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Nieuwsbrief

Macabere klucht over
kapotte neuronen
Wat op de afgelaste lezing van 22 maart duidelijk
had kunnen worden.

Elektrochemisch gecodeerde boodschappen flitsen per microseconde op tientallen miljarden plaatsen
tegelijk met al dan niet gewijzigde informatie in ontelbare geheugencellen, die als astrocyten het 'in
leven zijn' in stand houden.

De boodschap die bij elke synaps van het ene neuron naar de andere overgaat is een meetbaar
elektrisch signaal dat tot stand komt door een samenspel van de magnetische activiteit van tientallen
verschillende zogenoemde neurotransmitters, waarvan serotonine, dopamine, noradrenanaline,
tyramine er enkele zijn.
Vergelijk het vormen van een dergelijk signaal met de klank uit een piano wanneer een (welluidend)
akkoord wordt gevormd door verschillende toetsen tegelijk in te drukken.
Als nu het binnenwerk van dit instrument onklaar raakt doordat een verbinding naar het klankbord van
een noot wegvalt, dan klinkt het gevormde akkoord niet meer zo welluidend.
Controleverlies over … ???
De voorraden van neurotransmitters worden gevormd door de mitochondriën en bijgehouden in
containers (vesikels) , waardoor ze, in functie van de ontvangen signalen per synaps, na verwerking
van, en toetsing aan de eigen aanwezige informatie, ervoor zorgen dat het betreffend axon een nieuw
specifiek gecodeerd signaal doorgeeft via de synaps aan de gekoppelde dendriet van een ander
neuron, waardoor uiteindelijk het organisme tot een of andere actie kan overgaan.
Die toetsing heeft niets met geesten, magische of bovennatuurlijke krachten te maken, maar alles met
een zeer eenvoudig basisgegeven, dat ook bij informaticasystemen de simpele basis vormt van
schijnbaar oneindige geheugensystemen.
De huidige micro-, nano- en zelfs pico-chips zijn niets anders dan zeer compact samengeperste flipflops (transistoren).

Welnu, het leidingensysteem in de axonen is rijkelijk voorzien van zogenoemde astrocyten (flipflops).

De binnengekomen magnetische informatie past de bestaande
status van de astrocyt aan, waardoor de aldus gewijzigde status
met die informatie-stroom kan verder gaan.
Dit gaat zo door tot uiteindelijk een nieuw en aangepast
magnetisch commando via de synaps naar het volgend neuron
wordt doorgegeven.
Filmpje ervan op
http://www.adhdfraude.net/mpg/FlipFlops_Astrocyten_InNeuronen.mp4
Neurotransmitters in hun verschillende chemische samenstellingen dienen
alleen maar om via hun respectievelijke magnetische componenten een
gekleurd palet van informatie door te geven, waarmee het organisme
(levend wezen) per microseconde de gepaste of ongepaste handelingen
kan verrichten.
Per fracties van seconden gebeurt zoiets dan nog op miljarden plaatsen
tegelijk, waardoor het mijns inziens zeer naïef overkomt om hier te
gewagen van serotonine of van welke tekorten dan ook.
Wel is het zo dat de mitochondriën in de neuronen ervoor instaan dat uit
de metabolieten van een gezonde voeding, de brandstof
(neurotransmitters) gemaakt wordt, die de voorraden ervan in de gepaste
vesikels stockeren voor dagelijks gebruik.
Mitochondriën spelen eenzelfde rol als het chlorofyl in het plantenrijk,
waarbij H2O (water) en CO2 uit de lucht omgevormd worden tot O2
(zuurstof) en C (koolstof - hout).

Komen evenwel uit andere dan gezonde voeding, uit recreatief of uit
medisch gebruik, metabolieten waarmee het fabriekje van de
mitochondriën andere brandstof gaat produceren die NIET in de gepaste
containers (vesikels) kan opgeslagen worden, dan komen die nieuwe
energiebommetjes terecht in de fysiologische vloeistof van het neuron
waardoor niet alleen de chemische evenwichten erin kapot raken (rol van
Lithium-zouten in Natrium-Kalium-verstoring) maar waardoor ook de semipermeabele celwanden van de neuronen verbrand raken door het
magnetisch veld dat er niet thuishoort.
Vandaar... neuronen die afsterven, synapsen waarlangs geen informatie
meer voorbijkomt en uiteindelijk... de al of niet verwachte of misschien wel
'therapeutisch' bedoelde gedragsveranderingen en de nieuwe –
commercieel lucratieve – ziektebeelden (bijwerkingen?).
Net als XTC, MDMA, amfetamines, die evengoed als de meeste SSRI's,
allemaal phenyalkylamines zijn, zijn de indolen (LSD, ergotamines), de
phenylpiperidines (cocaïne, Trazolan, Seroxat paroxetine -,Champix) en
de prodrugs (cannabinoiden, topiramaten, valproaten), chemische
componenten bij uitstek, die bij de vertering ervan, de mitochondrien in
staat stellen om gevaarlijke fake-neurotransmittoren te vormen,die ervoor
zorgen dat de gevarenreflex (alarm-reactie ?) als een helend
therapeutisch effect wordt uitgeroepen.
Vandaar HET adagio van de farmaceutische industrie: 'werking
onbekend'.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 18 maart 2016
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