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Nieuwsbrief

CHEMISCHE ONBALANS
Uitgevonden om chemisch en liefst bipolair dan nog, op
nieuwe chemie WEL te kunnen balanceren.

Een chemische onbalans kan niemand aantonen omdat nog niemand weet over welke chemie, op welke plaats (van de duizendmiljard neuronen) en
op welk moment (per fracties van milliseconden) wat dan ook moet (of kan) gemeten worden.
Wel wordt stilaan duidelijk dat het zenuwstelsel een miljoenen kilometers lang netwerk vormt, zelfs tot in de hersenen en dat dit leidingensysteem
modulair is opgebouwd en elektrisch meetbare signalen verstuurt, die neuron per neuron, synaps per synaps bijgstuurd worden in functie van de
statusveranderingen in andere neuronen (ook) als een gevolg van ontvangen signalen.
Die stroomstootjes geven aan elkaar gecodeerde informatie door, waarmee een volgende stap dan aan de slag kan.
Het coderen komt tot stand via de magnetische velden en de chemische 'flavours' van tientallen neurotransmitters tegelijk.
Allemaal akkoorden in do, re, mi, fa, sol en la in groot of in klein met mooie muziek of een passend gedrag als gevolg.

Per synaps gaan NIET alleen de neurotransmitters door, maar wel een complex magnetisch veld, samengesteld uit de
beschikbare voorraden die in de vesikels zijn opgeslagen en gecodeerd met de ontvangen info uit een dendriet en geaktualiseerd
aan de nieuwe statussen van de astrocyten van het neuron.

Een "toets" van de magnetische informatie van
verschillende tientallen neurotransmitters levert
de perfect gecodeerde boodschap om
geconditioneerd en ongeconditioneerd gedrag te
sturen.
Een overmaat of een tekort van een of ander zou
een (gedrags)stoornis of een controleverlies over
het gedrag veroorzaken.

Na meer dan een kwarteeuw ervaring met het
chemisch wegsnoeien van synapsen, waardoor
een bestaand gedragspatroon irreversibel, en in
het blinde weg,wordt vervormd, moet nu stilaan
toch duidelijk zijn, dat niet de 'zieken' maar wel
de 'chemische-onbalans-fabrieken' gigantisch
beter zijn geworden door het 'therapeutisch'
verwoesten van dit netwerk.

Immers een veranderd of een oncontroleerbaar gemaakt gedrag, vormt steeds opnieuw een voorwendsel om te blijven 'medisch'
behandelen.
Dit blijft zomaar duren, precies omdat een select gezelschap zich er mee verrijkt en heel wat macht verwerft.
Met als geheim wapen, Dé ultieme paskode: "Werkingsmechanisme onbekend".

Ik citeer Harald Merckelbach, op 2 april 2016 , in NRC , "Waarom geleerd proza lelijk is".
Harald Merckelbach is hoogleraar psychologie aan de Universiteit Maastricht

Een van de meest productieve psychologen is de aan Emory University (USA) verbonden hoogleraar Scott Lilienfeld.
Samen met zijn collega’s publiceerde hij onlangs een lijst van vijftig mistige vaktermen die populair zijn onder schrijvende
psychologen en psychiaters (Frontiers, augustus 2015). Wie de lijst inspecteert, moet vaststellen dat het nogal eens gaat om
metaforische begrippen, waarmee auteurs dubieuze aannames proberen te verdoezelen.
Zo is chemische onbalans een lelijke vakterm, waarmee wordt bedoeld dat depressies ontstaan omdat het in het brein schort aan de
neurotransmitter serotonine.
De term dringt aan lezers het idee op dat er vanzelfsprekend zoiets is als een gezonde serotoninespiegel.
Het bewijs daarvoor ontbreekt.
Sterker nog: het is in strijd met de bevinding dat sommige antidepressiva het serotonine-niveau opkrikken, terwijl andere het juist
dempen.
Ondertussen is chemische onbalans geen onschuldig obscurantisme.
Depressieve patiënten nemen het over en maken het tot uitgangspunt van hun zelfbeeld: mijn depressie is een soort diabetes van het
brein en net zoals diabetici tot in lengte van dagen insuline nodig hebben, kan ik niet functioneren zonder antidepressiva.

Chemische onbalans fabrieken.
Ik citeer Prof.Dr.Bob Smalhout op 8 september 2012 in DeTelegraaf.
Al wekenlang zijn alle media gevuld met discussies, beschouwingen en debatten in verband met de Kamerverkiezingen aanstaande
woensdag. Alle kandidaten hebben nieuwe kleding aangeschaft om voor het publiek en de televisie een betrouwbare indruk te
maken. Sommige politici zijn daardoor nauwelijks nog herkenbaar. Tot voor kort was het gebruikelijk dat de kiezers de politieke
overtuiging van hun favoriete kandidaat aan zijn kleding konden aflezen.
Alles wat linkse ideeën had liep rond in vrijetijdskleding.
Maar in ieder geval was een stropdas en gympen een signaal voor alles wat progressief was.. Doch zie nu: net als de voormalige
supersocialistische politicus Wim Kok hebben ze allemaal de weg naar de herenmodezaak Oger in Amsterdam weten te vinden.
Dezelfde zaak waar wijlen Pim Fortuyn zijn perfecte maatkostuums liet vervaardigen en waar hij zijn zijden overhemden en dassen
uitzocht. De verstandige kiezer zal zich echter niet door de verkleedpartijen tot een andere politieke mening laten verleiden.
Veel meer impact heeft de publicatie van een tweetal splinternieuwe boeken die juist vóór onze verkiezingen zijn uitgekomen.
Het betreft ten eerste een hoogst verontrustend boek in de Engelse taal getiteld ’The Nazi Roots of the ’Brussels EU’’ (geschreven
door Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath en August Kowalczyk, uitgave Dr. Rath Health Foundation 2012,
ISBN 978-90-76332-85-7). Bijna driekwart eeuw werd de wereld verteld dat de Tweede Wereldoorlog was veroorzaakt door de
levensgevaarlijke psychopaat Adolf Hitler, samen met zijn staf van racistische boeven, de nazi’s.
Maar geleidelijk begint het duidelijk te worden dat de Tweede Wereldoorlog niet alleen was voorbereid, maar ook logistiek en
technisch werd ondersteund door het grootste en beruchtste toenmalige kartel.
Die combinatie van machtige industrieën bestond vooral uit het IG Farben-kartel, dat een samensmelting was van onder meer Bayer,
BASF, Hoechst en nog enkele andere chemisch-farmaceutische industrieën. Bij het befaamde naoorlogse Neurenbergproces, waar
de belangrijkste oorlogsmisdadigers werden berecht, werd onder meer vastgesteld dat zonder de IG Farben de Tweede Wereldoorlog
waarschijnlijk niet had plaatsgevonden.
Die industrieën leverden niet alleen geneesmiddelen, maar ook alle explosieven die voor oorlogsvoering onmisbaar waren.
Dat waren ze al geweest in de Eerste Wereldoorlog.
Toen reeds waren er pogingen in het werk gesteld geheel Europa technisch en commercieel afhankelijk te maken van een soort
universeel kartel onder Duitse leiding. Dat lukte niet in die Eerste Wereldoorlog. Maar na de Tweede Wereldoorlog kwam het oude
Duitse streven tot bloei in de vorm van de economische en politieke kartelvorming van een groot aantal Europese landen die
samengingen onder de naam EU.
Het is dan ook logisch dat bij die kartelvorming veel voormalige kopstukken van direct na de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij de
opbouw van de EU werden betrokken. Die waren niet gekleed in militaire uniformen, maar in de bekende grijze colbertkostuums van
professionele vergaderaars en managers. De meest beruchte manager daarbij was een zekere professor dr. Walter Hallstein (19011982), die een van de sleutelfiguren was bij de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog. Hij was een briljant hoogleraar in het
recht aan de Universiteit van Rostock in Duitsland.
Hij maakte furore met zijn ideeën over een verenigd Europa, dat hij al eerder geschetst had in een grote redevoering in het jaar 1939
getiteld ’Gross Deutschland als Rechtseinheit’ . Na de oorlog werd hij de eerste president van de EU-Commissie en hij beschouwde
zichzelf als de premier van Europa. Daarbij liet hij zich terzijde staan door een aantal vroegere oorlogsmisdadigers die in Neurenberg
al waren veroordeeld.
De oude nazistische gedachte dat de EU de ideale staatsvorm moest zijn volgens de Duitse slogan ’Ein Volk, ein Reich, ein Führer’
(’Eén volk, één rijk, één leider’) verklaart ook het hevige verzet dat men thans ontmoet bij iedere poging van nationale politici om hun
land te ontdoen van de knellende EU-banden.
Behalve Geert Wilders (PVV) en Roemer (SP) heeft nog geen enkele andere Nederlandse politicus het lef gehad om te stellen dat
ons land weer onafhankelijk van de EU moet worden. Er wordt dan gedreigd met een enorme economische recessie.
We zouden tot armoede vervallen. Wij kunnen ons als klein land niet alleen handhaven. Wij raken al onze handelsrelaties kwijt enz.
enz. Het is niet waar.
Het zijn de sprookjes van de zeer goed verdienende EU-autoriteiten zoals bijvoorbeeld Neelie Kroes, die bij de EU een fantastische
broodwinning heeft gevonden.
Er is tot nu toe geen andere partij dan de PVV en SP die inziet dat de EU in essentie een Duitse wurgband is, ontworpen door oudnazi’s.

Brengen chemische onbalansen veel geld op?
Ik vraag me af of ze daar bij dat bedrijf (Prozac, Strattera) scheikundigen
hebben of moordenaars.
Die stof is een vermomde ketamine
Door het grote moleculair gewicht van de vermomming is het lichtste deeltje
noch min noch meer een 'gesubstitueerde' (met de fluor-'lampjes' eraan)
phenylmethylamine, dus een en hetzelfde chemisch patroon als ketamine.
Een phenylmethylamine is actiever dan een phenylethylamine (amfetamine).
De streepjes aan de stikstof, die het zwaarste deel eraan hangt is een
'instabiele' verbinding, die als eerste eraf gaat bij de vertering.
Alvast spannend, in het besef dat ook de cardiovasculaire neveneffecten bij
fluoxetine en atomoxetine vriendelijk onder de mat worden geveegd.
Fluoxetine dient voorzichtig gebruikt te worden bij patienten met aandoeningen
als congenitaal lang QT-syndroom, een familiale voorgeschiedenis van QTverlenging of andere klinische aandoeningen die predisponeren voor aritmieen
(bv. hypokaliemie en hypomagnesiemie, bradycardie, acuut myocardinfarct of
ongecontroleerd hartfalen) of bij verhoogde blootstelling aan fluoxetine (bv.
Leverfunctiestoornis).
Als patienten met een stabiele hartaandoening worden behandeld, dient voordat
de behandeling wordt gestart een beoordeling van het ECG overwogen te
worden.
Als er zich tijdens behandeling met fluoxetine tekenen van hartaritmieen
voordoen, dient gestopt te worden met de behandeling en dient er een ECG
gemaakt te worden.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in december
2011 een waarschuwing opgenomen voor het gebruik van Atomoxetine.
"Het gebruik van atomoxetine (Strattera) kan de hartslag en bloeddruk
verhogen. Dit geneesmiddel is daarom gecontra-indiceerd voor patiënten met
een ernstige cardiovasculaire en/of cerebrovasculaire stoornis."
Ze leren het nooit denk ik!

Apotheker Fernand Haesbrouck, 6 april 2016, even verwijzen naar 6 april 2011.
Precies vijf jaar geleden.

