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Nieuwsbrief

Titanen strijden stil
Met hun absolute onfeilbaarheid als inzet.
Wie wint de strijd?
De meest gulle sponsor, natuurlijk.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB954.pdf

Dit gaat over de gezondheid van de bevolking en over de rol van het
artsenberoep in de vernietiging van levensonwaardige levens .
http://www.adhdfraude.net/pdf/AlfredHoche.pdf

Onderwerp: prof. dr. A.J.M. (Anton J M) Loonen | Waar vindt u ons | Over
ons | Rijksuniversiteit Groningen
Datum: Thu, 21 Apr 2016 20:44:15 +0200
Van: M
Aan: Frits , Fernand Haesbrouck>
Frits heb jij dit al gevonden??
http://www.rug.nl/staff/a.j.m.loonen/
*Groetjes M *
----------------------------------------Onderwerp: RE: prof. dr. A.J.M. (Anton J M) Loonen | Waar vindt u ons |
Over ons | Rijksuniversiteit Groningen
Datum: Thu, 21 Apr 2016 23:13:16 +0200
Van: Frits
Aan: M , Fernand

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB937.pdf

M...,
maar er is ook deze. http://www.rug.nl/staff/a.j.m.loonen/cv
Hierop wordt duidelijk dat de man meer moet weten van de negatieve effecten van anti-depressiva en andere schadelijke medicatie.
Hij heeft nota bene in een ziekenhuis als apotheker gewerkt. Daar zal hij toch wel kennis hebben genomen van mensen die nadeel
ondervonden van medicatie en dat het zo erg was dat ziekenhuisopname noodzakelijk was.
Nu hij schadelijke uitspraken doet over critici van medicatie krijg ik een ander beeld van hem.
Dat hij afstand neemt van kritiek op medicatie vind ik niet erg als hij dat maar met inhoudelijke argumenten doet.
Maar nu hij op de man/vrouw speelt zie ik dat als het niet-hebben-van inhoudelijke argumenten en dus gaat hij maar mensen afkraken.
Ik hoop dat Gotschke en Eikelenboom de rechtszaak wegens smaad en laster van hem winnen.
Dat zou dan een averechts effect voor Loonen hebben.
Hoe dom kun je als deskundige zijn ?
Wel specialist medicatie en psychiatrie maar geen mensenkenner !
Mvg,
Frits

Onderwerp: Re: de positieve krachten krijgen harde tegenwerking in vorm van censuur Fwd: [New post] Former NBC boss asserts his
grandson damaged by vaccines
Datum: Thu, 21 Apr 2016 10:12:14 +0200 (CEST)
Van: Jan
Aan: fernand
Fernand,
Dank en sterkte toegewenst.
We hebben aan Dutroux in Belgie en aan de recente affaire met Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink gezien, dat er bepaalde
hoogst criminele elementen zich hoog in de maatschappelijke structuren hebben genesteld om aldaar de belangen van andere, nog
machtiger partijen te dienen met allerlei corrupte doorgestoken juridische spelletjes die vooral de indruk moeten blijven wekken in de
ogen van het publiek, dat er sprake is van vlekkeloze Justitie.
Zelfs een uiterst succesvol zakenman als Jan Poot heeft diep in het stof moeten bijten ondanks de onbeperkte fondsen waarover hij
beschikte danzij zijn zakelijk succes. De Staat verving na een dreigende gunstige uitspraak voor zijn bedrijf eenvoudigweg het
rechterlijk college, dat uiteraard goed was ingefluisterd, dat de Staat niet de claim van ruim een miljard van Jan Poot erkend wilde
zien. En zo gebeurde. Zoals ex-minister Opstelten het formuleerde: een minister liegt niet. Met andere woorden: wij zorgen er wel
voor, dat erkend blijft in rechte, dus voor de rechter, dat een Minister nooit liegt ook al liegt hij wel degelijk en wordt dat aangetoond.
Opstelten is lid van hetzelfde Leidse Corpsballendispuut Minerva als bijvoorbeeld Alexander Pechtold, Joris Demmink en nog vele
andere belangrijkerts in de Nederlandse politiek. In het geval van deze dispuutsheren is de godin Minerva allesbehalve de hoeder van
wijsheid en rechtschapenheid.
Toch zijn er ook voorbeelden, dat mensen wel een uitzonderlijk rechtschapen rechter treffen met een hele rechte en sterke rug. Je kunt
het niet uitsluiten.
Groet,
Jan
In 'democratische' landen waar op (grondwettelijk?) papier een scheiding der machten bestaat, regeert in realiteit een vierde en
controlerende macht.
Het rijk van de cercle's, de loges, de sekten en de broederschappen.
Voorbije nieuwsbrieven probeerden de progressie in de laatste 100 jaar te beschrijven van een politiek die 'levensonwaardige levens' op
een gladde manier aanpakt.
De echte vijand heeft een geruststellende grijns op het gezicht en … geneest!
Apotheker Fernand Haesbrouck, 22 april 2016.

