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Nieuwsbrief

Diagnose van zieke
bevolking is gesteld
Therapie is gratis en wordt boven onze hoofden
heen gespoten.

http://www.wakingtimes.com/2016/04/07/nasa-confesses-to-dosing-americans-with-air-borne-lithium/

Waking Times
There’s the official explanation for why NASA is spraying lithium, a pharmaceutical drug most often used to treat people with manic
depression or bi-polar disorder, into our ionosphere, and then there is the probable reason(s). It would be easier to accept NASA’s official
explanation if they were not so secretive about everything they study and do in space – but one thing is for certain – NASA’s own personnel
have admitted that lithium, along with other chemicals, are intentionally being placed into our environment regularly. It is possible that many
of NASA’s own employees aren’t even aware of the true motivations for carrying out such a project, ironically displaying the very behaviors
that these chemicals/pharmaceuticals are meant to instill.
In the first bomb-shell video a NASA employee (Douglas.e.rowland@nasa.gov) admits that lithium is being sprayed in the atmosphere, and
says that it is “harmless to the environment.”
Voor alle duidelijkheid, toch even iets oprakelen wat intussen ook in de 'mist' is verdwenen.
Over de rol van lithium, voor zover deze uitvlucht van de NASA een element van waarheid zou bevatten.
Het kan natuurlijk altijd, maar dan moet ook het volledig plaatje vertoond worden.
Hier komt het.
Het gebruik van lithium in de psychiatrie steunt op de chemie waarbij lithium de natrium-kalium huishouding in de (zenuw-)cellen (neuronen)
zodanig gaat verstoren en uiteindelijk cellen doet afsterven, waardoor die onderdeeltjes (van het elektrisch circuit die het zenuwstelsel is)
geen signalen meer doorgeven aan wat wel nog overblijft om een volledige controle over het gedrag te kunnen in stand houden.
Dit ontstane controleverlies over gedrag vertaalt zich dan meestal in agressie, psychosen, wanen en dementie, wat men eufemistisch (of
medisch?) de comorbiditeiten van de ziekte is gaan noemen.
Waarmee het circus tot ieders voldoening kan blijven draaien.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB462.pdf

Waarom moet nu iedereen aan de Rilatine en waarom verrijkt men methylphenidaat met deuterium?
In lage doseringen (DefinedDayDose) 30mg/70kg lichaamsgewicht is de stof doping, of beschaafder uitgedrukt: een
antidepressivum.
Hoger gedoseerd : 60mg/70kg lichaamsgewicht in gebruik als een psychoticum, om vervelend of storend 'hyperkinetisch' gedrag tot
dwangmatig en gekalmeerd te boetseren.
Dit dubbel gebruik is niet alleen handig voor het patrimonium van een peuten-populatie, maar vooral omdat een en dezelfde
(onschuldig lijkende?) stof op een strategische manier een machtig wapen kan ontwikkelen.
Immers... deuterium is het niet-radio-actieve isotoop van waterstof, terwijl met een proton erbij, tritium wordt gevormd.
En tritium is wel (laag) radio-actief, MAAR... op die manier te gebruiken als een bron van energie.
We weten intussen allemaal dat de 'langwerkende' galenische vormen van methylphenidaat een veelbelovende toekomst wachten.
Als we daarbij nu nog durven leren dat die MPH straks met deuterium zal verrijkt worden en dat daarbij de catalysator (lithium-6, zie
de bijlagen) die vereist is om (laag-radioactieve) energie op te wekken, zomaar kan ingeademd worden, dan kunnen toekomstige
iPod's of IPad's in nauw lichaamscontact, de release van die langwerkende MPH's gaan sturen vanuit een centrale dispatching.
Hoges doses voor een schijnbaar rustige en dociele nieuwe jeugd.
Maar... op doelgerichte ogenblikken, verlaagde dosering, op een en hetzelfde tijdstip, een performante doping, vereist om een blinde
agressie tot stand te brengen.
Want intussen is al heel wat (zelf)controle over het gedrag verloren gegaan door het chronisch verwoesten van neuronen.
Dat is geen fictie, maar de realiteit en DE reden waarom de werking van psychotrope middelen wetenschappelijk als onbekend
wordt uitgeroepen.
Meer details daarover verspreidde ik al eerder (februari 2012 en september 2013)

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB718.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB719.pdf
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