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Nieuwsbrief

Duivels twee stappen plan
Onderwerp: klopt het dat dit een duivels twee stappen plan kan
zijn? Re: Diagnose van zieke bevolking is gesteld
Datum: Sun, 8 May 2016 23:25:33 +0200 (CEST)
Aan:
fernand@haesbrouck.be
Fernand,
Dank voor je nieuwsbrief.
Wat je op pagina 2 daarvan schetst komt neer - als ik het goed
begrijp - op een volgend gepland stadium van een demonisch plan.
De ondermijning van de geestelijke en fysieke gezondheid van de
jongste en jongere generaties door middel van bijv. Rilatine en
Ritaline vormt slechts een eerste stap in een twee stappen plan
teneinde unieke en nieuwe controle te verkrijgen over de
reactiepatronen van deze generaties op externe prikkels die
gecontroleerd toegevoerd kunnen worden al dan niet door externe,
onbekende machten.
Vertel mij dat ik het mis heb, want zo niet, dan komt dit neer op een
duivels plan.
Groet,
Jan

Beste Jan,
Ik stel jammer genoeg vast dat universiteiten blijven onderwijzen in de catechismus van
serotonine en dopamine.
En dat ze ook verzuimen om de werking van psychotisch makende stoffen uit te leggen, omdat
met het wel hebben van kennis daarover, gewetensvolle artsen die stoffen niet zouden
voorschrijven, immers 'do not harm'.
Ik vrees dat het niet veel zal uithalen om ze voor dat soort van nalatigheid in gebreke te stellen.
Men heeft het daar zelf voor het zeggen, als zelfverklaarde autoriteiten op 'universele' vlakken.
Ik vrees daarbij ook dat overheden wetten en reglementen uitvaardigen onder de invloed van
stevige en lucratieve lobby-tussenkomsten.
Al sinds 2004 functioneert in Belgie een systeem waarbij verslavend en stupefiant materiaal
voor gebuik bij kinderen illegaal het land kan ingevoerd worden om een partijkas te financieren.
Het bekend maken van deze constructie bezorgt me nu nog steeds heel wat ellende.

Bovendien... en zoals in de laatste nieuwsbrief is aangetoond, dateert het patent op het met
deuterium verrijkte methylphenidaat (Ritalin, Rilatine, Concerta enz...) al van 19 maart 2009.
(Intussen al zeven jaar geleden)
Toen ik daarover - het patent, en de mogelijke farmacologie van een en ander - in 2013
(intussen ook al drie jaar geleden) bij een decaan (farmacie) van een grote universiteit een
discussie wou beginnen, is die man toen heel kwaad geworden, met als foef dat hij op zo een
gesprek niet voorbereid was.
Terwijl dat soort materie als een soort van verworven eindtermen, autoritaire en hoog-opgeleide
universiteitsprofessoren zou moeten sieren.
Orakelend dwars doorheen en boven het maatschappelijk gebeuren stappend.
Het deed me deze morgen daaraan denken toen ik dit las op de frontpagina van 'DeStandaard',
verwijzend naar de val van een eerder bestuurlijk en belerend staatsbestel.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 9 mei 2016

