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Nieuwsbrief

Kwakkelende filosoof
ontbloot het geluksstofje

http://www.socialevraagstukken.nl/geluksstofje-maakt-mensen-onvriendelijker/

http://www.rug.nl/research/portal/en/publications/serotonin-manipulations-and-social-behavior%2886096263-85a1-48f9-a76a-bebf710b899b%29.html

Een mogelijke verklaring voor een toename van onvriendelijk gedrag kan zijn dat
sommige mensen, wanneer hun serotonine wordt verhoogd, beter voor zichzelf
kunnen opkomen, iets wat voor depressieve mensen moeilijk is.
Wanneer men meer voor zichzelf opkomt kan dit de stemming positief
beïnvloeden.
Maar, een toename van onvriendelijk gedrag kan ook meer onvriendelijk gedrag
bij anderen uitlokken en dat kan weer zorgen voor meer stress en ruzie. Wat de
resultaten van dit onderzoek betekenen voor depressieve mensen die serotonine
gebruiken is dus nog onduidelijk.
Koen Hogenelst werkt als onderzoeker bij TNO, waar hij onderzoek doet naar stress op het werk en de
relatie tussen voeding en (geestelijke) gezondheid.
Dit artikel is gebaseerd op zijn proefschrift:
‘Serotonin manipulations and social behavior: Studies in individuals at familial risk for depression’
, RUG, 2016.

De universiteit van Groningen verpatst een DOCTORAAT in FILOSOFIE via een proefschrift waarmee de auteur een kapitale denkfout de wereld
instuurt.
Sinds de jaren 80 VERMOEDDE de medische wereld dat psychotisch makende stoffen iets aanvangen met serotonine of andere geluksstofjes.
Op basis van dat vermoeden werd een theorie opgebouwd die het commerciele opzet van die psychotisch makende stoffen moest ondersteunen.
Op het vlak van FILOSOFIE een kwakkel van formaat, omdat verzuimd is om na te gaan op basis waarvan het vermoeden van de werking is
gebaseerd.
Erger nog, sinds 2014 is wereldwijd bekend dat de serotonine-fabel bij het gebruik van psychotica compleet verzonnen is.

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140827111946.htm

Maar aan elke kwakkel hangt gelukkig een goede boodschap.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB822.pdf

Deze persoon heeft het grote gelijk aangetoond van mijn uitleg over de werking van de neuronverwoestende
stoffen, die op korte termijn - tot vreugde van de ganse wereld - een dopingseffect tot stand brengen, waarvoor een
medisch-lijkende foef moest verzonnen worden om die schadelijke stoffen zonder al te veel scrupules te kunnen
slijten.
Immers ... ( en hier citeer ik deze kwakkelende gedoctoreerde filosoof):
Citaat:
Maar, een toename van onvriendelijk gedrag kan ook meer onvriendelijk gedrag bij anderen uitlokken en dat kan
weer zorgen voor meer stress en ruzie. Wat de resultaten van dit onderzoek betekenen voor depressieve mensen
die serotonine gebruiken is dus nog onduidelijk.
Einde citaat.
Uiiteindelijk is hier via een doctoraat aangetoond dat de agressie die de maatschappij teistert, eigenlijk toch wel eens en inderdaad afkomstig is van het
toedienen van stoffen die een controleverlies over het gedrag veroorzaken, met agressie of toch minstens 'een toename van onvriendelijk gedrag', als
gevolg, zoals dit hier wel zo vriendelijk is geformuleerd.
Alvast van mijn kant dan toch... een doctoraat waard, al acht ik mijzelf niet in staat, die op een perfect officiele manier toe te kennen. Die denkfout is niet
goed te praten.
Zo zie je maar, dat ook met een kanjer van een filosofische flater er iets groots kan tot stand komen.
Notabelen in de Tweede Kamer in Nederland, luister eens naar deze doctor in de filosofie, die zonder het echt te willen, iets heeft aangetoond wat jullie al
die tijd - en dat om medisch commerciele redenen - nooit hebben willen aanvaarden.
"Depressieve mensen, die serotonine gebruiken" ... man, man, man...Du jamais vu.
Depressieven genezen tot onvriendelijke patienten, die dan weer met anti-psychotica tot ieders voldoening chemisch balanceren op psychotica en antipsychotica.
Een scenario dat al jaren een weelderig wingewest heeft tot stand gebracht.
Houden zo!
De serotonine-hoax blijkt dan toch onuitroeibaar.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 11 mei 2015

