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Nieuwsbrief

Het glyfosaat-bedrog
Hoe de slogan 'werking onbekend' een chemisch
imperium overeind houdt.

http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/niet-toevallig-dat-vn-net-nu-glyfosaat-veilig-verklaart-in-rapport/article-normal-704489.html?utm_source=Newsletter-18/05/2016&utm_medium=Email&utm_campaign=Newslett

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB942.pdf

De 'snelle' en 'niet-omgezette' uitscheiding door het menselijk lichaam draagt in positieve zin bij aan de gunstige risico-beoordeling.
En bijgevolg... iedereen, die zoiets gelooft.
Maar wat verzwijgt de wetenschap, die op dit domein wel 'wetenschappelijk' wordt geacht, terwijl men de uitleg hoe een en ander WEL werkt,
als niet-wetenschappelijk weg lacht?
Glyfosaat is net als andere performante medicatie uit de prodrug-groep (valproaat, pregabaline...), een precursor, die ervoor zorgt dat de
chemische fabriek van het lichaam krachtige psychotica vormt om genezing te brengen van aandoeningen, die in veel gevallen als
bijwerkingen van andere stoffen met een even onbekend te houden werking, tot stand zijn gekomen.
Het is inderdaad zo, dat de stof in planten en micro-organismen een biologisch mechanisme blokkeert waarmee het onkruid kapot gaat.
Maar bij mens en dier verstoort glyfosaat de techniek die vitale neurotransmitters vormt, door met 'vreemd' materiaal valse transmitters te
maken die antistoffen veroorzaken met als doel die aanvallers zo snel als mogelijk - en het liefst nog ONVERANDERD - uit het lichaam te
verwijderen.
(... Monsanto noemt de snelle uitscheiding een gekend aspect van glyfosaat....) OEF!
Planten en micro-organismen beschikken immers niet over de high-tech waarmee mens en dier zichzelf beter kunnen in stand houden.
Weefsels, die chronisch en in een snel tempo aangespoord worden om veel meer dan anders celdelingen uit te voeren, zorgen uiteindelijk
voor wat men een carcinogenese is gaan noemen.
Een logica die - zoals nu blijkt - men zo lang mogelijk voor zich uit wil schuiven, om commerciele redenen.
Een medische wetenschap, die zichzelf wetenschappelijk noemt, door een wel bekend werkingsmechanisme, als onbekend uit te roepen.
Men moest zich schamen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 19 mei 2016

