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Nieuwsbrief

Zal Rio verwarring rond
SSRI-doping opruimen?
Wellbutrin, Zyban, Efexor, venlafaxine zijn zuivere amfetamines.
Prozac en Strattera, de amfetamines van de nieuwe generatie, omdat
variaties aan het bestaande patroon uitgeput waren.
Paroxetine, Rilatine, Champix zijn cocaïnes.
Ibuprofen, Glyfosaat en anti-epileptica vormen als prodrugs in het lichaam
stoffen waarop het lichaam reageert met een afweer-reactie, die op een
zeer kortzichtige manier als therapeutisch (weldoend) wordt voorgesteld,
maar in realiteit dient om die giftige stof zo snel als mogelijk te
verwijderen.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB907.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB685.pdf

In november verleden jaar (2015) kondigde de minister van volksgezondheid in haar
beleidsnota aan dat een generieke structuurwetgeving in de steigers staat.
Die NPS-wetgeving zal meteen een einde maken aan de heersende verwarring over doping, de
controles erop,het hypocriet voorwenden van onkunde over de farmacologie van giftige en
gevaarlijke stoffen en meteen ook een einde aan de religie van een op evidenties en FIFgebaseerde geneeskunde.

Immers, op het hebben van kennis over de werking van medicatie rust een wereldwijd taboe.
WADA-artsen zijn daardoor geblindoekt.
Terwijl sporters veel beter dan de geneeskunde vertrouwd zijn met de farmacologie.

Bemerk hoe bij medici het FIF-syndroom de veilige waan over doping bijna dagelijks blijft
onderhouden.
Terwijl...

Waarom zijn Rilatine en Prozac (Strattera) tegelijk doping en ADHD-medicatie?
Het verhaal en het geheim dat niemand op de ganse wereld MAG weten.
Het wel willen kennen van de manier waarop een en ander werkt, verklaart het allemaal.
Vandaar dat dit mechanisme al die tijd verborgen moest blijven.
Laag gedoseerd gaat het lichaam in een alarm-fase tegen de aanvaller.
Verklaart het doping-effect en gebruik bij narcolepsie (om wakker te kunnen blijven) en bij
depressies als pep (Prozac).
Hoger gedoseerd ontstaat in een klap heel wat meer controleverlies door verlamming van het
zenuwstelsel, waarmee precies het tegenovergestelde wordt bereikt.
De actieve metaboliet van Strattera is precies dezelfde als die van Prozac, maar om te
kalmeren moet hoger worden gedoseerd.
Idem dito bij Rilatine.
Laag gedoseerd (30mg/70kglichaamsgewicht) zogezegd gebruikt als diagnosemiddel om de
hyperkinesie te versterken, terwijl als 'therapeutische' dosis precies een veelvoud ervan nodig
is.
Prozac om depressieven op te peppen, gebeurt aan 20mg/70kglichaamsgewicht, terwijl
identiek dezelfde stof in Strattera bij kinderen in veelvouden ervan wordt gedoseerd.
En zoals PharmaPlanet het bekend maakt...het risico ermee blijft gelukkig laag.
Niet alleen voor gebruik in de sport, maar ook bij kinderen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 4 juni 2016

