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Nieuwsbrief

Voortschrijdende onkunde
kraakt autoriteit NtVG
Kwakzalvers bij het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
plezieren sponsors met palliatieve pampering.
Farmaceutische vazallen besmeuren geneeskunde tot een
vloek tegen de bevolking.

https://www.ntvg.nl/artikelen/agressie-en-onrust-na-overdosis-baclofen

De synergie van twee dopingstoffen zorgt voor een zogezegd serotonine-syndroom.
Waarbij de term 'serotonine' hier eufemistisch naar amfetamine-en(of) cocaïne-doping wijst.

Mirtazepine beschikt over een chemisch patroon dat interfereert met de honderden
natuurlijke energiepatronen, die in het lichaam al het nodige doen om te functioneren
in het normale leven.
Dat tussenkomen in de fysiologische spitstechnologie van electrische
informatiestromen heeft de vernietiging van elementaire schakels (Pennings, 1998)
als gevolg, waardoor niet alleen onvoorspelbare gedragsveranderingen (agressie)
ontstaan maar ook de dopingeffecten, met een vermeend therapeutisch effect.

Baclofen is een chemische precursor waarmee de tryptofaanmetabolieten uit de
spijsvertering nieuwe lichaamsvreemde energiepatronen tot stand brengen, die dan op
hun beurt net als de andere fake-energiepatronen dezelfde verwoestingen
veroorzaken aan het informatiecircuit.
Hier verrijkt het therapeutisch gewaande roes-en doping-effect een sponsorende
industrie in plaats van de kroegen-industrie die helemaal geen medische lakeien
lucratief voor de kar kan spannen.
Vandaar dat in deze case, de twee componenten synergetisch een pulmonaire
hypertensie veroorzaakten (CardiologenCongres, Venetie, 2003), dat het team handig
heeft aangegrepen om niet alleen mirtazepine als minder schadelijk voor te stellen,
maar vooral om het gebruik van baclofen als roesmiddel tot een onontbeerlijke
vervangstof uit te roepen in de begeleiding van een palliatieve pampering.
Is het immers niet zo dat het woordje 'agressie' (bij SSRI's) in deze discussie
momenteel beter achterwege blijft, waardoor zelfs het innemen van 330mg
mirtazepine als een 'lichte' intoxicatie wordt verschoond.
En zwijgt men over 'doping' om CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)
rustig slapende te houden, na de alarmsignalen die IGS even hadden doorheen
geschud vooraleer men een te heet geworden appel naar dit CBG had
doorgeschoven.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB972.pdf

De incidenten onder invloed van (veilige?) SSRI's stapelen zich op, terwijl de FIFdoctrine bij een zonder-kennis-kunde zichzelf blijft in stand houden door de massa te
behagen met roesmiddelen tot in het palliatieve.
Ik lees dat geen financiele ondersteuning en belangenconflicten zijn gemeld, maar ik
stel mij wel ernstige vragen bij de conclusie.
Alleen maar onkunde voorwenden om de CBG-catechismus in stand te blijven
houden?
Citaat:
Na het staken van baclofen dient bij de eerste tekenen van onrust of op basis van de
baclofenconcentratie overwogen te worden om dit middel te hervatten.
Einde Citaat.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 4 augustus 2016
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