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Nieuwsbrief

XTC is een
revolutionair medicijn

https://www.scientias.nl/partydrug-xtc-is-revolutionair-medicijn/?utm_source=sendy&utm_medium=email&utm_campaign=email

Hoe laat chemie trauma's uit het brein verdwijnen?
Door ervoor te zorgen dat het brein er niet meer aankan.
En hoe kan het brein niet meer aan 'slechte' geheugens?
Door ze weg te knippen.
Zo simpel.

Zo knipt MDMA (XTC) neuronen uit het netwerk van neuronen.

http://www.adhdfraude.net/pdf/1998119420001A_Leiden.pdf

HET netwerk van aan elkaar gekoppelde stukjes
'memories - lees: astrocyten', die instaan voor het min of
meer correct functioneren van mens en dier.
Alleen jammer dat psychiaters niet kunnen aangeven
welke neuronen met welke astrocyten dienen
kapotgemaakt te worden.
Maar als je veel kapot maakt, vergroot de kans dat er ook
slechte 'memories' verdwijnen.
Je bakt nu eenmaal geen omelet, zonder eieren te breken.
Magnetische informatie doorstroomt neuronen met
gecodeerde info, die verzameld werd uit nabijgelegen
neuronen.
Per passage gebeurt een toets aan de betrokken
'geheugens', zodat al dan niet een nieuwe status ontstaat,
waarvan de aangepaste status meteen wordt doorgegeven
via het gecodeerde magnetisch veld naar hetvolgende
neuron met geheugens, om op die manier een systeem
draaiende te houden.
Bekijk het filmpje met het doorstromen van magnetische
informatie al over een veld bezaaid met astrocyten, en die
uiteindelijk per synaps en per palet van de magnetische
activiteit van verschillende neurotransmitters nieuwe
gecodeerde inormatie verder stuurt.

http://www.adhdfraude.net/mpg/Neuronen_elektrisch.mp4

Alle revolutionaire medicijnen, zowel de legale als de illegale, steunen op die ene manier van werken.
Alleen de manier waarop behandelaren dit aan het goedgelovige publiek verkopen, verschilt van religie tot religie, van sekte tot
sekte, van medisch specialisme tot medisch specialisme, van maffia-bende tot maffia-bende.
Maar het basisgegeven is voor iedereen hetzelfde: gebruikers, patienten, gelovigen smeken om een remedie tegen een of andere
kwaal of kwaaltje.
En iedereen verklaart het dopingeffect, waarmee het lichaam zich verweert tegen chemische aanvallers, als een therapeutisch
effect.
Terwijl men zedig verzwijgt welke prijs daarvoor betaald wordt en wat men aanricht.
Immers ... 'werking onbekend'.
Of de serotonine- en andere (wetenschappelijke?) fabeltjes.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 5 augustus 2016

Hallo Fernand,
En ja hoor.... Hier is het eerste sprookje dat verteld wordt! Jij voorspelde het al vijf jaar geleden. En met
geen woord wordt er gerept over hoe het nu feitelijk werkt. Typisch voor een universiteit... Ehh farma
instelling. Want de werking is natuurlijk geheim, anders kan iedereen het maken.
Wat ik natuurlijk wel mooi vind: er is nog nooit iemand genezen, geven ze nu zelf toe. En dat is toch
schandalig... Zeggen ze zelf.
Ik vermoed dat ze ook over vijf jaar niemand genezen. Ik heb inmiddels een database vol met partydrugs
en hoe je die troep opruimt. En natuurlijk de gevolgen.
Ik heb een "klacht" geschreven aan onze overheid. Ik kom steeds meer gevallen tegen van mensen die
naar organisaties gaan om daar ahuaska en paddengif te slikken. Ze vallen bewusteloos en dat moet ook
volgens de sjamaan! Vervolgens worden ze langzaam steeds zieker en gekker. En dat mag zomaar in NL?
Hieronder het artikel. Heeft die journalist nog niet van je gehoord dan? Of werkt die ook voor big farma? Of
de opleiding is natuurlijk Knudde, dat kan ook.
https://www.scientias.nl/partydrug-xtc-is-revolutionair-medicijn/?utm_source=sendy&utm_medium=email&utm_campaign=email

Met vriendelijke groet,

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB313.pdf

