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Nieuwsbrief

Doping Debielen
Formule-1-circuit voor zieken en
gehandicapten.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160915_02470605

Niet verboden, maar wel in een grijze misbruik-zone.
De sportarts is mild voor harddrugs, met een medisch etiket.
Maar eigenlijk is de sportarts doodsbang.
Bang voor de gevolgen wanneer de sportarts wel zou bekend maken hoe die doping werkt en hoe die doping precies varianten zijn op
hetzelfde chemisch patroon van stoffen, die wel verboden zijn.
Goed mogelijk dat de sportarts zelfs helemaal niet bang is, en alleen maar heel naief.
Naief omdat artsen helemaal niet (mogen) weten dat de helende medicatie net zo goed werkt als de wel verboden doping met precies
hetzelfde chemisch patroon als wat voor medisch gebruik bij echte zieken WEL toegelaten is en ook veel geld opbrengt.
Merk op dat methamfetamine (ICE) of de Pervitin van de Duitse legers, ooit, als doping verboden was, maar dat zieke kindjes die
lijden aan ADHD precies dezelfde stof WEL (als Desoxyn) mogen gebruiken, om tijdens het beoefenen van de geliefkoosde sport,
veel gezonder te kunnen zijn dan de 'normaal' gezonde tegenstanders, die anders wel ICE zouden moeten slikken om de aldus
ontstane concurrentievervalsing te omzeilen.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB979.pdf

De sportarts is niet alleen tegelijk mild, doodsbang en naief, de sportarts is ook nalatig.
Want als de sportarts NIET nalatig zou zijn, dan zou hij voor het toegelaten ge-(of mis-)bruik van amfetamine bij een
neurobiologische aandoening (ADHD), zich toch minstens moeten steunen op het aantoonbare resultaat van een neurobiologisch
diagnosemiddel voor deze levensbedreigende ziekte.

Uit: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB811.pdf

In de tweede helft van de maand oktober 2014 (twee jaar geleden) is dit bestaand diagnose-middel door verschillende universiteiten
onderzocht, maar werd uiteindelijk om commerciele redenen verworpen onder te sterke druk van de sponsorende farmaceutische
bedrijven.
Ik noem de universiteiten even op :
Research network University of Ghent, Gent, Oost-Vlaanderen, België
Université Catholique de Louvain, Louvain, Vlaams-Brabant, België
Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Vlaams-Brabant, België
Université Libre de Bruxelles, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België
Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland
Universiteit Maastricht (UM), Maastricht, Limburg, Nederland
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa, Verenigde Staten
Hiermee werd wetenschappelijk duidelijk dat ADHD helemaal geen neurobiologische aandoening kan (of mag) zijn, maar een foef om
rijke en gedrogeerde paralympiërs te laten meegenieten van het Formule-1-circus van wat gezonde sport hoort te zijn.
Vandaar mijn advies: laat alle sporters lijden aan ADHD of een andere verzonnen aandoening, maar corrigeer op die manier de
wapenongelijkheid waarmee men nu sport.
Hypocrisie bij de pers doorbreken hoeft zelfs niet meer, een en ander is al een tijdlang bekend.
Alleen jammer dat geneeskunde het hebben van kennis overboord heeft gegooid en voortaan gedijt op de ervaring van alleen maar
verzamelde anekdotes en de positieve evidenties van gesponsorde studies.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 17 september 2016

