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Nieuwsbrief

Wanneer kennis op
schade wijst,

en evidenties winst voorspellen, dan kiest Europa voor het
laatste.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0119+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

Hoe meer de bevolking zoiets pikt, hoe meer door de strot wordt gejaagd.
Dit is een uitroei-scenario met chemicaliën (onder octrooi-bescherming) in
een regie van dezelfde elite (Monsanto - Bayer) die eerder al tijdens de grote
oorlogen de scheikunde leverde waarmee machtsblokken op vandaag
lucratief kunnen regeren.
De achilles-pees van deze machtswellust is kennis.
Vandaar dat al drie decennia lang, geneeskunde enkel nog gedijt op alleen
maar positieve evidenties, terwijl de farmacologie als een onnodige balast
wordt achtergehouden.
Het intussen bekende FIF-syndroom ervan.
Oordeel zelf.

Dementie ontstaat door het kapotmaken van het leidingensysteem (neuronen), waarmee de informatieverwerking gebeurt.
Omdat men verzuimt om bekend te maken waarom een (korte) euforie (als doping) ontstaat wanneer neuronen kapot gaan,
verschijnt een onterechte waan van genezing door (farmaceutische?) middelen, die de verwoesting tot stand brengen.
De pret kan niet meer op, en 'genezen' gaat als vanzelf.
Terwijl de bijwerkingen domweg als nieuwe aandoeningen worden herkend, waarmee dan opnieuw een verse euforie - als therapie met een nieuw gepatenteerde stof tot stand komt.
En dan is er de kafka van de formidabele Alzheimer-medicatie.
Wat is intussen wel bekend?
Knippen in het leidingensysteem waarbij magnetische informatie wordt geseind naar geheugenreservoirs doorheen het lichaam,
zorgt ervoor dat nieuwe berichten geen plaats meer krijgen waar ze normaal thuishoren.
Tekenen van verval bij de patient en genezers komen eraan te pas.
Remedie:
Medicatie, die oppept (drogeert) en daardoor wetenschappelijk (immers: evidence based) als een positieve evidentie kan doorgaan.
Maar wat is de realiteit?
Ik geef een voorbeeld.

Het middel tegen dementie wordt afgebroken door een cholinesterase-enzym.
Die afbraak splitst de molecule in twee delen, rechts en links van de zuurstof in het
midden.
Immers, een instabiele zuurstofbrug, zoals, het wel willen hebben van kennis ons
leert.
De rechtse metaboliet is een stof met een amfetaminepatroon, 'pure sang' !
Eentje waarvan ook het hebben van kennis ons leert dat die stoffen neuronen kapot
maken, waardoor een elektrochemische prikkelgeleiding van de overblijvende
GOEDE neuronen nog meer grondig wordt verstoord. (Pennings, 1998)

Bovendien, voor wie al ziende niet
helemaal blind wil zijn....
Bij patienten met ... dementie, is door
het afstervan van zenuwcellen.... !!!!!!
IETS WAT DUS AL BEKEND IS....
MAAR HOE BEHANDELT MEN?

Precies door nog meer zenuwcellen te
doen afsterven.
En … amfetamines, die dodelijk kunnen
zijn, door een pulmonaire hypertensie te
veroorzaken.

Moderne geneeskunde...
Une jolie vache déguisée en fleur.
(George Brassens)
Puis un jour elle a pris la clef des champs
En me laissant à l'âme un mal funeste,
Et toutes les herbes de la Saint-Jean
N'ont pas pu me guérir de cette peste...
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