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Nieuwsbrief

Proficiat Hilde

Nu nog afmaken en concluderen.
Jij en ik deden het al eens vijf jaar geleden.
Nu alleen de rest
van de wereld
nog.

Voor de zoveelste keer volstaat
het om even dezelfde tekst van
zoveel jaren terug te herhalen.

De Standaard waarschuwt.
Diabetesmedicijnen liggen onder vuur.
Een jaar geleden werd ook al Avandia uit de handel gehaald omwille van hartstoornissen en sterfgevallen
ermee.
Nu komt Januvia (sitagliptine) in het vizier.
Artsen en farmaceutische bedrijven spelemeien in het eigen jargon van peptidasen en remmers
allerhande, om te verbergen dat dit leuks de doodgewone bijwerkingen zijn van de echte werking van
chemische producten die een gevarenreflex veroorzaken.
Die gevarenreflex komt er, bijna zonder uitzondering, bij stoffen waarin een patroon herkenbaar is, dat ook
voorhanden is in de vier grote groepen met psychotica.
Bekijk daarover het werkingsmechanisme.
Meer en meer begint het erop te lijken, dat experimenten met pep gebeuren die vermeende therapeutisch
'gunstige' bijwerkingen veroorzaken (zelfs bij suikerzieken), om vervolgens de spookschrijvers aan het
werk te zetten voor een commerciële, medisch lijkende, reclame.
Maar van de echte werking, natuurlijk geen spoor.
Het weldoende dopingeffect, door de gevarenreflex, die ontstaat wanneer neuronen worden kapotgemaakt,
dient voortaan therapeutisch bij ADHD, depressie,PostTraumatischStressSyndroom,
PrikkelbareDarmSyndroom, menopauze, epilepsie en ook om de pancreas op te jagen die insuline moet
produceren.
De tijd is aangebroken om ghostwriters eens te laten schrijven over wat er echt gebeurt, in plaats van het
ganse medische establishment met commerciële fabels steeds maar op het verkeerde been te zetten.
Dit gaat over de gezondheid en het publiek, die slikt tot meerdere eer en financiële glorie van healthcare,
heeft het recht te weten waarmee men de gezondheid in gevaar brengt.

Daar zijn geen dure studies voor nodig, alleen maar een elementaire kennis van de
scheikunde.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 19 september 2011.

Geen Evidence Based Medicine, noch FIF-Based Medicine meer, maar onderwijs verdomme KENNIS aan
de universiteiten.
Carcinogenese ontstaat wanneer een chronische wildgroei van celdelingen de nodige afweer moet
voorzien tegen giftige stoffen die schade toebrengen aan het organisme.
Ik beklaag de slachtoffers.
Dit doe ik niet in naam van de 'geneeskunde'.
Jammer genoeg ook herschreven op … 8 november

2016.

