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Nieuwsbrief

Tip voor het parket in Ieper
Het parket onderzoekt momenteel de aanslagen van
geweld en beschadiging die in augustus 2016 werden
toegebracht aan zowel de wagen van mijn vrouw als die
van mezelf.
Het vermoeden van de politie wees in de richting van de overlast die 's nachts werd vastgesteld in het nabijgelegen Astridpark.
Door de toegang tot het park 's nachts te verbieden en een drankverbod in te stellen, zou het vandalisme ophouden.
Daarmee zijn evenwel nog geen schuldigen opgepakt.
Nu ik wat meer tijd kan besteden om een en ander beter op te volgen, is me iets opgevallen wat het onderzoek van het parket zeker vooruit kan helpen.
Een gegeven dat de actieradius van het onderzoeksveld niettemin zal uitbreiden, verder dan alleen maar het nabije Astridpark.
Ik verwijs naar mijn berichtgeving over farmaceutische
kennis en het achterhouden ervan door universiteiten,
over stoffen die medisch worden aangewend om een
mindcontrol en, erger nog, om een therapeutische
afhankelijkheid tot stand te brengen van zogenoemde
medicatie, die bij chronisch gebruik compleet nieuwe te
behandelen ziektebeelden doen ontstaan.
De respons op die berichtgeving is traceerbaar en
daarover bestaan dus statistische gegevens.
Nu blijkt dat na de aanslagen, de melding en de klacht
bij het parket er zich een opvallende verschuiving heeft
voorgedaan bij het 'geinteresseerd' publiek.
Ik verduidelijk met statistisch materiaal ( zuiver
'evidence based', zeg maar en zonder een FIFcorrectie).

De frekwentie van nederlandstalige lezers in
vreemde continenten bedraagt doorgaans
maar enkele percenten van het totale publiek.
De twee nachtelijke raids in Ieper evenwel
beroerden in de VS zowaar ongeveer de helft
van alle lezers over de wereld.
Terwijl China ijverig en overal steeds meekijkt.
Mij verbaast ook niet de belangstelling uit Turkije, dat er
in slaagt om fluoxetine te mengen in de eigen
voedingssupplementen.
Fluoxetine, DE stof waarmee de mindcontrol-machine
sinds 1987 vanuit de VS werd gelanceerd.
Bemerk het verschil in aandacht, afhankelijk van
informatie over de klassieke onderwerpen.
Waaronder:
1) Antidepressiva bij kinderen
2) Glyfosaat
3) Agressie
4) Chemische onbalans
5) De hoaxen, uitgeroepen tot medische dogma's.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB978.pdf

Als addendum: Turkije en serotonine.

1 ) Antidepressiva bij kinderen
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB992.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB953.pdf

2) Glyfosaat

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB962.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB942.pdf

3) Agressie
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB938.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB968.pdf

5) Chemische onbalans

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB952.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB959.pdf

6) De hoaxen, uitgeroepen tot medische dogma's.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB932.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB946.pdf

Epiloog: Turkije en serotonine

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB985.pdf

http://www.ergogenics.org/irem-naturel-fluoxetine.html

De handelsverpakkingen van Prozac en de generische
benamingen bevatten in de regel 20 mg per capsule.
Het ziet er steeds meer naar uit dat wat ooit omwille
van de schadelijkheid enkel op doktersvoorschrift
mocht gebruikt worden, voortaan vrij in de handel zal
komen.
In Belgie is de stap al gezet met de cortisonepreparaten in verstuivers, terwijl men mede omwille
van het succes ermee ervan heeft geprofiteerd om de
prijs ervan te verveelvoudigen.
Gedurende dertig jaar is aangetoond dat de nieuwe
doping – als serotonine-providers – door een FIFmarketing niet alleen zeer veilig is , maar ook massaal
kan aangewend worden om een dwangmatige pensée
unique te organiseren in een of ander staatsbestel.
Precies omwille van de daarbij aangetoonde veiligheid
van die stoffen, staat niets nog in de weg om in
toepassing van het KB van 25.03.1964, die wettelijke
voorschriftverplichting meteen af te schaffen.
Dit KB was immers tot stand gekomen na het debacle
met Softenon, waarbij als voorzorg alle nieuwe stoffen
meteen op voorschrift werden geplaatst, zolang de
veiligheid ervan nog niet bewezen is.
Turkije toont ons de weg.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 11 november 2016

