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Nieuwsbrief

Kinderbrein wordt steeds
maar slimmer, blijvend zelfs

Ik maakte tien jaar geleden een domme jeugdfout!
Nooit gedacht dat de werking van Rilatine beter
onbekend had moeten blijven. Jammer...

Alzheimer kan NU gestopt worden.
Geneeskunde moet ophouden om via vermeende therapeutische redenen met de botte bijl
neuronen van het zenuwtelsel chemisch te verwoesten.
Mijn teksten van jaren geleden worden nu eindelijk bevestigd, maar men wil nog TIEN JAAR geld
verdienen aan het kapot maken van mensen en hun gedrag.

12 februari 2007

Uit het voorwoord van tien jaar geleden:
ADHD-medicatie : medische megablunder.
Dokters als dealers , overheid zit stil en subsidieert.
Genezen genotsmiddelen ?
Een goudmijn voor kwakzalvers?
Op de bijsluiter staat : ‘het werkingsmechanisme is nog niet gekend’.
Die leugen wil ik met deze publicatie uit de wereld helpen.
Alleen is het commercieel niet erg haalbaar om aan te geven dat men kinderen kalmeert door ze
dwangmatig psychotisch te maken.
Moge dit boek dan een bijdrage zijn tot een betere kennis van de werking, ook bij de dokters die
harddrugs nu voorschrijven net als zou het om keelpastilles gaan en de mensen voorhouden dat als
ze ‘speed’ weigeren voor hun kind , het net hetzelfde is alsof ze insuline zouden weigeren aan een
suikerzieke.
Ik koos heel bewust voor hetgeen een niet wetenschappelijke stijl heet te zijn, precies omdat
eerder is gebleken dat academische waarschuwingen tegen het misbruik van legale harddrugs
in de maatschappij helemaal geen gehoor vinden.
Met veel plezier dan ook opgedragen aan deze man:
Ik drink al 3 jaren de variant Golden Power of de Energy Drink van de Carrefour en heb onlangs
atomic (0,88 Euro) geprobeerd en valt goed mee.
Dagelijks 10 blikjes, gecombineerd met 1 rilatine.
Voor ik ga slapen (is altijd rond 6 a 7 uur 's morgens neem ik nog een Lexotan 12 mg, maar ik ben er
45 en de Lexotan neem ik al 25 jaar).
Verder rook ik graag een jointje en profiteer van mijn leven.
En of het nu gezond is of niet, gemaakt van pis of sperma, dat kan me écht niks schelen.
Moest dat waar zijn, dan zou dat niet verkocht worden.
De echte Redbull heeft een bijsmaak en de Golden Power is veel lekkerder.
Nog nooit ziek of onpasselijk geweest.
Misschien omdat ik met mijn honden veel ga wandelen en verder alles te voet doe.
Woon in de stad dus een auto hoeft niet.
En moest er iemand zeggen dat dit niet zo'n gezonde levenswijze is, da's dan jammer, maar ik leef
zoals ik wil en eet, drink en slik wat ik wil.
Mijn voeding: belegde broodjes met tonijn en eieren, croissants met kaas en hesp, frietjes, fastfood,
pizza's.
Er is een apotheker, die is daar allemaal tegen. Waarom is hij dan apotheker???

Nu, bijna 10 jaar later, geniet ik gelaten van gezellig
tijdverdrijf door kafkaiaanse, juridische pestprocedures in
een democratisch gewaande rechtsstaat en anonieme
intimidaties door middel van nachtelijk vandalisme.
Mais, à part ça, tout va très bien, tout va très bien.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 23 november 2016

