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9 april 2009

Beste Dick Bijl,
Bezorg het tuchtcollege het werkingsmechanisme van
Concerta en consoorten en vraag dat college om die werking
openbaar (dus ook aan de artsen) bekend te maken.
Het is intussen duidelijk dat artsen helemaal niet beseffen
waar ze mee bezig zijn.

Valkuilen rond ADHD, volledig:
Deze lezing gaat niet over alle mythen rond ADHD, maar
legt de werkingsmechanismen van de gebruikte
medicatie uit.
Psychotica bij ADHD en bij depressies, tasten het
biochemisch organisme aan, maar eveneens de
energetische werking van neuronen. Hierdoor ontstaat
blijvende schade in de productie van neurotransmitters.
Neuronen zijn de bouwstenen van het zenuwstelsel en
chemische stoffen die neuronen verwoesten, doen het
zenuwstelsel anders reageren dan in een normale toestand.
Op het verwoesten van neuronen reageert het zenuwstelsel
met een gevarenreflex en zal pogen om de vernietigende
stoffen zo snel mogelijk onschadelijk te maken.
Er worden antistoffen geproduceerd die niet zo onschadelijk zijn voor de gezondheid en zelfs aan de basis
liggen van sommige kankers.

In de cellen zijn energiecentrales die men
mitochondriën noemt.
Als deze 'vreemde' grondstoffen aangeboden krijgen en die
vervolgens tot een 'vreemde' energiecomponent gaan
omvormen, ontstaat er een 'vreemd' elektromagnetisch veld
in de kwetsbare omgeving van de celinhoud, die uiteindelijk
ook onklaar raakt en compleet gaat afsterven.
F. Haesbrouck toont aan dat gedrag de resultante is van
een samenspel van verschillende energiecomponenten.
Bij verwoesting van zenuwcellen en bij belaste
energiecentrales, ontstaat controleverlies over het gedrag,
zoals tics en agressie maar ook vreemd (psychotisch)
gedrag, depressie, wanen, hallucinaties...

Elk neuron van de duizend miljard neuronen in ons lichaam bevat ontelbare (binaire?) geheugencellen (astrocyten, die werken
als flip-flops) en die de onderlinge informatie aan andere neuronen doorgeven via gecodeerde magnetische informatie.
Wanneer neuronen door harddrugs worden weggeknipt, verdwijnen niet alleen de mitochondriën, maar ook de enorme
hoeveelheden geheugens. Bovendien wordt gecodeerde informatie van andere neuronen (ook met info uit andere wel gezonde
neuronen) helemaal verbroken, precies omdat de afstand tussen de neuronen onderling te groot is geworden om te
connecteren.

En voor wie geneigd zou zijn om te twijfelen aan de electrische prikkeloverdacht en de electromagnetische
gegevensverwerking, toch even dit....

https://www.scientias.nl/brein-lijkt-tot-wel-10-minuten-nadat-dood-is-ingetreden-actief-kunnen-blijven/

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-neurological-sciences/article/div-classtitleelectroencephalographic-recordings-during-withdrawal-of-life-sustaining-therapy-until-

Apotheker Fernand Haesbrouck, 10 maart 2017.

