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Nieuwsbrief

Geneeskunde helemaal
terug in de grot van Plato
Plato beschreef ook het lot van zij, die daar ooit terugkeerden.

Psilocybine is een hydroxy-tryptamine.
Serotonine is een
5-hydroxytryptamine.
Tryptamine heeft een (magnetisch)
indol-skelet en wordt gevormd uit
tryptofaan van de voeding.
Cannabis (Indole-3-carbinol) heeft ook
een indolstructuur.
Akineton (een propylamine-skelet)
Atropine
(amfetaminepatroon->pupilverwijding)
Domperidon (moleculair (en energetisch?)
patroon is identiek aan het indol-skelet
Imipramine (het 'propyl'-patroon ervan
bracht Lilly op het idee om de
'amfetamine'-toepassingen uit te breiden.
Dit om even te situeren.

De theorie.
Wat men op vandaag nog anticholinergica noemt zijn simpelweg de chemische
structuren die in de loop van de geschiedenis, een commerciële farmacologie zonder voorgaande - hebben tot stand gebracht.
Simpelweg, door het onbekend houden van de magnetische capaciteiten ervan op
de electrochemische berichtenhuishouding van het zenuwstelsel.
De pool van 'amines', die per bericht (gecodeerde informatie) op miljarden plaatsen
tegelijk een update van geheugens aan neuronen doorgeven via golven met een
fijnregeling van frekwenties, wordt in de mitochondriën uit de metabolieten van de
voeding aangemaakt.
Precies omdat die amines energierijk zijn, stockeert het neuron ze in
beschermende vesikels, zodat de ionen-activeit van de zenuwcel niet door de
overmaten aan magnetische energie wordt verstoord.
Wanneer nu 'onaangepaste' voeding vreemde 'tryptamines' aanvoert, waarmee de
mitochondrien - voor de vesikels - onherkenbare magnetische dragers produceren,
waardoor die gaan verdwalen in de isotonische celinhoud en een soort van
kortsluiting veroorzaken, zal het neuron compleet verbranden.
Gevolg: 1 (of meer) schakels in het circuit gaan eruit en de synaps (spleet tussen 2
neuronen) vergroot tot veel meer dan 20-40 Angstrom, waardoor de gecodeerde
informatie van cel-tot-cel verdwijnt en een voorspelbaar controleverlies over gedrag
ontstaat.
Gewild of niet gewild?
Therapeutisch of recreatief?
Medisch of commercieel?
Nu bevat elk neuron tevens een gigantische schat aan astrocyten, (de 'binaire' geheugens), die bij elke magnetisch gecodeerde
stroomstoot een update of statusverandering zouden moeten ondergaan.
Althans wanneer misschien, ofwel medisch of therapeutisch, niet met de botte bijl, hier en daar desastreuze vernielingen worden
aangericht.
Op vandaag is het nog steeds uitkijken naar medische vaklui die er zullen in slagen om de pathologische of zieke neuronen te identificeren
en om er vervolgens de chemie op los te laten die selectief, dan nog, zal kunnen gaan knippen waar het nodig is.
Zonder daarbij honderdduizenden gezonde exemplaren ook om zeep te helpen.
Waardoor simpelweg een min of meer zelf te controleren gedrag zou kunnen blijven bestaan.
Immers, al die overblijvende gezonde exemplaren moeten ervoor zorgen dat geen dementie ontstaat, dat het lichaam geen wildgroei van
afweer organiseert, die kankers doet ontstaan of een vasoconstrictie waaraan men plots doodvalt en zorgt voor nieuwe, te therapeutiseren,
aandoeningen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 17 maart 2017.

