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Nieuwsbrief

The war on healthcare
Na WO-II groeide het idee om voortaan een
populatiecontrole vriendelijker aan te pakken.

https://biocritic.wordpress.com/2016/06/01/why-most-fmri-headlines-make-me-angry/https://biocritic.wordpress.com/2016/06/01/why-most-fmri-headlines-make-me-angry/

Ik citeer uit nieuwsbrief 927.
Even verwijzen naar de zestiger jaren.
JF Kennedy werd als president van de VS op 22/11/1963 vermoord, nadat hij kennis had gekregen van een plan, waarmee hij ethisch
niet kon akkoord gaan. Tijdens een redevoering sprak hij aldus: 'There is a plot in this country tot enslave every man, woman and child'.
Hij wou het nobele ambt van het presidentschap niet achter zich laten, zonder die samenzwering opgerold te hebben.
Een week later was hij dood.
In 1964 geeft CIA directeur Allen Dulles het MKULTRA programma toestemming voor het produceren en testen van middelen en
biologische stoffen die de CIA voor mindcontrol en gedragsmanipulatie zou kunnen gebruiken.
Dr. Donald MacArthur, een hooggeplaatste administrateur voor biologisch onderzoek aan het departement van defensie, verschijnt op 1
juli 1969 voor de Defence Appropriations Committee van het Huis van Afgevaardigden en vraagt voor het leger om $10 miljoen, om
binnen 5 tot 10 jaar een nieuwe, infectueuze synthetische biologische agent te ontwikkelen waartegen geen natuurlijke
immuunrespons bestaat.
.
Het verstoren van het immuunsysteem is een militaire maatregel die in de nasleep van de moord op en mede door het wegvallen van
Kennedy, mogelijk is geworden.
Merk op dat nu vaccins tegen eender wat worden uitgetest en gemaakt. Zelfs voor een vaccin tegen Alzheimer loopt nu een onderzoek.
Een vaccin steunt op het binnenbrengen van vreemde stoffen, waarop het lichaam met een gevarenreflex reageert. Een van die
reacties is het maken van antistoffen. Weefsels maken in een ijltempo via geforceerde celdelingen nieuwe weefsels aan met een
complementair patroon als de aanvaller om die in een zo kort mogelijke tijd uit het lichaam proberen te elimineren.
In de halve eeuw die nu achter ons ligt zijn intussen niet alleen heel wat infectieuze synthetische biologische agentia (HIV?, Ebola?),
maar ook chemische (farmaceutische?) stoffen gevormd, waarvan bekend is, dat ze (versneld) antistoffen maken, maar ook
mindcontrol en gedragsveranderingen veroorzaken.
Prozac en Pervitin (methamfetamine) zouden net als Tamiflu antiviraal werken.
En dus het immuunsysteem bijkomend belasten.
Maar geen kat staat erbij stil dat de explosie van kankers (ook de laatste halve eeuw?) een gevolg is van het chronisch en in een
ijltempo antistoffen te maken, en dan nog in voor een steeds maar groter wordende variëteit van patroontjes.
In 2009 liep zelfs een experiment om met genanoniseerd squaleen een ergosterol- een vitamine D-depletie te veroorzaken bij de
gevaccineerde patiënten, onder het voorwendsel van een anti-griepvaccin.

FIF-Based-Medicine (FBM) draagt er zorg voor dat de maatschappij merkwaardig rustig blijft met de grote aantallen kankers van de laatste
jaren.
Zowel met mindcontrol als met het immuunsysteem is een en ander stevig uit de hand gelopen en verloor men er alle controle
over.
De huidige Amerikaanse president beseft intussen dat een globalisering van zowel mindcontrol en het immuniteitsverlies ook de
eigen bevolking begint te treffen en dat het beheersen van dit wapen voortaan in de handen van de farmaceutische industrie is
terecht gekomen.
De technieken ervan steunen op het kapotmaken van de bouwstenen van het zenuwstelsel.
Maar bovenal op het onnozel houden van een medisch corps, dat zoiets op een dag niet meer zal pikken.
Vandaar ... terug naar het ouderwetse oorlogje voeren.
Zo teistert dit wapen de voorbije 35 jaar intussen de wereldbevolking.

Op duizend miljard plaatsen tegelijk stroomt gecodeerde elektromagnetische informatie. Elk onderdeel in die ketting ontvangt en
verstuurt per fracties van milliseconden een update van andere informatie en actualiseert aan de intussen aangepaste eigen
geheugens van het neuron.
Die codering bestaat uit gepaste schikkingen van tientallen aminozuren in wat men intussen de neuropeptiden is gaan noemen.
Voorbeeld van 1 mogelijk signaal.

Het magnetisch veld van elk van die elementen zorgt voor de energie, die als een 'akkoord' - door een correcte plaatsing van tientallen
ervan - een signaal doorgeven aan de rest van de ketting.

Met de botte bijl deze prikkeloverdrachten en deze neuronen gaan doorknippen is de oorlog die gevoerd wordt tegen personen, met
als voorwendsel ze te genezen van allerlei kwaaltjes, waarvan de meesten bovendien zijn ontstaan als bijwerking van dit 'bijknippen'
van het zenuwstelsel.
Bekijk hier 'live' hoe een zo een neuron 'kapot gaat', zodat niet alleen de geheugens, maar ook de verbindingen naar andere
neuronen (ook met geheugens) eraan geloven.
http://www.adhdfraude.net/mp4/NeuronDegeneration.mp4
Dit heet dan gelukkig … 'geneeskunde' te zijn.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 16 april 2017.

