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Nieuwsbrief

Net als valproaat is
glyfosaat een zenuwgif
De werking ervan achterhouden is bedrog.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170613_02923984

.

De storende stank van corruptie ligt er vingerdik op.
Zwaaien met wetenschappelijk onderzoek komt neer op het zich verschuilen achter evidence-based protocollen, waarbij op FIFgebaseerde elementen cosmetisch worden weggefilterd.
Deze techniek is perfect in lijn met de manier waarmee de geneeskunde opkomende generaties een mindcontrol oplegt.
Intussen raakte gelukkig bekend hoe dit 'wetenschappelijk' onderzoek eerder al de veilige waan over methylphenidaat bij kinderen
had tot stand gebracht.

https://www.adhdfraude.net/pdf/NB1042.pdf

Dit bedrieglijk onderzoek is pas wetenschappelijk (en maatschappelijk aanvaard) wanneer strikt sturende protocollen in acht worden
genomen.
Zo worden doodvallende kinderen eraan, opgeteld bij de patiënten die uitbehandeld zijn.
Vandaar... een heimelijke, maar vernuftige, manier om tot de gewenste resultaten te komen.
Wie dit protocol negeert is niet wetenschappelijk bezig en rebelleert.
Bij een internationale aanvraag om giftige stoffen ook bij kinderen toe te laten, wordt nagegaan - in de statistieken, natuurlijk hoeveel sterfgevallen ermee gebeuren.
Geen gegevens te vinden over kinderen die doodvallen bij Rilatine-gebruik, omdat de dodelijke slachtoffers 'uitbehandeld' zijn!.
Vandaar dat kinderen, beter dan volwassenen, methylphenidaat verdragen.
Allemaal aangetoond volgens een strikt wetenschappelijk onderzoek. Wat een hypocrisie.
Idem dito bij glyfosaat.
Wanneer stoffen voor een groot deel onveranderd het lichaam verlaten, bewijst dat alleen maar hoe giftig ze zijn.
Immers, het lichaam elimineert deze aanvallers, door in een ijltempo (kanker)weefsels te produceren om de aanvallers zo snel
mogelijk, en indien het kan, ook onveranderd, uit het lichaam te verwijderen.
Bovendien bevestigt het heimelijk achterhouden van de werking van die giftige stoffen het grootschalig bedrog ermee.
Echte wetenschap hoort te vertrekken vanuit een theorie (over de werking) om die dan te toetsen aan de realiteit en zonder de FIFtechnieken van bedrieglijke protocollen.
Het is een ware schande dat pronkerige academici omwille van een lucratieve loopbaan en uit puur eigenbelang de bevolking op die
manier bedriegen.
Alleen al uit voorzorg moeten stoffen, waarvan men het werkingsmechanisme niet kent of achterhoudt, meteen verboden worden.
Het zwaaien met dit soort van 'wetenschappelijk onderzoek' , zowel bij glyfosaat als bij medische psychotica, wijst op het charlatangehalte van een elite en de geldzucht van zij die zich daarvan bedienen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 15 juni 2017.

