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Nieuwsbrief

Depressief ab utero
Big Pharma slaagde erin en blijft erin slagen.

https://www.ntvg.nl/artikelen/antidepressivagebruik-tijdens-zwangerschap-vaker-psychiatrische-stoornis-bij-kind

Stel nu eens dat de placenta (moederkoek) de vrucht voorziet van al het nodige om tot een echt leven te groeien en dat de
maatschappij het met de bevolking zo goed meent dat men er alles aan doet om tijdens de zwangerschap het ongeboren kind zo
gezond mogelijk op deze aardbol te plaatsen.
En dat men er zorg voor draagt om alles wat de gezondheid van de vrucht zou kunnen schaden stipt uit de voeding te weren.
Maar wat als de mama (misschien ook wel genetisch) met slechte heropnameremmers van serotonine of van dopamine of van wat
nog allemaal, op deze planeet omzeggens ongeneselijk rondloopt?
Dan heerst de moderne geneeskunde waarbij artsen helemaal geen serotonine of dopamine of wat voor defecte heropname dan ook
hoeven te meten of doseren om, op hoop van zegen, de moeder en zelfs het ongeboren kind te genezen van deze metabole en
bovendien erfelijk gewaande defecte aandoening.
Immers, statistisch is bekend dat het drogeren met psychotica (amfetamines, cocaïnes, indolen en zelfs gevaarlijke reagentia) de
manke reuptake ten goede komt.
Vandaar dat niemand hoeft te weten hoe die die stoffen zoiets tot stand brengen en beter zelfs, er is geen kat die de reuptake kan
aantonen.
Het blinde geloof in de aflaten van een religie, die men voor de gelegenheid ook geneeskunde heeft genoemd.
Terwijl nu al toch wel al enige tijd bekend is hoe die groepen chemicaliën zeer performant een schade toebrengen aan zowel de
structuur van het zenuwstelsel als aan de inhoud (geheugens) ervan en waardoor een boost tot stand komt waarmee het lichaam
zichzelf in staat stelt om die schadelijke stoffen zo vlug als mogelijk uit het lichaam weg te halen.
Een boost als afweer, die de – op evidenties ipv van op kennis gebaseerde – academisch gewaande geneeskunde tot antidepressief
en dus genezend heeft uitgeroepen.
En plots, na al die jaren van medische heerlijkheid, verschijnt in het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde een boodschap met
evidenties, waar niemand nog naast kan kijken.
Toch niet zij, die de catechismus van serotonine, dopamine en consoorten blijven belijden om zichzelf met een medisch aureool te
blijven sieren.
Psychotica, die neuronen verwoesten, ook bij de ongeboren nieuwe patiëntjes, houden nog steeds een zeer lucratief imperium in
stand, waarbij nu al jaren aan een stuk door, nog voor de geboorte, nieuwe generaties op de wereld worden gezet, die voorbestemd
zijn een leven lang klanten te blijven van de helend-gewaande – maar lucratieve – heropnameremmers.
Zelfs al is die kwakkel al jaren ontmaskerd en blijft een medisch imperium draaien op gemanipuleerde evidenties in plaats van op
farmaceutische kennis.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 2 december 2017.
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