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Nieuwsbrief

No more killing fields,
just killing pills

Er gaat niets veranderen.
De massa blijft beter dom.
De media brullen weer op de wapens.
Onthul de werking van psychotica, dit is HET recept tegen schietfestijnen.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121214_00402722

Twintig jaar geweld op Amerikaanse scholen.
De eerste wereldoorlog vocht met zenuwgas (fosgeen - Yperiet).
De tweede wereldoorlog vocht met zenuwpillen (methamfetamine - Pervitin).
Sinds die zenuwpillen uiteindelijk medicatie zijn geworden, wordt voortaan medisch geëxtermineerd.
Desoxyn of methamfetamine is in de VS een ADHD-medicijn.
In Europa worden zowel amfetamine- als cocaïneproducten medisch ingezet.
En de massa smult ervan.
Pharma en politiek gniffelen.
Alphen was niet het einde.
Ook Luik niet verleden jaar.
Ook de moeders niet, die hun kinderen vermoorden.
Geen overheid, geen geneeskunde zal deze industrie een haar krenken.
Commercieel en politiek loont het erg, om de werking van psychotisch makende stoffen als onbekend uit te roepen.
Net zoals corrupte partijfinanciering welig tiert met illegale constructies om een nieuwe generatie stiekem van harddrugs te voorzien.
Zogezegd medisch.
Zogezegd om veronderstelde aandoeningen te behandelen.
Medicatie met 'onbekende' werking moest VERBODEN worden.
Vooral als die zogezegde medicatie vermomde harddrugs zijn.
Wie te laf is om bekend te maken waarmee men de bevolking extermineert, moet aan de schandpaal.
Zelfs al is dit een democratisch verkozen overheid.
Zelfs al zijn dit zogezegd verstandige artsen.
Een arts met verstand wantrouwt een onbekende werking.
En wie die medicatie toch gebruikt is een gewetenloze gokker.

http://www.abc.net.au/radionational/programs/healthreport/unexplained-medical-symptoms/4407734
Maar onderzoek in zogenaamde onbekende symptomen kan ook een hoogleraarsstoel opleveren.
Wat niet verklaard kan worden blijft onbekend.
Wat een herenbaan is dit !
Op wereldvlak spint een elite garen door medisch een bevolking zichzelf te laten uitroeien met toxicomaniëen die artsen instellen,
die zich voor de domme moeten houden en bovendien als onkundigen in die materie worden opgeleid door gesponsorde
universiteiten.
Ware dit wel een complottheorie van mij, dan zou die niet al negen jaar lang stand hebben gehouden.
En zou ik met die complottheorie niet in oktober 2012 in beroep zijn vrijgesproken op een klacht van de federale minister van
Volksgezondheid (omdat ik het complot en de corruptie eerder had bekend gemaakt), die daarvoor een bendelid van Dutroux als
anonieme stroman had ingeschakeld (omwille van... zelf te laf), en die, om op mij de druk nog te verhogen, zelfs de voorzitter van
de Hoge Raad van de Orde van Apothekers had verplicht om zich tegenover mij als tegenpartij op te stellen bij de raad van
Beroep.
Tijdens die procedure van beroep met de vrijspraak, is bovendien zelfs die 'verkochte' voorzitter van de Hoge Raad van de Orde
van Apothekers vervangen geworden.
Ik kraai geen victorie, want de media weten hoe zelfs na al de doden gisteren in de VS, men met sussende teksten niets of
niemand met de vinger zal wijzen, noch naar het subtiele waarmee levensonwaardige levens om zeep worden gebracht.
Bovendien heel nuttig om deze nieuwsbrief 196 even te herlezen.
Bijna drie jaar oud en misschien zijn intussen de geesten wat gerijpt, sinds het stof wat is gaan liggen.
Zelf schuil ik liever in een mediatieke anonimiteit, die mij alvast toelaat om ongegeneerd gedachten neer te pennen.
Scripta manent, zoals het heet.
Gelukkig is het mij niet om mijn persoon te doen.
Want een publieke drukte zou ik moeilijk aankunnen.
Een rol als 'gehate apotheker' ligt me beter.
Dan hoeft helemaal geen geslijm om het imago hoog te houden.
Ik haat geslijm en veracht slijmballen.
En daarbij dan het goede nieuws voor media en politici die wel graag publieke rouwnummertjes opvoeren.
We krijgen nog meer van die schietfuiven.
Dit soort van agressie zit ingebakken in het werkingsmechanisme van psychotica.
Maar niemand kent dit woord en niemand wil het ook kennen.
Heeft rouwen om de slachtoffers dan nog zin?
Tenzij als schijnheilige politieke of medische propaganda.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 15 december 2012

