Blog op seniorennet
Blog op adhdfraude

www.haesbrouck.be
www.megablunder.net

Jaargang 7 nr. 661
1 mei 2013

Nieuwsbrief

Wie niet in de maat loopt
krijgt beter kanker

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6263/Aleid-Truijens/article/detail/3068076/2011/12/07/Wie-niet-in-de-maat-loopt-krijgt-Ritalin.dhtml

Citaat:
[...]Hoewel van ziekte geen sprake is, is er een effectief geneesmiddel: Ritalin. Het bestrijdt niet de oorzaken van het gedrag - welke
dat ook zijn - maar onderdrukt de symptomen. 'Drukke' kinderen worden op slag rustiger. Het wondermiddel is zo verbluffend dat de
verleiding voor ouders en leerkrachten wel erg groot is om aan te dringen op medicatie. De farmaceutische industrie is blij met die
miljoenen slikkers. Onbekend is welke effecten dat jarenlange pillen slikken op den duur heeft.[...]

Effecten zijn WEL bekend, maar worden om commerciële redenen onbekend gehouden.
Chronisch gebruik veroorzaakt:
- controleverlies over gedrag -> psychotisch gedrag corrigeren met antipsychotica. Het gebruik ervan begint alvast op te vallen.
- vroege dementies-> voorlopig nog taboe, omdat de farmacologie onbekend moet blijven.
- plots doodvallen-> zijn medisch GEEN zorggerelateerde calamiteiten, ook hier: het onbekend houden van de farmacologie.

Novartis en Shire (beiden onder de koepel van Proctor&Gamble) verdelen Ritalin, Rilatine in de wereld.

http://www.reuters.com/article/2013/04/27/us-novartis-fraud-lawsuit-idUSBRE93P16120130427

Omkopen en smeergelden betalen.
Methylphenidaat is een harddrug, die van bij het ontstaan meteen onder een opiumreglementering is gebracht, omwille van 30%
actiever dan zuivere cocaïne.
http://www.novartispharma.nl/pdf/ib/Ritalin.pdf
Dit document van Novartis beschrijft wat bekend is over de aandoening die men in stand houdt met omkoping en smeergelden.
[...]De specifieke etiologie van dit syndroom is niet bekend, en er is geen op zichzelf staande diagnostische test
beschikbaar.[...]
In mensentaal: is dit wel een medische aandoening?
Maar bovenal, alsof de corruptie van het omkopen en smeergelden betalen nog niet volstaan, BEDRIEGT men de maatschappij door
grandioos te liegen over de werking ervan.

Niemand beter dan Novartis moest weten dat stoffen onveranderd uitgescheiden worden, doordat antistoffen ze in paniek proberen te
elimineren, als een reactie op het grote gevaar, en ik citeer:
[...]De therapeutische werking lijkt hoofdzakelijk veroorzaakt te worden door het onveranderde bestanddeel.[...]
Maar wat voor onnozelaars dragen verantwoordelijkheid in de medische wereld door zich te laten omkopen met smeergelden om
harddrugs te dealen bij kinderen bij een aandoening waarvoor geen etiologie bestaat, waarvan geen diagnose kan gesteld worden en
waarvan men zich laat bedriegen met de stelling waarbij een inerte stof therapeutisch werkzaam zou zijn.
Volgens Novartis slikken die kinderen een amulet, een talisman of een fetisj
De warhoofden uit het land van de Boeloeboeloes en de Wadawadas geloven zoiets als een medische waarheid.
Ooit leerde ik in mijn opleiding (bijna een halve eeuw geleden), dat inerte stoffen, die onveranderd worden uitgescheiden,
farmacologisch het best werken, wanneer ze vooraf in suppo's worden gegoten om die dan in de oren stoppen.
Maar omdat ik niet omkoop, geen smeergelden betaal, geen gespuis dom hou met farmacologische prietpraat, zal niemand mij
geloven wanneer ik alvast het voornaam geachte medisch establishment waarschuw voor stoffen, waartegen het lichaam zich wapent
met antistoffen.
Het zou wel eens kunnen zijn dat daar kankers van komen.
Zelfs al bestaan daar nu al studies over, en als die uiteindelijk ooit eens zullen gelezen worden, niettegenstaande het FIF-cordon, dan
vrees ik dat die vervolgens als niet-zorggerelateerde calamiteiten zullen weggelachen worden.
Net zoals het doodvallen trouwens bij chronisch Rilatine-gebruik.
Of het psychotisch gedrag dat weliswaar etiologisch niet bekend was, maar alvast als een comorbiditeit is uitgeroepen.
Al was het maar om niet helemaal zo dom te lijken.
Want dan zijn er de antipsychotica, de antidementica of de chemotherapieën, bij (verder) leven en welzijn, wel te verstaan!
Apotheker Fernand Haesbrouck, 1 mei 2013

