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V tomto článku zistíte, prečo francúzske deti nikdy nemajú predpísané lieky ako Ritalin,
ani nie sú diagnostikované ochorením ADHD.
Vo Francúzku lekári totiž neuznávajú diagnózu ADHD, čiže hyperaktivitu a poruchy
pozornosti, prípade ich rôzne časti alebo kombinácie.
Tieto diagnózy sa v iných krajinách spájajú s pojmom „chemická nerovnováha mozgu“, čo
otvára Pandorinu skrinku závislostí na farmaceutických liekoch s mnohými vedľajšími
účinkami.

V čom sa Francúzi líšia
Francúzi nevychovávajú svoje deti na vysokých dávkach cukru a chemicky spracovaných
potravinách. Namiesto toho sa už útleho detstva učia pripravovať svoje jedlá z miestneho
čerstvo vypestovaného ovocia a zeleniny či mäsa zo zvierat lokálneho chovu.
Vo všeobecnosti, Francúzi sú viac uvedomelí čo sa týka zdravého stravovania než
Američania alebo iné európske národy.
Nedovolia napríklad vyrábať chemicky bielenú múku na prípravu bieleho chleba. Túto
úlohu prenechajú slnku, ktoré dostupné živiny ešte vylepší namiesto toho, aby do múky
pridalo toxíny.
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Miera diagnózy ADHD v USA je dnes na úrovni 19%. Na Slovensku okolo 5%. Vo
Francúzsku len 0.5%. A začlenenie tejto polovice percenta detí do komunity sa nerobí
chemicky. Robí sa sociálne pomocou konzultačnej terapie, teda tradičnou starou
metódou.
Samozrejme, veľa detských cereálií, ktoré dominujú našim nákupným regálom, nájdete aj
vo Francúzsku, no obyvatelia ich kupujú oveľa menej.
Zrejme za to vďačia aj menej frekventovanej televíznej reklame na falošné potraviny plné
umelých farbív a osladené vysokofruktózovým kukuričným sirupom, ktorý robí detí na
ňom závislými.
Náš tip: Zistite, aké vitamíny, minerály a doplnky stravy užívať pri rôznych ochoreniach.
Viac informácií tu.
Všetky tieto veci totiž prispievajú k hyperaktivite.
Tiež k tomu prispieva aj menej televízie v štýle hudobnej stanice MTV, v ktorej dominuje
rýchly strih. To umožňuje deťom ľahšie sa sústrediť na jednu vec a byť oveľa viac
trpezlivejšími.

Ako trávia voľný čas francúzske deti
Francúzske deti pravdepodobne trávia aj viac času vonku aktivitami ako sú jazdenie na
bicykli alebo hra na ihrisku. Či hraním futbalu. Tieto veci v poslednom čase inde výrazne
upadávajú.
Namiesto nich sa video hry a televízia považujú za bezpečný spôsob výchovy detí. Veď
predsa, vonku sa im môže prihodiť toľko hrozných vecí. Musíte tam dávať na ne pozor,
aby sa nezranili alebo nezašpinili.
Som šťastný, že ja som mal tú možnosť vyrastať v dobe, keď ste mohli vidieť deti jazdiace
na bicykloch takmer všade, dokonca aj do školy a späť, budovať ich „bunkre“ na kríkmi
zarastených priestranstvách a niekedy dokonca bojujúce rôzne indiánske hry či hrať
futbal všade, kde sa len dalo.
Dokonca aj pri tom všetkom, keď bolo veľa nudnej školy, vyvolávalo to v nás neposedné
správanie. No nikdy sme neboli dopovaní farmaceutickými liekmi.
Tuto je príklad jednej školy v USA mimo systému verejného školstva, ktorá je energeticky
menej reštriktívna a ponúka aj predmety podľa osobného záujmu detí.

Vymyslené ochorenie, ktoré mení deti v závislákov na
liekoch
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V roku 1998 doktor Edward C. Hamlyn z Kráľovskej akadémie všeobecného lekárstva
uviedol:

ADHD je podvod za účelom spravenia deti závislými na liekoch do konca ich života.
Jeden zo zakladateľov diagnózy ADHD ako medicínskej psychiatrickej poruchy, Leon
Eisenberg, priznal pred svojou smrťou v roku 2009 vo veku 87 rokov, že ADHD je
najväčším príkladom vymysleného ochorenia.
Psychiatri vymenili svoje poznámkové bloky používané pri rozhovorových terapiách za
bločky na recepty. Stalo sa tak vtedy, keď ich profesionálny status začal pred niekoľkými
desiatkami rokov upadať.
Ako lekári medicíny, ktorí viedli aj terapie rozhovorom, mali oproti certifikovaným
psychológom to privilégium, že mohli predpisovať lieky.
To potom viedlo k tomu, že sa psychiatri a farmaceutické spoločnosti napokon spolčili
a vytvorili manuály ochorení, ktoré popisovali pozorované príznaky týchto domnelých
ochorení.
Následne, na základe konsenzu psychiatrických konzílií, vytvorili pre každý takýto príznak
liek, ktorý ho má liečiť.
Inými slovami, navrhli falošné lieky pre vymyslené ochorenia.
Základom celého bola vymyslená nerovnováha chemických látok v mozgu, ktorá mala byť
zodpovedná za mentálne problémy a problémy so správaním. No a podobne, ako na
každý vírus a každú baktériu mali farmaceutické firmy liek, tak mali liek aj na každú
odchýlku duševného stavu.

Ako sa dnes predpisujú psychiatrické lieky
Takže napokon to dospelo do štádia, že psychiater má s dospelým či s dieťaťom 15
minútový rozhovor a na jeho konci predpíše recept na nejaký liek.
Ďalšie návštevy potom rozhodnú o ďalších receptoch podľa toho, či sa pacient náhodou
nevybral na zabíjačskú výpravu (ako napríklad taký nórsky Breivik) alebo sa nepokúsil
spáchať samovraždu ako vedľajší efekt predošlých predpísaných liekov.
Celé to končilo tak, že sa dnes deťom prepisujú lieky ako Ritalin či Adderall (amfetamín)
už vo veku 3 rokov. Áno, ide o podobnú drogu aká sa predáva na čiernom trhu.
Odporúčame: Prírodná liečba artrózy (opotrebovaných kĺbov)
Tí z vás, ktorí vedia anglicky, si môžete na túto tému pozrieť zaujímavé video:
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Watch Video At: https://youtu.be/GbuEgLQb69E

Záver
Dnes napríklad len v USA žije 5 miliónov detí, ktoré boli školskými a inými zariadeniami
klasifikované ako deti s problémovým správaním a užívajú uvedené lieky. No a potom tu
máme ešte antidepresíva pre ťažšie prípady.
Ide o liekovú kultúru, ktorá je, bohužiaľ, úplne legálna. Je však rovnako sociálne
a psychologicky nebezpečná ako tvrdé drogy.
Zdroj: Badatel.net
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