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VAARALLISTA ? TIETOA

FIBROMYALGIA

SENSUROITU

Kymmenen vuotta sitten sensuroitiin TV2 fibormyalgiakeskustelu.
Yhtäkkiä, varoittamatta... Kun luet keskustelua, syy ? selvinnee...

Tämä dokumentti sisältää koosteen 15 vuoden mittaisesta lääketieteellisten artikkeleiden
tutkimisesta ja niiden osittaisista suomennoksista lähdetietoineen. Keskeinen aihe on yhäti jatkuvat
ja eri valtioiden THL, NHS jne ministeriöiden raivokkaasti suojelemat lääketehtaiden törkeät
petokset - kansanmurhaluokkaa.
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Scribd.com muutti kaikkien ilmaiset kirjoitukset ilmoittamatta ja SALAA maksullisiksi. Siksi
aion kertoa kuinka voit lukea niitä - ilmaiseksi, jäsenenä. Näin voit menetellä esim. silloin jos
www.slideshare.net/syottovasikka sivusto ei ole käytettävissä ja wordpress.com/erilainen -sivusto
ei toimi. (PS. Tänään 11/2014 scribd.com ilmaiset dokumentit ovat luettavissa.) PPS. Sensuroitu
taas 2/2017

Toinen häiritsevä scribd.com -seikka on 'tyhjät sivut' sensuuri -ilmiö. Joka sivullani on tekstiä
ja/tai kuvia - mikäli ei näy, lataa uudestaan. Jossei sittenkään näy, käy slideshare.net/syottovasikka
sivustolla...

Ellet ole jäsen ja sisäänkirjautuneena, scribd.com näyttää dokumenteista vain neljä sivua...

Jäsenelle kaikki Scribd.com sivuston ilmaiset dokumentit ovatvapaasti luettavissa ainakin tällä
hetkellä...

Ensimmäiseksi luo itsellesi ilmainen tili. Älä anna mitään henk koht tietoja: silloin tietojasi ei
ainakaan voida varastaa ja sinulle tehdä vahinkoa... Seuraavaksi lataa (upload) dokumentti,  jotain
tekstiä jostain, näin sinusta tulee täysivaltainen jäsen. Voit ottaa kopioida vaikka tekstiä
iltasastusanomista, tekstillä ei ole väliä. 'Dokumenttisi' voit jättää yksityiseksi jolloin kukaan muu
käyttäjä ei sitä näe: pää-asia onkin luoda  toimiva täysvaltainen scribd.com -tili. Homma kannattaa
sillä scribd.com -dokumentteja on satoja tuhansia...
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Mutta toistaiseksi tämän vanha versio löytyy ilmaiseksi
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CENSORED www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

Alla kopio TV 2:n keskustelusivusta alkaen 2004 - täyssensurointiin asti. Keskustelusivun
jälkeen, (alk. sivu noin 209) tällä sivustolla ennustettu huijaus ja kuinka sen
gangstaministeriöllämme masinoitiin - Tyttöjenjuttu.fi - pakkorokotuksin, salaa ja väkivalloin...

Kysymys kuuluukin:
Kuka on se rohkea joka tekee tilintarkastuksen em. massamurhaprosessista hyötyneiden tileille?

Tyttöjenjuttu.fi eli THL Huijaus - katso sivu alk 223



Näin maksamasi THL toimii verorahoillasi kulissien takana - kavaltaakseen voiteluöljynsä...

ERROR 404: Slideshare as a pawn to BIG PHARMA; this document was censored 2/2017



TV 2:n keskustelut
Terveys
Fibromyalgia (Sivu 1)
Tämä aihe koostuu yhteensä 10 sivusta:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Aikavyöhyke: GMT+2
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Lähettäjä Aihe:   Fibromyalgia
unregistered lähetetty: 04-10-2004 19:57           Muokkaa/poista viesti

Aamulla tuli TV:stä fibromyalgiasta tietoa, mutta aika suppeasti. Itse sairastuin noin
parikymppisenä tähän tautiin. Silloin kun ensimmäinen lapseni syntyi, niin siitä tämä elämän
kurjuus on alkanut.Aloin juosta lääkäristä lääkäriin ja kuntoutuksist toiseen. olin hakenut apua
kaikkialta maan ja tiivaan väliltä, mutta mistään en ole saanut.

Rahaa on palanut tolkuttomasti. Lääkärit, fysikaaliset hoitolaitokset,apteekit ym.ovat rikastuneet ja
minä olen köyhtynyt enemmän ja enemmän.
Olin vuosia erään lääkäreiden mielestä luulosairas kunnes Reumalla oleva lääkäri Kari Lehtinen
antoi minun taudilleni nimen noin reilut kymmenen vuotta sitten. Hän oli erittäin asiallinen ja hyvä
lääkäri.Tämä on sairaus joka invalidisoi totaalisesti,etenkin aamut ovat vaikeita.Olen aamulla kuin
rautakanki pitkään. On univaikeudet,jokapaikan särky etenkin levossa,vatsantoiminta heikko,päätä
särkee, lapaluiden välistä ja ristiselkää särkee. Jatkuva väsymys ja uupumus päällä. Mitään ei jaksa.
Tämän voisi sanoa sanalla että tervettä paikkaa ei ole.Joskus tuntuu että miten jaksaa päivästä
toiseen raahautua.

Olen aina ajatellut toisia ja ollut kova tekemään töitä.Itseäni säästämättä.Olen kantanut tätä
fibromyalgiaa jo yli kolmekymmentä vuotta.Jos joku tietää keinon joka auttaisi, niin kerro tälle
keskustelupalstalle ohjeesi.Itse olen kävelevä lääkekaappi, ja ylipainoakin kertyy kun ei jaksa
liikkua.On verenpainetauti ja kolesterolit koholla.Onneksi työni on sellaista että saan liikuntaa edes
töissä. Olen osaeläkkeellä ollut jo vuosia selkäsairauteni takia. En kyllä jaksaisi enää joka päivä
lähteä töihin, koska olen niin mielettömän uupunut. Onko kenelläkään muulla vastaavaa. Jään
odottamaan vastauksia.

unregistered lähetetty: 12-10-2004 22:00           Muokkaa/poista viesti hei,

olen itse parikymppinen tyttö ja minulla oireet alkoivat juuri ristiselästä noin kolme kuukautta sitten
ja sitten lääkäreissä juosten ja sairaaloissa kukaan ei tunnu tietävän mitään. Minun selkä ja kylkiluut
kuvattiin ja todettiin että minulla on luutunut viidesnikama selästä ja kylkiluuni ovat liian pienet..
Alkuun oli vain särkyä selässä ja sitten noin kolmen viikon päästä särky siirtyi ihan joka puolelle



kehoa, sormenpää, posket, pääkipu, jalkonen särkeminen/vihlominen ja kipu on välillä enemmän
särkyä ja toisaalta taas välillä vihlovaa.. tälläkin hetkellä sattuu peukaloon ja poskeen koko ajan,
jalkoja särkee jomottavasti nyt tällä hetkellä.. Olen huomannut että kävely ja tanssiminen ja uinti
auttaa minua.. nyt vihloo taasen selästä vasemmalta puolelta.

Tämä on yhtä tuskaa ja olen tässä tosiaan kolmatta kuukautta sairaslomalla. Niin juu ja minulla
puutuu myös raajat ajoittain juuri levossa ollessani ja silloin kivut ovat pahimmat.

Olen syönyt vaikka mitä lääkkeitä särkylääkkeistä lihaksia rentouttaviin mutta mikään ei auta..
Tuntuu siltä että pitäisi olla koko ajan liikkeessä että ei sattuisi.. En saa nukutuksi vaikka syön
ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen oxepamia mutta ei sekään auta. vatsani toimii erittäin hyvin ja
minulla on todettu ns. yliliikkuvat nivelet..

Et ole yksin.. itse minulla läheinen ystävä joka on lähihoitaja koulutukseltaa alkoi epäilemaan tätä
inhottavaa sairautta.. Onko sinulla ollut jostain edes minkäänlaista apua?

Toivottavasti joku keksii tähän apua sillä tämä vie kyllä elämän iloni..

Sannariina Uusi jäsen lähetetty: 12-10-2004 23:11    Napsauta tästä nähdäksesi Sannariina
profiilin   Tästä voit lähettää viestin Sannariina:lle     Muokkaa/poista viesti hei!

Minulla diagnosoitiin fibromyalgia 24-vuotiaana. Lapsesta asti minua on vaivannut erinnäiset
reumaoireet. Ennen fibromyalgiaa minulle diagnosoitiin reumasairauksiin kuuluvat
skleroderma(erittäin lievä) ja sekundaarinen Sjögrenin syndroma että syndroma Raynaud
(valkosormisuus).Kaikenlaisia lääkityksiä on kokeiltu, joista ei ole ollut sanottavampaa hyötyä.
Lihasrelaksantit hiukan helpottavat unenlaatua että aamukankeutta. Lääkkeenä minulla on ollut
somadril comp, joka on rentouttava kipulääke. Lääkkeiden käytön olen rajoittanut tällä hetkellä
minimiin, koska huomasin,ettei isommilla annoksilla ole juurikaan hyötyä kipujen lieventymiseen.

Voimakas uupumus on jokapäiväinen riesa ja toissäjaksaminen ajoittain todella hankalaa.
Liikunnan olen silti huomannut lievittäneen jonkin verran kipuja sekä jokapäiväinen venyttely.
Mielialalääkityksestä on myös todella suuri hyöty ollut minulle terapioineen.Niiden avulla olen
saanut sinniteltyä työelämässä ja saanut oloni paremmaksi. Mitä enemmän jää kotiin miettimään
kipuja, sitä pahemmilta ne tuntuvat. Stressitilanteet olen myös yrittänyt minimoida ja levätä
tarpeeksi.

Loppujen lopuksi tärkeintä on oppia hyväksymään tämä katala sairaus kipuineen ja oireineen. Minä
olen siinä jo melkein onnistunut. Tosiasiahan on, ettei tästä pääse ikinä eroon, mutta itse voit paljon
vaikuttaa elämänlaatuun olemalla vain sinnikäs. Ja levähtää silloin, kun on tarve. Suosittelisin
reumaliiton kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskursseja kelan kautta. Itse olen jo pari kuntoutusta
käynyt ja ne ovat antaneet uusia voimia. Vertaistukiryhmäkeskustelut ovat olleet antoisia.
Paikkakunnallani on reumayhdistys, jossa on fibromyalgiatukihenkilö ja fibroiltoja. Tosin ikäskaala
ei ole ollut minun ikäistäni ja siten en ole fibroilloista hyötynyt juurikaan. Mutta kuntoutukset ja
kurssit ovat olleet myönteisiä.

Saman olen kokenut/koen edelleen kuin edelliset kirjoittajat. Elkää antako periksi!



hoitaja Uusi jäsen lähetetty: 28-10-2004 20:26     Napsauta tästä nähdäksesi hoitaja
profiilin     Muokkaa/poista viesti

Myös minä olen tapellut fibromyalgian kanssa, nyt 10 vuotta. Olen saanut vaivani vähenemään
lähes olemattomiksi ja ajoittain ne ovat tyystin poissakin, jos jaksan pitää ruokavaliotani oikeana.
Ensimmäinen reumalääkäri oli viisas, kun hän kehotti aloittamaan rajun kahden kuukauden pituisen
dieetin, joka sisältää aluksi vain riisiä ja vettä ja muutaman päivän päästä keitettyjä kasviksia lisänä
seuraten mikä vaikuttaa oireita pahentaen. Punaiset vihannekset, kurkun kuori ja herneet olivat
pitkään pannassa, samoin viljat ja peruna. Vajaassa viikossa olivat vaivat poissa! Pikkuhiljaa sai
lisätä ruokia ja kokeilla mikä sopii ja mikä ei. Välillä on ollut hyvinkin vaikeaa noudattaa juuri sitä
ruokavaliota ja vaivat tulevat silloin takaisin. Nykyään pystyn aika normaalia ruokaa syömään,
mutta maito tuo vaivat takaisin päivässä, perunaa saa syödä kolme päivää ennen kuin tulee kivut
yms. Kaura on kotimaisista viljoista paras, soija ei ole minulle sopinut, kuten eivät monet
siemenetkään.

Olen työssäni törmännyt moniin samoja oireita omaaviin ja monet heistäkin ovat kokeneet samat
ruokavaliot hyviksi.
Lääkkeet tulivat kalliiksi ja hermot meinasivat mennä kun en yhteen aikaan jaksanut pelata ruuan
kanssa. Suosittelen!

Sarkku unregistered lähetetty: 03-11-2004 22:42          Muokkaa/poista viesti
Fibromyalgiaan moni saa helpostusta MSM-Orgaanisesta rikistä! lisätietoja esim.
www.ryytihyppynen.fi

vivere Uusi jäsen lähetetty: 24-11-2004 19:32     Napsauta tästä nähdäksesi vivere
profiilin   Tästä voit lähettää viestin vivere:lle     Muokkaa/poista viesti

Kuten keskustelussa on aiemmin on viitattu, ravinnolla todella suuri merkitys hyvinvointiimme niin
myös pahoinvointiimme. USA:lainen alan pioneeri Mikrobiologian ja ravintotieteiden tohtori Dr.
Robert O. Young on päätynyt 15 vuotta kestäneissä tutkimuksissaan tulokseen että sairauksiemme
syyt johtuvat yhdestä syystä -ja se syy on kehomme ylihappamuus - siis omalla ruokavaliolla
syömisellä ja juomisella aiheutamme kehossamme epätasapainon. Hienoa siinä on se, että itse
voimme myös korjata sen ilman lääkkeitä! Eli avaimena alkalisoiva ruokavalio. Dr. Young on myös
kehittänyt luonnon raaka-aineista kehoa puhdistavia tuotteita ja kirjoittanut tutkimuksistaan kirjoja
mm. PH-miracle ja Sick? and Tired.
Lisätietoja saatte osoitteesta www.innerlightinc.com/vivere tai laita maili
v_i_v_e_r_e@hotmail.com

Järjestämme myös infotilaisuuden kehon alkalisoinnista Helsingissä 25.11. klo 17-21, Helsinki
Business College, Hattulantie 2, Helsinki.

komposti3 Uusi jäsen lähetetty: 25-11-2004 21:01     Napsauta tästä nähdäksesi komposti3
profiilin   Tästä voit lähettää viestin komposti3:lle     Muokkaa/poista viesti

Olen tapellut yli 20 vuotta mainitun taudin kanssa. Vaiva on kylläkin diaknisoitu jo 60
luvun alussa,mutta onko suomalaisilla lääkäreillä huono lukutaito kun useasta 10 lääkäristä ei
tiennyt taudista mitään. Minua auttoi seronil masennus lääke. Tällä hetkellä nukun jo 45 tunnin yö
unia. Ennen ne jäi 5-10 minuutin pätkiksi.
Onneksi oli yksi lukutaitoinen. Vai onko toisilla ollut niin kiire lukea pörssi listoja, että
ammattitaidon kehitys on jäänyt.



rr unregistered lähetetty: 29-11-2004 13:52           Muokkaa/poista viesti

Olen 17-vuotias tyttö ja minulla fibromyalgia todetiin vuosi sitten. Jo sitä ennen olin vuosia juossut
erillaisissa tutkimuksissa ja testeissä. Käyn lukiota ja välillä kova työtahti saa minut todella
uupuneeksi. Kun koulupäivän jälkeen tulen kotiin on vaikeata koettaa jaksaa tehdä annetut tehtävät.
Välillä tuntuu että hukun tehtäviin enkä meinaa saada mitään valmiiksi. Tuntuu että kukaan ei
ymmärrä minua. Jopa oma perheeni pitää minua vaan laiskana. Särky ja uupumus vie kaikki
voimavarani. Onko kellään vinkkejä miten jaksaa rankkaa opiskelua fibromyalgiapotilaana?

nina unregistered lähetetty: 20-12-2004 16:19         Muokkaa/poista viesti

Fibromyalkiaa, lohduttavaa lukea, että toisillakin on sama tauti, minäkin olen juossut 10 vuotta
ainakin lääkärilta toiselle , kaikki alueet mitä ihmisessä on , on tutkittu eikä mitään löydy , Joskus
ajattelen , että jotkut voivat pitää minua luulosairaana mutta totisinta totta on , että aina särkee ja
aamulla on kuin rautajalat ja sukulaiseniovat mulle kävelykeppinä jos täytyy lähteä kauppaan , ulos
tai muuta tärkeää, yksin ei onnistu käveleminen eikä matkustelu.

Kukaan lääkäri ei ota tosissaan kipujani muuta kuin sysäävät aina erialojen lääkäreille , luulisi , että
lääkäreillekin olisi haaste tietää mikä on vikana. kohta taas lääkepurkille , voimia vaan
kohtalotoverit

väsynyt unregistered lähetetty: 27-12-2004 01:46           Muokkaa/poista viesti

Olen 27- vuotias nainen. Minulla FM diagnosoitiin noin seitsemän vuotta sitten. Kipujen osalta olen
päässyt suhteellisen vähällä. Alussa olin kolme neljä kuukautta putkeen kipeä, mutta nyt muutaman
kerran vuodessa. Enimmäkseen kivut tulevat syksyllä ja alkutalvesta. Nyt meni joulu kipujen takia
poskelleen...

Kivut eivät siis ole minun tapauksessa ne pahimmat, eniten ongelmia tulee masennuksesta ja
uupumuksesta. Aina väsyttää, maha oireilee päivittäin ja aamut on tosi vaikeita. Kaiken tekee vielä
vaikeammaksi se, kun aviomies ei ymmärrä, miten voin olla aina sairas. Hän stressaantuu minun
takia ja minä masennun entisestään. Tuntuu, kuin kiertäisin loputonta kehää, mistä tie ulos?

sry Uusi jäsen lähetetty: 08-01-2005 18:05     Napsauta tästä nähdäksesi sry profiilin
Muokkaa/poista viesti

hei ystävät - kanssaihmiset! Olen ollut fibromyalgikko 5 vuotta ja oppinut tuntemaan sen
kärsimyksen. Tällä hetkellä elän ihan normaalia elämää ja teen töitä kuten kuka tahansa.
Lepotauoista huolehdin suosiolla kuitenkin! Olen nimittäin saanut oivallisen avun lisäravinteista,
jotka opin tuntemaan biovitan sivuilta. Sieltä löysin myös annosteluohjeet, joita sitten kokeilin ja
löysin sopivat annostelut itselleni.

Käytän säännöllisesti mangesiumia(+b-vit), karnosiinia sekä kalsiumpyrevaattia reseptilääkityksen
ohessa (Triptyl 10mg). Tämä on auttanut minua enkä tule toimeen ilman näitä. Siksi suosittelen
ilolla tätä apua muillekin fibromyalgikoille. Parempia päiviä toivotellen s

Kauris unregistered lähetetty: 09-01-2005 17:36          Muokkaa/poista viesti
Hei - olen lähes 58 v. ja minulla on fibro todettu n. 4 vuotta sitten. Olin Kangasalalla
kuntoutuksessa Kelan laskuun 10 muun sairastuneen kanssa. Tämä sairaus on tosi kiusallinen ja



ihmeellinen, minulla on lisäksi nivelrikko, joka lisää kipujen määrää. Uupumus ja masennus ovat
haittana ajoittain ja krooninen lorvikatarri=laiskuus.

Minulla on lisäkai ollut mahavaivoja, kaksi kertaa todettu Helico-bakteeri, joka on häädetty. Olen
jäämässä osa-aikaeläkkeelle ja toivon jaksavani vielä 3 vuotta, jolloin pääsen kokonaan eläkkeelle
yli 40 työvuoden jälkeen. Hyvää vointia kaikille fibroille - meitä on aika paljon ! nimim Kauris

siitä voi parantua! unregistered lähetetty: 17-01-2005 21:35          Muokkaa/poista viesti

Fibromyalgiani parantui ruokavaliolla.Jätin pois:vehnän,hiivan,sokerin,kahvin,roskaruoan,lihan ja
alkoholin pois(ainalin siderin ja kaljan ja viinin)Kaikki mikä turvotti vatsaani tai väsytti jätin
pois.Söin myös aminohappoja sekä join kuonaa poistavia yrttiteitä.Lopetin stressaamisen ja
opettelin hengittämään kunnolla.Kivut,unettomuus,allergiat,kuumeilu, hiivatulehdukset,väsymys ja
sekavuus katosivat.Aina kun liiaksi poikkean dieetistä oireita palaa, mutta ne myös katoavat
nopeasti.Vaatii itsekuria eikä saa vajota itsesäälin syövereihin. Kokeilin lukuisia muita keinoja 7
vuoden ajan,tämä oli ainut toimiva.

erkki unregistered lähetetty: 28-01-2005 11:14         Muokkaa/poista viesti Olen 44
vuotias mies ja sairastan ja olen sairastanut Fibromyagiaa murrosiästä lähtien. Miehillä fibro on
kuulema harvinaisempaa mutta kun se sitten tulee niin kuulema pahempaa kuin naisilla. Mitä olen
itse ollut fibro ihmisten kanssa tekemisissä niin sairaudessa on minun mielestä isoja eroja ja siinä
miten ne vaikuttaa ihmiseen. Kun lueskelin teidän kirjoituksia niin meidän Fibrosta kärsivien tarinat
ovat yleensä hyvin samanlaisia, myös lääkäreiden ylimielistä käytöstä myöten.
Pätevää yhdenmukaista hoitoa ei ilmeisesti ole, minuun ei lääkkeet vaikuta auttavasti vaan usein
pahentavat oireita.

Hyötyä on ollut ainoastaan efexorista nostamaan kipukynnystä ja celebrasta auttamaan nivel
kivuissa. Mutta kumminkin kivut ovat valtavat ympäri vuoden ja olen menettänyt työkykyni täysin.
Omatoimisesti olen löytänyt apua oikeasta terveystyynystä, jalkojen tukemisesta tyynyillä, juuri
sopivalla liikunnalla, joka ei ole montasataa metriä.

Ennenkaikkea nukkuminen on tärkeää koska rentouttavan unen puute näkyy lisäävän voimakkaasti
kipuja. Kipujen kanssa pitäisi yrittää tulla sinuksi?? Vaikeaa se on, kuten minullakin on ollut joka
päivä kipuja monen vuoden ajan ja välillä viisi kuukautta ihan vuode potilaana kammottavissa
tuskissa ja sellaisia helppoja aikoja ei ole juuri ollenkaan.
Ei kai sitä muuta voi kun hyväksyä tilanne ja elää kuitenkin mahdollisen täysipainoisesti
mahdollisimman normaalia elämää.
Koettakaa jaksaa :-)

erkki unregistered lähetetty: 28-01-2005 13:10           Muokkaa/poista viesti Olen
huomannut näillä sivuilla luontaistuote kauppiaiden suurenmäärän? Olen vuosia taistellut fibron
kanssa ja kokeillut monenlaista lääkitystä luontaistuotteista virallisiin lääkkeisiin, TURHAAN.
Kannattaa harkita sijoittaako luontaislääkkeisiin suuria summia ja kannattaako tukea fibromyalgiaa
sairastavien ympärillä pyöriviä ihmeparantajia.
On vastuutonta että sairaiden ihmisten hätää käytetään hyväksi tuolla tavalla antamalla lupauksia
joista heitä ei saada edes vastuuseen.
Totuushan on se ettei tähän sairauteen ole olemassa vielä hoitoa tai lääkettä jonka voisi sanoa
auttavan varmasti. (Eikä tämä sairaus parane iänmyötä kuten jotkut väittävät).



Muuten nyt kun sain purnattua niin olen huomannut monien kirjoituksissa fibro ihmisillä oleva
nivelrikkoja?? Fibro ei pitäisi rikkoa niveliä?? Mutta minulla itsellä on polvi, selkä ja kaula
nivelissä rappeumia ja välilevyjen haurastumia. (ne vaan on tutkittu).
Kuuluukohan tämäkin oire sitten fibromyalgian aiheuttamiin vammoihin???

magadog Uusi jäsen lähetetty: 30-01-2005 00:39     Napsauta tästä nähdäksesi magadog
profiilin   Tästä voit lähettää viestin magadog:lle     Muokkaa/poista viesti

Hei! Olen 22v nainen, kärsinyt selkäkivuista, päänsäryistä, sormikrampeista yms pari vuotta.
Löysin lääkärin joka jaksoi selvittää, ja tuloksena on todennäköisimmin fibromyalgia. Toistaiseksi
somadrililla ja panadol 1mg ollut jonkinlaista apua, mutta esim käsien kramppaaminen jäi pois kun
jätin punaisen lihan kokonaan pois ruokavaliosta. Miten te muut, jotka olette muuttaneet
ruokavaliota, mitä olette jättäneet pois ja miten on toiminut? Jatkuuko esim kuumeilu silti? itse olen
aina tykännyt liikkua, ja tahtoisin edelleen jatkaa ainakin niillä lajeilla mihin kykynee, mutta vähän
väliä tulee se 37.5 astetta kuumetta, eikä uskalla liikkua ettei tule vielä sydänoireita päälle. Millä
siis eroon kuumeilusta, jotta voi yrittää hoitaa tautia liikunnan kautta? Ei voi muuta sanoa kuin että
energiaa kaikille talvemn keskelle!

Mandi unregistered lähetetty: 03-02-2005 11:36        Muokkaa/poista viesti

Hei. Olen 45 vuotias nainen. Minun fibromyalgia todettiin n. 10 vuotta sitten. Oireita oli ollut jo
kauan ennen sitä. Minä olen saanut parhaan avun ruokavaliosta. Jätin lihan kokonaan pois. Myös
viljatuotteita käytän kohtuullisesti. Luin mielenkiinnolla Peter J. D´adamon ja Catherine Whitneyn
kirjan SYÖ OIKEIN OMAN TYYPPISI MUKAAN. Siinä esitetään ihmiselle sopiva ruokavalio
veriryhmien mukaan. Ihmeekseni huomasin, että olin pikkuhiljaa muuttanut omaa ruokavaliotani
juuri sen mukaiseksi mutu-tuntumalla, vaikka en ollut koskaan kuullutkaan tällaisesta systeemistä.
Olin vain huomannut, että minulle joku ruoka-aine sopii paremmin kuin toinen. Lisäksi kirjassa
suositellaan kullekkin ryhmälle sopivia liikuntamuotoja. Suosittelen tutustumaan vaikka kirjastossa.

Rita unregistered lähetetty: 11-03-2005 13:47       Muokkaa/poista viesti

Olen myös lukenut kirjan Syö oikein oman tyyppisi mukaan ja minusta se on oikeassa monessa
kohtaa. Kuulun veriryhmään O, joten minulle sopii liha, mutta ei missään tapauksessa vehnäjauho.
Olen todennut käytännössä tämän asian jo vuosikymmeniä ennen kuin kuulinkaan veriryhmien
vaikutuksesta mitään. Minulla on ollut jo nuoruudesta lähtien FM-oireita, nyt vasta kun olen
viisikymppinen, sain tämän diagnoosin.

Oireet ovat kylläkin olleet aika lieviä, välillä poissa kokonaan, mutta viime vuosien aikana
pahentuneet. Pelkäsin sairastavani MS-tautia ja kävin neurologilla, mutta hän vakuutti ettei se
ainakaan sitä ole, vaan se olisi fibrolmyalgiaa. Helpotus ettei ollut kyse mistään vakavasta, mutta en
ole toistaiseksi löytänyt paljoa apua olotilaani. En jaksa aina tarkkailla ruokavaliota ja liikuntaa
harrastan liian vähän. Avannossa olen alkanut käymään ja se on ollut tosi mahtava kokemus, mutta
olosuhteiden vuoksi en pääse sinne kovin usein. Hyvää kevättä ja tsemppiä kaikille kanssasisarille
ja -veljille!



rajamaij Uusi jäsen lähetetty: 11-03-2005 17:24    Napsauta tästä nähdäksesi rajamaij
profiilin     Muokkaa/poista viesti

"Kaikki johtuu selästä, sanoo kiropraktikko"

Olen 51- vuotias kolme lapsen äiti ja toista kymmentä vuotta epäillyt sairastavani fibromyalgiaa.
Selässäni on ollut kipuja silloin tällöin nuoresta asti ja kolme vuotta sitten alkoi oikea polveni
yhtäkkiä turvota annettuaan jo muutamia vuosia aikaisemmin portaita noustessa oireita.
Tähystyksessä siinä todettiin nivelrikko, jota röntgenkuvien perusteella on muuallakin mm. lonkissa
ja selkärangassa. Kävin hermoratatutkimuksissa, magneettikuvauksessa ja neurologilla suvussa
esiintyneitten selkärankareuman ja monihermotulehduksen poissulkemiseksi, kun viime vuonna
alkoi vasen sääri ja jalkaterä oireilla. Näitä sairauksia ei onneksi löytynyt, mutta puhuttuani FM:stä
neurologille, hän sanoin sen olevan mahdollista kriittisten pisteitten kiputuntemusten vuoksi.

Hänen mielestään selässäni oleva välilevytyrän alku oli syynä jalan tuntemuksiin, vaikka ortopedi
oli ollut eri mieltä. Uskoin häntä ja sain lähetteen manipulaatioon. Käyn nyt kiropraktikolla, joka ei
tunnusta FM –nimistä sairautta olevan olemassakaan, vaan hänen teoriansa on, että kaikki nuo
moninaiset oireet johtuvat selkärangasta, joka kaikkien FM-potilaitten kannattaisi tutkituttaa.
Minultakin hän löysi tunnustelemalla vielä lievän skolioosin ja viisi ns. subluksaatiota eli
lukkiutunutta kohtaa selkärangastani ja niskastani runsaitten kulumien lisäksi. Nämä aiheuttavat
hermopainetta elimistön eri kohtiin ja voivat vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinten lisäksi myös esim.
vatsaan, poskionteloihin, sydämeen jne.

Olen nyt käynyt yli puolet tuosta hänen minulle suosittelemastani 30 kerran hoidosta. Se tuntuu
auttavan ainakin vähäksi aikaa. Kallista se kyllä on, alkututkimus ja seurantatutkimukset antavat
viitteitä esim. rangan suoristumisesta valokuvien avulla ja mittauksilla. Vaikkei aina siltä tunnu,
parantumistakin on tapahtunut. Nyt kun jouduin kolme kuukautta sitten vielä työttömäksi, huomaan
selvästi, miten kipu aaltoilee ja on eri päivinä eri paikoissa. Ehdin nyt näet paremmin miettiä sitä
kuin silloin, kun jatkuvina ylitöinä tein konttorityötä, joka ei varmaankaan ole ollut kuitenkaan
selälleni ja niskalleni kovin hyväksi. Olo on sellainen, ettei oikein tiedä pystyykö enää samalla
tavalla töihin kuin ennen. Kuntoutukseenkaan en kuitenkaan vielä usko olevani KELA:n taholta
kelpuutettu. Missä vaiheessa siihen voi hakea, osaako joku kertoa?

pohdintaa unregistered lähetetty: 13-03-2005 08:29           Muokkaa/poista viesti Kerrotaan,
että diagnoosi FIBROMYALGIA kirjoitetaan, kun, jos muutakaan ei löydetä, eikä saada selvitettyä,
tai asiantuntijan kiinnostus, aika ym. ei enää riitä asian selvittelyihin.
Eli on ns. kaiken paikan kipeä!

Kuten Antti Arstila kirjassaan, Älä usko lääkäriä, kertoo: Fibromyalgia on nykyaikaisen
lääketieteen roskakori, johon työnnetään mitä moninaisempia oireita, potilaan henkilökohtaisia
ongelmia, ja sosiaalisia paineita.



300952 Uusi jäsen lähetetty: 16-03-2005 10:58     Napsauta tästä nähdäksesi 300952
profiilin   Tästä voit lähettää viestin 300952:lle     Muokkaa/poista viesti

Olen vähän yli viiskymppinen nainen ja kärsinyt 9 vuotta polvikivuista ja vuoden ajan ristiselkä- ja
nivelkivuista. Kaikki mahdolliset nivelet ja lihakset ovat ajoittain tosi kipeät. Olen paljon käynyt
tutkimuksissa,mitään ei ole löytynyt.Nyt lääkäri on myöntänyt kysymykseeni, että kyseessä on
todennäköisesti fibro.En ole vielä löytänyt sopivaa lääkitystä, kokeilen parhaillaan E-Epaa,
Carnosiinia, Triptyl 25mg,ja Panadol 1mg. Liikunta eri muodoissa myös tuntuu tuovan vähän
helpotusta.Työelämässä olen vielä mukana, joudun kuitenkin välillä olemaan sairaslomilla
"kipukohtauksien"aikana.Tämän kanssa vaan pitäisi oppia elämään täysipainoista elämää.Aurinkoa
elämäämme!

erkki unregistered lähetetty: 16-03-2005 15:03           Muokkaa/poista viesti Fibromyalgia
on tosiaankin mielenkiintoinen sairaus, olen sairastanut vuosia kyseistä sairautta ja vieläkin löydän
uusia oireita itsestäni jotka kuuluu "Fibroon".
Lyhyesti voin sanoa että 7 vuotta yötäpäivää jatkuvia voimakkaita kipuja joiden seurauksena
selkaranka ja hartialinjat on kierossa ja ilmeisesti aiheuttavat nivelten kulumista ja lisää
voimakkaita kipuja.

Tuntuu uskomattomalta ettei kyseistä sairautta hyväksytä esim. oikeuttamaan eläkkeeseen?
Fibromyalgia tässä muodossa kuin minulla on tekee työntekemisen mahdottomaksi, ja eläkettä olen
hakenut jo kahdesti mutta hylättynä hakemukset tulee takaisin?

Murmeli Uusi jäsen lähetetty: 16-03-2005 17:32    Napsauta tästä nähdäksesi Murmeli
profiilin   Tästä voit lähettää viestin Murmeli:lle     Muokkaa/poista viesti

Hei sinä 17-v tyttö, joka kyselit apua opiskelun jaksamiseen.

Itse vammauduin pahasti liikenneonnettomuudessa ja kävin sen jälkeen koulua nauhurin avulla. Eli
nauhuri ja mikrofoni opettajan pöydän eteen. Nauhuri nauhoittaa kaiken ja saat sitten kotona omalla
ajalla keskittyä. Lisäksi kannattaa kysyä, onko mahdollista suorittaa tentit/kokeet suullisesti. Itse
sain suorittaa suullisesti, näytin vain lääkärin lausunnon. Voithan pyytää lääkäriä kirjoittamaan
sinulle suosituksen nauhuriin ja suullisiin tentteihin.

Sain nauhurin (minidisk) koululta lainaksi, kuten myös kasetitkin. Sain insinööriopintoni valmiiksi
ja luin kaupan alan siihen päälle. En olisi saanut suoritettua kumpaakaan ilman nauhuria. Lisäksi
sain koululta aina kopiot papereista, koska en voinut tehdä muistiinpanoja.

Tsemppiä sulle koulunkäynnin kanssa. Toivottavasti perheesi alkaa pikku hiljaa ymmärtää että olet
kipeä. Hae fibrosta tietoa netistä tms ja anna heidän lukea ne, jos vaikka auttaisi.

Itse olen huomannut, että omat vanhempani eivät vieläkään suostu myöntämään, että olen
vammautunut pysyvästi. Se on heille todella vaikeaa.

-Murmeli-



minä myös unregistered lähetetty: 22-03-2005 14:41      Muokkaa/poista viesti

Hei vaan kaikille kohtalotovereiile. Olen myös itse sairastanut 7 vuotta oireina paljon yllämainittuja.
Koska diagnoosini on suht tuore niin olisin kiinnostunut tietämään liikunnasta. Minkälaista
liikuntaa pystytte harrastamaan? Esim. pyöräily itselläni saa olon aivan hirveäksi.
Ja lisäksi, te kenellä on erilaisia vatsaoireita, oletteko saaneet niitä kuriin millään?
Kiitos.

lopen uupunut! unregistered lähetetty: 23-03-2005 21:18           Muokkaa/poista viesti

Olen nyt 18-vuotias lähihoitajaopiskelija ja olen sairastanut fibromyalgiaa 2 vuotta.Kesti pitkään
ennen kuin oireilleni löydettiin nimi. Fibromyalgiani kanssa on toisinaan hyvin vaikea elää.Välillä
ei pysty tekemään mitään,mutta paikoillaan olonkin jälkeen liikkumisesta koituu kahta kauheampi
tuska. Joku kirjoitti fibroon liittyvistä maha ongelmista. Minulla on ollut n.4 vuotta pahoja
ummetusoireita ja välillä maha kramppaa niin pahasti ettei pysty liikkumaan.

Olen kokeillut mahaongelmien hoitoon jos jonkun näköistä lääkettä ja rohtoa mutta apua ei näytä
löytyvän.Pahinta fibron sairastamisessa on etteivät terveet ihmiset voi käsittää meidän kipuamme.
On ihanaa lukea teidän muiden kirjoituksia ja lohduttautua siihen etten ole ainoa joka näiden
ongelmien kanssa yrittää elää.Haluaisin kysyä onko jollain saman kaltaisia kokemuksia kuin
minulla. Minun ongelmani liittyy siihen kun minua koskettaa. Toinen ei voi täysin ymmärtää että
helläkin kosketus voi tuntua puukoniskulta. Minä olen fibron myötä menettänyt rakastamani
ihmisen ja uskoni paremmasta huomisesta. Toivon että te olette vahvoja ja jaksatte yrittää.
Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille ja jaksamista kankeisiin aamuihin ja synkimpiin hetkiin!

Mandi unregistered lähetetty: 04-04-2005 14:41           Muokkaa/poista viesti

Vastauksia edelläoleviin kirjoituksiin. Ensiksi liikunnasta.Oman kokemuksini mukaan sauvakävely
on hyvää, mutta pitää aloittaa hyvin varovasti. Jos tulet kipeäksi, älä säikähdä vaan tee sama
uudestaan, ehkä vielä vähän vähemmän. Lisää sitten matkaa ja vauhtia vähitellen. Sellaisena
päivänä, kun tuntuu ettei millään jaksais lähteä liikkeelle, on kaikista tärkeintä lähteä. Kannattaa
valita sellainen reitti, että matkan pituutta voi muutta sen mukaan miltä meno maistuu.Uiminen ja
vesijumppa ovat myös hyviä, jos niihin on mahdollisuus.

Avanto on myös hyvä hoitokeino, ja yleensäkin kylmä. Ryhmäjumppa on hyvää, jos löytää
sellaisen ryhmän jossa ei ole liian rasittava tempo. Esim. joillakin reumayhdistyksillä on sopivia
ryhmiä. Itse en esim. kestä hyppyjä enkä sellaisia liikkeita joissa koko paino tulee ranteille. Siitä
syystä en myöskään voi pyöräillä.Olettaisin, että teille nuoremmille vois olla rullaluistelu sopiva laji.
Itselläni loppuivat vatsakrampit ja muut murinat, kun lopetin lihan syönnin.Vaikutuksen huomaa jo
kuukauden kokeilun perusteella ,joten ei paljon ota jos ei annakkaan.

Lisåksi kannattaa tutustua edellä mainittuun veriryhmien mukaiseen ruokavalioon. Jos et tiedä
veriryhmääsi, sen saa sairaalan arkistosta,jos on joskus leikattu tai muuten saanut verta. Jos ei
omista papereista löydy, saattaa aidin synnytyspapereissa olla. Vastasyntyneeltähän otetaan
veriryhmä ainakin jos äidin veriryhmä on negatiivinen.
Meinasin unohtaa,että vatsatanssi ja tanssiminen yleensäkin ovat erittäin hyvää liikuntaa. Siitä saa
samalla myös hyvän mielen. Tee mahdollisimman paljon sellaista mistä nautit, siitä saa voimaa
huonompiin päiviin.
Sinulle kosketusherkkä: Kun tulet sinuksi tautisi kanssa, uskon että kipuherkkyytesi laskee kun
olosi muutenkin kohenee.



Kipujen Mies Uusi jäsen lähetetty: 01-05-2005 22:39     Napsauta tästä nähdäksesi Kipujen Mies
profiilin   Tästä voit lähettää viestin Kipujen Mies:lle     Muokkaa/poista viesti

Erinomaisia neuvoja! Voisin siihen ravintopuoleen lisätä vielä pari seikkaa:
-Kuten sinäkin sanoit, liha ei ole hyväksi, mutta sitä olisi kuitenkin syötävä aminohappojen saannin
turvaamiseksi. Vaalea liha on parempi kuin punainen; siis kana ja kalkkuna sian- ja naudanlihan
tilalle.
-Ravinnon tulee sisältää kasviskuituja, jotka tukevat suoliston normaalin bakteerikannan ylläpitoa.
Valkosipuli, vihreät kasvikset yleensä ja hedelmät ovat tärkeitä, mutta kaikkein tärkeimpiä ovat
kotimaiset marjat, ja kaikkiin niihin pätee yleissääntö: mitä vähemmän prosessoitua ruokaa nautit,
sitä terveellisempää. Keittäminen ja kuumentaminen yleensä heikentää ravinnossa olevien hyvien
aineiden ominaisuuksia, mineraalit muuttuvat orgaanisesta muodostaan epäorgaanisiksi, eivätkä
enää ole samalla tavalla kehon hienojen prosessien käytettävissä kuten ilman kuumennusta olisivat,
vitamiinitkin saattavat tuhoutua.
-Syö elävää ravintoa, ituja, tuoresalaatteja, pähkinöitä mikäli voit, äläkä pane suuhusi muunnettuja
(kovetettuja) rasvoja.
-Eräs hyvä keino hoitaa ravintoaineilla kipuja on MSM-jauheen nauttiminen. Se on täysin myrkytön
ravintolisä, jota esimerkiksi urheilijat ovat alkaneet enenevässä määrin käyttää harjoituskipujen ja -
vammojen hoitoon varsinkin USA:ssa, mutta nyt myös täällä Suomessa. Fibromyalgian hoidossa
olen itse saanut sillä aivan ratkaisevan avun; jo kaksi vuotta ilman kipulääkkeitä!

Auringonkukka unregistered lähetetty: 07-05-2005 13:32         Muokkaa/poista viesti
Isäni kärsii myöskin fibromyalgiasta. Eräänä päivänä löysin suomalaisen tutkimuksen, jonka
mukaan fibromyalgiaan auttaisi vähärasvainen vegaaninen ruokavalio. Kiinnostuin siitä itsekin,
koska olen ollut vegaani jo vuosia ja omat krooniset kipuni ovat hieman helpottuneet.
Tutkimusryhmä tosin oli varsin pieni, mutta ehkäpä ruokavalion vaikutuksista saadaan
tulevaisuudessa lisää tietoa. Ja kuuluisa MSG on luettu jo jonkin aikaa kiellettyjen listalle.
Aspartaamikaan ei ole kovin terveellistä ja sitä sietäisi välttää.

"Dietary changes that may be helpful
A vegan diet (includes no animal products) that is also low in salt may help women with
fibromyalgia. In a controlled clinical trial,5 women with fibromyalgia were put on a special diet
consisting only of raw foods—primarily fruits, vegetables, nuts, seeds, legumes, and cereals (such
as rolled oats). The diet also contained several fermented foods, including a fermented yogurt-food
made from oats, a fermented beverage made from wheat berries (called Rejuvalac), and several
types of fermented vegetables, particularly cabbage. During the three-month trial, women following
the therapeutic diet experienced a significant reduction in body weight, pain, morning sickness, use
of painkillers, depression, and the number of sore fibromyalgia points, compared with those who
continued to eat their regular diet. Due to the liberal use of nuts and seeds, this diet was not low in
fat; for example, 31% of all calories came from fat. Nonetheless, the total number of calories was
relatively low (less than 1,900 calories per day), which was probably responsible for the decrease in
body weight.
In a preliminary report, four women with fibromyalgia experienced marked improvement or
complete resolution of their symptoms within months after eliminating monosodium glutamate
(MSG) or MSG plus aspartame from their diet. In each case, symptoms recurred whenever MSG
was ingested.6"
http://www.kroger.com/hn/Concern/Fibromyalgia.htm
Lisää tietoa löytyy:
http://www.uku.fi/wwwdata/julkaisutoiminta/julkaisut/2000/200001373.html
Valitettavasti aiheesta ei löytynyt juttua suomeksi, joten toivottavasti osaatte jonkin verran
englantia. :-)



jamppa unregistered lähetetty: 22-05-2005 23:28           Muokkaa/poista viesti

Erkki; samaa tässä minäkin mietin. Kohta olen taistellut 10 vuotta kipujeni kanssa ja lääkäreitä tämä
ei kiinnosta, reumalle pääsin kartoitukseen ja suosittelivat välittömästi kuntoutusta säännöllisesti ja
osa-aikaeläkkeelle, MUTTA ei mikään yllätys- ei kuntoutuksia kelalta ja eläketää, edes osaaikaista
ei tipu! eli nyt ei ole sitten vakilääkäriäkään kun edellisen kanssa ei toiminut, Ja niinkuin Erkki
sanon minäkin että jopa täällä ja joka paikassa missä meitä fibroja on, hyörii nuo *******n
luontaistuotehörhöt.

Tottakai ruoka on hyvä olla vähän prosessoitua ja hyvää mutta tuo rahastus ja hörhöily on aivan
kummallista ja minusta todella vastuutonta, mutta siinä sma kuin uskovaisten kanssa. smapa mihin
uskoo kunhan uskoo ja sen varjolla voipi sitten harrastaa ja todistella mitä vain. yksi tuollainen
luontaishörhö soittelee minullekin ja kertoo hurjia uutisia siitä miten "niillä" tuotteilla on fibrot
parantuneet. kas kunneivät ole haudastakin jo nousseet.

Nom, se siitä mutta minun kuntoni on jo niin heikko ja koska työssä ei pys´ty mitään tekemään niin
työttömyys tässä koittaa pian ja hienoa kun olen yrittäjä niin työttömyyskorvauksia ei saa.tässä
maassa kun pistetään kasteihin eli yrittäjäy ovat luteita jotka tulee hävittää ja työläisväestö juhlii
päivärahoillaan. no, aikansa kutakin. niin se oli neuvostoliitossakin ja loppui. mutta sitä ei murhetta
kanna. ainoa huoli on että löytää sopivan ja helpon tavan lähteä täältä kun kaikki kaatuu. Hyvää
jatkoa Erkille ja muille. Sympatioita täältä, vaan ne eivät kyllä auta.

T unregistered lähetetty: 23-05-2005 00:25           Muokkaa/poista viesti

Kokeilkaa Ixeliä fibromyalgiaan, siinä on serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä, eikä
väsytä ja lisää ruokahalua sillä tavoin kuin Remeron.
Ulkomailla englanninkielisistä jutuista olen lukenut Ixeliä paljon kehuttavan juuri tuonkaltaisiin ja
vastaaviin oireisiin.
Käytän itsekin Ixeliä, en tosin fibromyalgiaan vaan muihin kolotuksiin ja oireisiin.

Äijä unregistered lähetetty: 28-05-2005 22:56         Muokkaa/poista viesti

10 vuotta kärsinyt jo fibromyalgiasta vaikka se todettiinkin vasta 2 vuotta sitten. Kun piti räjähtää
sille venäläiselle lääkärille että on se ******* ettei täällä tutkitä mikä miehessä on vikana. Kun
diaknoosi tuli niin en ymmärtänyt yhtään mitään, mikä ihmeen fibro..... Lääkäri sano että se on
sellanen parantumaton sairaus mutta ei siihen kuole, kato internetistä.

Olipas kiva ilta tutkia netistä mikä sitä oikeen vaivaa, tulihan sekin selväksi miksi ei punttisalilla
rehkimiset auttanut yhtään mitään. Kun ei lihakset kasva niin ei kasva, no ei kait ne kasva jos
kasvuhormoonitasotkin on ihan mettässä. Tai mistäpä sen varmaksi tietää mutta näinhän sitä on
kirjoitettu.

Olen aina ollut puhtaan urheilun puolesta ja olen edelleen, mutta kyllä pikkasen pistää nykyisin
miettimään että josko sittenkin kokeilis kasvuhormoonia.

Treenaaminen jäi kahdeksi vuodeksi, oli se sen verran iso shokki kuulla sairaudesta. Nyt kun kunto
laski niin huonoksi että kuukauden sairasloma tuli eteen, päätin että se on loppu nyt. Nyt tämä jätkä
treenaa itsensä kuntoon, Punttisalia joka toinen päivä ja pari kertaa viikossa jalkapalloa puulaaki
sarjassa. Kipeä mutta onnellinen. Jos pitää olla kipeä niin ollaan sitten per***e, suomalainen mies



ei anna periksi. Jalat on sökönä sen nahkakuulan perässä juoksemisesta mutta on se sitten hauskaa.
35 vuotias äijä ei ole vielä tarpeeks vanha vanhaintaloon.

Älkää antako periksi, läpi vaikka harmaan kiven.

pk unregistered lähetetty: 01-06-2005 12:35         Muokkaa/poista viesti

Hei kaikki kohtalotoverit! Olen 22-vuotias nainen ja minulla todettiin fibromyalgia muutama vuosi
sitten. Kivut ja säryt, voimakas uupumus ja äärettömät vatsavaivat vievät suuren osan elämästäni.
Sairaus on haitannut minua suuresti niin ihmissuhteissa kuin opiskelu- ja työelämässäkin.Kävin läpi
vuosia kestävät erilaiset tutkimukset ja jopa psykologin kanssa keskustelut ennenkuin oireilleni
löydettiin nimi. On päiviä jolloin ei kertakaikkiaan edes pääse ylös sängystä kun olo on niin kurja.
Sitä niin helposti vaipuu itsesääliin kun ajattelee, että muut pitävät vain laiskana.

Miten muka nuori ihminen voisi olla näin huonossa kunnossa ilman että on mikään "pahempi"
sairaus kyseessä. Ja vaikka muut eivät näin ajattelisikaan niin itse (perfektionistina) usein ainakin
luulee että muut pitävät jotenkin huonona. Voin ainoastaan neuvoa nuorempia fibromyalgian kanssa
tuskailevia, älkää piiskatko itseänne liikaa. Tämä sairaus voi aiheuttaa niin monia erilaisia ja
eriasteisia oireita, milloinkaan ei tiedä koska se huono päivä iskee.

Mutta kun se tulee antakaa kehonne käydä se läpi, rentoutukaa, pitäkää vapaapäivä koulusta/töistä.
Tottakai liikunta ja muut terveelliset elämäntavat ovat myös fibromyalgikolle todella tärkeitä. Silti
fibromyalgia vie niin paljon henkisiä ja fyysisiä voimia joka ikinen päivä, joten kun niitä oikein
huonoja päiviä tulee, vaikka niitä tulisi kuinka usein, olette varmasti ansainneet juuri sille päivälle
täydellisen rauhan ja itseenne keskittymisen.

tuomela Jäsen lähetetty: 05-06-2005 19:35     Napsauta tästä nähdäksesi tuomela
profiilin   Tästä voit lähettää viestin tuomela:lle     Muokkaa/poista viesti

olen kuullut, että noni-mehu (eksoottinen voimakas hedelmä) lievittäisi fibromyalgiaa sairastavien
oireita. lähetä sähköpostia jos haluat kuulla lisää marianne.tuomela@pp.inet.fi

Minäkin unregistered lähetetty: 10-06-2005 18:48          Muokkaa/poista viesti

Minäkin olen saanut avun ruokavaliolla, en kasvis, vaan vähähiilihydraattisella. Jatkuvat
olkapääsäryt öisin ja muut oireet on takana. Takana on ensimmäinen talvi, jolloin en kärsinyt
kivuista!

Pari repsahdusta ruokavaliossani tapahtui, ja kivut palasivat. Hävisivät parissa päivässä ottaessani
itseäni niskasta kiinni ja jatkoin VHH- ruokavaliota.

Kolesterolitkin tulivat aivan huippu hienoiksi. Aiemmin oli koholla.

Suosittelen.



Lentsu unregistered lähetetty: 13-06-2005 20:52          Muokkaa/poista viesti

Hei! olen itse vasta diagnosoitu fibromyalgikoksi ja yritän nyt selvittää mistä tässä on kysymys ja
mitä tähän voi tehdä. Sairauteni löydettiin vahingossa muun yhteydessä ja olen oikeasti vähän
"mettäsä" tämän kanssa niin kuin meillä päin sanottaisiin. Vatsahommiin ajattelin vain ehdottaa
hyväksi koettua pellavasiemenöljyä tai kylmäpuristettua rypsiöljyä 1 ruokalusikallinen esim.
luonnonjogurttiin sekoitettuna. Myös lasilliseen haaleaa vettä sekoitetusta (ruokalusikallin tai kaksi)
pellavasiemenrouheesta on ollut apua.

Riittamaritta Uusi jäsen lähetetty: 30-06-2005 23:43     Napsauta tästä nähdäksesi Riittamaritta
profiilin     Muokkaa/poista viesti

Vastauksia fibroille! Olen sairastanut fibroa viisi vuotta. Aamut ja helteiset kesäpäivät ovat pahoja,
samoin yö säryt. Olen huomannut itse että mitä vähemmän liikkuu niin sitä kipeämpi on. Itse
harrastan kuntosalia, lenkkeilyä ja jumppaa. Olen myös tänä talvena käynyt 5-6 kertaa
kalevalaisella jäsenkorjaajalla ja kokemus on ollut toiveita herättävä, oireet ovat lieventyneet
huomattavasti. Lisäksi käytän yölääkkeenä Klotryptil pillereita jotka takaavat hyvän yöunen.
Tsemppiä kohtalotovereille!

fibroilija unregistered lähetetty: 05-07-2005 14:42           Muokkaa/poista viesti

Itse olen saanut avun liikunnasta ja positiivisesta asenteesta elämään.

Lääkäriltä olen saanut Triptyl-reseptin ja sitä olen tunnollisesti noudattanut yhtäsoittoa jo pari
vuotta. Viime viikolla päätin kokeilla elämää ilman lääkitystä. Jospa kivut eivät yltyisi kovin
pahoiksi...

kumppani unregistered lähetetty: 03-08-2005 22:34           Muokkaa/poista viesti

Onkohan minullakin tämä ??Toisaalta kun lääkärikirjojakin lukee niin kaikki sairaudet sielläkin
tuntuu itselle"sopivan"...
3v.käsikipuja,ummetusta,tajutonta väsymystä,1 keuhkokuume(crp 260!)1 paha
keuhkoinfektio,infektioastma,jonkin verran selkäsärkyjä,jatkuvia flunssia,allergiaa ja nyt meni
sitten jalatkin alta olvet niin kipeät ettei kävelemään kunnolla pääse,"lukossa".
Yleislääkäri,käsikirurgi,fysiatri.ei diagnoosia.Seuraavaksi neurologiset.Terve ihminenhän tässä
ollaan,ei mitään hätää.Varpaat puutuu välillä.

Nyt on sitten viikko lepoa ja verikokeet jälleen kerran,tällä kertaa onneksi hieman
laajemmat.Täytyy vain toivoa että joskus/ajoissa selviää.Väsymyksen itse olen kokenut kaikkein
pahimmaksi,eniten voimia vieväksi.Kivut minulla on kuitenkin varmaan sieltä lievimmästä päästä
kun näitä muiden kokemuksia lukee.Pärjään suurimman osan ilman särkylääkkeitäkin,mutta
näkertää se särky kuitenkin hermoja ja stressaa elimistöä.



lotta63 Uusi jäsen lähetetty: 08-08-2005 21:06     Napsauta tästä nähdäksesi lotta63
profiilin     Muokkaa/poista viesti

Hei! Olen sairastanut fibroa varmaan jo parikymmentä vuotta, mutta lääkäri totesi sen viime vuonna.
Ajattelin heti pyrkiä Kelan kuntoutukseen saadakseni lisää tietoa ja vertaistukea sairauteeni.
Yllätyksekseni myös pääsin tietopainotteiseen kuntoutukseen jonka eka jakso kesti puolitoista
viikkoa ja toinen jakso kestää viikon. Joten kannattaa anomuksia Kelalle jättää, ellei ekalla kerralla
onnistu, yrittäkää uudelleen.

Itselleni se ainakin antoi tosi paljon. Kymmenen naisen ryhmä oli positiivinen ja kannustava
kaikista vaikeista vaivoista huolimatta.Liikunnan ja ruokavalion merkitystä korostettiin ja on totta
ainakin minun kohdallani, että kun on se kaikkein vaikein päivä ja kivut ovat kovia ei saa jäädä
paikoilleen, liikunta auttaa kuitenkin jaksamaan. Ja se puhdistaa hyvin myös ajatuksia. Pienikin
lenkki auttaa. Itselleni syksy on kaikkein vaikeinta aikaa. Kun tulee kosteat koleat ilmat tulevat
myös kivut koko kroppaan.

Minulla oli neljän kuukauden kivuton pätkä ja nautin normaalista elämästä varmasti enemmän kuin
ennen, niin uskomatonta oli se, ettei aamulla tuntunut kipua ja sitä ei koko päivänä ilmaantunut.
Kaikki loppuu kuitenkin aikanaan. Viime viikonloppuna kivut palasivat ja tämän harmaan sään
myötä myös mieliala laski.Onneksi kuntoutuksen toinen jakso alkaa ensi viikolla ja toivon saavani
sieltä taas uutta kipinää jaksaa tämän kanssa.

Kun antaa itselleen luvan myös levätä, kun uupumus iskee pärjää paljon paremmin. Myös kaikki
itsensä hemmottelut pitää kokeilla. Kaikki, mikä tuntuu mukavalta ja katkaisee harmaan arjen on
kokeilemisen arvoista. Ja monasti se ei edes maksa paljon.
Ja tietysti pitää sallia itselleen myös säälipäivät, jolloin ei nouse sängystä vaan vetää peiton yli
päänsä. Kunhan niitä ei salli itselleen liikaa...
Kaiken kaikkiaan tämä sairaus on kurja, mutta kun seurasin äitini nivelreumaa muutaman
kymmenen vuoden ajan kiitän onneani että minulla on "vain" fibro ja toivon, ettei se koskaan muutu
reumaksi. Tämän kanssa tulevaisuus näyttää kuitenkin paljon ruusuisemmalta ja uskon, että kun
tämän hyväksyy osaksi omaa elämää, se on jo puoli voittoa.
Toivotan kaikille oikein hyvää syksyä ja positiivista otetta elämään kaikesta huolimatta.

Vierailija unregistered lähetetty: 19-08-2005 16:32           Muokkaa/poista viesti

Kiero selkäranka, spondyloosi selässä, yli-liikkuvat nivelet, bursiitit lonkissa tulehtuneet,
olkapäiden jäykkyyttä ja liikeratojen pienenemistä, löysät nivelsiteet nilkoissa(yksi suturaatio tehty
toista odotellaan)... Diagnosoitu fibromyalgia n.5 vuotta sitten.
Tuli selkä niin kipeäksi, etten pystynyt päivittäisistä toiminnoista selviytymään omin avuin. Tilasin
ajan omallelääkärille kipujen vuoksi. Tilanteen kerrottuani ja hän papereita lukiessa tuumasi:
Sinullahan on Fibromyalgia diagnosoitu, tämä sinun selkäkipu johtuu ko. sairaudesta ei sitä tarvitse
tutkia. Siispä minun ei tarvinnut edes yrittää kumartaa lääkärille kuinka selkäni liikkuu. Maksoin tk
maksun siitä tiedosta ja avusta että selkävaivani+kaikki muut vaivat johtuvat Fibromyalkiasta.
Mitään tutkimuksia ei tehty, mitään lääkkeitä ei määrätty..

Sen jälkeen en ole yhdellekkään minua hoitavalle taholle kertonut sairastavani em. tautia. En
myöskään kirjoita sitä mihinkään paprereihin jossa kysytään diagnoosia, muut "omistamani"
sairaudet sinne kyllä kirjoitan. Minun henkilökohtainen mielipiteeni on se että ko. taudin
diagnoosista on vain haittaa... Saatta kuullostaa kylmältä ja ikävältä, mutta näin minä koen asian.



Ei vehnää unregistered lähetetty: 25-08-2005 19:32        Muokkaa/poista viesti

Sain fibromyalgia -diagnoosin, mutta toistaiseksi en ole lääkärin reseptiä lunastanut. mm. Vehnän,
perunan ja tomaatin pois jättäminen auttoi, jopa kivuttomaksi asti.
Kokemukseni mukaan erityisesti vehnän tai perunan pienenkin määrän syöminen tuo kivut takaisin
reilun vuorokauden kuluttua.

Samalla ovat kadonneet mm. vatsavaivat ja hiiva, ja yöuni on katkeamaton ensimmäistä kertaa n. 10
vuoteen. Lisäbonuksena kilot karisevat (liikuntaa lisäämättä). Suosittelen

Heppu unregistered lähetetty: 21-09-2005 17:12          Muokkaa/poista viesti

Yksi asia mikä tuntuu yhdistävän monia tässä huolestuttavan synkkä näkemys elämästä.

Piipi unregistered lähetetty: 29-09-2005 15:47           Muokkaa/poista viesti

Hei! Sain diagnoosin viime keväänä ja olen 26-vuotias. Triptylia määrättiin,mutta en ole ottanut sitä,
koska olen tosi skeptinen mielialalääkkeiden ottamiseen. Masis iskee välillä, mutta olen opetellut
rentoutumaan ja ajattelemaan positiivisesti. Kärsin uskomattomista niska/hartia kivuista. Nikamat
menevät lukkoon. Ja tuhlaan paljon nikakäsittelyihin ja muihin vaihtoehtohoitoihin. Shiatsu on
hyväksi ainakin minulle. Olen myös huomannut tiettyjen ruoka-aineiden ja lisäravinteiden
merkityksen unohtamatta päivittäisiä kävelylenkkejä. Käytän E-epaa päivittäin (tällä aineella on
myös hyviä vaikutuksia psyykkeeseen) sekä bio carnosinia. Välillä myös b-vitamiinia.
Magnesiumia otan yöksi. Peruna on pahasta. Varsinkin perunalastut. Kuitua ja
maitohappobakteereja kantsii syödä myös vatsan vuoksi. Tsemppiä hengenheimolaiset Tänään tulee
muuten Furmanissa juttua fibrosta.

Ermeli unregistered lähetetty: 29-09-2005 20:18      Muokkaa/poista viesti

Oireeni ollessaan pahimmillaan v1986 diagnoosi oli fibro. Oireet ovat tuttuja edellä olevista
kokemuksista. Lisäksi oireitani pahentavat saunominen ja kuumat kesäpäivät. Kuume nousee ja
kolmisen vuorokautta olo on kuin kovassa krapulassa. En tosin käytä lainkaan alkoholia (nuorena
sitä tuli kokeiltua). Lisäksi sairastuin syöpään mutta selvisin siitä.

Nyt kaikeksi huviksi puhkesi 2- diepetes. Olen jo 52-vuotias. Käyn vielä säännöllisesti työssä. Haen
heti sairaslomaa kun uuvun. Onneksi on ymmärtävä työlääkäri. Nyt olen lähdössä ensimmäiseen
kuntoutukseen. Kipuun sinänsä tottuu,mutta joskus siihen jurnuttavaan kipuun pää väsyy. Silloin
otan kuurin Oxaminia ½ tablettia, ja minua se auttaa koska rauhallinen yö-uni on tärkeintä
sairauden kurissa pitämisessä. Kun kivut iskevät,niin tunteepa elävänsä vielä. Ilmeisesti apu
kipuihin on yksilöllinen kuten moniin muihin sairauksiin. Toivon jaksamista kaikille
kanssaeläjille.Älkää antako sairauden hallita itseänne vaan hallitkaa te sitä.

Älä alistu unregistered lähetetty: 03-10-2005 03:12           Muokkaa/poista viesti

Hei, te fibromyaltikot ! Mitä olisitte mieltä sellaisesta asiasta, että yhdistäisimme voimavarat, ja
tapaisimme ? Me, jotka olemme ennakkoluulottomasti lähteneet ulos tästä fibromyalgian kahleista
ja kierteestä etsimään tehoavia ratkaisuja ja olemme saaneet niistä apua.



Itsellänni on myös takana vaikea-asteinen fibormyalgia, joka on johtanut toimintakyvyn
menettämiseen ja moninaisiin apuvälineisiin. Fibromyalgia ei vammauta, vaikkakin ankarimmillaan
aiheuttaa suurtakin vajaakuntoisuutta. Mutta kun tauti saadaan oireettomaksi, toimintakunto
palautuu normaaliksi.

Minulla merkitsee ruoka ja stressi kaikkein eniten. Ruoalla voin säädellä joko itselleni takaisin
vaikean fibromyalgian, tai pysyä siitä erossa.
Stressiä on jo opittu hallitsemaan uudella elämänastenteella. On siinä oikeastaan ollut pakko
muuttaa jopa omaa persoonaa, niin että pääsee siitä stressaavasta elämästä eroon.
Luoviva elämänasenne tuntuu olevan hyväksi tässä taudissa.

Kirjoitelkaa, kiinostaisiko ketään tapaaminen ?

erkki unregistered lähetetty: 08-10-2005 12:01           Muokkaa/poista viesti

Heppu kirjoitti "että "fibroilla" yhteistä on synkähkö suhtautuminen elämään yleensä???"
(suurin piirtein noin) Totuushan on se että Fibromyalgia muuttaa useinpien meidän elämää ja on
kokopäiväisesti muistuttamassa meitä olemassaolostaan, siinä pitäisi vielä muistaa huolehtia
jokapäiväisestä työstä, lapsista, puolisosta ja sosiaalisista suhteista vaikka kokoajan särkee paikkoja
ja väsyttää niin että tuntuu että haluaisi huutaa ääneen ja painua uikuttaen peitonalle.

Jotkut ovat kirjoittaneet siitä että miten vaikeaa on puoliso saada ymmärtämään "että jokupäivä olen
niin kipeä että en voi tehdä juurikaan mitään??"
Sekin vaatii puolisolta ymmärrystä ettei voi joskus edes koskea toiseen koska pienikin kosketus voi
aiheuttaa erittäin voimakasta kipua "fibro" ihmiselle.

Usein Fibro saattaa aiheuttaa myöskin suhteen hajoamisen, (niin kävi itsellenikin)

Keskeistä Fibrossa on se että Fibroon sairastuneelta vaaditaan "terveen" ihmisen työ ja sosiaalinen
panos joka päivä? Fiprosta ei pääse työkyvyttömyys eläkkeelle, useat lääkärit vähättelee esim.
"oletkos nyt ihan varma ettet pystyisi edes vähäksi aikaan töihin".

Kyllähän pakostakin negatiiviset tunteet ja asiat tulee joskus esille ja tälläisilla keskustelupalstoilla
kerrotaan omista kiputuntemuksista ja ongelmista. Mutta sekin saattaa olla syynä kiputuntemusten
vertailuun että lääkäreiltä ei saa usenkaan selvää selostusta oireista ja se että voi lukea toisten
kertomuksia omista vaivoistaan auttaa monesti ymmärtämään omia kehon tuntemuksia.
Joskus itsellekkin tulee sellainen epäilys että voiko kaikki nämä oireet ja kivut johtua samasta
sairaudesta, mutta kyllä ne voi.

Kumminkin hyvää ja kivutonta syksyä kaikille.



PirjoAnneli unregistered lähetetty: 12-10-2005 07:20          Muokkaa/poista viesti

Hei. Täytyy tunnustaa, että meinas masentaa Fibrosta lukeminen. Ymmärrrän, kivut jotka myös
minä koen ovat todella kovia. Mutta se mitä on edessä ei kuulusta kovin kummoiselta jutuista.
Olen ihan uusi Fibro-immeinen 53 v ja yritän ahmia tietoa taudistani.
Mitähän jos poimin vaan kaiken positiivisen ja yritän ruokavaliolla ja liikunnalla saada ton
pillerimääräni edes puolittumaan. Niin kyllä tuntuu kurjalta kun mieheni ns. hoitajasta (diabetikko
ym.) on tulossa hänen hoidettava. Ei kyllä vapaaehtoisesti.
Kiitos kirjoituksista ja monista hyvistä vinkeistä. Katsotaan muutaman kuun päästä missä olen ja
kuinka voin
Kiitos tällaisista kirjoitusmahdoollisuuksista.
Tsemppiä meille kaikille!!!

samava unregistered lähetetty: 12-10-2005 20:38           Muokkaa/poista viesti

Onkohan minulla fibro... Selittämättömiä kipuja olen tuntenut eri puolilla kroppaa jo vuosia, mutta
olen pitänyt itseäni luulotautisena. "Eiväthän näin erilaiset kivut voi mitenkään liittyä toisiinsa". Nyt
sitten olen ottanut selvää tästä taudista ja oireita on. Kivut, liikaliikkuvat nivelet, päänsärky,
uupumus, masentuneisuus, uniongelmat, säryt, jne. Selkä särkee joka ilta etenkin kun menen
makuulle. Aamulla noustessani tuntuu ettei haluaisi nousta kun paikat ovat niin turvoksissa ja
jumissa. Olen juossut lääkäreillä, mutta tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään, joten en enää tiedä
mihin mennä.

------------------------------------------------------------------
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parantunutX Uusi jäsen lähetetty: 27-10-2005 11:32     Napsauta tästä nähdäksesi parantunutX
profiilin   Tästä voit lähettää viestin parantunutX:lle     Muokkaa/poista viesti Ei fibromyalgiaa ole
olemassa. Se on vain lääkäreiden keksimä nimike Joka-paikkaan-sattuu -potilaalle, kun he eivät
keksi muutakaan.

Seurasin erään fibropotilaan parantamista videokameran kanssa...

Ensimmäinen potilas odotti jännittyneenä Joukon saapumista. Hän oli aika epäileväinen, mutta
minä taas innoissani. Hän oli nimittäin fibromyalgiapotilas. Se oli todettu hänelle muutama vuosia
sitten. Ensi viikolle olivat lääkärit varanneet hänelle jonkun hermopäätteiden laserpuudutuksen???
Tällä n. 50-vuotiaalla naisella oli selkäkipuja, iskiasta, raajojen puutumista, "vaeltavaa" kipua, joka
iski usein ja eri paikkoihin. Myös sydänlihaskipuja. Näitä kipuja oli ollut jo pari vuosikymmentä.
Öisin hän nukkui tunnin kerrallaan, ja sitten oli pakko pitää venyttelytauko.

Lääkärit olivat todenneet skolioosia, notkoselkäisyyttä, jakojen erimittaisuuden ja huonon ryhdin.
Varsin tunnistettavia oireita. Hän oli käynyt noin kymmenellä eri lääkärillä, muutamalla fysiatrilla,
röntgenkuvauksissa ja muutamilla muilla "hoitajilla". Lääkärit olivat määränneet hoito-ohjeeksi
liikunnan harrastamisen.

Jouko työnsi vasemman si-nivelen alemmas paikoilleen (vas. kuva yllä). Sitten Jouko avasi
selkärangasta nikamalukot tavalla, jonka olin monesti nähnyt ja itsekin monet kerrat kokenut
kiropraktikoiden ja naprapaatin käsittelyssä

Sitten potilas käännettiin varovasti selälleen, sillä si-nivel on herkkä livahtamaan takaisin pois
paikaltaan. Sen jälkeen Jouko vetäisi potilaalta vasemman lonkan paikalleen ja jälleen vaihtui
jalkojen pituusero (vas. kuva yllä). Taas oli vasen jalka vaihteeksi 3cm pidempi. Seuraavaksi saman
käsittelyn sai oikea lonkka. Tämän jälkeen molemmat jalat olivat saman pituiset (oik. kuva yllä).
Loistavaa! Mutta samalla käsittämätöntä!

Hoito ei siis pitänyt sisällään mitään poppakonsteja. Ei ollut yhtään vaarallista liikettä eikä missään
mitään riskiä! Hoito näytti itse asiassa naurettavan helpolta: Si-nivel työnnettiin paikoilleen ja
lonkat vedettiin helpon näköisellä liikkeellä paikoilleen. Ja muutoksen näki selkeästi joka liikkeen
jälkeen... Lopuksi potilaalta vedettiin toinen olkapää paikalleen ja jumiutunut kallolaatta
vapautettiin.

Tämä firbromyalgiapotilas nousi hoitopöydältä hiukan pökerryksissä, mutta jo siinä vaiheessa tippa
silmässä. Kivut olivat poissa. Päätä ei särkenyt, henki kulki, käsissä oli tunto, olo oli sanoin



kuvattuna "onnellinen huokaus". Silmät suurina potilas hyppäsi varovasti lattialle seisomaan ja
Jouko komensi tekemään reippaan kävelypyrähdyksen käytävän päähän ja takaisin. Käytävän päätä
kohden lähti varovaisesti askeltaen potilas, joka takaisin tullessaan itki onnesta ja hyvästä olosta.
Kipua ei ollut ja kävely oli kevyttä ja ryhdikästä. Me muut huokaistiin ja ainakin minä pyyhin
kyyneleitä silmäni reunasta. Kun kaikki paikat oli laitettu kohdalleen ja potilaalla oli jalat saman
pituiset, lantio suorassa, skolioosi poissa, notkoselkä suoristunut ja ryhti normaali. ja ennen kaikkea
se onnenkyynel silmässä, kun kipua ei enää tuntunut! Tämä fibromyalgiapotilas lähti kotiinsa
lauleskellen...

Raportti kuvineen sivuillani! http://personal.inet.fi/koti/faro/Selkasivut/Rapo.html

Pipsa81 unregistered lähetetty: 05-11-2005 19:52         Muokkaa/poista viesti

Hei kaikille! Oireita mulla on ollut selän kanssa jo puolitoista vuotta. Ensimmäiset 6 kk lääkäri
väitti mun olevan vaan masentunut ja oireilevan selän kanssa. En uskonut, lähetti lopulta mut
fysiatrille ja se taas reumapolille. Fibromyalgia on ollut mun todennäköinen diagnoosi kolme
viikkoa. Lähihoitajaksi opiskelut aloitin nyt syksyllä, saa nähdä, voinko koskaan niitä töitä tehdä...
Tsemppiä kaikille.

parantunutX Uusi jäsen lähetetty: 07-11-2005 13:29     Napsauta tästä nähdäksesi parantunutX
profiilin   Tästä voit lähettää viestin parantunutX:lle     Muokkaa/poista viesti Ei fibroa ole. Se on
vain lääkäreiden keksimä selitys sille, mitä ne ei ymmärrä.
Sivuillani tietoa kipujen syystä! http://personal.inet.fi/koti/faro/Selkasivut/Selka.html

phoolan unregistered lähetetty: 09-11-2005 18:29           Muokkaa/poista viesti

Fibromyalgia on erittäin vaarallinen ja tappaa jos se paljastuu ajan kanssa kilpirauhasen
vajaatoiminnaksi ja jonka takana on se kaikkein pahin eli lisämunuaisten vajaatoiminta!

Fibromyalgia ei ole neurologinen sairaus vaan aineenvaihdunnallinen. Monilla se on alkanut
leikkauksesta, synnytyksestä, onnettomuudesta, traumasta tai jostain toisesta stressaavasta
sairaudesta.
Kyse on siitä että joko äkkinäinen tai pitkään jatkunut rasitus ja stressi säikäyttävät tai pumppaavat
lisämunuaisten tuotannon tyhjiin, jolloin ne eivät enää jaksa tuottaa tarpeeksi adrenaliinia ja
seurauksena on kortisolin puutos. Tämä kortisolin puutos taas heikentää kilpirauhasen toimintaa jne
jne ja oireet alkavat näkyä mm fibromyalgia ja jopa diabetes kuten minulla.

Kannattaa tutustua huolella sivuun Gail´s Thyroid Tips osoitteella
http://personal.bellsouth.net/w/u/wurmstei/#ADREN

ja miettiä kuinka hyvin oireet stemmaavat.

Itselläni on ollut pahentunut ja kroonistunut fibromyalgia uupumuksineen jo 10v ja nyt olen ollut 2v
diagnosoitu kilpirausvajaatoimintainen, lääkittynä tyroksiinilla.
Olen meinannut kuolla jo monet kerrat öisiin hengitysvaikeuksiin, stressi romauttaa minulta jalat
alta ja vie sänkyyn viikoksi, eikä minua ole vieläkään hoidettu asianmukaisesti ja kunnolla.

Ennen vanhaan fibromyalgiaa hoidettiin luonnonmukaisilla kilpirauhaslääkkeillä ja ne tietääkseni
tehosivat oikein hyvin. Nykyinen synteettinen T4 tuo vain osittaisen avun, mutta jotkut hyötyvät
siitäkin. Itse tarvitsisin lisäksi T3, DHEA ja kortisoonikuurin, jotta kunnolla paranisin.



Juu, kyllä kaikenlaiset dieetit, liikunnat ym kipulääkkeet ja luontaistuotteet lievittävät tätä sairautta
väliaikaisesti paljonkin, mutta valitettavasti ne eivät kuitenkaan paranna. Kunnollinen
hormoonikorvaushoito voisi sen ehkä tehdä.

phoolan unregistered lähetetty: 09-11-2005 18:40          Muokkaa/poista viesti

Jos pitkän linkin lukeminen tuottaa hankaluuksia eikä kiinnosta niin tässä kuitenkin se tärkein, mikä
löytyy siitä Adrenal-Thyroid-alaotsikon tekstistä, pikkulinkin Peatfield_Suggest.htm kohdasta.

"5. Adrenal Insufficiency

This might be more properly described as low adrenal reserve. Since hypothyroidism adversely
affects every cell, every tissue, and every gland in the body it is clear that the endocrine system as a
whole will be also similarly affected. The adrenals will be subject firstly to lowered efficiency
resulting from a lowered vitality primary to hypothyroidism, and secondarily, to reduced ACTH
stimulation from the pituitary. As a result, in general, patients with a protracted and/or severe
hypothyroid state will have some degree of adrenal insufficiency. A significant level of this will be
suspected in these situations:

a. Longstanding and severe hypothyroidism.

b. Episodes of extreme exhaustion, or collapse.

c. Bad response to minor illness.

d. Multiple allergies.

e. Digestive problems – alternate diarrhea and constipation

f. Flatulence

g. Weight loss

h. Increasing arthralgia (FIBROMYALGIA) and morning stiffness.

i. Pallor, yellow pigmentation (due to poorly metabolized carotene)

j. Fainting, dizziness

These patients often present with dark rings under their eyes, looking quite ill. Blood pressure is
low, with a positive Raglan’s sign. (Pressure fails to rise on standing). These symptoms and signs, it
will be appreciated, are those of the early phases of Addison’s Disease.

A single estimation of blood Cortisol is usually unhelpful, but De-hydroepiandrosterone sulphate
(DHEA), the main hormone output from the adrenals, will be found to be low. Depressed levels in
the endocrine system as a whole are likely to be found. The low adrenal reserve means patients are
more or less well, until challenged by the stress of illness or life events--even the thyroid
replacement therapy itself initially. And this partial failure will affect adversely T4-T3 conversion
and the integrity of the thyroid receptors.



It is essential to manage this insufficiency where present, or where suspected. Remarkably, patients
with symptoms, signs and blood pathology of low thyroid, may improve completely on
management and correction of the adrenal problems alone; as conversion and receptor efficiency
improves, the thyroid hormone circulating - partly unused - is brought into play.

Adrenal insufficiency is dealt with by the provision of the two hormones most likely to be lacking;
Cortisonehydrocortisone, and DHEA. (as pointed out above, low DHEA may be used to infer low
cortisone output). The treatment therefore, is the exhibition of, ideally, Hydrocortisone. This should
be given in divided doses initially of 5mg qds; after a week, 10 mg qds may be used. This remains a
physiological dose, not challenging or suppressing the adrenal function, but supplementing it. In
these doses all of the usual anxieties associated with

cortisone do not apply, since restoration of normality is being aimed at."

roina Uusi jäsen lähetetty: 11-11-2005 08:42     Napsauta tästä nähdäksesi roina profiilin
Tästä voit lähettää viestin roina:lle     Muokkaa/poista viesti

Sairastuin 8.10.2004 epätyypilliseen sarjoittaiseen päänsärkyyn. Pääni särki tauotta 9kk enemmän ja
vähemmän ja yöunet oli mitä sattui. Kaikenlaisia lääkkeitä kokeiltiin. Osa auttoi hiukan ja osa ei
ollenkaan, mutta lähes kaikki joutusin lopettamaan ankarien sivuvaikutuksien vuoksi. No päänsärky
loppui ja parin viikon päästä sairastuin fibroon. Nyt viimeset pari viikkoa on ollut tosi rankkaa,
johtuneeko jatkuvasta matalapaineesta?

Olen netistä lukenut varmaan lähes kaiken tästä taudista, mitä siitä nyt suomeksi on kirjoitettu.
Ennen harrastin liikuntaa lähes päivittäin ja polkupyörällä olen kulkenut vuodet ympäriinsä.

Syön ihan tavallista ruokaa, kasviksia, ruisleipää, kalaa ja broilerinlihaa. Sokeria, valkoista jauhoa
ja naudanlihaa syön harvemmin.

Jotkut ovat saaneet apua kun ovat jättäneet pois sokerin, valkoisen jauhon ja punaisen lihan, mutta
omaan ruokavaliooni ne eivät oikeastaan ole edes kuuluneet.

Nykyään pystyn ainoastaan kävelemään ja ainoastaan n. 1 tunnin päivässä. Välillä on päiviä, kun
särkee niin paljon etten pääse ulos lainkaan. Ja jos vaan kävelen pitemmän matkan väsymyksestä
huolimatta, niin pari seuraavaa päivää meneekin sitten vaaka-asennossa, kun jalat särkevät niin
paljon ja ovat aivan jäykät ja maitohapoilla kauttaaltaan. Juon runsaasti vettä ja venyttelen hyvin
aina kävelylenkin jälkeen.

Itse asiaan: Lukiessani fibrosta,
1. jossain kirjoitetaan, että vika on "korvien välissä" eli vika on keskushermoston kipukeskuksessa,
jonka toiminta on häiriintynyt ja näinollen särkee, vaikkei itseasiassa olisi aihetta särkyyn
2. Vika olisi aineenvaihdunnassa ja näinollen maitohappo ei poistu elimistöstä ja se lisääntynyt
maitohappo aiheuttaa kipua ja uupumusta
3. Koko tautia ei edes ole, vaan kaikki johtuu siitä, että lantio olisi vinossa
4. lääkärit pitävät luulotautisena ja määräävät psykiatrille

No mene ja tiedä sitten, mihin uskoa.

E-EPA, Bio-karnosiini ja MSM-jauhe on kuulemma hyviä auttamaan tähän p... tautiin. Näin olen
ainakin lukenut.



Ennen tämän taudin puhkeamista jo söin monivitamiini hivenainetabletteja (ne loppuivat jo 3
viikkoa sitten).Itse olen syönyt jo vuoden E-Epaa ja nyt melkeen 2 viikkoa bio-karnosiinia ja
magneesiumia, mutta vielä ei ole olo parantunut. Ja lisäksi tilasin eilen MSM-jauhetta, josko se
vaikka auttais.

Myös Triptyliä olen syönyt 4 viikkoa, mutta siitä en ole kohdallani mitään apua huomannut.
Ainoastaan sen, että nukun kuin tukki (pää sumussa) 10 tuntia 10mg annoksella. Jotaikin
särkylääkkeitä ja lihasrelaksantteja oon kokeillut, mutta niistä ei ollut mitään apua.

Mitään menetettävää mulla ei enään ole, kun kaikki on jo menetetty eli terveys ja työkyky. Välillä
olen yrittänyt olla töissä, mutta tämä järjetön uupumus estää minua tekemästä työtäni ja näinollen
joudun virumaan täällä kotona kaiket päivät. Mutta periksi en anna. Aion kokeilla kaikkea
mahdollista, kun lääkäreistäkään ei ole mitään apua.

Olisi kiva kuulla teidän muiden sairastuneiden kommentteja, mikä teillä on auttanut.

Voisimme lyödä viisaat päämme yhteen ja auttaa toisiamme.

Sen kyllä tiedän, että yks juttu auttaa toista ja toinen sitten taas toista, mutta itse olen ainakin valmis
yrittään kaiken mahdollisen, jotta saisin edes osan entisestä energiasta takaisin. Olen vasta 37 ja
haluaisin liikkua.

Tuitsu unregistered lähetetty: 14-11-2005 20:47          Muokkaa/poista viesti

Hei kaikki! Olen 51v. ja ollut fibro jo vuosia. Tänään töissä päätin lopettavani työn teon. Olen
kurkkuani myöten täynnä teeskentelyä jota harrastan: jaksan tehdä töitä, koska siellä on niin
mukavia ihmisiä, koska siitä saa palkkaa kerran kuussa, koska lääkärini on sitä mieltä, että se on
minulle hyväksi. Ja terapeuttini myöskin kertoilee työnteon hyvää tekevää vaikutusta. Olenkin
jaksanut pitkän aikaa. Mutta tänään selvisi minulle, että en tarvitse työtä, jossa kuitenkin tunnen
eriarvoiseksi itseni joka päivä. Joka päivä samojen aaltoilukipujen kanssa lähden työpaikalle
yrittäen olla niin mahdottoman positiivinen ja hyväntuulinen.

Tänään huomasin olevani todella varma siitä, että haluan olla vielä vanhoilla päivilläni kotiäiti,
vaikka lapset ovat jo maailmalla. Mutta haluan antaa miehelleni sitä mitä minä itsekin kaipaan.
Rakkautta ja hyvää hoivaa. Sellaista en jaksa antaa ja ottaa vastaan, jos taistelen elämästä työssä
käyvänä naisena, joka on joka ikinen päivä kipujen vanki ja niiden ahdistama. Positiivisuudesta
huolimatta. Tiedän jaksavani olla iloinen ja lähes onnellinen ollessani kotiäiti. Tiedän, että saan
tehdä sitten jokaisena päivänä sitä mitä sieluni kaipaa. Ihan mitä vaan. Ilman stressiä, sitä mikä
liittyy työpaikkoihin. Kipujen vastaanotto on aivan erilaista kotiympyröissä, sitten kun on
helpompaa, lähden ulos, ihan minne vaan. Ja hengitän raitista ilmaa ja nautin elämästä.

Mänty unregistered lähetetty: 16-11-2005 13:06          Muokkaa/poista viesti

Hej! Eikö kellään ole lapsi jolla on näitä oireita?? Meiddän piian 4 vuotias poika on ollut tällaisia
vaivoja liki kaksi vuotta. Oireet alkoi käden murtuman jälkeen. Poika on reipas ja iloinen mutta
näitä kiputilanteita vie kyllä energian häneltä. On aika hyviä jaksoja mutta sitten kipuja voi taas olla
melkein joka päivä. Ollaan käyty tutkimuksissa eikä mitään on selvinnyt. Kipuja on tosiaan polvissa,
kyynärpäissä, selässä ja niskassa.



Ollan kokeiltu jokapäivästä kipulääkettä mutta se ei auta. Hänelle on todettu H-LAB 27 mutta ei
mitään muuta. Nyt meillä on magneetikuvaus edessä. Näitä tutkimuksia hirvittä mutta
tietämättömyys mistä näitä rajuja kiputilanteita tulee on myös rasittava. Tietäis vaan miten voisi
auttaa että ei tarvitsi kärsiä turhaan. Tähän asti paras on ollut kipulääke heti + "kylmä-kalle"
kipeään kohtaan. Pidetään kyllä mieli ilosena ja yritetään parhaan mukaan saada poika selviämään
näistä oireista. Jos sinulla on kokemuksia niin ole kiltti ja vastaa!

lauriina unregistered lähetetty: 22-11-2005 21:14          Muokkaa/poista viesti

Vielä fibromyalgiasta.. Itse olen sairastanut fibroa ainakin kymmenen vuotta. Oireet pahenivat
toisen lapsen syntymän aikoihin reilut neljä vuotta sitten. Sitä ennenkin oireita on ollut, mutta
vähemmän. Ihmisenä olen ylitunnollinen suorittajatyyppi. Masentuvaisuuteen minulla ei ole
taipumusta, vaikka mietinkin/murehdin asioita vähän liikaakin. Olen aina ollut huono nukkumaan ja
ajoittain olen kärsinyt unettomuudestakin jo ennen fibron puhkeamista. Omistan myös yliliikkuvat
nivelet. Särkyä/kipua/voimattomuutta/uupuneisuutta minulla on joka puolella, mutta pahinta se on
alaraajoissa, lähinnä lantion ja lonkkien seudussa.

Huimausta ja päänsärkyäkin minulla on. Suolistonkin kanssa on ongelmia: ripulia, ilmavaivoja.
Kuulo on herkistynyt niin, että tavallinenkin puhe kuulostaa joskus huutamiselta. Paikat on niin
kipeät, että pienikin kosketus saattaa tuntua moukarin iskulta eli kipukynnys on selvästi madaltunut.
Triptyliä en pysty käyttämään fibron lääkehoitona, koska saan siitä hirvittäviä painajaisia. Ainoa
lääke, joka minulle auttaa, on Panacod ja sitäkin pyrin ottamaan harvoin. Ajoittain tosin esim.
koleiden ilmojen aikaan säryt lisääntyvät ja lääkettäkin tarvitsee enemmän. Alkoholin käyttö,
pienikin, lisää särkyjä ainakin seuraavana päivänä. Olo on nimittäin kuin olisi megakrapula. Joka
paikkaan koskee, maha on ihan sekaisin.. Parasta hoitoa fibroon minä olen saanut liikunnasta. Teen
kohtuullisen pitkiä kävelylenkkejä tai sauvakävelen sopivalla reippaalla tahdilla. Olen harrastanut
myös kuntosalia ja siitäkin on ollut apua.

Liikunnan pitää vaan olla säännöllistä, jotta pahimmat kivut pysyisivät poissa. Elämä olisi niin
paljon helpompaa, jos tätä sairautta ei olisi. Jaksaisi touhuta lasten kanssa enemmän. Ja kun ei olisi
näitä särkyjä, niin ei pinnakaan palaisi niin helposti. Sopeutumisvalmennuskursseilla tms. en ole
ollut ja olenkin sitä mieltä, että niitä tarvitsisivat enemmän sairastuneen omaiset. Sillä olen
huomannut, että esim. puolison tai muun läheisen ihmisen on todella vaikea ymmärtää tätä sairautta
ja sitä, että toinen ei todellakaan jaksa touhuta ja tehdä joskus pieneltäkin tuntuvaa asiaa. Toivotan
kaikille fibron kanssa painiskeleville iloista mieltä ja jaksamista!!

roina Uusi jäsen lähetetty: 23-11-2005 10:32     Napsauta tästä nähdäksesi roina profiilin
Tästä voit lähettää viestin roina:lle     Muokkaa/poista viesti

No nyt aloitin taas työt viime viikolla. Olin viime viikolla 4 päivää töissä ja lauantai menikin sitten
kauheissa kivuissa soffan pohjalla koko päivän. Sunnuntai oli sitten "normaali" päivä, mutta
sillonkaan ei voinut mitään tehdä kun piti levätä, että jaksaa maanantaina taas tehdä töitä. Työni on
liikkuvaa, mutta ei fyysisesti kovinkaan rasittavaa. Mutta jo pelkkä istuminen rasittaa minua liikaa.
Teen nyt seuravat 3 viikkoa vajaata työviikkoa (talviloma), kun en kertakaikkiaan pysty tekemään 3
päivää enempää töitä kerralla. Ja nyttenkin kaikki illat ja viikonloput menevät levätessä kauheissa
kivuissa. Mulla liikunta pahentaa kipuja. Olen koko ikäni harrastanut liikuntaa, mutta nykyään se on
todella rajoitettua. Jos hiukankin liikkuu liikaa, niin seuraavana päivänä ei pysty mitään tekemään.



Työterveyslääkäri pitää mua jotenkin luulosairaana ja tynkee mua vaan töihin. No seuraavaksi kun
meen sen vastaanotolle, niin lyön siltä luun kurkkuun.

Siis eihän tämä mitään ihmisen elämää ole, kun käyt vaan töissä ja lopun aikaa virut kauheissa
tuskissa sängyn pohjalla. Mitään ei pysty tekemään. Sairaslomalla sain sentään ulkoiltua joka päivä,
tehtyä ruokaa, siivottua sekä tavata ystäviä ja sukulaisia. Siis jos mulle ei kirjoiteta B-todistusta,
niin lähden kyllä ite töistä käveleen, jotta saan elää.

jojopa unregistered lähetetty: 07-12-2005 21:36          Muokkaa/poista viesti
Ns.Fibromyalgiaa ei ole olemassakaan.Erilaisia kipuoireita voi kylläkin ilmetä mutta,mikä se
fibromyalgia on?Siihen ei pysty antamaan kukaan vastausta.Mutta hermotuksen ja verenkierron
häiriötä se kyllä on.

kompura unregistered lähetetty: 08-12-2005 16:29           Muokkaa/poista viesti

hei kaikki fibro!
Täällä taas yksi kivuista kärsivä. Nyt syksy tuntuu olevan vaikeinta aikaa. Minun ongelmani lähinnä
on kirvelevä kipu joka vaeltelee paikasta toiseen, välillä ollen muutamia kuukausia lievempänä. Itse
diagnoosin sain kaksivuotta sitten jatkuvien lääkärissäkäyntien tuloksena. Haluaisin kokeilla
ruokavalioa, te jotka olette kokeilleet riittääkö aluksi vaikka lihan pois jättäminen? ja onko
kenmelläkään muulla kokemusta tuosta polttelusta ja kirvelystä, että auttaako siihen mikän??
Triptyliä syön jo.

roina Uusi jäsen lähetetty: 09-12-2005 07:30     Napsauta tästä nähdäksesi roina profiilin
Tästä voit lähettää viestin roina:lle     Muokkaa/poista viesti

Kävin eilen neurologilla ja hän sanoi oireideni olevan ihan fibromyalgiaa (itse olen sen jo tiennyt
3kk). Lääkärit kuulemma jakautuvat kahtia tuossa fibrossa eli toiset uskovat sen olemassaoloon ja
toiset eivät. Neurologini sanoi olevansa siinä keskellä.
Hän määräsi mulle kortisonikuurin 10pv alenevin annoksin. Fibron lisäksi mulla on sarjoittainen
päänsärky (Horton neuralgia), johon tuo kortisoni auttaa katkaisemaan säryn. Eli ihan hukkaan tuo
lääkitys ei mene.
Kysymys kuuluu: oletteko syönyt kortisonia fibroonne ja jos olette, niin onko se auttanut?
Tuun kertomaan sit parin viikon päästä kuinka mun kävi.
Yks tuttava söi 2 vuotta pientä annosta kortisonia ja fibrokivut eivät ole sen jälkeen vaivannut. En
sitten tiedä, millonka nuo oireet oisivat kadonneet, kun eihän se paraneminen välttämättä 2 vuotta
vienyt vaikka lääkettä niin kauan söikin.
Olen jo kerkenyt kokeileen kaikenmailman ruokadietit sekä luontaistuotteet, joista ei ole mitään
apua ollut. Rahat vaan meni hukkaan.

Olen nyt toiveikkailla mielin tuon kortisonin suhteen.
Triptyl ei auttanut mulla mitenkään. Pää oli vaan ihan sumussa 10 tuntia vuorokaudessa, kun
normaalisti nukun n. 7 tuntia ja sit olin aamuisin kahta jäykempi ja väsyneempi.
Mä siis nukun ihan hyvin, kuin tukki tuon 7 tuntia eli mitään unihäiriöitä mulla ei ole. Päänsärky
vaan tuppaa herättään mua aamuöisin, mutta ei siis fibro.

Ja voihan olla, että mulla ei edes ole fibroa, vaan joku muu tulehdus tuolla sidekudoksissa tai
lihaksissa, kuten lekurini sanoi.



kompura unregistered lähetetty: 10-12-2005 12:24      Muokkaa/poista viesti Hei roina!
minä olen syönut kortisonia fibroon ja mulla se ei ainakaan auttanu ollenkaan. Mutta kannattaa
kokeilla. Varsinkin jos se siihen päänsärkyyn auttaa. Minä en muuten ymmärrä sitä, että joku voi
väittää ettei fibromyalgiaa ole. Minulta kyllä saa nämä kivut ja kirvelyt jos joku haluaa. Olisin
mielellenäni niinkuin tätä ei oisikaan...

Ullis unregistered lähetetty: 10-12-2005 20:33           Muokkaa/poista viesti Kolme vuotta
kiertävien kipujen kanssa taisteltuani päätti omalääkäri lähettää Heinolan reumalle, josta kolmen
päivän tutkimusten jälkeen napsahti reumatologin diagnoosi; fibromyalgia. Viisi vuotta olen elänyt
tiedon kanssa....mulle on aivan sama mitä nimeä kivut kantaa kunhan vain tiedän mitä ne ovat ja
miten ne minuun vaikuttavat. Yhdellä oloa helpottaa yksi lääke tai hoito ja toisella toinen, eikä
kenekään pidä mennä vähättelemään toisen kipuja. Itse olen hyvin lääkekielteinen ihminen, olenkin
yrittänyt liikkua ja syödä säännöllisesti sekä nukkua tarpeeksi sekä hoitaa/hoidattaa muutenkin
itseäni,
perinteistä hierontaa en oikeen kestä, mutta kajava-terapia sopii minulle hyvin ja tunnen saavani
siitä helpotusta.
Terv.Yksi roskakoppasairautta sairastava : -(

Kujakissa unregistered lähetetty: 12-12-2005 10:59           Muokkaa/poista viesti

Roina, mieleeni tulee, että sinulla voisi olla kaularangassa jotakin ongelmaa tai huono tyyny, koska
nukkumisen jälkeen on pääsi kipeä. Ainakin minä herään usein siihen, että olen huonossa asennossa
ja niska ja pää on kipeä.

Olen todennut myös sen, että jos nukun liikaa lääkkeiden avulla (Triptyl) olen entistä tönkkösempi
ja kipeämpi. Kunpa olisi sellainen lääke minkä avulla pystyisi nukkumaan ja se veisi kivut pois,
mutta ei toisi mitään lisäoireita. Yksi mikä on auttanut aika paljon unensaantiin, on Diasporaljauhe
ja nimenomaan iltaisin otettuna. Se on magnesiumia, rentouttaa lihaksia. Tutkimusten mukaan
ihmisen saavat liian vähän sitä ravinnosta. Kokeilkaa.

tottako_vaiva unregistered lähetetty: 22-12-2005 20:13        Muokkaa/poista viesti

mulla todettu fibro muutama vuosi sitten, kivuista olen kärsinyt ainakin20 vuotta, nyt olen 44.
triptyliä söin ensin hyvällä menestyksellä mutta sitten sen vaikutus lakkasi. nyt oon syönyt
mirtazapinia, mutta siitä ei oo sitäkään apua mitä triptylistä. oikeastaan kaikkien vaikeinta on kun ei
voi nukkua sikeesti vaan heräilee jatkuvasti.
Lonkat on tällä hetkellä kipeimmät.

roina Uusi jäsen lähetetty: 23-12-2005 08:03     Napsauta tästä nähdäksesi roina profiilin
Tästä voit lähettää viestin roina:lle     Muokkaa/poista viesti

Joo, ei auttanut kortisoni, vaan pahensi kipujani. Päänsärky on kyllä ollut aikast rauhallinen, joten
saan yöt nukuttua ihan hyvin. Kauheasti kyllä palelen. Herään aamuöisin kun mulla on kylmä,
vaikka ei meillä sisällä ole kylmä.



Löysin lisää tietoa tuosta fibrosta. Ei taida lekuritkaan ihan 100% varmasti tietää, mikä se on.
Toivottavasti keksivät jonkun patenttiratkaisun tähän tautiin, joka auttaisi kaikille.

Mutta joku aineenvaihdunnan häiriö (hapetusstressi) tämä kyllä on. Maitohappoja kertyy liikaa ja
ne eivät poistu kehosta ja näinollen tuo lisääntynyt maitohappo jäytää kehossa auheuttaen kipuja.
Olen nyt käynyt kiropraktikolla, joka on hieronut lihakseni vetreeksi ja poistanut kaikki
nikamalukot ja se on auttanut tosi paljon näihin kipuihin ja uupumus on hävinnyt kokonaan.

Tällaista tietoa googlella löysin.
http://www.antioxidant.fi/artikkelit_tulostus/kivut.htm
http://66.249.93.104/search?q=cache:aUzk4v_D7KwJ
ersonal.inet.fi/private/karviaismarjakiisseli/HaloEfekti/fibromyalgia.pdf+aineenvaihdunta+fibromya
lgia&hl=en&client=opera
http://www.luontaistuntijat.fi/lehti_2_02/krooninen_2_02.htm
http://www.terveyskaupat.net/nettikauppa/ravintolisat/polbax/
Tässä toi eka linkki uudestaan:
http://www.finnmsm.fi/fibromyalgia2.htm

B-vitamiinia
BIO-Carnosiinia
E-Epaa
Magnesium
Nivelamin
MSM-jauhe

Lisäksi vältä sokeria ja valkoisia jauhoja. Noh enpä ole paljoakaan mitään apua huomannut.
Lisäksi käyn hoidattamassa itseäni hierojalla, joka myös avaa nikamalukkoni. Siitä on kyllä selvästi
ollut apua, mutta terve en ole vieläkään.
Syön normaalia ruokaa: kanaa, kalaa, kasviksia, hedelmiä ja ruisleipää. Maitotuotteista juustoa.

Kahvia en juo. Koko ikäni olen harrastanut liikuntaa lähes päivittäin ja nytkin teen kävelylenkkejä
päivittäin. Olen aina ollut hoikka. Töissä en ole pystynyt olemaan koko syksynä, mutta vuoden
alusta taas menen kokeileen.

Itse olen sitä mieltä, että tämä on joku aineenvaihdunnanhäiriö kudoksissa. Kerääntyy liikaa
maitohappoa eikä se poistu normaalisti vaan jäytää ja jäykistää aiheuttaen kipua.

Lääkärit vaan ottavat perusverikokeet ja totevat "terveeksi" kun niistä ei mitään näy ja diagnosoivat
fibroksi, jotta pääsevät eroon.

Harmi, että antioksidanttiklinikat ovat niin kalliita eikä niitä tutkimuksia perusterveydenhuollossa
tehdä, vaikka olisi kuinka kipeä.

Olen vasta 37 ja elämää edessä rutkasti, joten vähän *******taa tämä tauti.

Itse ainakin yritän kaikki keinot, jotta pääsisin eroon tästä.



Antero W T Uusi jäsen lähetetty: 29-12-2005 08:03    Napsauta tästä nähdäksesi Antero W T
profiilin   Tästä voit lähettää viestin Antero W T:lle     Muokkaa/poista viesti

Roina: Tama "sairauskeskustelu" on todella mielenkiintoista luettavaa, vaikkakin saalittavaa, koska
laakarit eivat yleensa hyvaksy muita hoitomuotoja kuin synteettisesti tehdyt
laakkeet.Kipulaakkeiden runsas kaytto eliminoi kaiken, ts. tappaa yleensa hitaasti, mutta varmasti.
Jokapaivaisesta elamasta pitaisi eliminoida mahdollisimman perusteellisesti "man-made"
kemikaali-yhdisteet, hygieeniasta, ruuasta, lisa-ravinteista, yms. Toisin sanoen, ala kuormita
elimistoasi ja samalla laske immuni-teettiasi synteettisilla taysin tarpeetto- milla kemikaaleilla.
Tietaakseni talla het-kella on vain yksi valmistaja maailmassa, joiden tuotteet ovat "puhtaita"
myrkyista. Valitettavasti lahin ostomaa Suomeen on talla hetkella Englanti. Terveellista Uutta
Vuotta teille kaikille, yhdessa voimme helpottaa toistemme elamaa, poistaen maitohappo kivut.

muuli unregistered lähetetty: 30-12-2005 23:37         Muokkaa/poista viesti

heippa vaan kaikille! olen parikymppinen tyttö, joka sai tämän fibromyalfia-diagnoosin noin
kuukausi sitten. sitä ennen epäiltiin sjögrenin syndroomaa, mutta turun reumalääkäri oli sitä mieltä,
etten sitä kuitenkaan sairasta vaikka kuopion lääkärit olivat sitä mieltä, että juuri se minulla on.

oireeni viittaavat eniten kyllä fibroon, sillä mitä enemmän luen kohtalotovereiden kirjoituksia, sitä
tutummalta ne tuntuvat. jo yläasteiässä, paljon urheillessani, valitin ääneen, "kun venyttely ja
nesteen juominen ei auta, kun tuntuu että maitohapot ei poistu elimistöstä ja välillä on voimat
poissa ja liikkuminen sattuu"
Välillä tauti oli aivan poissa, mutta varmasti sai taas tulta alleen, kun sairastuin lukioikäisenä
paniikkihäiriöön, joka pisti elimistön taas aivan sekaisin, ainakin serotoniinin suhteen.

Siitä selvittiin, mutta kivut jäivät. Välillä paremmin, välillä huonommin.
Olen mielenkiinnolla lukenut näitä ravintokeskusteluja ja vaikka suuri kulinaristi olenkin, niin
pitänee rueta kokeilemaan omalla kohdalla auttaako mainitsemienne ruoka-aineiden poisjättö.
Joku mainitsi keskustelussa antioksidanttiklinikan, ja minä tein sen päätöksen, että vaikka se
maksaa niin minä menen ja tutkitutan itseni siellä.
Tammikuun 19. päivä saan tulokset ja voin niistä informoida, josko niistä olisi kenellekään mitään
hyötyä.
Liikkumisen olen taas pikku hiljaa aloitellut, entisenä aktiiviliikkujana on kuitenkin vaikea aloittaa
kevyesti, mutta on osattava olla itselleen armollinen.

Pyrin elämään valittamatta turhista asioista enkä halua kokea itseäni uhriksi tämän sairauden kanssa.
Joskus tuntuu, että ihmiset hakevat kohtalotovereitaan, jotta saadaan valittaa yhdessä. Välillä se on
vapauttavaa, mutta yritän pitää huolen etten jää siihen negatiivisuuteen kiinni.
Olisi kuitenkin ihan mukava joskus turista jonkun samasta vaivasta kärsivän, positiivisen ihmisen
kanssa, jonka kanssa voisi lykkiä toisiaan eteenpäin.

minulle saa kirjoitella osoitteeseen
myrkkyleppis7 @ luukku.com
hyvoä vointeja kaikille!



pentu unregistered lähetetty: 31-12-2005 12:20           Muokkaa/poista viesti

Olin ensi kertaa näillä sivuilla ja ajattelin lukiessani että kun olisi mullakin pelkkä fibromyalcia.
FM todettiin minulla nyt syksyllä, oireet ovat olleet monta vuotta. En ole kehdannut niistä vaan
lääkärille puhua, on meinaan muita sairauksia lisäksi vaikka muille jakaa.

Viisi vuotta sitten sairaustuin haavaiseen paksusuolen tulehdukseen, joka ei tunne sairautta niin
lyhyesti sanottuna se on maanpäällinen ******** . Huonona aikoina verta tulee, uloste tulee
milloin sattuu:Useimmiten kaupan kassalla.
Loukkasin polveni neljä vuotta sitten, nyt sitä on leikelty 3 kertaa, eikä siitä enää jalkaa tule.
Puhkesi verenpaine tauti ja kilpirauhasen vajaatoiminta tänä vuonna.
Arvatkaa mitä on pujotella näitten sairauksien kanssa.

Nukun öisin 4 tuntia, joka paikkaa kolottaa ja särkee. Minulla kipu liikkuu paikasta toiseen, kylmä
on pahinta "lääkettä". Minä, joka vielä 6 vuotta sitten kävin tansseissa 3 kertaa viikossa makaan
kotona, kävelen 2 km päivässä ja voin helvetin huonosti.
Lopetin viikko sitten kortisonit mahan vuoksi, sain lahjaksi "kuukasvot", eipä paljon huvita
ihmisten ilmoille lähteä. En edes odota mitään hyvää uudelta vuodelta, edellinkin poiki vain lisää
sairauksia. Muille sitä parempaa vuotta toivotan!

tyttö50 unregistered lähetetty: 10-01-2006 21:56          Muokkaa/poista viesti

Olen 50-vuotias ja kipuillut vaihtelevalla tavalla yli kymmenen vuotta, erityisesti selästä, ja
särkylääkettä on kulunut. Uusin resepti oli Triptyliä, jota tuntuu moni muukin käyttävän. Kolmisen
viikkoa sitten tuttu fysioterapeutti kertoi ravintolisästä nimeltä Fortodol. Ostin sitä heti ja söin sitä
ensimmäisen viikon ajan tupla-annoksen eli 2tbl aamuin illoin. Luontaistuotekaupassa sanottiin, että
valmistetta on syötävä 4-6:een viikkoa ennen kuin tuloksia tuntuu.

Minulla kivut vähenivät jo ensimmäisen viikon aikana merkittävästi, esim. aamuinen sängystä ylös
nouseminen helpottui, lisäksi nukun nyt paremmin. Viikko sitten jätin muut särkylääkkeet, myös
Triptylin, pois ja olen pärjännyt hyvin. Tämän ikäiselle tosin pieni määrä kolotuksia kuuluukin
asiaan. Tunnen oloni virkeämmäksi kuin aikoihin ja se antaa voimia sinnitellä päivästä toiseen.
Tämä varmaan kuulostaa ihmeeltä, ja minulle se sitä onkin. Toivon, että muutkin saisivat avun.
Ykkösen aamu-tv:ssä lääkäri oli puhunut ilmeisesti samasta tuotteesta ja kehottanut sinnikkäästi
kokeilemaan sitä tarpeeksi pitkään, jotta tuote ennättää vaikuttaa. Totuushan on, että mitä
kroonisempi vaiva, sitä pitempään kestää ennen kuin hoito tehoaa. Aurinkoista kevään odotusta
kaikille!

roina Uusi jäsen lähetetty: 15-01-2006 07:34     Napsauta tästä nähdäksesi roina profiilin
Tästä voit lähettää viestin roina:lle     Muokkaa/poista viesti

Nyt olen voinut paljon paremmin kuin koko viime syksynä. Kävin loppuvuodesta manuaalisessa
hoidossa, jossa hierottiin koko ylävartaloa ja poistettiin kaikki nikamalukot. Se auttoi todella paljon
ja näinollen olen taasen töissä. Sen lisäksi lopetin tupakoinnin vuoden alusta (on vaikuttanut tosi
paljon kipuihini), käyn uimassa säännöllisesti sekä hierojalla käyn säännöllisesti. Syön
monipuolisesti ja käytän vitamiineja.

Tähän tautiin auttaa kaikki, mikä saa veren ja aineenvaihdunnan toimimaan. Eli liikuntalajeista uinti,
sauvakävely ja hiihto ovat parhaimpia. Paikalleenjääminen vaan lisää kipuja.



Niin ja itsestään täytyy pitää hyvää huolta eli lihaskunto kohdalleen. Itselleni määrättiin lisää
liikuntaa ja hyvät venyttelyt. No onneksi olen koko ikäni harrastanut liikuntaa ja uinti on lempilajini.

htimonen Uusi jäsen lähetetty: 15-01-2006 12:11     Napsauta tästä nähdäksesi htimonen
profiilin   Tästä voit lähettää viestin htimonen:lle     Muokkaa/poista viesti Hei kaikki
fibromyalgiasta kärsivät! Käykääpä katsomassa monien vaivoistaan parantuneiden tarinoita sivulta
www.palvelin.com/timonen / potilaskertomuksia.

Marjopoula Uusi jäsen lähetetty: 18-01-2006 09:37     Napsauta tästä nähdäksesi Marjopoula
profiilin     Muokkaa/poista viesti

Hunajalla on parantava vaikutus. Itse olen kokeillut hunajaa pahaan akneen, ja kahden kuukauden
hunajan ja jugurtin iltapalalla oli puhdistava vaikutus - akne katosi eikä ole tullut takaisin! Tästä on
jo yli 20 vuotta. Antiikin ajan lääkärit Kreikassa käyttivät hunajaa ihosairauksiin ja erilaisiin
tulehduksiin, joten resepti on vanha ja kokeiltu.

Hunaja ja jugurtti (natural) illalla ennen nukkumaanmenoa auttaa myös univaikeuksiin. Siis miksei
hunaja auttaisi myös erilaisiin muihin sairauksiin? Se antaa energiaa ja voimaa kummasti.
Suosittelen lämpimästi hunaja-jugurtti yhdistelmän kokeilemista.

Epätietoinen unregistered lähetetty: 30-01-2006 16:26           Muokkaa/poista viesti

Kuinka paljon on tutkittu fibromyalgian syntymistä/puhkeamista? Onko mahdollista, että se
puhkeaa stressin takia, esim. työ tai ihmissuhteet? Kuinka kauan tällaisen stressin on täytynyt jatkua?
Ei liene kyse kuitenkaan muutamista kuukausista, vaan pitemmästä ajasta. Onko siis sairastuneilla
jokin yhteinen nimittäjä, kiltteys, alistuminen... vai onko kyseessä vain tauti, jonka puhkeamiseen ei
liity mitään psykosomaattisia tekijöitä?

sakke unregistered lähetetty: 31-01-2006 16:19         Muokkaa/poista viesti

Minulla(mies) on ollut fibro jo vuosia ja lääkäri kertoi sen johtuvan jokapäiväisestä
kortisonilääkityksestä. Lisäksi kovien kipujen lisäksi minua paleli järkyttävästi eivätkä mitkään
paltoot auttaneet kesäkuumallakaan. Syyksi löysin s-teston vajavaisuuden. Taso oli 4 ja alaraja on
9:n. Lääkityksen alettua paleleminen loppui siihen paikkaan ja kivut vähenivät yhdessä muun
auttavan lääkityksen kanssa 30%:n. Lääkäri, suomalainen guru jota kaikki muut lääkärit suositteli,
ei uskonut että s-testo on minulla vajaa ja kehoitti omalla laskulla testaamaan itseni.

Amino unregistered lähetetty: 12-02-2006 14:12          Muokkaa/poista viesti Sairastin
fibromyalgiaa seitsemän vuotta, mutta nyt olen ollut oireettomana reilun puoli vuotta. Minulla on
auttanut rauhallinen jooga, Juice Plus-vitamiinivalmisteet ja punaisen lihan poisjättäminen.
Viimeinen naula fibromyalgiani arkkuun oli kuitenkin Platinum Plus-aminohappovalmiste.



Tämä resepti ei ehkä toimi kaikilla, mutta kannattaa jatkaa erilaisten juttujen kokeilua, vaikka ihan
heti ei tärppäisikään! (Niin minäkin tein.) Aina on tietenkin vaarana, että huijarit rikastuvat samalla,
mutta siksi on tärkeää tällaisilla foorumeilla kertoa, mikä on jollakulla toiminut. En olisi ikinä
uskonut, että elän vielä joskus ilman kipujani! Olin oppinut elämään niiden kanssa ja hyväksynyt
sen etten voi elää ihan "normaalia" elämää... Nyt olen ollut jo näin kauan vapaa! Se on uskomatonta!

Voimia kaikille, jotka vielä kärsivät, toivottavasti löydätte vielä oman "reseptinne"!

Fibro-Peikko unregistered lähetetty: 14-02-2006 22:39         Muokkaa/poista viesti
on ollut todella helpottavaa lukea näitä viestejä sillä monet niistä ovat kuin suoraan minun itseni
kirjoittamia! Sain vihdoin 13.2. oireilleni nimen fibromyalgia, mutta yllätys yllätys en
minkäänlaista hoitosuunnitelmaa tms. Triptylia aloitin syömään, mutten siitäkään saanut mitään
ohjeita jatkosta... vähän tuntuu että tuuliajolle heittivät lääkärit... mutta toisaalta pelkästään syyn
löytyminen on helpottanut, sillä oireet on helpompi kestää kun tietää mistä ne johtuu
jaksuja kaikille!

Erkki unregistered lähetetty: 19-02-2006 13:24      Muokkaa/poista viesti Nimimerkki

"Epätietoinen" kyseli sitä mitä jokainen meistä joka on "saanut" Fibromyalgian elämäkaverikseen
on itseltään monesti varmaan kysynyt itseltään?

Fibromyalgiasta on käytetty sanontaa jonka mukaan se on kiputila joka jää päälle?
Eli Fibromyalgia voi puhjeta jonkin vakavan sairauden jälkeen eli esim. niin kuin minulla syynä voi
olla niskanikamien murtuma, vakavat palovammat tai reumakuumeen jälkitautina.
Jokin näisä onnettomuuksista saattaa olla osasyynä Fibromyalgian puhkeamiseen.
(Kipu joka on jäänyt pysyvästi elimistööni vaikka varsinaiset sairaudet onkin parantuneet)
Lisäksi jokin henkinen järkytys saattaa ilmeisesti myöskin laukaista oireet.

Mutta Fibromyalgia ei ole mielenterveys ongelma.
Se pitää ennenkaikkea muistaa.
Eräs tuttavani sai Fibron syövän jälkitautina vaikka syöpä leikattiin ja hän muuten parani, ilmeisesti
kivut jäi sitten jotenkin elimistön muistiin.

Syitä saattaa olla useampia, ihan niin kuin eri hoidot toimii toisilla ja toisilla ei ollenkaan?
Fibrossa on myöskin oireiden voimakkuudessa henkilökohtaisia huimia eroja, toiset voivat elää
suhteellisen normaalia "kivullista" elämää ja toisille Fibro on kaiken lamaannuttava "helvetillinen"
elämän hallitsija.
Mutta yritetään pärjätä, niinkauan kuin on kipua niin on myöskin elämää :-)
Kaikesta huolimatta, hyvää kevään jatkoa.

Usvametsän Neito unregistered lähetetty: 19-02-2006 17:46           Muokkaa/poista viesti

Hei! Olen 24-vuotias nainen. Olen kärsinyt fibromyalgiasta koko ikäni, lääkärissä juokseminen
alkoi kun olin 3-vuotias ja diagnoosin sain 14-vuotiaana. Oli helpotus löytää tämä keskustelu.
Aiemmin en ollut kuullut kenestäkääm alle nelikymppisestä, jolla olisi fibromyalgia. Jos te nuoret
kirjoittajat haluatte kirjoitella hieman "yksityisemmin" aiheesta niin minulle voi laittaa postia
osoitteeseen usvametsanneito@hotmail.com. Jaksamisia ja kivuttomia päiviä kaikille !



Kaveri unregistered lähetetty: 20-02-2006 09:20           Muokkaa/poista viesti

Hei! kaverillani todettiin puolivuotta sitten tämä kyseinen sairaus. Ja olen monesti miettinyt sitä,
että oliko tämä sairaus syy/seuraus kaverini ja hänen miehensä parisuhteen eroon. Heillä oli takana
pitkä yhteinen taival ja kaikki oli hvyin mutta muutamia vuosia sitten kaverillani alkoi mielettömät
kivut päässä ja hän "sulkeutui" muuttui iloisesta ihmisestä jotenkin hiljaiseksi, samalla hän samaan
aikaan hän alkoi miettimään eroa ja oli kiinnostusta muista kumppaneista. Nyt hänellä todettiin
tämä sairaus ja en tiedä mitä ajatella ja miten tukea häntä antakaa vinkkejä... tsemppiä kaikille teille

Tietoa unregistered lähetetty: 24-02-2006 13:18        Muokkaa/poista viesti

Apua luonnosta (tosin valitettavasti laitonta Suomessa):
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,783568,00.html

Raakile käännös:

Jyrki Seppälä: lääke fibromyalgiasta kärsiville
5 lapsen äiti M. Stenhoff tuomittiin kuuden kuukauden vankeuteen kannabiksen käytöstä lääkkeenä
fibromyalgiaansa.
"Tämä on kauhean epäoikeudenmukaista. Kyse ei ole päihtymisestä ("narkkaus") tai väärinkäytöstä.
Yritän lievittää kroonista sairautta, johon ei löydy apua", nainen on kertonut medialle.
Korkein tuomioistuin oli kuitenkin hyvin kylmäkiskoinen päätöksessään 19.1., kun asiaa
kieltäydyttiin ottamasta uudelleen käsittelyyn ja Götan hovioikeuden päätös pysyi voimassa. Marie
Stenhoff vangitaan, asia loppuunkäsitelty.
On absurdia politiikkaa, kun sairas ihminen tuomitaan vankeuteen jostakin, jonka hän kokee
ainoaksi tähän mennessä toimineeksi lääkkeeksi.
Marie Stenhoff, 48, on viiden lapsen äiti Smålandista. Hän on kärsinyt 25 vuotta fibromyalgiasta,
sairaudesta joka aiheuttaa lihaskipua, väsymystä ja huimausta. Hän on kuluneiden vuosien aikana
kokeillut erilaisia hoitoja - vailla menestystä, kunnes... Tanskassa 2003 hän tutustui englantilaiseen
henkilöön joka oli menestyksekkäästi hoitanut fibromyalgiaansa kannabiksella.
Marie kokeili. Hän poltti kolmet henkoset ja koki ensimmäistä kertaa jonkin tuovan helpotusta
hänen kärsimykseensä.
- Viidessä minuutissa kipu oli poissa ja lihakset täysin rentoutuneet, se oli mahtavaa, kertoi hän
Aftonbladetissa vuosi sitten.
Hän hankki kotiinsa muutamia siemeniä ja laittoi pystyyn viljelykset Smålandiin. Hän tunsi vihdoin
löytäneensä lääkkeen, joka kykeni tarjoamaan hänelle siedettävän elämän - kunnes... Poliisit tulivat,
veivät kasvit takavarikkoon ja kuljettivat naisen Eksjön käräjäoikeuteen, joka tuomitsi hänet kuuden
kuukauden vankeuteen.
Käräjäoikeuden tuomiolauselmassa 20.10.2004 (myöhemmin pidetty voimassa hovi- ja
korkeimman oikeuden toimesta) todetaan: "M. Stenhoffilla ei ole ollut tarvittavaa lupaa. Hänen
toimensa kannabishartsin ja kannabiksen kasvinosien kanssa on siksi luvatonta. Marie Stenhoff on
kertonut, kuinka hän käytti erilaisia tuottamiaan valmisteita saadakseen hyötyä niiden narkoottisista
vaikutuksista, tarkoituksenaan lievittää kipua. Sellainen käyttö on katsottava väärinkäyttönä."
Marie itse sanoo, ettei hänellä ole mitään hävettävää: "En ole koskaan voinut niin hyvin." Mutta
tuomioistuimen lauselmassa muutetaan kivun lievittäminen väärinkäytön muotoon - vaikka Marie
Stenhoff ei ole koskaan väärinkäyttänyt mitään, eikä hänellä ole aiempia rangaistuksia.
Mutta vankeuteen tämä viiden lapsen äiti menee, muutaman sellaisen marihuanakasvin
kasvatuksesta, joita hän käytti lääkkeekseen. Kyseessä ei ole mitään vähempää kuin skandaali ja
oikeuksien loukkaus, joka tulee jäämään historiaan.



Vuoteen 1930 saakka hasiksen käsittely/käyttö oli Ruotsissa laillista. Pidettiin selvänä, että
kannabisekstraktia tuli löytyä maan apteekeista. Ja vielä 50-luvullakin kannabista annettiin
lääkkeenä hinkuyskään lapsille, astmaan ja rauhoittavana aineena mm. delirium tremensin hoidossa.
Ehkä voidaan sanoa, että ajojahti kannabiksen polttajia kohtaan alkoi 1937, kun USA:n kongressi
hyväksyi Marihuana Tax Actin. Silloin aloitettiin tunteeton jahti kaikkeen kannabikseen liittyvää
kohtaan, mikä vaikutti viljelyyn ja hampun käyttöön ennen kaikkea Pohjois-Amerikassa ja
Euroopassa. Hetkessä onnistuttiin unohtamaan, että C. sativa on viljelykasvi jota on viljelty ja
käytetty ihmiskunnan toimesta vuosituhansia, sekä kuitu-, lääke- että nautintoaineena.
Tosiasia on, että vanhimmat tunnetut hampun käyttöön viittaavat löydökset menevät niinkin kauas
kuin noin 40 000 eKr.

Lopuksi on huomautettava, että tämä artikkeli ei ole kohdistettu poliisia vastaan. Eduskunta ja
poliitikot taustalla tekevät väärin, kun he antavat poliisille ja tuomioistuimille painostavia
toimeksiantoja kysymyksissä, jotka pohjimmiltaan ovat sosiaalisia, lääkinnällisiä, tunnepohjaisia,
kulttuurisidonnaisia ja psyykkiseen luontoon liittyviä. Samalla voidaan kysyä, minne suuntaan
ruotsalaiset lääkärit kumartavat?
Oli miten hyvänsä, nyt on ruotsalaisten lainsäätäjien ja poliitikkojen korkea aika ottaa hamppu
käsittelyynsä.
Jyrki Seppälä
50 v Freelance-Journalisti, Borås

Sitäkö Se on? unregistered lähetetty: 28-02-2006 17:10           Muokkaa/poista viesti

Olisiko minullakin Se? JOka paikkaa kolottaa, niska on jäykkä, kyynärpäät ja olkapäät kipeät,
ohimoilta särkee päätä, polvet ovat kipeät, jalkateriä särkee, rintakehä on jäykkä ja kipeä,
pakaroissa on kipupisteet, vatsa toimii ja ei toimi. Mikään nukkuminen ei auta
uupumukseen.Väsymys on jotain aivan käsittämätöntä.Vatsaa turvottaa, ja usein on myös käsissä ja
jaloissa turvotuksia ja nivelsärkyjä.

Aamuisin tavarat putoilee käsistä. Iltaa kohden piristyn. Koko ajan masentaa ja ahdistaa.Kipuja
tulee ja menee. Tunnen itseni välillä ihan luuseriksi kun on jatkuvasti jossain joku paikka
kipeänä.jatkuvasti palelee. Kuljen kesälläkin villasukat jalassa. Teen 3-vuorotyötä, mutta en usko
sen olevan syy jatkuvaan väsymykseen. Väsymys oli loputonta myös silloin kun tein melkein
pelkkää päivätyötä. Ennen aina hymyilin keski-ikäisille naisille, jotka puhuivat jatkuvasti jostain
sairauksista. Nyt ei enää naurata. Olen 50v., entinen tosi ahkera ja reipas nainen. Työskentelen
terveydenhuoltoalalla ja pitäisi kai tietää tästäkin enemmän... Vaan kun en tiedä. Kuinka vakavasti
Oikeat lääkärit tähän suhtautuvat? Ja jos ottavat vakavasti niin minkäalan erikoislääkärit? neurologit,
sisätautilääkärit, reumalääkärit vai....????

Mulla on näitä epämääräisiä oireita ollut jo vuosia, mutta nyt viimeaikoina on ollut aika isoja
stressijuttuja. Murheet lisääntyivät noin 7 vuotta sitten ja viimeiset ehkä 3-4 vuotta on näitä
epämääräisiä oireita ollut.Viimeiset 2-3 vuotta tosi paljon ja pahoja. Kertokaa joku "asiantuntija"
voisiko kyseessä olla tämä outo tauti nimeltään fibromyalgia? Mulla on aika lääkäriin parin päivän
päästä kun on taas jalat ja kyynärpäät tosi kipeät. Uskallanko edes ehdottaa tätä vaivaa.... Hyvät
neuvot kalliit )



Fibroilija unregistered lähetetty: 28-02-2006 18:55          Muokkaa/poista viesti

Sitähän se voi olla, mutta syytä olisi ensin tutkia muut seikat, tämä diagnoosi on aika armoton.
Onko reumakokeilla suljettu reuma pois ? Ja kilpirauhaskokeella testattu kilpparin toiminta ?
Meille oikea lääkäri on fibroon erikoistunut fysiatri tai reumalääkäri, kaikki lääkärit eivät osaa
tutkia edes fibropisteitä.

visitor unregistered lähetetty: 01-03-2006 02:52         Muokkaa/poista viesti

Kuinka kukaan ei puhu reumakokeiden tuloksista ennenkuin vasta pienenä mainintana juuri tuossa
lopussa. Fibromyalgiaan kuuluu reumatekijöiden kohollaan oleminen ja ne joilla reumatekijöitä ei
ole, sairastavat todennäköisesti kroonista väsymysoireyhtymää (siksi myös erilaiset oireet ja
erilaiset auttavat tekijät, mutta FM on reumasairaus).

Myös (yleis)lääkärit sekoittavat nämä 2 toisiinsa, jos kummastakaan mitään tietävät. Paljon pitää
vielä vetä virrata... Ulkomailta saa sellaisia lääkkeitä, jotka auttaisivat, mutta täällä Suomessa ei
löydy samaa vaikuttavaa ainetta markkinoilta lainkaan. Hyvä Suomi.

Sitäkö se on unregistered lähetetty: 03-03-2006 14:49         Muokkaa/poista viesti

Kävin työpaikkalääkärillä, enkä edes VIELÄ maininnut sanaa FIBRO... Sain lähetteen labraan
(varmaan kaikki mahdollinen ja mahdotonkin...)Ja odottelen nyt vastauksia.
Siis reuma yms. kokeet. JOten en mä sentään ihan nettitohtorin ja läääkärikirjojen varassa meinaa
itse diagnoosia tehdä )

homeopaatti unregistered lähetetty: 03-03-2006 17:38           Muokkaa/poista viesti

Rakkaat ystävät fibromyalgianne kanssa taistelevat. Olen Turkulainen diplomihomeopaatti ja tiedän
kokemuksesta monta monituista tapausta kun fibromyalgiakipu on huomattavasti helpottanut tai
kokonaan hävinnyt HOMEOPATIAN avulla. Valitettavasti useat ihmiset pitävät tätä upeaa
hoitomuotoa huuhaana ja uskonasiana, mutta voin sydämestäni vakuuttaa että sitä se ei ole. Jos olet
jo tuhansia euroja syytänyt lääkäreihin ja lääkkeisiin ,ei maksa liikaa varata aikaa asiantuntevalta
homeopaatilta ja kokeilla vielä kerran....suosittelen!!

Fibroilija unregistered lähetetty: 03-03-2006 18:10          Muokkaa/poista viesti Visitor

Fibrossa muuten EI ole reumatekijät kohollaan. Fibro kuuluu 'reumatauteihin', kyllä, ilman reumaa.
Nivelreumaatikko voi saada lisänä fibron, moneen muuhunkin sairauteen voi vielä päälle iskeä fibro.



minäpäminä
unregistered lähetetty: 04-03-2006 00:13           Muokkaa/poista viesti

fibromyalgiaan ei välttämättä ole hoitoa ollenkaan ja eri ihmisille sopii niin eri hoidot. itse olen 16v.
ja äitini (48) sairastaa tätä tautia. itselläni ei ole todettu mutta oireet ovat täsmälleen samat olleet
varmaan koko elämän ajan. Lääkkeistä ei kyllä tunnu apua olevan mutta liikunta voi auttaa.
ylirasituksia kannattaa välttää, ne voi pahentaa oireita. myöskin stressi yms. vaikuttaa aika pahasti,
eli oireet pahenee vaan.

Minäkin fibro....!
unregistered lähetetty: 06-03-2006 11:47           Muokkaa/poista viesti

Olen 41 vuotias nainen fibromyalgia diagnoosini olen saanut vuosi sitten.Sitä ennen oli lääkärissä
juoksua ja veri koetta ja röntgen kuvausta mielin määrin. Nuori työterveyslääkäri sitten alkoi epäillä
kyseistä sairautta.Olin todella helpottunut, kun neljä vuotta kestänyt kipuilu sai nimen. Välillä
uskoin jo itsekkin, että korvien välissä on vikaa ja paljon.

Lääkitys aloitettiin ja nyt hyviä jaksoja on jonkin verran. Kipuilun kanssa on vain ollut pakko oppia
elämään, muutakaan vaihtoehtoa kun ei ole! Kaikista vaikeinta on ollut saada läheiset ihmiset
ymmärtämään ainaista uupumusta ja väsymystä. Mutta puhumalla ja kertomalla aina vaan uudestaa,
jotain rupeaa jäämään heidänkin mieleen. Voimia teille kaikille kohtalo tovereille, yritetään
sinnitellä kevättä kohti.

Tartsa
Uusi jäsen lähetetty: 06-03-2006 20:32   Napsauta tästä nähdäksesi Tartsa profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei kaikille fibroa sairastaville. Itselläni on ko. tauti ollut jo monta, monta vuotta, mutta
erikoistahan tässä taudissa on se,että sitä ei löydy verikokeissa. Omalta lääkäriltäni olen saanut
diagnoosin tällä tapaa, kyllä se on fibromyalgiaa. Olen käynyt reumalääkärilä ja hän totesi, että on
kahdenlaista reumaa ja ei ole "vakavaa" mutta tosi ilkeä vaiva joten tässä sitä kamppaillaan
vaivojen kanssa. On helpotus tietää, että niin monet ihmiset sairatavat tätä ilkeää tautia. Tällä
hetkellä ovat polveni kipeät. Oikea polvi temppuilee ja on ilkeä vaiva se, että polvea "kramppaa"
aina ilkeästi polven alta. Nivelrikko on todettu kummassakin polvessa ja veto on kauhean paha jos
sitä saa. Kyynärpäät ovat kipeät ja myöskin ranteet ja olkapäät.Voi voi tätä valitusta, toivottavasti
jaksatte lukea kaiken. Yöksi otan Klotriptyliä yhden tabletin. Se on auttanut yöuneen, että olen
saanut nukutuksi. Tunnetusti tässä sairaudessa uni on huonoa, se on sellaista koiran unta niinkuin
sanotaan. Olisi kiva jos voisitte joku kertoa, että onko teillä ko. kramppeja? Kuitenkin Iloista mieltä
ja kauniita keväisiä päiviä kaikille.

Pain Is My Middle Name
unregistered lähetetty: 07-03-2006 00:04         Muokkaa/poista viesti

Kramppeja en ole varsinaisesti kokenut, viiltävää 6 polttavaa kipua kylläkin... Sain "virallisen"
diagnoosin muutama viikko sitten työterveyslääkäriltä. Diagnoosi helpottaa jossakin määrin, mutta
lääkärin asenne ei. Kokeilin n. vuosi sitten Triptyliä (fysiatri määräsi)pienissä annoksissa, olo oli
tokkurainen ja en vieläkään tänä päivänä muista paljoakaan niiltä ajoilta.Punnittuani puolesta ja



vastaan päädyin silloin kolmen viikon jälken lopettamaan lääkkeen oton, sen verran muistan. Nyt
työterveyslääkäri määräsi minulle Cipralex:ia eikä halunnut uskoa että heräisin yöisin lääkkeestä
johtuen paniikkioireisiin, lopulta en saanut edes unta.

Oireena oli mm. huimaus, pahoinvointi, päänsäärkyä sekä painetta rintakehässä (hengittäminen
tuntui vaikealta). Levottomuuden tunne vielä lisänä, en pystynyt edes päiväunia ottamaan. Osa
oireista alkoi saman tien kun aloitin lääkkeen oton, osa tuli puolentoista viikon jälkeen. Olo on ollut
kuin olisin yhtäkkiä joutunut painajaiseen joka ei lopu...

samassa veneessä ollaan
unregistered lähetetty: 08-03-2006 09:15           Muokkaa/poista viesti

Itse olen eniten saanut apua hermoratahieronnasta ja lymfasta. Lääkkeitä syön vain pakon edessä
satunnaisesti, harrastan liikuntaa ja noudatan myös tiukkaa ruokavaliota. Vatsaoireita mulla on ollut
koko ikäni eli 40 v, jokapaikan särkyjä nyt 8 v ja 2 v todella ärsyttävä lihasten nykiminen
lepotilassa. Tuo nykiminen ja potkiminen sängyssä haittaa ehkä eniten jokapäiväistä elämääni.

Olen 1/2 v käynyt hermoratahieronnassa ja se tuntuu olevan parasta hoitoa mitä rahalla saa. Se
rentouttaa, piristää, vähentää kipuja ja ennenkaikkea antaa energisen olon. Tosin ekat kolme kertaa
tuntui kuin jyrä olisi tallonut mutta se kuuluu hoidon luonteeseen, elimistö laittaa kuonat ja veret
kiertoon ja hyvä olo kestää 2-3 vkoa. Käyn hoidossa 1 krt/kk ja viimeksi jouduin ottamaan
kolmiolääkkeen joulukuussa!

Kipu, särky ja valvominen ajaa elimiston pois "radaltaan" ja kerää nestettä joka turvottaa ja taas
lisää kipuja. Lymfa poistaa nesteitä kehosta ja tietysti myös rentouttaa ja parantaa verenkiertoa.
Hain lääkäriltä fysk.lähetteen ja saan lymfahoidoista Kela-korvauksen.

Hoidot ovat selvästi vähentäneet nykimistä ja nukahdan helpommin ja nukun paremmin. Aion
jatkaa näitä hoitoja, käytän lääke- ja lääkärirahani mieluummin näin. Mielestäni on paljon
järkevämpää hoitaa vaivoja hoidoilla, joilla pyritään poistamaan kivun aiheuttaja, kuin lääkkeillä,
lääkehän vain poistaa kivun mutta ei paranna syytä.
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mati
Uusi jäsen lähetetty: 11-03-2006 18:36    Napsauta tästä nähdäksesi mati profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei, Olen sairastanut fibroa 15-vuotiaasta, vaikka diagnoosin sainkin vasta kolme vuotta sitten 40-
vuotiaana. Valtavat summat rahaa on kulunut apua etsiessä. Kolme vuotta sitten kuntoni
huononnuttua työkyvyttömyyden partaalle, sitkeän etsinnän jälkeen lopulta löysin tehokkaat hoidot.

1) Kalevalainen jäsenkorjaus suoristi yläselän skolioosin ja tasoitti jalkojen erimittaisuuden, mitkä
olivat aiheuttaneet vuosikymmenien ajan selkäkipuja (mikään muu kokeilemani manuaalinen
terapia ei korjannut näitä vikoja ja lähes kaikkia muita olinkin jo kokeillut).

2) Koneellinen paksunsuolenhuuhtelu (5 kertaa) puhdisti paksunsuolen kuonat, jonka jälkeen
suolisto alkoi toimia normaalisti ja elimistö puhdistua kuona-aineista, jopa ihonväri muuttui (olin
kärsinyt kroonisesta ummetuksesta).

3) Ruokavalio tuki puhdistusta: gluteeniton ja lihaton ruokavalio, mahdollisimman paljon kasviksia,
juureksia ja hedelmiä höystettynä täysjyväriisillä, hirssillä, quinolla ja kalalla. Ei lainkaan valkoista
sokeria eikä mitään muutakaan puhdistettua ja raffinoitua. Ei perunaa eikä banaania, jotka
hidastavat suolen toimintaa. Makeutta vain tummasta suklaasta ja intiaanisokerista. Tutustuin myös
vähähiilihydraattiseen ja veriryhmän mukaiseen ruokavalioon.

4) Lisäravinteet: Magnesium (diasporalmagnesium imeytyy parhaiten)ja vahvat B-vitamiinit ovat
välttämättömiä lihasongelmista kärsiville. Lisäksi D-vitamiinia ja rasvahappoja esim. hamppuöljy
tai E-EPA, isoja annoksia C-vitamiinia. Aloe vera-mehu (lähes 100 %) vie väsymyksen.
Elimistön emäksisyyden tukemiseksi Valmarin tai emäksiset kivennäisainejauheet.

5) Aamuisin koko kehon kuivaharjaus ja vaihtosuihkut, jonka jälkeen ihon hieronta arnikki-
ihoöljyllä, joka vähentää kipua.
( tav. aineenvaihdunnan tehostuminen ja ihon ja ihonalaisten kudosten parempi kunto)

6) Kehon kipuihin paikallisesti joko arnikki-ihoöljyä, coolmentia (sis. menthol, eucalyptys ja
piparminttua) tai homeopaattista arnicaa. Homeopaattinen arnica C6 estää kipeytymisen liikunnan
yhteydessä, kun ottaa ennen ja jälkeen liikunnan tai fyysisen työn.

7) tarvittaessa vielä muita hoitoja kuten Best-terapia tai akupunktio



Edellä esitettyjen hoitojen avulla kuntoni alkoi kohentua hitaasti, mutta varmasti. Ajoittain oli
rankkojakin takaiskuja. Ei ollut ketään, joka olisi voinut kertoa, olenko oikealla tiellä. Oli vain
pakko itse etsiä tietoa eri lähteistä ja eri henkilöiltä, yhdistellä tietoa ja kokeilla. Puolentoista
vuoden kuluttua hoitojen alkamisesta, hyvät jaksot alkoivat olla huonoja pidempiä.

Kahden vuoden kuluttua hoitojen alkamisesta, minulla ei ollut enää mitään lihaskipuja, ei lainkaan
ihon puutumisia tai pistelyjä, lihasjäykkyys oli vähentynyt olemattomiin, yöuni tuli yhtenäiseksi,
huimaus ja pyörrytyksen tunteet olivat hävinneet kokonaan. Pystyin taas tekemään kotitöitä, jotka
olivat usean vuoden ajan lähes kokonaan mieheni kontolla, ja käymään lenkillä.

Kahden ja puolen vuoden kuluttua hoitojen aloittamisesta, jaksoin tehdä jo ylitöitä ja hoitaa myös
vapaa-ajalla monenlaisia asioita, jopa enemmän kuin yleensä ihmiset hoitavat.

Väsymysherkkyys on silti edelleen olemassa, koska yöunet häiriintyvät helposti stressin takia.
Myöskin kipukynnys on edelleen alhainen, samoin tulehdusherkkyys (poskiontelotulehdus).

Kun vuosi sitten olin Reumasäätiöllä kahden viikon yksilöllisellä laitoskuntoutusjaksolla, siellä
todettiin harvoin nähtävän näin vähäoireista fibromyalgiapotilasta. Pidettiin hyvänä, että olin
löytänyt apua, kun virallisista lääkkeistä ei ole monestikaan hyötyä.

Kerroin avoimesti hoidoista, ne eivät kuitenkaan juurikaan kiinnostanneet sen enempää
hoitohenkilökuntaa kuin toisia kuntoutuksessa olevia. Ehkä on sitten kuitenkin monelle helpompaa
olla kipeä kuin nähdä niin paljon vaivaa terveytensä palauttamiseksi. Osansa tietenkin sillä, ettei
tukea juuri saa ja että jokainen ei hyödy samoista asioista, vaan joutuu etsimään ja kokeilemaan.

Nivelreumapotilaat hyötyvät usein vastaavista hoidoista. Reumasäätiöllä tapasin miehen, joka jo 20
vuotta sitten oli saanut Norjasta hoito-ohjeet (ruokavalio,kehon puhdistus ja lisäravinteet)ja tullut
oireettomaksi. Lääkäreille hän ei sitä uskaltanut kertoa, koska pelkäsi lääketieteellisen avun
epäämistä, jos hän sitä joskus sattuisi tarvitsemaan.

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 20-03-2006 15:42    Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti Luinpa koko ketjun.

Kiitos: erkki, mati, Kipujen mies, jamppa plus muut! ...tässä ketjussa on paljon hyviä
Fibromyalgikkoja auttavia neuvoja.

Muutama näkövinkkeli:
Koko Fibromyalgia-Kenttä on 'äärettömän' laaja, siksi selvää yhtenäistä kaikenkattavaa vastausta ei
ole.
Mielestäni paras kuvaus Fibromyalgia -kivuista oli (erkin?) 'lihasten maitohapoille jääminen'.
Näinollen, eräältä kantilta katsoen ongelmakentän seurauksissa on mm kyse pH -taseen
palautumisesta normaaliksi joka on osa aineenvaihduntaa. Asiaa olen lääkäreille täten myös
ilmaissut; kiviseinäkin on ollut ystävällisempi vastauksissaan...

Kuka pöljä sua tutkii?

Lääkisopetus keskittyy über-ihmiskasti tsemppaukseen: ajattelun tahi ongelmanratkaisukyvyn
opetukseen ei jää mitään. Lopputuloksena lääkiksestä virtaa kloonattuja norsunluutorneja.
Parhaimmilla saattaa olla kyky verrata numeroita taulukosta - niihin lukemiin joita "koelabrasi"



lattialle pudonneista näyte-ampulleista on sinulle arvottu... (tutkimusten mukaan jo 5-10%
laboratorionäytteiden nimistä menee sekaisin yms). Muutamia poikkeuksia tässä valkoisessa
huijarisysteemissä on ja muutama ajatteleva yksilö on selvinnyt lääkiksen aivopesusta
vahingoittumatta lävitse; etsi sellaisia jos haluat lääkäreissä juosta...

Päätarkoitus systeemillä on elättää itseään; siihen tarvitaan paljon sairasta sairaitten ylläpitoa. Tässä
kohdin lukija ehken tajuaa miten skeptiseksi tämä 45vuotta jatkunut turhaa avunhaku tekee?
Minulla "Kaikki alkoi" -60 luvulla kun valkotakkisten zombietehdas sai minusta otteen
kansakoulun kautta: Tasapäistämisen nimessä minullekin jyrättiin minnacanttilaisten aivopesu,
elohopea/lyijy seosten poraaminen hampaisiin (100gr), elohopealla piristetty piikitys toinen toisensa
perään. Kauhistuttaa katsella saman käsittelyn saaneita siltain alla istuvia "kanssaveljiä".

Suo-mess-systeemi
Jos vaikka olet onnistunut saamaan lääkärintodistuspinon työkyvyttömyydestä, systeemi tarjoaa
sinulle pilkkaa ja uhkauksia. Kaikki lakituvassakin kelpaavat todistukset hyljäten nuo melkonomit
kelalla päättävät puolestasi sinua näkemättä että oletkin terve. Eläke-mönkärepuljut toteavat että
pörssipeli on kannattavampaa: Tämähän on hauskaa kun rahat eivät ole omia; peliä pelataan
veroiStasi pakko-otetuilla rahoilla. Sinä et saa edes omiasi. 'Olet terve' -lausunnoistasi ei
melkonomien leimoja puutu... Valitusrumba ja oikeusjutut vievät tilastojen mukaan 5vuotta, eli jos
Fibromyalgikkona tulet työkyvyttömäksi, varaudu 10 vuoden tyhjään tappeluun ja tappioon.
Tämähän sairaalta luistaa... Tässä sossurumbass on vuositasolla noin 4000henkeä, siis
kokonaismäärä voinee olla 40-80.000. Tämä sy$teemistä.

Alkupiste
Joku kysyi kuinka tämä fibro voi alkaa. Oma mielipide on, että tällä on geneettiset taustat jonka
jokin stressitekijä voi liipaista käyntiin. Paranemista ei ole [yksilöllistä], hetkellinen muutaman
viikon asiantilan korjaantuminen ja helpotus voi löytyä. Väliaikaisen korjauksen voi liipaista
seuraavat tekijät: Kortisoonipiikki 2x30mg (ei auta pilleri), vesipaasto, Runsas vatsahapon syönti
(Hypochylin), sulfakuuri. Toisto ei välttämättä onnistu, ja kertoo siitä että tuolla kyseisellä hetkellä
on kropassa ollut muutakin tekeillä. Mitämuuta, kerroppas (?) se... Huom. EU kielsi
hypochylininkin, liekö liian halpa ja tehokas ... kuten niin monet muut lääkkeet Tannoponista
käärmeenpurema-kortisoniin...

Kriittisin piste
...minkä ympäri kaikki pyörii? Tärkein on ruuansulatus & aineenvaihdunta: '
- 'Kaikkia' ruokaValioita kokeiltuani, ihmeeksi jää miksi joku asia auttaa erään kerran hetkenaikaa,
toinenasia toisenkerran ja sitten taas ei kumpikaan (!?). Tämä seurausilmiö voi olla mahdollista vain
jos syitä on monta ja ne ovat toisaalla...
- Suolessa voi olla villiintynyt 'väärä' bakteerikanta. Tätä taustaa vasten, entisajan paastonajat ja
nälänhädät eivät liene olleet pahaksi (?). Suolen voit myös tyhjentää tyhjennyslioksilla, osta
apteekista sekoita lämpimään(!) veteen, hörpi ja töhkät tyhjenee. Tyhjennyksen jälkeen aloita
haluamasi ruokavalio. Seulo tältä sivulta mielestäsi parhaat; yhtä oikeaa vastausta ei ole koska
SINÄ olet yksilö. Kemiantehdas eli kroppasi sisältää 'miljardi' muuttujaa josta kukaan ei tiedä
mitään.
- Syy ei ehkä olekaan pääosin ruoka, vaan lisäksi jokin muu järjestelmän 'osa'
ruoansulatuskanavassa. Yksi seikka tässä happopussissamme on sen suojaus: meidät on luotu siten
että näitä happopusseja ja letkuja suojaa erityyppiset kalvot. Vähäisin näistä ei ole limakalvo... Jos
limakalvon toiminta/epätoiminta lisätään tähän 'kilometrin pituiseen' Fibromyalgia-laskukaavojen
muuttujiin, koko kaava & loppupäätelmät muuttuvat. "Kaikki liikkuu"; sanoi papukaija ropelissa...
- Mitä lie tapahtuukin, kyseessä on ruansulatuksen ongelmien ylläpitämä 'tulehdustila' jonka sijainti
kropassa ei ole vakio. Tälle tulehdustilalle ei löydy mittaajaa, mittaria eikä lukemaa. Oman
mittarinäyttämän tiedät vain sinä kun sängystä et ylöspääse: Etsi sitten 'lääkäreiltä' neuvoja,
ainoastaan hölmöys lisääntyy, lompsa tyhjenee.



- Jos halutaan limakalvo-asian kautta lähestyä ongelmaa, selvitetään 'kuinka ripuli paranee',
tutkitaan sitä ja pyritään huolehtimaan limakalvosta. Eräs halvin (siis ? paras) tapa parantaa ripuli,
on keittää riisiä hieman normaalia runsaammassa vedessä ja suodattaa siitä sitkoinen liemi, käyttää
tätä juomana. Halpa ja toimii. Juopa tätä muutama viikko, aina janoosi, painosi putoaa, turvotus
lähtee, ajatus kirkastuu (muuta "ei tarvitse", ruokavalion hallinta, suolen putsaus on eduksi)

Tulehdustila
Rapakon takana uusi, vielä virallisten norsunluukloonien halveksima selitys on 'hiljainen tulehdus':
Silent Inflammation
- Ehdottomasti osa (tahi ? kaikki) Fibromyalgiassa
- Ei löydy mittaria joka sen osoittaa.
- Joskus pulleat sormet, turvotus
- Nivelsäryt
- selkäsäryt
- Iskias elikkä lonkka/reisi -särky
- Hermotulehdukset (epämääräinen kipu joka ei kohdistu "yhden nivelvälin" lihakseen)
- Ei jaksa seisoa, 5min seisaallaan iskee 'säkin päähän'
- Istuminen tuskallista
- kivut ilmenevät milloin missäkin

Mitä 'tehdä'
Näissä auttavat edellä mainittu viite omista apuvälineistä.
- selkätukikaari jossa selkärangan kohdalla ei ole mitään; kannatta yläkehon painon. Paino ei
kohdistu enää alaselkään, sen lisäksi selkäranka 'venyy'. Selän kaari muovautuu oikeaksi jos käyttää
oikeanlaista tukea.
- "Mattorullan" päällä selällään, =rintakehän venytys
- Sängyssä selällään ja niskakuopassa kova tyyny, pää roikkuu 'ylitse' aiheuttaen vedon
selkärankaan. Välilevyjen neste pääsee takaisin ja hermopaine helpottaa
- jos on vielä laiha eukkosi tallella (olet onnenpekka), laita hänet "kävelemään ylitsesi" = Thai -
hieronta. Sinä vatsalles patjalla, emäntä kävelee (sauvat tms tukena) alkaen jaloista päätyen niskan
päälle. selän päällä jalkapohjat molemmin puolin rankaa.
- Liikunta = pahin myrkky. Liikkumattomat viedään hautaan; siispä myrkytä itseäsi mahd paljon.
Kuuntele kroppaasi, älä lähimmäisiäsi ja vähiten valkotakkisia.
- Kropan nestekierto pitää saada toimimaan. Nestekierrosta ei suo mess ole tietoa, jos niin s'oon
vielä keskiajan pimiötä. Nestekierrossa on kyseessä on erillinen pumputon kierto, siinä
lymfaletkujärjestelmä. Esim jaloissa nesteletkuston kuljetuskapasiteetti on kuusinkertainen
verisuonistoon verraten. Lihasten solukon välitilan [interstitial fluid] nestekierto toimii ainoastaan
ulkoisen pumppauksen =lihasliike ansiosta.
Koska lihastyö aiheuttaa lihaksiin "maitohappolisäyksen", liikunta useinmiten vain pahentaa kipuja.
Keksi siis keino aikaansaada lihasliike ilman työtä, eli neste liikkumaan ilman maitohappojen
tuottoa
- hieronta on yksi vastaus em. ropleemiin
- hieromalaitteet, värähtely
- kun tulehdus on hermostossa joka kattaa koko kropan, täytyy saada sama "liikunta"
hermokudokseen. Joku mainitsi hermoratahieronnan, raahaudu sinne; kokeile myös yllämainittua
Thaihierontaa. Lymfahieronta =soopaa...
- Kaupan hieromakoneet esim OBH Nordica 6087 jne auttavat lihashierontaan. Jos haluat käyttää
sitä hermoratahierontaan (minua auttaa), tarvitset kapeammat hieronta'päät' (joita ei kaupassa
tarjota). Tämän tyyppiset kojeet tahtovat sulaa kovas käytössä, Nordica on kestänyt jo lähes
vuoden... Osa laitteista vaan kutittaa, eikä niistä ole todellista hyötyä. Jenkeissä näyttää olevan
myynnissä järeitä koneita...



- Eräs mielenkiintoinen erään Arkansasin sairaalan kokeilu on "painehousut": yhtäkkinen
painesykäys-pulssitus vie potilaita kaikki kivut. Olen yrittänyt suo mesta käsin selvittää missä siellä,
en tiedä...
- Painelu, puristelu: Thai hieronnan lisäksi, avustaja painelee jalallaan, "koko kropan" kaikki kohdat
aikaasaadakseen nestekierron. Potilas maassa pitkällään.

Kaikissa näissä on totta jonkun mainitsema valkotakkinen tiedon pakokauhu: jos yrität sanoa että
joku asia auttaa, valkotakit katsoo sua kauhuissaan ja alkaa soittaa vahtimestaria ellet älyä vaieta.

Ruokavalio
- ei ole ainutta oikeaa; älä siis usko mitä minä sanon
- Vaihtelua tarvitaan; kohtuus
- kahvi joko tappaa tai ei, riippuu tutkimuksen maksajasta $$...
- roskaruoka, limpsat ja muut sokerit pois
- zone dietin suuntainen (proteiinitasapaino) ruokavalio vie pohjattoman nälän pois, helpottaa.
- "tietoa löytyy", ken löytäis itselle sopivan?

Myrkytys:
- eräs norsunluusysteemin luoma, lääketeollisuuden tarvitsema zombiearmeija on toteutettu
hammaspaikka -lyijymyrkytyksellä: amalgami =elohopeaseos.
Hammaspaikat ovat itse-asiassa kemiallisesti lähellä kännykän akkuja. (Paikkojen vaaroista on
tutkittua salattua tietoa pilvin pimein. Aloita tiedonhankinta toksikologian oppikirjasta kohdasta
elohopea, keskushermostomyrkky.)
Kun paikat laitetaan liemeen (=sylkeen), virta kulkee eri koostumuksen =potentaaliero omaavien
paikkojen välillä. Virrankulku tarkoittaa hituhiukkasten liikettä väliaineessa, syljessäsi. Sylki
myrkyttyy, liemi joutuu vatsaasi. Vatsasta yleensä kaikki ulostuu. Ulosteemme joutuu
viemärilaitokselle ja levitetään pelloille... OOOops! Kävipäs köpelösti: pelloille ei saakaan enää
laittaa tätä elämän eliksiiriä, koska se oli nyt yllättäin muuttunut myrkyksi. Jotta tuo myrkky
muuttuisi taas huippuhinnoitelluki terveystuotteeksi, totalitarianismin pitänee (?) kouluttaa ja
palkata hammaslääkäreitä viemärilaitoksille tahi peltoinsinööreiksi. (Luepa miten kauheaa elohopea
onkaan jos sitä saat kalasta. Mutta jos se tulee "Kelasta", se muuttuikin hammaslääkärien avulla
elämän eliksiiriksi.)
Kuumien juomien juominen ja/sekä hammaslääkärin "paikkojen kiillotus" loiskauttaa kroppaasi
rankan elohopeakuurin: (=miksi joudut petiin hammaslääkärin jälkeen, niskat jäykkänä)
Mikäli suussasi on tummia amalgam -paikkoja, olet jo (tahi kohta olet) eräs näistä zombeista.
Ensimmäinen ja tärkein tehtäväsi on poistaa keskushermostomyrkyt suusta pois ja vaihdattaa tilalle
muovipaikat. Tätä älä anna kenen tahansa h-puoskarin tehtäväksi - ei vaan etsi erityinen
amalgamipaikkojen vaihtoon erikoistunut HammasLääkäri. Näitä on suurimmissa kaupungeissa 1
tahi 2. Puoskari repisi kaikki kerralla. Siinä penkissä SINÄ "syöt sata grammaa elohopeaa". Paras
'ennätys hoidon jälkeen' on 4kk koomassa, KYKS, (tämän päälle lääkärit syyttivät raivoraitista
sankariani juoppohulluudesta.
Tietoa tästä kansallisesta ongelmasta jakoi 90-luvulla Hammaspotilasyhdistys, liekö yhdistys jo
tapettu?
- Kloori, yms juomaveteen lisätyt $$ pään pehmentävät hammaskiillokkeet...
- Aiemmin mainituissa ruoka-aineissa (kaloillekin syötetyt) antibiootit yms myrkky jäämät
- Autojen katalysaattoreista luontoon levitetyt Kadmium yms -'vitamiinit' (SShh. Tästä peltoihimme
räjähtäneestä myrkkykemirasta ei saa suomess puhua)

7/2014 Tässä on hyvä linkki, erityisesti katso video kuinka elohopehöyry saadaan
näkymään jo huoneenlämmössä. Esittäjä pyyhkii hampaan päälle aina tulevan tumman
oksidaatiokerroksen pois, sitten alkaa myrkky haihtua...
Katopa asiaa hammaspaikoista, ja erityisesti myös video:

http://performancelab.fi/elohopeapaikat-hampaissa-terveyden-tuhoaja



Muita linkei aiheesta:
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/mercury
http://www.selkasivut.fi/amalgaami/amalgaami.html
http://toxcenter.org/artikel/The-Case-against-Amalgam.pdf
http://www.biohammas.org/cms/index.php?page=etusivu

- Lääketeollisuus. Osa systeemiä. Päämääränä maksimoitu rahanKela-us, siihen tarvitaan paljon
sairaita jotka eivät kykene itsenäiseen ajatteluun.
- rokotteet sisältävät mm. Thimerosyl -säilöntäainetta =elohopeaa. "Annathan sinäkin sitä
vauvallesi" -sanoo tippaiita, silmät loistaen Kolin hotellimaisemia...
- USA:ssa on tuhansin menossa oikeudenkäyntejä KAIKKIA suuria lääkeyhtiöitä vastaan, alkaen
testihuijauksista päätyen lääkkeiden sivuvaikutuksiin = hautuumaa.
- Lääkkeen määrite: myrkky jolla saattaa olla positiivisia sivuvaikutuksia
- Huom. Silti otan joskus asperiinia, imeskellen.

Loppukaneetti:
- On meitä monta.
- 'Urheiliat' kyykkyyn; ette tiedä tästä koulusta mitään.
- Kärsimys, Ahdistus, Masennus kuuluu Elämään. Kuinka muuten ihminen etsisikään Totuutta?
- Pillerit viemärille, Kelapaperit tuomarille: älä suostu zombieksi joka kävelee kuin kaljapullo,
hymyilee kun pitäisi itkeä, itkee kun pitäisi hymyillä
- Etsivä löytää. Mieti siis mitä etsit. Minä löysin avukseni Totuuden.

Huom. Kopioi pian tämä talteen ennekuin sensuuri poistaa tämän liikaa faktaa sisältävän jutun. Siis:
Kopioi ja lähetä.
[This message has been edited by lum@ukko (edited 20-03-2006).]

2014 Lisäys:

a. Kun Suomalainen menee saunaan ja nauraa lauteilla imaisten hampaiden välistä +100C ilmaa,
keuhkoihin tulee TOSI vaaralliseen kala-ateriaan verraten miljoonakertainen annos
keskushermostomyrkkyjä nimeltä elohopea-tina-lyijy. Teekupponen päälle kertoo nuo annokses
tonnilla...

b. Kun keskustelet Hg -ladatun henkilön kanssa lauteilla tai kahviossa, saat
keuhkoihin TOSI vaaralliseen kala-ateriaan verraten 100.000 kertaisen annoksen
keskushermostomyrkkyjä nimeltä elohopea-tina-lyijy. Jos omat on myrkyllisemmät,
pelkästään nauramalla teet toisista dillejä...

c. Hampaiden pesu; katso kohtaa a... Lisää kertoimen kertoimeksi
x1000. Hyvää Yötäh ja kiiltävät elohopeat?



Kuva em. linkin videolta, lisätty 11.07.2014. Kokeessa eläimelle laitettiin
keskushermostomyrkystä hammaspaikat (sellaiset kuin sinullakin) ja kuvattiin 30vrk päästä.
Kuvissa näkyy myrkyn kerääntyminen; vain mielikuvitus on rajana miettiessä miten tämän eri
sairauksien ketjuvaikutus etenee hautuumaan kautta tulevien sukupolvien juomavesiin...



Kuva yllä: Vanha hammas ja sen paikka fluoresenssivalossa. Tässä paikka on kiilotettu
pyyhekumilla (kiillotus tietenkin kuuluu hammas 'hoitoosi') ja lämmitetty kahvin lämpötilaan
lähelle +50C. Elohopea alkaa välittömän höyrystymisen joka tietenkin päätyy keuhkoja tuhoamaan...
Höyrypäästö jatkuu kunnes pinta on syöpynyt ja levinnyt elimistöön ja oksidaatiokalvo rajoittaa
reaktiota.

Tämä höyrypäästöhype pulssisi on tietenkin 'vain' lisänä ionisaatio - korroosiolle joka jatkuu
syljessä  24/7/365 - ilman taukojaa...

Hampaiden kautta kansojen pöljäksi tekeminen on ollut tunnettu menetelmä jo 150 vuotta sitten.
Aivan samoin kuin Vatikaaninin julkisesti julistama väestönvähennys ohjelma: ja näin ylläkuvatusti
ohjelman toteutuksen eräs sivujuonne toimii kuin junan vessa.

Jos faktat aiheesta kiinnostavat, lue linkistä kaikki yli 40 dokumenttia -  niinkauan kuin sensuuri
ei niitä ole poistanut. Lataa ne ensin koneellesi; G00Gle tyypillisesti sensuroi tekstiä ja kuvia:

www.slideshare.net/syottovasikka

(jatkuu...)



Minä vain
unregistered lähetetty: 25-03-2006 16:21           Muokkaa/poista viesti

Saitko synnytyksen jälkeen ehkäisyksi depo prova -ehkäisyinjektion? Minä synnytin 5kk sitten, otin
ehkäisyksi depo-prova -injektion ja olen nyt kärsinyt oireista, jotka muistuttavat fibromyalgiaa.
Olen hakenut tietoa (koska lääkärit tuntuvat valehtelevan tai olevan tietämättömiä) mm. netistä
koskien kyseistä ehkäisymuotoa ja törmäsin sitä kautta monien kyseisen ehkäisymuodon käyttäjien
tarinoihin, joissa toistuu sama kaava: injektioiden ottamisen jälkeen heillä on todettu fibromyalgia.
Ennen täysin terveiltä nuorilta ihmisiltä.

Nyt pelkään, että itsekin kärsin samasta vaivasta. Taudin syyt tukevat sitä käsitystä, että kyseinen
injektio voi olla sen puhkeamiseen johtava osatekijä (itse tutkinut, lääkärit eivät myönnä). Tahtoisin
tietää, onko muilla samanlaisia kokemuksia.



??
unregistered lähetetty: 02-04-2006 16:23           Muokkaa/poista viesti

Hei, minulla olisi yksi kysymys. Eli siis fibrossahan eri puolilla vartaloa on kipeitä kipupisteitä, nin
onko mahdollista että monet näistä pisteistä aristavat vaikka ei ole fibroa? Minulla ei siis ole mitään
fibron oireita mutta ainakin yhdeksää pistettä aristaa painaessa.

fibro
unregistered lähetetty: 02-04-2006 19:06          Muokkaa/poista viesti

Mulla todettiin fibromyalgia viikko sitten. Ymmärsin lääkärin antamasta vihkosesta, että ainakin
11/18 kipupisteestä pitää aristaa, jotta tauti olisi fibromyalgia.

lonyy
Uusi jäsen lähetetty: 07-04-2006 16:45     Napsauta tästä nähdäksesi lonyy profiilin   Tästä voit
lähettää viestin lonyy:lle     Muokkaa/poista viesti

Hei! Oon 18-vuotias tyttö ja mulla todettiin pari päivää sit fybromyalgia.

Oon ihmetelly jo viimesen vuoden että mikä selässä on kun yhtäkkiä iski hirveä kipu ja nyt sit oon
juossu lääkärissä tän ajan. Ensin todettiin vaan, että on selkälihakset niin jumissa ja määrättiin
burana 600 ja fysioterapiaa.
Kävin hieronnassa 10 kertaa, mut se ei paljon auttanu. Nyt kävin uudestaa lääkärillä ja se sano et
mulla on fybro. En ollu ikinä kuullu sellasesta...
Nyt oon yrittäny saada kaikkea tietoa miten sais oloa helpotettua ees vähän.. joka paikkaan koskee,
lihakset on jumissa, päätä särkee, mahavaivoja on..... mikähän avuks??....

auttakaa mua....

Tartsa
Uusi jäsen lähetetty: 07-04-2006 22:40     Napsauta tästä nähdäksesi Tartsa profiilin
Muokkaa/poista viesti

Heippa kaikille! Kysyisin, että vaikuttaako veto ja yleensä kylmä sateinen sää oireisiin.
Vaikeutenani on, että esim. jos menen suuriin marketteihin, siellä on isot tuulettimet, niin kyllä
minuun vaikuttaa se veto tosi pahasti. Alkaa nimittäin särkemään jalkoja ja pakottamaan joka
paikkaa ja kädet tulevat kylmäiksi ja valkosormisuuttakin on esiintnyt. Sinulle nimim. Ionyy
toivoisin iloisia päiviä ja voisit alkaa liikkumaan ensin vähäsen ja pikkuhiljaa enempi, miten
vointisi antaa myöden. Kaikkea hyvää kuitenkin sinulle ja fibroa sairastaville.



lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 08-04-2006 21:54    Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

"... marketteihin, siellä on isot tuulettimet, ..."
- fibroa sairastava on kylmälle arka, kylmässä 'tulehdustila' pillastuu, useilla on erityisesti ristiselkä
vilustumisarka
- marketeissa saippua yms osastojen käry laukaisee oireita 'terveillekin'.
- ilmastointilaitteissa elää home. Puhaltimet pyörittävät ne tehokkaasti keuhkoihisi.

Sweet-Home-Jää-Kaappi:
- Jääkaappisi saastuttaa kotisi ilman - leijuvilla homeitiöillä. Sanoitko että uusi koti ja uudet
koneet? ...Kurkistapa kojeen takana, kompressorin päällä olevaan haihdutusvatiin. Suurin osa
kurkistelioista löytää sieltä paksun homeen. Ilmankierto leijuttaa näkymättömät itiöt keuhkoihisi...
- Näin se toimii: Jääkapin sisällä ilman kosteus tiivistyy kylmään jäähdytyslevyyn. Tiivistynyt vesi
johdetaan ulos letkua myöten, kuumentuvan kompressorin päällä olevaan muoviseen astiaan,
'homepannulle' haihdutettavaksi. EU-Suon johtamismallia jääkaapissa? ...takuu-Varma
herkkusienimenetelmä: Kosteus, Pimeys ja Lämpö, kas sielläpä homeitiöt hirnuu kuin tasa-
arvolassa ikään. (Ilmeisesti itiöt ovat eri sukupuolta koska lisääntyminen on kiivasta, muutenhan
itiöt kuolisivat sukupuuttoon? Tässä olisi EU-hometutkialle opinnäytteen paikka.) Eräs tapa
viilentää homeen hirnumista on kaataa 'kerran kuussa' puoli kahvikuppia etikkaa jääkaapin
sisäpuolelta vedenkeräysaukkoon; etikka lamaannuttaa letkun ja 'pannun' kasvustoa...
- 'Paras' Rose UpolanLeevin tarina on erään ystävän 80-luvun koje jossa oli haljennut homepannu:
kondenssivedet olivat valuneet kaapistoon, mädättäen kaikki keittiön kalusteet, sieltä missä silmä ei
näe...
- Takuu? Homepannulle? "Valmistajan Takuu" on se että saat homepölykeuhkot ja astman 100%
varmuudella - jos et vähintään 2krt vuodessa putsaa homepannua.
- Ainoa kylmäkoje [UUTTA!] jossa olen nähnyt em. letkunpäässä homepannun vieressä,
takaiskuventtiilin, on Husqvarna: tavallisen kaapin ovenavauksessa kaappiin syntyy alipaine, se
imaisee homepannusta homeen 'takaisinpäin' vedenpoistoletkuun ja siten 'säilöö' hometta letkuun.
Takaiskuventtiili estää ilman takaisinvirtauksen homepannusta letkuun. Tuo kikka ehken vähentää
homeen juhlintaa?
- Pelkkä pesu ei auta: Vaikka miten pesisit tuota haihdutusastiaa, letkun valumavesi Kelaa sinne
imaistua, piilottelevaa homekasvuston eteenpäin, taas puhdistetulle 'homepannulle' myrkyttämään
kotisi... Idiootti-Varma kuin fibropotilaan sairaseläkkeen eväys.

Huom. Erään Eläke-Varman kavaltaman asiakkaan ajankohtainen tarina:
Sairastuttuaan Eläke-Varma kieltäytyi maksamasta lakisääteistä eläkettä, ilman
perusteluja. ... seitsemän vuoden ajan ... odottaen kunnes tämä nollatuloilla elävän
henkilön eläkkeen laskentaperuste eli korvausmäärä puolittuisi. Sitten yhtäkkiä se
alkoi maksaa sairaseläkettä banaalisti valehdellen sairastumispäivän  ... siitä saakka
laskentaperusteena on ollut petos. Nyt vuonna 2015 Eläke-Varma on kavaltanut tähän
asti tuolta asiakkaaltaan viidentoista vuoden aikana noin 200.000€. Jatkuu.

Lienee maan tapa ja koko firman kukoistuksen syy - kavallus x 100.000 asiakasta? No
miten ensinnäkin tuo Eläke-Varma sai asiakkaan rahat käyttöönsä, se on jo
kavallusten kavallus - joka kasvava miljardisumma on varmistettu Lain voimalla siten,
ettei mitään valitusmahdollisuutta ole.



- Teepä testi ja käy kaupassa kysymässä uusia kodin kylmäkojeita, aloita näin: onko teillä täällä
myynnissä muitakin kuin homepannu -kojeita??..." ... tai älä kysy sittenkään ...mutta laita
homekonemyyjä ystävällisesti lujille.
-------------------------------------------

"Hei, minulla olisi yksi kysymys. Eli siis fibrossahan "
--->Kysymys kuuluu, mikä on fibromyalgia?

Sarja oireita, kuin flunssa josta ei parane. Kuten mainitsin yllä, asiassa täytyy olla taustalla
'tulehdus'. Kroppa kertoo ongelmistaan omistajalleen kivun kautta. Syyn löytäminen on silloin
tärkeää, syyn myrkyttäminen törkeää ja jopa hengenvaarallista tehtynä 'nykyaikaisilla'
[lausu=ahneus] lääke =myrkkyvalmisteilla. Viimeisin on VIOXX / Merck 4mil$ korvaus
kipulääkkeen aiheuttamasta sydänkohtauksesta. Edellinen turvallisen osteoporosilääkkeiden
aiheuttama leukaluun mätäneminen... "To$i On - turvallista" -sanoi oravapankki aasillensa!

Tulehdustila:
Ongelma tulehdustilain selvityksissä on aivottomaksi hitsattu 'hoito'-järjestelmä: koetuloksia
aukaiseville klooneille on opetettu että 'viisi verikoetta' riittää. Jos niissä ei näy esimääritettyjä
tuloksia, ohjesäännön mukaan potilas tulee ohjata psykiatrille. Mikäli yliklooni erehtyy
ajattelemaan ohi ohjeistuksen, potilaan parasta, hupsista se löytää itsensä kadulta pannaan
julistettuna... siperia opettaa: 'keskiaikainen pimeys' oli auringonpaistetta verrattuna nykyiseen
järjestelmään.

Harha on tässä: systeemi ylläpitää valhetta että 'se' tietää kaiken. Kukaan ei uskalla enää ajatella -
sitä mahdollisuutta että olisi olemassa jotain sen ajattelukapasiteetin yläpuolella EI OLE!

Fakta on kuitenkin että ihmiskropassa on tulehdustiloja jota suomess ei osata edes etsiä, vielä
vähemmin löytyy laitteita joilla se voidaan todeta. Siispä näihin kipupisteisiin & tiloihin tulee
suhtautua vakavasti, ja hoitaa niitä. Ei antibiooteilla jotka tekevät vastustuskyvystäsi orionin
erämaan, vaan ruokavalio yms elämäntapamuutoksilla. Tässä myös syy miksi lääke ja luontaistuote
huijareita nousee kuin sieniä sateella. (huom: luontaistuotteet sinänsä eivät merkitse huijausta).

Reflux:
Aiemmin mainitsemaani listaan kuuluu vielä reflux -ongelma: löysä 'vatsalaukun yläpuolinen
sulkija' laskee happoja kurkkutorveen. Ne aiheuttavat pysyvän tulehduksen kurkussa ja jopa
keuhkoissa. Käsitykseni on, että riisiuutteen kalvo auttaa tässäkin. Yöt kannattaa nukkua 5-15cm
korotetulla sänkyllä jolloin mahd vatsan happovuoto valuu takaisinpäin. Mikä tässäkin asiassa on
syy ja seuraus, sitä voi vain kuvitella. Tulehdustilan turvotus ainakin haittaa em. venttiilin toimintaa.

Vuotava suoli -syndrooma:
Espanjassa tutkitaan Fibron yhteyttä 'vuotava-suoli-syndroomaan'. (Yleensäkin siellä otetaan
fibromyalgia sairautena, kuten Ruotsissa. Suomi sensijaan Kelaa sairaansa katuojaan...) Tässä
tilassa suolesta pääsee ei toivottua bakteerikantaa 'vuotamaan' muun elimistön kiertoon, ja ylläpitää
tulehdusta. Se seilaa kropassa aiheuttaen kelle mitäkin... Luulen että mm. tähänkin auttaa jos
fibropotilasta hoidetaan kuin olisi ripulia. Väittäävät että kaikki maitotuotteet ja jauhot pois (- itse
epäilen jotta mikä tässä on syytä ja mikä seurausta.)

!UUTTA! Apr-2006
Viimeisin löydös joka selvittää tätä tulehdustilaa, ja jota itse pidän mullistavana on Neurokirurgi Dr.
Russell Blaylock kirjassa Health and Nutrition Secrets. (En ole vielä saanut käsiini tuota kirjaa).

Uutisvideon haastattelulinkki, All English: http://www.cbn.com/700club/ 29-Mar-2006
Tässä suora osoite; kopioi browseriin: rtsp://sm2.cbn.org/archive/club/032906.rm



www.youtube.com/watch?v=wnH8hLD_5kI  ja www.youtube.com/watch?v=2Kh4eH8AqU4
Katso videota alkaen 28min kohdalta:
- 28min Health news
- 31min Neuro surgeon Dr. Russell Blaylock;
- 41min

Em. web -videolta Poimittuna muutama mullistava ajatus (sydän/hermokirurgilta joka selvästi ei ole
lääketehtaiden palkkaama, =ohjeet liian 'halpoja'):

- "verisuonien kalkkeutuminen on tulehdus" ...eikä näy siis 'tulehdusmittareissa', koko kropan
tulehdus joka siis leviää minne vaan, aiheuttaa mitä vaan, esim infarktin
- "vatsalaukun pohjalla, siis kropan sisässä, on rasvakerros joka ylläpitää tätä bakteeristoa"
- "kirurgisen imuroinnin jälkeen potilaat paranevat välittömästi, verisuonikalkkeumat katoavat"
- "myös pienikin harjoittelu, käsipunttien nosto kuluttaa tuon rasvan pian pois"
- "tulehdusta tappaa muutama lääkkeen omainen aine sekä alla selitetty 'juoma'"
- Tulehduksen estoon Magnesium 1000mg/vrk, Quercetin; suomessa esim. 'Nivelin'
luontaispurkista. Se ja mustikkauute.

Videolla 44:20min--->ruokavalio; Tehojuoman valmistus tehosekottimessa

-Kale: betacarotin, hi potassium, hi magnesium, (lehtikaali)
-Collard Greens: flavonoids prevent inflammation, fight free radicals, lower lipid proxidation
-Mustard Greens
-Carrots (baby carrots) Betacarotin; (Kale has much more). Use just a small amount as they have
lots of sugar! Sugar increases artery sclerosis (verisuonikovettuma)
-Broccoli(parsakaali): Liver promoting detoxication power
-Celery(selleri): contains anti inflammatory, cancer fightin chemicals, one is ubiquinon
-Liquid bluberry exctract; anti oxidant, anti inflammatory
-(Spinach is good, deterioting fast, has to be used fres, the day of purchase.)

Aseta nuo mössöt tehosekottimeen, tehdään liemi; sekottimessa solurakenteesta vapautuvat
kemikaalit, kuumennusta ei ...elikkäs ei tuhoa vitamiineja.



Uudet laitteet verisuonikalkkeumien toteamiseen:
Videolla esitetään myös palveluita USA:ssa joissa potilaan valtimoiden kalkkeuma tilanne (lue:
tulehdus) saadaan helposti kuvattua. Ainoa mitä tervitaan on taalerit... Kyseessä on skanneri/'tutka'
jonka 'lukupää' asetetaan kaulavaltimon päälle, näytölle piirtyy verisuonen sisäpinnan 'kuva'.
Kilopalkalla elävä kirurgiparka joutuu tässä hommassa työttömäksi...

Kaikkee hyvää ja Onnee ja menestystä.
[This message has been edited by lum@ukko (edited 03-05-2006).]

_________________________________________________________________________

PS. alk. 2010 - Youtubessa suomentamani Blaylockin videot:

youtube.com/watch?v=wnH8hLD_5kI

youtube.com/watch?v=2Kh4eH8AqU4

Katso toki kaikki muutkin - ennekuin sensuroidaan: youtube.com/user/Pakkaspyry/videos

_________________________________________________________________________

SatuJ
Uusi jäsen lähetetty: 12-04-2006 13:58    Napsauta tästä nähdäksesi SatuJ profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei Amino Ottaisitko yhteyttä (ks.web sivumme).

Timo Räty
unregistered lähetetty: 17-04-2006 19:20          Muokkaa/poista viesti

Monet sairaudet(fibromyalgia) johtuvat ihmisen tunne-elämän puolelta,ei aina.On sisäistä
vihaa,katkeruutta,kateutta,stressiä ,rakkauden puutetta jne.Näihin myös ruumis alkaa reagoida ja voi
epänormaalisti sairastuen.Eli täytyy löytää ongelman juuri eikä seurauksia/oireita. Onneksi on
tarjolla parasta lääkettä,Taivaallisen Isän rakkautta Jeesuksessa. Kun ihminen käsittelee tämän asian
anteeksiantaen,tehden parannuksen elämässä ja pyytää Jeesuksen puuttumista asioihin, niin alkaa
tapahtua. Sisäinen ihminen(mieli,tunteet, tahto) voi hyvin ja ruumis alkaa parantua.Voi sitä
vapautta,mitä ihminen saa kokea. Käsittele sisäiset asiasi ja ota Jeesus Kristus elämääsi,niin alkaa
fibromyalgia lähteä ynnä muut sairaudet ja ILO ja RAUHA virtaavat sinussa.



Pilleripirkko86
unregistered lähetetty: 18-04-2006 23:27          Muokkaa/poista viesti

Olen 16 vuotiaasta kärsinyt erilaisista kivuista ja käynnyt sadoissa testeissä,minut on leimattu niin
laiskuriksi kuin hulluksikin.Pelasin pitkään koripalloa ja nyt ei pysty edes sitä pelaamaan kun
nivelet ei kestä.Mulla on syntymästä asti ollu senkka eli veren tulehdusarvo koholla..kukaan ei
osannut selittää tätä.Sitten eräs terveyskeskuslääkäri nimesi tautini ja määräsi triptyliä
25mg,elämäni muuttui..suurin osa kivuista katosi,aloitin myös joogan joka auttoi pitämään kivut
loitolla ja esti kangistumista tätä suotittelen kaikille.

Nuoret fibromyalgikot,älkää antako lääkäreiden vedota nuoreen ikäänne,että sen takia ei voi olla
kipuja..mikään huuhaa ei tähän tehoa.Kipuja ei mikään tyystin poista..ja vaikka ruokavalio
poistasikin,en haluaisi tehdä elämästäni kurjempaa kun se on nyt syömällä nihkeästi jotain tiettyä
diettiä.
Mulle parhaat avut on olleet jooga ja tripyl.
Nyt jaksaa parikin korismatsia pelata,vaikka ei tosin kivutta. suosittelen.

mirja
Jäsen lähetetty: 19-04-2006 20:09     Napsauta tästä nähdäksesi mirja profiilin   Tästä voit
lähettää viestin mirja:lle     Muokkaa/poista viesti

olen sairastanut fibroa virallisesti kaksi vuotta ja sitä ennen ainakin kymmenen...kun ei oikein
tiedetty mikä sitä nyt vaivaa.
näiden kahden vuoden aikana olen kerinnyt kokeilemaan jos jonkin näköstä ruokavalioo ja
lääkettä ,mutta mistään ei ole vielä ollut oikeesti apua.Viime viikolla taas kerran viimesessä hädässä
juttelin yhden tutun kanssa ja sain yllättäen hyvän vinkin.Hän oli saanut avun b-12 vitamiinista joka
annettiin pistoksena,samalla piti jättää kaikki vilja tuotteet ja sokerit pois.No minä marssin
paikalliseen terveyskeskukseen ja pyysin piikkiä.Sen sainkin mutta se oli neurobionfortea ja
ajattelin että noinkohan auttaa...vaan muutaman tunnin kuluttua kipu alkoi hellittää.Nyt on mennyt
reilu viikko ja nipistely ,kirvely ja kivistys on taas astumassa takaisin kuviohin.soitin äsken
terkkariin ja lupasivat uuden piikin.Jännityksellä jään odottamaan kuinka tällä kertaa käy.Oliko
odotus ensimmäisellä kerralla niin kova että pelkästään sen vaikutuksesta olin viikon kivuton.No
joka tapauksessa tervetullut tauko ja melkein jo sain itseni kuntoon.Ainakin korvien välistä.

pepperiini
unregistered lähetetty: 26-04-2006 10:41        Muokkaa/poista viesti

käykää ensalkuun kirjoittamassa nimi kipuadressiin, sillä puhumme myös fibromyalgiasta, kun
pääsemme ääneen
Olemme asian tiimoilta tavanneet kansanedustajia Pia viitanen ja Saara Karhu ja odotamme
tapaavamme ministeri Haataisen. Adressin vastaanottaja Hyssälällä ei ole meille aikaa, mutta
pyytää lähettämän adressin heille. Eräs kansanedustaja yrittää vielä järkätä meille aikaa.
Uudenmaan paikallisradioon olemme päässeet puhumaan asiasta, ajankohta ja muut puhujat ovat
vielä auki.
Osoite oli tämä: http://www.harraste.net/adressi/index.php

Käykää allekirjoittamassa ja kertokaa niille jotka eivät osaa käyttää nettiä ja auttakaa heitä
allekirjoituksessa. Kertokaa myös heille, jotka ovat terveitä. Kiitos avusta!



eika
Uusi jäsen lähetetty: 01-05-2006 10:56    Napsauta tästä nähdäksesi eika profiilin   Tästä voit
lähettää viestin eika:lle     Muokkaa/poista viesti

Minulla todettiin fibromyalgia reilut kuusi vuotta sitten.Söin voimakkaita särkylääkkeitä päivittäin,
nukahtamispilleri iltaisin ja lisäksi hain kerran kuukaudessa neurologilta puudutuspiikkejä, jotta
sain nukuttua yhden yön kunnolla lihakset rentoutuen. Noin neljä vuotta sitten sain kuulla
magneettipatjasta. Hankin sen heti koska siinä oli palautusmahdollisuus jos ei se auta. Voin kertoa
teille että kun menen nukkumaan kivut häviävät 5-10 minuutin kuluttua ja nukun yöni hyvin noin 6-
7 tuntia.Ei enää kemikaleja eikä edes hierontaa tai vyöhyketerapiaa ole tarvinnut käyttää joten patja
on tienennut hintansa jo moneen kertaan. Parasta kuitenkin ettei ole särkyjä. Voin olla kotoa pois
pari yötä ilman patjaa mutta kolmantena yönä kivut palaa joten magneetteja pitää käyttää koko ajan.
Niillä ei ole sivuvaikutuksia ja ne sopii kaikille.
Sairaus minulla on edelleen mutta kipuja ei tarvi kärsiä. Nyt minä ostin villavuodesetin ja nukun
entistä paremmin.Suosittelen lämpimästi.

Fibrotilitys
unregistered lähetetty: 02-05-2006 00:53       Muokkaa/poista viesti

Sain diagnoosini Apilassa sairastettuani ehkä vuoden. Kipuja on talvella iltaisin ja aamuisin
lonkissa, pistävänä. Ranteet ja peukalot ovat aina kipeät. Vatsa ja suolisto oireilevat, yleensä ulostus
on jotenkin kuin harmaata savea. Kuidut auttavat. Silmät menevät kerran päivässä sumeiksi ja tätä
kestää ehkä tunnin verran. Toinen käsi on ollut monta vuotta tunnoton parin sormen kohdalla ja
olkapäiden alapuolelta lihakset ovat kipeät. Pahinta on ajoittainen värinä, koko etukroppa
vyötäröstä ylöspäin on jonkunlaisen värinän vallassa. Aamuisin aamiaisen jälkeen tulee uupumus.
Rytmihäiriölääkitys on ollut päällä 3 vuotta, suuren järkytyksen jälkeen, lääkäri totesi, että se
loppuu, kun oikeudenkäynti on ohi. Sitä tässä nyt on odoteltu jo 2,5 vuotta.

Kipupisteitä löytyi 16/18. Sain kuulla, että yleensä fibromyalgiapotias pystyy nimeämään jonkun
elämänmuutoksen, järkytyksen tms. jonka jälkeen kivut ovat alkaneet. Käytin masennukseen
Cipramilliä, joka on SSR-lääke. Luin, että se tappaa luovuuden. Serotoniinin takaisinottaja, jota
pitää ottaa 28 päivää, ennenkuin se puree. Lääke on nyttemmin lopetettu Kelan toimesta, kuulemma
liian kalliina, mutta epäilen, että juuri sivuvaikutusten vuoksi. Se teki ihmeen energiseksi, mutta
hikoilutti valtavasti.

Reumafaktori on vain 20, useimmilla reumapotilaillakaan ei se ole korkealla. Sensijaan uraattiarvo
on 370, suhteellisen korkea. Silti lääkäri ei tiedä syytä. Kun selkänivelet ja ranteet tuntuvat erittäin
kipeiltä, otan kuurin Apurinia, joka varsinaisesti on kihtilääke. Apilasta sain Arthryl 1,5 g aina
kahdeksi kk:ksi ja sitten on taas 2 kk:n tauko. Kokeilen näiden kirjoitusten kehottamana
magneesiumia, ehkä sillä on vaikutusta lihasvärinöihin. Hyvää tietoa löysin ja kopioin. Kiitos.

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 03-05-2006 13:51     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

Pilleripirkko86 18-04-2006 23:27 "....Sitten eräs terveyskeskuslääkäri nimesi tautini ja määräsi
triptyliä 25mg,elämäni muuttui..... suosittelen."

---> Mitä suosittelet ja kenelle? Lue kuinka voi käydä. Alla pari esimerkkiä sadoista
artikkeleista joita 'ei saa' suomentaa:



Vanhemmat potilaat joille määrätään tunnettuja masennuslääkkeitä, tekevät viisi kertaa
todennäköisemmin itsemurhan ensimmäisen kuukauden aikana. ... Masennuslääkkeet joita
kutsutaan nimellä: Selective Serotonin reuptake Inhibitors, or SSRIs — Prozac, Paxil and Zoloft
The Star, May 1, 2006. 06:35 AM ELAINE CAREY

------------------------------

LATimes, September 23, 2004
Vanhempien ristiretki tuo esiin masennuslääkkeiden kuolemanvaarat
Parents' Crusade Forces Dangers of Antidepressants Into Spotlight
By Elizabeth Shogren, Times Staff Writer

Seitsemän vuotta sitten, Mark Millerin 13 vuotias poika joka rakasti pyöräilyä ja pelasi videopelejä
ja loisti origamieläimien taittelemisellaan – hirtti itsensä makuuhuoneensa kaappiin.
Hänen vanhempansa olivat järkyttyneitä ja ymmällä.
“Hän ei koskaan uhannut itsemurhalla” Muistelee Miller. “Ainoa asia joka tuolla viikolla muuttui
oli lääkitys”.

Seitsemän päivää ennen kuolemaansa Matt oli lääkärinsä määräyksestä alkanut ottaa Zoloftia,
yleisesti käytettyä masennuslääkettä. [Huom. Tyypillisesti lääkkeillä on eri puolilla maapalloa eri
markkinanimet; varmista internetistä lastesi lääkkeisiin liittyvät kuoleman yms. vaarat joita
lääketehtaat ja niiden tukema lehdistö aktiivisesti salaa]

Hänen isänsä joka kamppaili ymmärtääkseen tapahtuman, sukelsi internet sivuille jossa hän löysi
kirjallisuutta joissa käsitellään masennuslääkkeidn vaaroja. Äkkiä hän tajusi ja oli varma että
poikansa kuolemansyy oli lääkkeissä.

Miller aloitti www sivuston jossa näitä riskejä tuodaan esiin, Hän kirjoitti FDA:lle ja kongressiin
saadakseen valtiovallan apuun. Aluksi kukaan ei ottanut häntä vakavasti.
“Aina tuntui että ihmiset katsoivat minua: ‘tuo miesparka, hän on kärsivä mies ja haluaa syyttää
lääkitystä” Miller muistelee.

Mutta vähitellen hän tapasi muita vanhempia joilla oli sama kokemus takanaan. Asia joka alkoi
yksittäisestä päämäärästä, paisui ristiretkeksi jossa tusina vanhempia jotka olivat vakuuttuneita siitä
että lääkkeet joiden olisi pitänyt auttaa, olivat riistäneet heiltä lapset.

Lopulta valtiovalta alkoi kuunnella [ei tule tapahtumaan täällä].
Viime viikolla kaksi FDA neuvonantavaa lautakuntaa suositti että lääkefirmojen tulee laittaa selkeät
varoitukset siitä että masennuslääkkeet [ilmeisesti kaikki maailmanmarkkinoilla olevat] aiheuttavat
käyttäjälleen itsemurhavaaran.

Viime vuonna USA:ssa määrättiin 15 miljoonaa masennuslääkere$eptiä teineille. [artikkeli puhuu
pääosin nuorista; mikä ikä tekisi tuollaisista myrkyistä turvallisen?]

Congressin komiteat tutkivat nyt josko lääkkeet ovat turvallisia vai ovatko lääkeyhtiöt salanneet tahi
aliarvioineet riskit lapsille. FDA myös tulee tutkimaan onko näillä lääkkeillä itsemurhavaikutuksia
kaikenikäisille. Äskettäin se huomasi että kliinissiä kokeissa joita tehtiin n. 400 koehenkilö lapselle
(6-18), sadoilla ilmeni itsemurha-aikeita.

Miller toteaa että hän ja muut hänen kaltaisensa vanhemmat viimein saivat vahvistuksen asialle jota
he ovat jo kauan ajaneet. Vuosia valtiovallan vetkutellessa Miller on ollut itsesyytöksissä siksi
koska antoi pojalleen määrätä noita lääkkeitä. Muiden samanlaisten vanhempien avulla on tullut



ilmi perheitä joiden lapset ovat samoin muuttuneet väkivaltaisiksi tai itsemurha-alttiiksi -ottaessaan,
masennuslääkkeitä lääkärin määräysten mukaan.

”Ajattelin että jos vain voisin saada käsiini vielä yhden ihmisen jonka jonka lapsi on tehnyt jotain
traagista, silloin tämä kaikki työ olisi sen arvoista. Tästä on tullut suloisen karvas rakkaudentyö”,
Miller toteaa.

Tom Woodward Philadelphiasta löysi Millerin websivut liian myöhään. Kun Julie Woodward, 17,
kävi hankaluuksien lävitse, eräs psykiatri kiihoitti häntä ottamaan Zoloftia. Psykiatri vakuutti että
Zoloft on mieto, turvallinen ja tehokas [kuten lääkärini].
Seitsemän päivää myöhemmin Julie löydettiin tallista hirttäytyneenä.

Kun Woodwards'in naapuri, Doug Ross, neuroscientist, etsi asiaa internetistä, hän huomasi että
juuri kuukautta aiemmin FDA oli antanut varoituksen Paxil:in käyttäjien itsemurhavaarasta.
Ei kestänyt kauaa kun Woodward ja vaimonsa “olivat täysin vakuuttuneita lääkkeen tehneen tämän”,
viitaten Julian kuolemaan.

Woodward löysi Millerin websivuston, http://www.drugawareness.org.
Heillä oli pitkät keskustelut lastensa kuolemaan johtaneista samankaltaisista seikoista. Perheet
vakuuttuivat siitä että jotkut lääketehtaat olivat salanneet kliinisten testien tuloksia [lukemattomia
oikeudenkäyntejä on parhaillaan menossa] joissa lääkkeiden itsemurhavaikutus tulee esiin. He
vaativat että valtiovalta puuttuu asiaan. Tänään he säännöllisesti jakavat informaatiota
pakottaakseen muutoksiin kongressissa….
------------------------------

Sveitsiläistutkijat: "Vioxx olisi pitänyt vetää pois myynnistä jo neljä vuotta sitten"
STT-HJ, 5.11.2004

Amerikkalaisen lääkejätin Merckin olisi sveitsiläistutkijoiden mukaan pitänyt vetää Vioxx-
tulehduskipulääke pois markkinoilta jo neljä vuotta sitten. Tutkijoiden mukaan jo tuolloin oli
riittävästi näyttöä lääkkeen vaarallisista sivuvaikutuksista, mutta Merck ei ollut analysoinut tietoja
kunnolla. Bernin yliopiston tutkijoiden näkemyksiä esitellään arvostetussa lääkealan brittiläisessä
julkaisussa Lancetissa.
Merck veti lääkkeen markkinoilta syyskuun lopussa. Lääke lisää sydän- ja aivoinfarktin riskiä.
Vioxxia käytettiin nivelrikon, nivelreuman ja akuutin kivun hoidossa. Suomessa lääkkeen käyttäjiä
arvioitiin olleen noin 30 000. Myyntiin lääke tuli 1999.
--------------------------------------------

LATimes June 30, 2002 SUNDAY REPORT; Hidden Risks, Lethal Truths
Warner-Lambertin uusin Rezulin diabetes lääke valloitti (yllättäen?) USA:n markkinat; seurauksena
yritykselle miljardien dollarien voitot ja pikku sivuvaikutuksena ruumishuoneitten 'täyttymiset'.
Eräässä meetingissä Warner-Lambertin yritysjohto määritti erään kohderyhmänkin: "Latinalaisia on
helppo lääkärien painostaa ottamaan meidän tuotteemme..."

Joillekin lääkäreille tarjottiin tuhansien dollarien lahjuksia jos he saisivat potilaansa muuttaamaan
diabeteslääkityksensä Warner-Lambertin uusiin Rezulin diabetes lääkkeisiin. Niille lääkäreille,
joiden potilaiden maksan räjäyttänyt lääkitys johti kalliisiin oikeusjuttuihihn, järjestettiin (yllätys?)
erityiskorvaukset...Lääkkeet olivat "läpäi$$eet" FDA:n lupamenettely tarkastukset, perustuen vain
ko. lääketetehtaan johtajan omiin "testeihin".
Kyseinen "lääkäri" Whitcomb (-48) oli väärentänyt testituloksia, poistaen puolet potilaista joilta
testivaihessa maksa oli tuhoutunut. Hän toimii edelleenkin alan asiantuntijana kehitellen taas uusia
myyntimenestyksiä diabeetikoille



[Huom. Tämä tapaus ei ole yksittäinen eikä yksittäinen lääke. Pilleritehtailuissa on kyseessä on
täysin läpimätä järjestelmä, joilla ihmismassat lypsetään tyhjiksi ilman että kenelläkään olisi mitään
vastuuta. Vanha tunnettu tosiseikka: pelloista saatu riisi kuoritaan, kuoret ajetaan pilleritehtaiden
raaka-aineiksi... kuorittu vitamiiniton valkoinen riisi (aivan kuten tehdään viljalle, sokerille)
syötetään kansalle. Kansahan tietenkin sairastuu mitä merkillisimpiin sairauksiin, lääkärit ovat
'ymmällä', tarvitsee kokeilla tätä pilleriä, tuota pilleriä... "Hau$ka iloinen juttu"; sanoivat lapset
taputtaen karvaisia käsiään...]
---------------------------------------

Journal of American Physicians and Surgeons (JPandS.org); March 10, 2006
Autististen lasten määrän lisäys on romahtanut 35% senjälkeen kun USA:ssa on lopetettu
rokotteiden elohopea =Thimerosyl säilöntäaine. Suomessa tuo terveyseliksiiri on joka vauvalle
pakkopullaa...
[Elohopea on keskushermostomyrkky. Lääketeollisuu$ on aloittanut uuden hammashoito
elohopeakampanjan saadakseen mustat amalgam paikat (elohopea/tina/lyijy) taas 'jakeluun'.
Hampaista mm. sähköinen korroosio liuottaa em. raskasmetallit kroppaan.... sy$teemi ei toimi ellei
sairaita ole tarpeeksi...]
-------------------------------------

MasennusTehtaat

Lisään tähän ajatelmia masennuksesta. Tämä siksi koska masennus halutaan liittää Fibromyalgiaan
ja/tai sitä pidetään perussyynä. Masennus voi olla Fibromyalgian seuraus, EI KOSKAAN syy.

Minnacanttilainen asetelma lähtee aina siitä että mies tulee masentaa. Mikäli yksilöllä on sairaus,
tämä 'lääketieteellisesti todistettu' fixaatio on projisoitava potilaaseen heti/aina sukupuolesta
riippumatta jotta valkotakin valta-asetelma säilyy. Todellisen syy seuraus yhtälöön ei diagnosin
tekijän tarvitse alentua: jos tutkimusmittarit ei värähdä, pillerit ei 'pure', menköön psykiatrille.
Todellinen yli-mönkäreiden pakkomielle Kelassa kiteytyy potilaan sosialistiseen diagnoosiin: ellet
hyväksy olevasi masentunut, sairaseläke evätään työkyvyttömyydestä huolimatta.

Terveen järjen näkökulmasta sensijaan on päivänselvää että vuodepotilas on hiukka haluton
analysoimaan psykiatrin eteesi levittämiä kuvia liiskaantuneista tomaateista tahi leikkimään iloisia
piirileikkejä psyche-logi-tätilöitten kera.

Tavallisen ohjelmoimattoman ihmisen järki sanoo että masennus, jos sitä on, katoaa fyysisen
tervehtymisen myötä. Merkillinen materia-darwinismin kierre tämäkin: toisaalta 'tiede' väittää
ihmisen olevan sielutonta massaa, toisaalta materia molekyyleillä löytyy tämä (!?) materian
masennus ja tämän diagnoosin alle on alistuttava.

Masennus 'darwinismiin' löytyy selkeä syy, mikäli pääseet seuraamaan lääkäriesi etelämeren
darwinsaarten seminaarimatkoja jotka yllättäen ovat 'ilmaisia'. Mietipä kohdallesi: Oletko kuullut,
ilmainen etelämerenematka, sinulle, huomenna? Totisesti masennus häipyy näi$tä ilo-uutisista...
Huom. Lääkärin määräys: jos joku uskaltaa kyseenalaistaa oikeudet lääketehtaan
surffisukelluslomiin, sinut masennetaan kalterien taakse, pillerikauppa luistaa jälleen...

Kun kohtaat tälläisen yli-ihmisen selittelemässä "alentunutta kipukynnystä, luulotautiasi" ja
vaatimassa "näyttöä" kivuistasi, pyydä järjestämään pikku empiirinen koe: yli-ihminen ja sinä
menette jykevän oven saranapuolelle, sormet väliin... Sinä alat työntää ovea kiinni. Kumman
kipukynnys laukeaa ensin, kumpi valittaa turhasta? Alkaako arvoisa yli-ihme itkeä ensin kun luut
rutisee ja sormet vääntyvät väärinpäin?



Yllätys. Tämän ehdotuksesi jälkeen kipukynnys -aihetta ei enää käsitelläkään... olet voittanut tuon
yli-hiirulaisen vikinäsielun. Samalla tulet saamaan koston: salattuihin potilasraportteihisi maininnan
hankalasta luonteesta yms hauskaa...

Eräs tämän MasennusTehtaan ulottuvuus on kaikenkattava suvaitsevaisuus. Kaikki
marginaaliryhmien törky yhteiskunnassamme tulee enemmistön (90%) niellä. suvaita. kunnioittaa.
palvoa. suostua aivopesuun. Muutama ilopoikkeus toki löytyy: vankilaan joudut jos hihität kostoa
vaativalle ei-Kristitylle rohfveetta vitsille, tahi toteutat sen mitä radiokanavat, tabloidien porno-
oppaat aivopesevät kauppojen ovillakin aamusta iltaan.

Jos et ole masentunut älä ota liftaria kyytiisi, sillä liftarisi kehittelemät pelkät väitteet
Masennustehtaan suojaamana voivat saattaa autonkuljettajan häpäistynä kalterien taakse, vuosiksi.
Tuossa syytöstilanteessa, erityisesti jos olet uros, löydät kasvokuvasi törkytabloideista. Pian
molemmille osapuolille tarjotaan zoloftia...

Omituinen yhtälö syntyy jos jostain kumman syystä molempien hormonit (sekä rikollinen autoilija
että liftari) yhtyvät. Himon tyydytyksen seurauksena joskus seuraa seuraaja... ja tietenkin
MasennusTehdas rientää apuun: seuraaja on murhattava ennenkuin näkee päivänvalon!
Suunnattomat veroraharesusrssit on valjastettu tähän massamurhaan. Tämä ei voi olla jättämättä
jälkiään seurauksiaan kantavaan yksilöön. Kummallista kyllä, darwinin harmaa materia kantaa aina
sisässään vastuuta, syyllisyyttä teoistaan. Vaan sy$teemillä ei ole hätää, Masennustehdas on saanut
uudet saaliit, elämänsä aikana nuo ressut tulevat käyttämään 'miljoona euroa' masennuslääkkeisiin.
Kukas ne maksaa? No toinen huijattu veronmaksaja tietenkin...

MasennusTehtaissa mitään ei heitetä hukkaan: murskatuista murhatuista sikiöistä jauhetaan massaa
naisten kasvovoiteisiin, lääketieteen riemuvoitto. Ah kuinka houkuttelevalta se näyttääkään
riettaissa silmäkulmissa...

Tässä Dr. Hallforsin tutkimusryhmän näkökulma 'MasennusTehtaan sisään':
Depressio, sukupuolitauti: http://www.humaneventsonline.com/article.php?id=10583
30.11.2005

...
Dr. Hallforsin tutkimusryhmän havaintojen mukaan voimakas huume ja alkoholi lisäävät
mahdollisuutta vajota masennukseen. Tytöillä jo hyvin pieni määrä alkoholia, huumeita tai
sukupuolikokeiluita lisää masennusvaaraa.

...neljännes tutkimuksen kohteista ei käyttänyt huumeita ja pidättäytyi seksikokeiluista;
masentuneisuus vain 4% !
Huumeita kokeilevilla tytöillä depressioon vajoamisen todennäköisyys kaksinkertaistui.
Seksikokeiluihin sotkeentuneilla, todennäköisyys KOLMINKERTAISTUI. Useissa seksisuhteissa
olleilla tytöillä on masennukseen vajoamisen todennäköisyys lähes puolella, 44%
.............

MasennusTehtaiden kauhu, vankilaStasi paennut porsas.
Kuinka voi paeta itseään? Onko pääsyä olemassa syyllisyydestä, masennuksesta? Onko Totuutta
olemassa ilman pillereitä? Löytyykö Elämää ilman reseptiä?
Pääsy Masennuksesta kulkee vain yhtä tietä ja Hän On Tie-Totuus-Elämä. Ahdistus? Tuska?
Sivuseikka, kunhan sielu saa olla vapaa, huijareista, systeemeistä, riippuvuudesta...
--------------------------------------

By Alan Zarembo and Benedict Carey, Times Staff Writers
LaTimes April 2, 2004



"Jumalan lähettämä tilaisuus" -ajatteli Indiana Pentecostal Bible College raamattukoululainen Traci
Johnson, kuultuaan kliinisistä Prozac -kokeista läheisessä Eli Lillyn koekeskuksessa. Kuinka
ollakaan, testistä maksettu korvaus täsmäsi (!?) raamattukoulun vuosimaksun kanssa. Kaikki
raamattukoulussa opettajista oppilaisiin suosittelivat hänelle sinne osalliistumista... "Saathan 150$,
49vrk aikana päivittäin. ... ...

Koulutoveri 22-year-old Gary Parks, sanoi olleensa yhdeksässä kokeessa... "jotain diebeteskoetta se
oli", hän muistelee. Parks tienasi $2,600 viikon diabetes -kokeesta, jossa hänen muistinsa mukaan
kaikki oksentelivat.
... ...
Traci päätti ottaa vastaan tuon korvauksen. Kuukautta myöhemmin hän oli kuollut.
... ...
Päivä itsemurhan jälkeen, pastori Mooney kutsui Dr. Michael Turekin, Eli Lillyn Indianapolis
duloxetine -testien päätiedemiehen, kirkkoonsa. Opiskelijat jotka olivat kokouksessa, sanoivat
Turekin osoittaneen sympatiaa...
Eräs heistä kysyi: "...pitäisikö minun silti osallistua testiin?"
"Se on oma asiasi" Turek vastasi.
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Ylilääkäri Timo Savunen TYKS: "syyllistäminen ei ole oikea tie virheiden ehkäisyssä."
---> eli mitäpä millään väliä, kuolkoon rahvas. Tappaa siis saa, kunhan se tehdään
hosumalla sairaassa sairaalassa. Syytä turhiin potilaskuolemiin ei saa etsiä, jokuhan
voi tuntea olonsa syylliseksi... ja potilaatkin on jo haudattu, nekään ei enää valita,
omaiset ei uskalla...

Varokaa TYKSiä! Hoitovirheiden ehkäisy edelleen puutteellista ( 7.5. 05:26 2006 )

iltasanomat fi/uutiset/sahkeet/Hoitovirheiden+ehk%E4isy+edelleen+puutteellista/1169944

Hoitovirheiden ja -haittojen ehkäisy on asiantuntijoiden mukaan edelleen puutteellista Suomessa.
Etenkin "läheltä piti" -tilanteet jäävät usein käsittelemättä.

Hoitovirhe on kahdeksanneksi yleisin kuolinsyy ...
...ja estettävissäkin olevia hoitohaittoja sattuu edelleen liikaa.

Loppuvuodesta tehdyn kyselyn mukaan lääkäreistä yli 40 prosenttia oli joutunut läheltä piti -
tilanteeseen tai osalliseksi haittatapahtumaan kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Ylilääkäri Timo Savunen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta painottaa, että syyllistäminen ei
ole oikea tie virheiden ehkäisyssä. Huomiota olisi hänen mukaansa kiinnitettävä työoloihin. (STT)
....................................

Tässä viimeisin käännetty lyhennelmä MSNBC.com -sivulta: By Joe Stephens The Washington
Post, Updated: 5:58 a.m. ET May 7, 2006 http://www.msnbc.msn.com/id/12636315/

Trovan -lääkkeen ennustettu liikevaihto yksistään USAssa on 1mrd dollaria:



Nigerialaisen lääketutkimuspanelin tekemän yhteenvedon mukaan Pfizer Inc on rikkonut
kansainvälisiä lakeja vuoden 1996 epidemian aikana ja testannut hyväksymättömiä lääkkeitä
Nigerialaisessa sairaalassa.
Tutkintopaneli sanoo että suunkautta ottettavaa Trovan -testilääkettä ei ollut koskaan annettu
lapsille aivokuumeeseen. Ei myöskään ole olemassa todisteita siitä että Pfizer olisi kertonut lapsien
vanhemmille että lapset ovat osa koetta...
Pfizerin esittämä hyväksymiskirje Nigerian etiikkakomitealta on jälkikäteen kyhätty väärennös
jonka päätutkija Kano teetätti Pfizerin jälkien peittämiseksi.
...

Jotkut elementit asiassa ovat 'salaperäisiä', kuten esimerkiksi miksi tämä raportti on edelleen
salainen. Tutkimuskomission johtaja Abdulsalami Nasidi sanoi lyhyessä puhelinkeskustelussa
Nigeriasta: "en todella tiedä itsekään miksi" tätä raporttia ei ole virallisesti julkaistu. Hän on saanut
tappouhkauksia.

New York City lakimies Elaine Kusel, Milberg Weiss Bershad & Schulman, sanoo että yritys on
vuosien ajan etsinyt raporttia käsiinsä joista sanotaan olevan vain kolme kopiota. Erään niistä tuli
olla Nigerian hallituksen kassakaapissa, mutta se olikin varastettu. Toista hallussaan pitänyt
viranomainen on kuollut. "Tämä haiskahtaa salaperäiseltä rikostarinalta kuin John le Carré'ssa,"
Kusel sanoo.
Edellinen Nigerian lääkeministeriön johtaja sanoo olleensa tietämätön 1996 kokeista. Hänen
lausuntonsa mukaan Pfizerin käytös on petos ja etuoikeuksien väärinkäyttöä.
Viimeviikolla Californian edustajainhuoneen jäsen Tom Lantos kuvasi tapahtumasarjaa täysin
käsittämättömäksi vaatien Pfizeriä avaamaan arkistonsa.

Nigerialaisperheet ovat nostaneet oikeusjutun NY:ssa vuonna 2001, syyttäen Pfizeriä
"epäinhimillisestä julmasta kohtelusta."

fibro 25 v.
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Olen sairastanut fibroa, ainakin 25 vuotta. Diaknoosi tehtiin 10 vuotta takaperin, valitettavasti.
Diaknoosista on ollut ehkä enemmän haittaa kun hyötyä. Kaikkea mahdollista ja mahdotonta on
tullut kokeiltua. Kolme kertaa on eläkepaperit lähetetty (olen nyt 57 vuotias), aina tulleet kielteisinä
takaisin. Eläkkeelle ei "pelkällä" fibro diaknoosilla pääse, kun se ei ole sairaus, ainoastaan
oireyhtymä. Näin minulle sanottiin, kun kysyin kielteisistä päätöksistä.
Joudun olemaan paljon sairaslomilla, koska työssä en jaksa pitkiä aikoja, vaikka jo vaihdoin työn
paremmin minulle sopivaksi.

Minun hoitokeinoni lääkkeiden lisäksi on kylmä. Otan aamulla heti herättyäni kylmän suihkun ja
välillä yölläkin, jotta saan taas vähän nukutuksi. Avantouinti ja kesäisin superkylmähoito auttavat
parhaiten. Lämmin on minulle myrkkyä. Pärnussa on kylmähoidossa paljon Suomalaisia fibrosta
kärsiviä. Kokeilkaa!
Positiivista mieltä kaikille!
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Joo tuosta kylmästä olen minäkin meinaan apua saanut. Eli talvella kun oli 20 astetta pakkasta, niin
mun kivut olivat paljon pienemmät kuin nyt +20 astetta. Olen myös paljon uupuneempi nytten.
*******taa, kun ulkona nätti ilma ja ihmiset nauttivat kesästä, mutta minä en jaksa edes ulos lähteä
kun väsyttää niin.
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tässä sitä taas ollaan ei ollut isompaa apua vitamiini piikeistä.Tokalla kerralla se ei auttanut enään
kuin muutaman päivän ja siinä se sit olikin mut tulipahan kokeiltua.Ainoo hyvä puoli koko jutussa
oli että mulle ei ole iskenyt koko keväänä minkään näköistä flunssaa.Tossa kylmän jutussa on perää
mut kun sekään ei auta kun hetken,paitsi tietysti sekin hetki on tarpeen.Rupesin käymään uimassa
heti kun jäät lähti järvistä ja tuntuu tosi hyvältä.on tosi kiva kun on joku paikka missä voi kertoo
miltä tuntuu ,kun kotona ei oikeen oo ymmärrystä,ja on tosi kiva kun kuulee ettei oo maailman
ainoo jolla voi huono päivä joka päivä!
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..."kun ulkona nätti ilma ja ihmiset nauttivat kesästä, mutta minä en jaksa edes ulos lähteä kun
väsyttää niin."
Ensimmäinen pieni helpotus tulee oman itsensä hyväksymisen kautta: ihminen on pahin itsensä
syyttäjä, monesti tekemättömät työt painaa, syyttää enemmän kuin kipu tahi se ettei nauti mistään.
Tiedoksi: Lupa on olla kipeä, väsynyt, sängyssä, mitään aikaansaamaton - vaikka koko ympäristö ja
omat sisuskalut syyttäisi laiskaksi.
Kevään flunssa katkaisi menon tällä kertaa, nyt taas välillä pääsee Salviateen & pH säätelyn
(Hypochylin) kanssa tunniksi 'ylös'. Huom. EU kielsi hypochylininkin, liekö liian halpa ja
tehokas ... kuten niin monet muut lääkkeet Tannoponista käärmeenpurama-kortisoniin...

Huom. Suo-men luontaistuotekuppiaat ovat päättäneet kupata meidät kuiviin, aivan kuten
kansamme kaikki edustajatkin... veroa sakkoa ja sakkoveron veroa aina vaan lisää. Suomessa 100g
salviaa mak$aa 11 euroa, espanjassa 2,5 euroa. Yllätys: sikäläiset kauppiaat tilaavat salviansa
Tanskasta: http://www.natur-drogeriet.dk/

Lukekaas joku tämä kirja ja kertokaa mitä siinä on: DR. Jacob Teitelbaum; Pain Free 1-2-3
Väitteensä mukaan 26v fibroa sairastanut lääkäri kertoo kuinka ja miten avusta saa pysyvän... olisko
tottakaan. Ainakaan ei mainosta mitään taikapilleriä.

Lähestymistapa luonnollinen, ei-lääkitys ... DR. Jacob Teitelbaum: "Kun potilailta hoidetaan neljä
tärkeää hoitokohdetta: Uni, hormonitaso, tulehdukset, ravitsemus, niin 90% potilaista pääsee
kivuistaan 3kk kuluessa..."



Kts. alla videolinkki, english.
http://media2.foxnews.com/051106/051106_health_foxrx_300.wmv tai www.foxnews.com -free
video

Lääkäri
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On ehkä provosoivaa mutta myös provosoitua kirjoittaa tällaiselle palstalle, mutta kun kerran
provosoidaan, niin provosoidutaan.
Jos lääkkeisiin ei usko eikä niistä ole apua, ei tarvitse käyttää. Kuinka monen potilaan sitten taas
olen nähnyt kuolevan tupakan, alkoholin ja (perhe)väkivallan, itsemurhien yms seurauksena, suuri
osa näistä olisi saattanut olla ehkäistävissä juuri lääkityksellä. Lisäksi tietysti sydänsairauksissa
lääkkeillä on tutkimuksissa todettu kiistaton teho. Potilaan valinta kuitenkin on aina, käyttääkö hän
lääkkeitä vai ei.

Aiemmista, pitkistäkin kommenteista paistaa kyllä läpi aika vahva persoonallisuus - jos ei nyt
persoonallisuushäiriö tai muu psykopatologia, niin ainakin omalaatuinen persoonallisuus. Tähän
lääketiedekään ei ole keksinyt hyvää hoitoa. Kun potilas ei itse usein edes tiedosta olevansa "sairas"
(jos nyt persoonallisuus on edes sairaus), ei hoitoonkaan riitä motivaatiota.
Kuitenkin tämän kaltainen kiihkomielinen, yksipuolinen asioiden esittely ja yksinkertaistaminen
saattaa johtaa siihen, että herkät potilaat jättävät lääkkeensä ottamatta luettuaan netistä juuri tämän
kaltaisia kirjoituksia, joiden asioiden todenperäisyyttä ei millään voi tarkistaa.

Sananvapaus toki kaikilla on, ei kyllä mitään vastuuta toisin kuin lääkäreillä. Ja mikään lääketehdas
ei ole lahjonut minua tätä kirjoittamaan.
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Arvovaltaisten lääketieteellisten, sekä NYTimes ja LATimes etc. suomennokset ovat "lääkärin"
mielestä: "...persoonallisuushäiriö tai muu psykopatologia, ...tämän kaltainen kiihkomielinen,
yksipuolinen asioiden esittely ja yksinkertaistaminen ... joiden asioiden todenperäisyyttä ei millään
voi tarkistaa."

Lääkäri puhui itse puolestansa, kommenttia ei tarvita...

Todenperäisyyden tarkistamisen lääkäri estäisi jos voisi: onneksi nuo artikkelit ovat kaikkien
saatavilla...
Jokaisesta käännetystä lehtiartikkelista löytyy täydellinen lähdetieto. Linkeistä löytyy alkuperäinen
teksti ja/tai ovat kenen tahansa ostettavissa, ja kuten sanoin, satoja artikkeleja lisää - suomennoksia
ei juurikaan suo-sensuurimme takia missään näy...

"Lääkärin lausuntoa" lukiessa voi olla varma siitä, että nämäkin tämän palstan
suomennokset pian sensuroidaan. Siis kopioi ne ja levitä pian, tämä on kansalaisvelvollisuus.

----------------------------------------



13. Toukokuuta 2006, NYTimes; artikkelin linkki alla (viikon verran avoinna jokaiselle
rekisteröityjälle, sitten saatavissa maksua vastaan). Alla otteita suomeksi. Nytpä Näsäsviisas
"lääkärimme", otapa ja käännä suuressa viisaudessasi tämä psykopaatti, persoonallisuushäirikköö
ALEX BERENSON yksinkertaistettu kiihkomielinen, yksipuolinen juttu meille kokonaan:
Follow-Up Study on Vioxx Safety Is Disputed
http://www.nytimes.com/2006/05/13/business/13merck.html?_r=1&oref=slogin
NYTimes.com; Article Tools Sponsored By
By ALEX BERENSON; Published: May 13, 2006

"Kaksikymmentä miljoonaa amerikkalaista käytti Vioxx lääkettä 1999-2004 Merckin lopettaessa
myynnin: Epidemiologit arvioivat että "lääke" on aiheuttanut 100.000 sydänkohtausta viiden
vuoden aikana.
Merck'iä vastaan on nostettu 11,500 oikeusjuttua, joissa 23,000 sydänkohtauksen saanutta potilasta
hakee oikeutta. Yritys on ilmoittanut taistelevansa jokaista tapausta vastaan, mutta on jo hävinnyt
viisi. Jokainen näistä on saanut 10.000.000$ korvauksen.

Merck myönsi torstaina, että yhden vuoden seuranta-aikana on Vioxxia aiemmin käyttäneillä, vuosi
sitten lopettaneilla potilailla 64% suurempi riski sydänkohtaukseen kuin placeboa käyttäneillä...
Mutta yritys sanoo että nämä luvut olivat statistisesti liiaan pieniä (!?) jotta niillä olisi merkitystä
("lääkärimme" yhtynee lausuntoon?).
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Tässä hieman "maailman laboratorioista" lisänäytettä "lääkärillemme" ... sanojensa mukaan siis
"muutamain psykopaattien, persoonallisuushäirikköjen yksinkertaistettuja kiihkomielisiä,
yksipuolisia juttuja" käännettäviksi meille kokonaan.

Siispä "lääkärimme", provosoidu tähän käännöstyöhön ja anna palaa! Kuten sanoin, näitähän
löytyy rekka-autollinen sulle lisää, lähdetietoineen, jakelen auliisti niitä sitä mukaan kun saat ensin
nuo suomennettua. Kaikki jutut saat ostettua allamainituista lähteistä, ohessa alla siis vain
otsikkoja...:

--------------------------------------------

Leikkauspihtien unohtuminen vatsaan ei ollut hoitovirhe 3.3.2004
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa.asp#id731474
Helsinkiläisen Rauno Reunasen 72-vuotias äiti kuoli Loimaan sairaalassa sen jälkeen, kun hänen
vatsastaan oli poistettu aiemmassa leikkauksessa jääneet pihdit.
Joka kymmenes potilas kohtaa lievän hoitovirheen, Sairaalat torjuvat hoitovirheitä oppimalla
virheistä http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=84754 STT-PÄIVI SEPPÄLÄ-IA, 11.1.2006
Kymmenesosalle sairaalaan sisään otettavista potilaista tapahtuu hoitovirhe.

NYTimes.com, By GARDINER HARRIS: "Kun tohtorit kirjoittavat reseptin, Lääketehtaat
kirjoittavat shekin: 10.000$ shekki saapui pyytämättä, postitse. Lääkäri joka vastaanotti sen
Schering-Plough lääketehtaasta, sanoi että se oli tehty hänelle henk koht vastineeksi liittenä olevaan
"konsultti" sopimukseen. Sopimus ei vaatinut muuta, se vain velvoitti kirjoittamaan em. yrityksen



lääkereseptejä. Kaksi muuta lääkäriä eri haastatteluissa kertoi myös vastaanottaneensa näitä (lahja)
shekkejä Schering-Plough lääketehtaalta joka on eräs maailman suurimpia.... jne"

Kansanterveyslaitoksessa toimiva Siroksi kutsuttu valtakunnallinen sairaalainfektio-ohjelma on
vasta selvittämässä tartuntojen määrää. Neljän sairaalan tietojen perusteella projektin päällikkö,
infektiolääkäri Outi Lyytikäinen arvioi, että 3 000-4 000 ihmistä kuolee vuosittain niin sanottuun
veriviljelypositiiviseen sairaalainfektioon.

Yhdysvalloissa kuoli 103.000 ihmistä virheellisen sairaanhoidon tuloksena vuonna 2000 (MSNBC
23.07.2002) A 1999 report by the Institute of Medicine that found preventable medical errors to be
the eighth leading cause of death in America, contributing to up to 98,000 deaths annually.
http://www.cnn.com/2002/HEALTH/10/29/medical.errors.ap/index.html

Joka vuosi Tuhannet suomalaiset kuolevat sairaalatulehduksiin
29.01.2002 20:56 http://www.jippii.fi/uutiset/kotimaa/?aid=53232

Lääketutkimuksissa eettisiä ongelmia (28.5. 03:14)
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet.asp?id=783074
Lääketeollisuuden tutkimuksissa ilmenee toisinaan eettisiä ongelmia. Suurimmat hankaluudet
johtuvat siitä, että tutkimuksiin osallistuvat ihmiset eivät aina tiedä, mihin ovat suostuneet.
Suomessa oli viime vuonna yli 400 lääketutkimusta; 54 000 potilasta. (STT)

As Doctors Write Prescriptions, Drug Company Writes a Check. Published: June 27, 2004
By GARDINER HARRIS http://www.nytimes.com/2004/06/27/business/27DRUG.final.html?hp
The check for $10,000 arrived in the mail unsolicited. The doctor who received it from the drug
maker Schering-Plough said it was made out to him personally in exchange for an attached
"consulting" agreement that required nothing other than his commitment to prescribe the company's
medicines. Two other physicians said in separate interviews that they, too, received checks
unbidden from Schering-Plough, one of the world's biggest drug companies.

Antidepressants Restudied for Relation to Child Suicide
By GARDINER HARRIS http://www.nytimes.com/2004/06/20/national/20depress.html
Published: June 20, 2004 A child stabs himself in the neck with a pencil. Another slaps herself in
the face. Is either suicidal? It is a question that has divided psychiatrists and drug regulators the
world over and goes to the heart of a fierce controversy over whether antidepressants lead some
children to become suicidal. The tests, undertaken by drug companies, involved Prozac, Zoloft,
Paxil, Luvox, Celexa, Wellbutrin, Remeron, Serzone and Effexor.

Clinics Find Surgery Scam Pays, 'Rent-a-patient' procedures cost insurance firms millions
http://www.latimes.com/news/local/la-me-patients20jun20,1,6593951.story?coll=la-home-local
By Christine Hanley, Times Staff Writer, June 20, 2004, Sandra Padilla traveled 360 miles to let
strange doctors in Orange County poke around her insides. She got a colonoscopy, an endoscopy
and something else she can't pronounce. The Arizona resident didn't need these procedures, but she
was paid $1,600 to go through with them.

Why Did They Die in Cosmetic Surgery? John Marshall Mantel for The New York Times
Manhattan Eye, Ear and Throat attracts patients from all over the country.
By ALEX KUCZYNSKI and WARREN ST. JOHN, Published: June 20, 2004
http://www.nytimes.com/2004/06/20/fashion/20HOSP.html



Jun. 10, 2004. 06:23 AM http://www.thestar.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=thestar/
Layout/Article_Type1&c=Article&cid=1086819011142&call_pageid=968332188492&col=968793
972154 Drug errors affect 1 in 9 patients, Report details health care statistics
Electronic prescribing eyed as solution; KAREN PALMER, PUBLIC HEALTH REPORTER

Glaxo sued for 'drug claim fraud' http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3771429.stm
Glaxo is accused of withholding research information on Paxil. UK drugs group Glaxosmithkline
(GSK) has been sued in the US for allegedly lying about the effectiveness and safety of its
antidepressant Paxil. New York state attorney general Eliot Spitzer filed the case at the New York
State Supreme Court in Manhattan.

Study Vindicates Necktie-Free Israeli Doctors 10:30 May 31, '04 / 11 Sivan 5764
http://www.israelnationalnews.com/news.php3?id=63211
Israeli doctors, who usually do not wear ties, unlike their American counterparts, have apparently
been vindicated by a recent study.... "I watched the doctors come over for a physical exam or
procedure and saw the neckties would swing in front of the patient's face, or patients would cough
on them," he said. Nurkin noted that occasionally a doctor would wash his hands - and then adjust
his tie. "I thought: Maybe that's a point of interest."

Medical errors affect 1 in 13, Hospital study first for Canada, Finds high rate of `adverse events'
http://www.thestar.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=thestar/Layout/
Article_Type1&c=Article&cid=1085264105284&call_pageid=968332188492&col=968793972154
KAREN PALMER, PUBLIC HEALTH REPORTER, May 23, 2004. 08:05 AM

Drug Whistleblower Collects $24M
http://www.cbsnews.com/stories/2004/05/13/health/main617223.shtml
BOSTON, May 13, 2004 AP) Pfizer Inc. has agreed to plead guilty and pay $430 million in fines to
settle charges that its Warner-Lambert unit flouted federal law by promoting non-approved uses for
one of its drugs. http://www.iltalehti.fi/2006/05/11/200605114502943_uu.shtml
Hoitaja pisti liikaa morfiinia POTILAS KUOLI 11.5.2006 1:54

By Cheryl Clark UNION-TRIBUNE STAFF WRITER March 7, 2003 DAN TREVAN / Union-
Tribune Clairemont resident Judith A. King filed a suit as a whislte-blower against Sharp Memorial
Hospital.

As an example, she cited Drs. Robert Mendez and Raphael Mendez, who direct transplant programs
at St. Vincent Medical Center in Los Angeles and were named as officials at Sharp's transplant
program in 1990. Although they were paid $175,000 each per year, they visited Sharp only twice a
month for a half a day. http://www.signonsandiego.com/news/business/20030307-
9999_1n7whistle.html

NBC NEWS AND NEWS SERVICES http://www.msnbc.com/news/784604.asp
July 23 — Hospital-acquired infections are among the biggest public health threats in America and
they’re on the rise. The often drug-resistant germs kill more than twice as many people as traffic
Accidents and cost an estimated $4.5 billion a year. The Centers for Disease Control and Prevention
estimates one in 20 people admitted to the hospital gets an infection there

MSNBC staff and news service reports
Updated: 6:15 p.m. ET Oct. 6, 2004 http://www.msnbc.msn.com/id/6192603/
Merck & Co.’s arthritis drug Vioxx may have led to more than 27,000 heart attacks



New England Journal: Key Vioxx Study Data Was Concealed
Thursday, December 08, 2005 http://www.foxnews.com/story/0,2933,178146,00.html

U.S. Not Told of 2 Deaths During Study of Heart Drug
http://www.nytimes.com/2006/01/04/business/04drug.html By STEPHANIE SAUL
Published: January 4, 2006
The Scios unit of Johnson & Johnson yesterday added to the questions already clouding its heart
failure medication Natrecor

Apr 6, 5:21 AM EDT http://hosted.ap.org/dynamic/stories/V/VIOXX_TRIAL
DEFAULT&CTIME=2006-04-06-05-21-53 Jury: Merck Liable for Man's Heart Attack
By JOHN CURRAN Associated Press Writer
ATLANTIC CITY, N.J. (AP) -- A New Jersey jury found Merck & Co. concealed the dangers
Merck Loses Vioxx Suit in Texas
http://www.nytimes.com/2006/04/22/business/22vioxx.html?hp&ex=1145764800&en=
30fa46a34bd084a2&ei=5094&partner=homepage Article Tools Sponsored By
By ALEX BERENSON Published: April 22, 2006

Source: McGill University Posted: February 8, 2005
http://www.sciencedaily.com/releases/2005/02/050205122443.htm
COX-2 Inhibitor Increases The Risk Of Heart Attack In Elderly Adults With No History Of Heart
Attack

Source: McGill University Posted: May 3, 2006
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060502172943.htm
MONTREAL, 1 May 2006; A quarter of patients who suffered a heart attack while taking Vioxx

Follow-Up Study on Vioxx Safety Is Disputed
http://www.nytimes.com/2006/05/13/business/13merck.html?_r=1&oref=slogin
Article Tools Sponsored By By ALEX BERENSON Published: May 13, 2006

New Studies Cast Doubt on Artery-Opening Operations Published: March 21, 2004
By GINA KOLATA http://www.nytimes.com/2004/03/21/health/21HEAR.html
new and emerging understanding of how heart attacks occur indicates that increasingly popular
aggressive treatments may be doing little or nothing to prevent them.

LATimes, March 7, 2005, Doctor Contrarian
# Parents fearful of vaccines flock to him; experts denounce his stance.
By Hilary E. MacGregor, Times Staff Writer. A pregnant mother from Topanga Canyon has
brought her toddler son to Dr. Jay Gordon for a checkup. Her son received all the recommended
vaccinations, but she wonders aloud if she should do the same for her second child, who is due in a
few months. It's a topic about which Gordon is passionate. Parents from around Southern California
choose Gordon for his outspoken and controversial stance on vaccinations, driving from as far away
as Santa Barbara and Long Beach.

By Myron Levin, Times Staff Writer: '91 Memo Warned of Mercury in Shots
http://www.latimes.com/business/la-fi-vaccine8feb08,0,624328.story?coll=la-home-headlines
A memo from Merck & Co. shows that, nearly a decade before the first public disclosure, senior
executives were concerned that infants were getting an elevated dose of mercury in vaccinations
containing a widely used sterilizing agent.The March 1991 memo, obtained by The Times, said that
6-month-old children who received their shots on schedule would get a mercury dose up to 87 times
higher than guidelines for the maximum daily consumption of mercury from fish.



Vaccine Injury Claims Face Grueling Fight
Victims increasingly view U.S. compensation program as adversarial and tightfisted.
http://www.latimes.com/business/la-fi-vaccinecourt29nov29,0,7927757.story?coll=la-
home-headlines By Myron Levin, Times Staff Writer
Like good moms everywhere, Janet Zuhlke made sure her kids got their shots. This proved
disastrous for her daughter, Rachel. She was a healthy 5-year-old until a brain injury triggered by a
routine vaccination left her mentally retarded, physically handicapped and legally blind.

April 2, 2004 THE NATION U.S. Won't Alert Parents, Doctors on Mercury in Flu Shots for Kids
http://www.latimes.com/la-fi-vaccine2apr02,1,4417024.story By Myron Levin, Times Staff Writer
Hundreds of thousands of infants and toddlers who get flu shots starting this fall could be exposed
to a mercury-laced preservative that has been all but eliminated from other pediatric vaccines
because of health concerns. Saying there is no proof of harm from exposure to the preservative
thimerosal, officials with the U.S. Centers for Disease Control and Prevention have confirmed that
they won't advise parents and doctors to choose a mercury-free version of the flu vaccine.

Mercury Pollution and Autism Linked: NewsMax has reported of the link between vaccinations and
autism, including a special report it published by Dr. Russell Blaylock.
Blaylock claims that many vaccines include toxic mercury. Editor's Note: Find out more about the
dangers of vaccinations for children and adults -- Go Here Now: http://cl.exct.net/?ffcd16-
fe601576706601787315-fdf415707167077a7010787d

Taking It to Vaccine Court: Parents say mercury in shots caused their children's autism, and they
want drug firms to pay. The industry calls its defense rock-solid. By Myron Levin, Times Staff
Writer http://www.latimes.com/business/la-fi-vaccine7aug07,1,2478873.story?coll=la-home-
headlines
As parents of two severely autistic boys, Kevin and Cheryl Dass of Kansas City, Mo., face a world
of heartache and worry. Last year Kevin, a FedEx driver, and Cheryl, a part-time hairdresser, spent
$27,000 on therapy for their sons. Financially exhausted, they are gnawed by these questions...

...Parexel nor TeGenero answered this question:
By ELISABETH ROSENTHAL, International Herald Tribune, Published: April 8, 2006
http://www.nytimes.com/2006/04/08/world/europe/08britain.html?hp&ex=1144555200&en=30d5f
7d1b424456c&ei=5094&partner=homepage
In February, when Rob O. saw the text message from Parexel International pop up on his cellphone
in London — "healthy males needed for a drug trial" for £2,000, about $3,500 — it seemed like a
harmless opportunity to make some much-needed cash. Parexel, based in Waltham, Mass., contracts
with drug makers to test new medicines. - Rob O. began receiving the drug intravenously long after
the first volunteer was already experiencing symptoms possibly serious enough to halt the trial. - the
companies have not been willing to share the medical data or even meet with the participants and
their lawyers - It is not clear if independent immunologists reviewed the trial design, and neither

Lilly to Pay $690 Million in Drug Suits http://www.nytimes.com/2005/06/10/business/10lilly.html
By ALEX BERENSON Published: June 10, 2005
Eli Lilly & Company said last night that it had agreed to pay $690 million to settle about 8,000
lawsuits filed by people who claimed they developed diabetes and other diseases after taking
Zyprexa, a medication for schizophrenia and bipolar disorder that is Lilly's biggest-selling drug.

Despite Vow, Drug Makers Still Withhold Clinical Information
NyTimes, By ALEX BERENSON, Published: May 31, 2005
When the drug industry came under fire last summer for failing to disclose poor results from studies
of antidepressants, major drug makers promised to provide more information about their research



on new medicines. But nearly a year later, crucial facts about many clinical trials remain hidden,
scientists independent of the companies say.

NYTimes 06May2006 Rep. Kennedy Acknowledges Drug Problem
By ROBERT PEAR and CARL HULSE Patrick J. Kennedy said he would seek treatment at the
Mayo Clinic for addiction to prescription medicines. ... addiction to prescription medicines after he
crashed his car into a traffic barrier on Capitol Hill...
http://www.nytimes.com/2006/05/06/washington/06kennedy.html?hp&ex=1146974400&en=
b2d1839fb85a0c56&ei=5094&partner=homepage

Popular Sleeping Pill Linked to 'Sleep Driving,' New York Times Reports
Wednesday, March 08, 2006 http://www.foxnews.com/story/0,2933,187230,00.html
Addictive Sleep Meds Remain Popular, Zombie drivers — motorists driving under the influence

Tamiflu-lääkkeen yhteyttä lasten kuolemiin tutkitaan ( 17.11. 21:07 05) iltasanomat.fi/uutiset
/sahkeet//1084890 Tuore raportti on herättänyt Yhdysvalloissa huolta (ei koske suomea)

Possible Conflicts for Doctors Are Seen on Medical Devices, By REED ABELSON
Published: September 22, 2005
http://www.nytimes.com/2005/09/22/business/22devices.html?pagewanted=1&ei=5094&en=62d52
2046d280d94&hp&ex=1127448000&partner=homepage
As an assistant professor at the Louisiana State University Health Sciences Center in Shreveport, Dr.
William Overdyke oversaw operations to replace worn-down knees. From 2000 through the middle
of 2001, whenever a patient needed an artificial knee, he or the residents he supervised implanted
one made by Sulzer Medical, state documents show... Dr. Overdyke paid $10,000 in fines after
investigators determined that his consulting arrangements with Sulzer were an improper conflict of
interest...

More Cancer Risk Seen in Full-Body CT Scans: The radiation from one exam is equal to that in
some atomic-bomb survivors. But for the ill, diagnostic benefits outweigh the danger.
http://www.latimes.com/news/science/la-sci-bodyscan31aug31,1,3091872.story?coll=la-
home-headlines
August 31, 2004 By Thomas H. Maugh II and Daniel Costello, Times Staff Writers
Whole-body CT scans, long controversial because of doubts about their effectiveness in finding
hidden disease, can significantly increase the recipient's risk of developing cancer, according to a
study released Monday.

HOW PAXIL KILLED OUR SON By SUSAN EDELMAN
http://www.nypost.com/news/nationalnews/30505.htm
September 19, 2004 -- JAKE Steinberg had bitten his nails since childhood, but when a doctor
noticed the California college student's antsy habit, he prescribed a medication to stop it: Paxil. "It
was a terrible mistake," his father, Robert Steinberg, told The Post.

Antidepressants May Increase Risk Of Abnormal Bleeding
http://www.sciencedaily.com/releases/2004/11/041123113444.htm
CHICAGO -- New users of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs, a type of antidepressant)
have an increased risk of being admitted to the hospital for abnormal bleeding, according to an
article in the November 22 issue of the Archives of Internal Medicine, one of the JAMA/Archives
journals.



Pfizer Warns of Risks From Its Painkiller Bextra; By REED ABELSON Published: October 16,
2004 http://www.nytimes.com/2004/10/16/business/16pfizer.html?hp&ex=1097985600&en=
edf084e6796bf4bc&ei=5094&partner=homepage
Pfizer warned doctors yesterday that one of its best-selling painkillers, Bextra, might increase the
risk of heart attack or stroke in coronary artery bypass surgery patients. The announcement comes
just two weeks after Merck removed from the market its painkiller, Vioxx, which is in the same
class of medicines as Bextra, because a study showed that the risk of heart attacks doubled for
patients who had taken Vioxx 18 months or longer.

Trouble With Anemia Drug Is Reduced, but Issues Remain
By ANDREW POLLACK, Published: September 30, 2004
http://www.nytimes.com/2004/09/30/business/30blood.html?oref=login
the incidence of a rare but serious side effect associated with Eprex, an anemia drug from Johnson
& Johnson that is sold overseas, has been sharply reduced by changes in the packaging and
administration of the drug, two teams of scientists said yesterday. But the damage to Johnson &
Johnson's sales might not be reversed as easily...

Merck Withdraws Vioxx Over Health Risks , Thursday, September 30, 2004
http://www.foxnews.com/story/0,2933,134057,00.html

NEW YORK — The recent deaths of two women highlight the potential dangers of even elective
procedures like plastic surgery, which has grown in popularity in recent years.
Thursday, February 26, 2004 http://www.foxnews.com/story/0,2933,112681,00.html
In January, author Olivia Goldsmith (search) went into a coma during a chin tuck procedure at
Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital (search ) and was transferred to Lenox Hill Hospital,
where she died.

Antidepressant makers withhold data , Updated: 12:18 a.m. ET Jan. 29, 2004
Info from clinical trials on children kept secretBy Shankar Vedantam
http://www.msnbc.msn.com/id/4091562/
...some psychiatrists , question whether mainstream psychiatry is biased by widespread financial
ties to the pharmaceutical industry...
Makers of popular antidepressants such as Paxil, Zoloft and Effexor have refused to disclose the
details of most clinical trials involving depressed children, denying doctors and parents crucial
evidence as they weigh fresh fears that such medicines may cause some children to become suicidal.

Report Assails Hospital Lapses; By Charles Ornstein and Tracy Weber, Times Staff Writers
U.S. inspectors find that King/Drew nurses were ordered to lie and key drugs weren't given.
Criminal inquiries could be launched. http://www.latimes.com/news/local/la-me-
mlk30jan30,1,6084361.story?coll=la-home-headlines
Nurses at Martin Luther King Jr./Drew Medical Center were ordered to lie about patients'
conditions, failed to give crucial medications prescribed by doctors and left seriously ill patients
unattended for hours — including three who died .... criminal investigations into possible
misconduct by the nurses and their supervisors.

For Days, Potent Drug Given to Wrong King/Drew Patient; February 26, 2004
http://www.latimes.com/news/local/la-me-kingdrew26feb26,1,372599.story?coll=la-home-local
In the latest blunder at the troubled hospital, nurses give anti-cancer medication to a man with
meningitis. Error renews calls for accountability.
By Charles Ornstein and Tracy Weber, Times Staff Writers: William Watson doesn't have cancer.
But for at least four days last week, nurses at Martin Luther King Jr./Drew Medical Center gave the
46-year-old man a potent anti-cancer drug before they realized the medication was intended for
another patient...



Antibiotics <aminoglycosides> linked to hearing loss.
Around the world, inexpensive antibiotics known as aminoglycosides have been used for the past
60 years in the battles against acute infections and tuberculosis as antibacterial prophylaxis in cystic
fibrosis patients and in other conditions. But for all of the good they do, the drugs also have been
widely linked to irreversible hearing loss. ...gentamicin has been linked widely with hearing loss,
and its use has been declining in industrial countries, ... is so inexpensive and available, especially
in poor countries. http://www.sciencedaily.com/releases/2006/04/060427094359.htm

Bone drugs' reverse danger, By Linda Marsa, Special to The Times, April 3, 2006
Rare instances of jaw decay are being linked to medicines used to prevent bone loss.
http://www.latimes.com/features/health/la-he-fosamax3apr03,0,3944007,full.story?coll=la-
realestate-offers

Sue Piervin never suspected the pills she took to strengthen her bones could severely damage her
jaw. Twelve years ago, a routine X-ray revealed her bones were thinning, so her doctor prescribed a
drug to help stop the erosion of bone density. Then, in 1999, Piervin developed a painful bone spur
in her jaw that had decayed to such an extent that it had to be surgically removed.

At the time, doctors were puzzled. But when she had a recurrence last year, they had a pretty good
idea what was causing the trouble: Fosamax, the medication she was taking to prevent bone loss.

Eminent dOMAIN BY Pfizer http://www.washingtontimes.com/specialreport/20060402-123440-
8537r_page2.htm 2006
'Just compensation' ...The city was enforcing eminent domain to seize waterfront homes so that the
pharmaceutical giant Pfizer Inc. could build a multimillion-dollar research center on the land.

Experimental use of a blood substitute given without consent
ASSOCIATED PRESS 2:19 p.m. March 13, 2006
http://www.signonsandiego.com/news/science/20060313-1419-bloodsubstitute.html
WASHINGTON – Federal regulators brushed off for nearly two years the ethical qualms that
officials at a sister agency had about the experimental use of a blood substitute given without
consent to trauma patients, a lawmaker said Monday. The ongoing study of the Northfield
Laboratories Inc. blood substitute Polyheme is unethical

Ties to Industry Cloud a Clinic's Mission
http://www.nytimes.com/2005/12/17/business/17clinic.html
By REED ABELSON and STEPHANIE SAUL, Published: December 17, 2005

Lab Mistakes Threaten Credibility, Spur Lawsuits

Laboratorioiden Luotettavuus heikkoa tasoa - oikeusjuttuja syntyy:

* Luotettavuus vaakalaudalla; Laboratorioiden väärinkäytöksset oikeusistuimissa
December 2, 2005 http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-
labs2dec02,0,7312868,full.story
- ...hospital medical errors could account for as many as 100,000 deaths per year.
* Virheistä johtuva Kuolemantapausten määrä, 100.000 vuodessa
- ...records... show that patient identity errors ... 7% !!!
* 7% potilaiden näytteistä vaihtuu
- ... some patients received the wrong diagnosis; ... wrong or unnecessary surgery and
treatment, including radiation."



* jotkut potilaista saivat väärän diagnoosin, se johti turhaan kirurgiaan ja jälkihoitoon
kuten säteilytykseen
- Inspectors arrived to review the lab ... However, CAP had called ahead... The
advance notice compromised the inspection, allowing lab personnel to conceal
problems.
* eräs työntekijä valitti CAP:lle jonka tulisi valvoa laboratorioita. CAP "tarkasti"
laboratorion, ilmoitti etukäteen tarkastuksesta sekä ilmiantoi huolestuneet työntekijät
jotka heti irtisanottiin... Laboratorio sai täydet pisteet.
- ..."whole purpose" of inspections was to educate, not to expose misconduct.
* Laboratorioiden tarkastus on koulutus, ei virheenpaljastus
- ... employees were threatened for pointing out lab mistakes... Kovacs was fired. She
filed suit against Magee under a state law protecting whistle-blowers. The hospital
said she was dismissed for improperly accessing confidential patient records.

Spinal Cement Draws Patients and Questions
http://www.nytimes.com/2005/08/28/health/28spine.html
By GINA KOLATA; Published: August 28, 2005
It used to be that a patient with osteoporosis who broke a vertebra was pretty much out of luck. The
only recourse was wearing a back brace and waiting to heal. If the searing pain was unbearable, it
could be blunted with powerful narcotics.

Review Finds Scientists With Ties to Companies
http://www.nytimes.com/2005/07/15/politics/15ethics.html?oref=login
By DONALD G. McNEIL Jr. Published: July 15, 2005
Forty-four government scientists have violated ethics rules on collaborating with pharmaceutical
companies, a preliminary review by the National Institutes of Health shows.
Nine of the scientists may have violated criminal laws, the report said.

Senators Ask Drug Giant to Explain Grants to Doctors
http://www.nytimes.com/2005/07/06/business/06drug.html?oref=login
By STEPHANIE SAUL, Published: July 6, 2005
The Senate Finance Committee yesterday began an inquiry into whether Johnson & Johnson used
educational grants to promote the pediatric use of its former heartburn medication, Propulsid, even
as internal company concerns mounted during the 1990's about the drug's safety in some children....
growing evidence linking the drug to heart problems and deaths, the company helped pay for a
physician's book recommending Propulsid's use in children and gave grants to pediatric
gastroenterology organizations that favored such use....
Johnson & Johnson withdrew Propulsid in 2000 after reports of 80 heart-related deaths and 341
injuries among patients taking the medication.

Doctors at N.C. Hospitals Used Dirty Tools Jun 14, 3:00 AM EDT
http://ap.washingtontimes.com/dynamic/stories/D/DIRTY_SURGICAL_INSTRUMENTS?
SITE=DCTMS&SECTION=HOME
RALEIGH, N.C. (AP) -- When she needed an operation to repair a torn rotator cuff last year, Carol
Svec did her research to find the best surgeon closest to her home. Her search landed her at Duke
Health Raleigh Hospital, owned by Duke University Health System, where she had surgery Nov. 15.
By ESTES THOMPSON Associated Press Writer

CONTRA-DECEPTION; By SUSAN EDELMAN,
http://www.nypost.com/news/nationalnews/43723.htm
May 8, 2005 -- New questions about the safety of a trendy contraceptive patch have been raised
with revelations that the maker's chief researcher faked data in previous scientific studies.In the



mid-1990s, Dr. Andrew Friedman admitted fabricating 80 percent of patient data and altering files
in three studies of hormonal drugs for women.

May 6, 5:18 AM EDT
http://ap.washingtontimes.com/dynamic/stories/V/VIOXX?SITE=DCTMS&SECTION=HOME
Documents Show Vioxx Sales Tactics; By LAURAN NEERGAARD, AP Medical Writer
WASHINGTON (AP) -- What Merck & Co. calls good salesmanship - emphasizing the positive in
selling the painkiller Vioxx - a Democratic congressman says is disinformation designed to deflect
safety concerns. The public got an extraordinary glimpse Thursday into the world of drug marketing,
as lawmakers released confidential Merck documents that detail how a sales army of 3,000
aggressively pushed the multibillion-dollar drug before it was pulled from the market last fall
because of heart attack risks.

On the Net:
Vioxx documents: http://www.democrats.reform.house.gov/features/vioxx/documents.asp

Lawsuit: Children's Motrin Caused Blindness Tuesday, December 28, 2004
http://www.foxnews.com/story/0,2933,142775,00.html
LOS ANGELES — The parents of a 7-year-old girl on Tuesday sued the makers of Children's
Motrin (search) and several other companies that distribute the painkiller, claiming their daughter
lost her eyesight and suffered other severe side effects after taking the medication. ... The lawsuit,
filed on behalf of Sabrina Brierton Johnson...

As many as 28,000 patients die each year in the U.S. because of catheter-related bloodstream
infections, but doctors and nurses who implement simple and inexpensive interventions can cut the
number of deaths to nearly zero, according to a study by Johns Hopkins researchers. Other authors
of the study are Peter Pronovost, Pamela Lipsett, Deborah Hobson, Karen Earsing, Jason Farley,
Shelley Milanovich, Elizabeth Garrett-Mayer, Bradford Winters, Haya Rubin, Todd Dorman and
Trish Perl. The study was supported by the National Institutes of Health, the Agency for Healthcare
Research and Quality, and the Centers for Disease Control and Prevention.

..."missing documents" relating to clinical trials of the drug, made by Eli Lilly & Company.
LONDON, Friday, Dec. 31 (Reuters) - The British Medical Journal said on Friday it had sent
documents to health regulators in the United States that it said appear to suggest a link between the
antidepressant drug Prozac and suicidal behavior.
http://www.nytimes.com/2004/12/31/business/31prozac.html?adxnnl=1&oref=login&adxnnlx=
1104518032-DwRnWI2fiIy1dWv83LvL2g

LUCAS OLENIUK/TORONTO STAR Dec. 4, 2004. 09:21 AM RITA DALY AND KAREN
PALMER
STAFFREPORTERS
http://www.thestar.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=thestar/Layout/
Article_Type1&c=Article&cid=1102115410035&call_pageid=968332188492&col=968793972154
&
DPL=IvsNDS%2f7ChAX&tacodalogin=yes
Lifestyle drugs, or lifesavers? When is the risk worth it? ... Your dad is on a cholesterol drug, your
daughter is on a diet pill, your sister is on Zyban and you're on Prozac.

TheStar: RITA DALY AND KAREN PALMER, STAFF REPORTERS
Who's testing, who's telling? MDs not forced to report side effects; Why fine print on label isn't
enough http://www.thestar.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=thestar/Layout/



Article_Type1&c=Article&cid=1102288208755&call_pageid=968332188492&col=968793972154
&
DPL=IvsNDS%2f7ChAX&tacodalogin=yes
After starting on the drug Zyban to help her quit smoking, Jennifer Edwards found she couldn't
sleep. She'd lay awake in bed, heart pounding, mind racing and have to talk herself down every
night....grew more panicky, eventually falling into a deep depression. ..threatening to kill herself —
until her friend suggested it might be the drug.

...but companies published only positive trial results. The Star: RITA DALY AND KAREN
PALMER
STAFF REPORTERS; Antidepressants sold as cure-all; Depression pills used to treat many ills
Others warn drugs come with risk
http://www.thestar.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=thestar/Layout/Article_Type1&c=
Article&cid=1102373418474&call_pageid=968332188492&col=968793972154&DPL=IvsNDS%2
f7ChAX&
tacodalogin=yes

Sairaalainfektiot aiheuttavat turhia kuolemia
STT-ESSI KÄHKÖNEN-HJ , 11.11.2003 http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=44440

Masennuslääkkeistä eniten lääkekuolemia http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=90564
IA, 29.4.2006; Masennuslääkkeistä on tullut suurin kuolemia aiheuttava lääkeryhmä. Ne ovat syynä
noin kolmannekseen kaikista lääkeainekuolemista, kertoo lauantain Turun Sanomat.
Masennuslääkkeen aiheuttamaan myrkytykseen menehtyi toissa vuonna noin 150 ihmistä.
Kaikkiaan lääkemyrkytyksiin kuoli vähän alle 500 ihmistä. Psykoosin hoidossa käytettävät lääkkeet
olivat pitkään eniten kuolemia aiheuttava lääkeryhmä, mutta tilanne kääntyi 2000-luvun alussa,
kertoo Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen johtaja, professori Erkki Vuori sanoo
lehdessä.

Vioxx voinut aiheuttaa 140 000 sydänkohtausta http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=66393
PP, 26.1.2005 Tulehduskipulääke Vioxx on saattanut vaikuttaa jopa 140 000 sydänkohtauksen
muodostumiseen Yhdysvalloissa.

Rokotusten haitat entistä tarkempaan seurantaan (8.1. 20:12)
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet.asp?id=921038
Kansanterveyslaitos pyrkii seuraamaan entistä tarkemmin rokotteiden haittavaikutuksia. Ilmoituksia
kannustetaan tekemään jo pelkän haittavaikutusepäilyn perusteella. Vuonna 2003 Suomessa
annettiin 1,6 miljoonaa rokoteannosta.

Käsi leikattiin eri tavalla kuin lähettävä lääkäri neuvoi
Jaana kärsii kroonisesta särystä http://www.iltalehti.fi/2004/03/11/1515179_uu.shtml
Jaana Merenaallon käsi leikattiin kaupungin sairaalassa eri tavalla kuin lähettävä yksityislääkäri
ehdotti. Seurauksena on jatkuva kipu, johon ei ole parannuskeinoa. - Luotin siihen, että leikkaava
lääkäri lukee lähetteen...



Jonttu
Jäsen lähetetty: 13-05-2006 23:44     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

En voi muuta kuin yhtyä lumiukon posteihin.. oon tässä jo kolmatta kuukautta kärsinyt
fibromyalgia-tyyppisestä tilasta kropassani yhden antibiootin takia... kyllä on lääketieteeseen usko
horjunut ja rajusti..

fibro 25
unregistered lähetetty: 14-05-2006 11:42           Muokkaa/poista viesti "Onko
fibromyalgia-tyyppinen tila", sama kuin fibromyalgia?

En ole tähän mennessä kuullutkaan, että fibroon voisi sairastua antibiooteista.
Tässä tapauksessahan tauti pitäisi olla helposti hoidettavissa, jos tiedetään mistä se johtuu, vai
kuinka?

Jonttu
Jäsen lähetetty: 14-05-2006 13:11     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Jep en minäkään ollut aiemmin kuullut että näin voisi käydä... mutta nyt en epäile etteikö voisi.
Oman kokemukseni jälkeen olen löytänyt netistä että vaikka kuinka monet ovat kokeneet
täsmälleen saman tätä antibioottia käytettyään.
Täsmennetään vielä että fibromyalgia on vain yksi 'tauti' jota tilani muistuttaa; listaan voisi vielä
lisätä ainakin kroonisen väsymysoireyhtymän ja kilpirauhasen toimintahäiriön..
Hoidosta ei ole mitään tietoa. Luotan vain siihen että tämä toivon mukaan korjaantuu ajan kanssa.

mirja
Jäsen lähetetty: 14-05-2006 20:01     Napsauta tästä nähdäksesi mirja profiilin   Tästä voit
lähettää viestin mirja:lle     Muokkaa/poista viesti

mistä antibiootista oli kyse?

Jonttu
Jäsen lähetetty: 14-05-2006 20:05     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Tarivid.



Karitva
unregistered lähetetty: 15-05-2006 08:28          Muokkaa/poista viesti

Kiperä aihe, jonka luulisi mietityttävän meitä kaikkia tässä "Orionin erämaassa"!
Kohtuuttomuuksiin on tietysti varottava menemästä missään asiassa, mutta ei myöskään lääkkeiden
syönnissä ja määräämisessä. Hyvä, kun asiasta keskustellaan ja tutkitaan.
Elämähän on paljolti "omalla vastuulla ajamista".

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 15-05-2006 18:05     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

"...Kohtuuttomuuksiin on tietysti varottava menemästä missään asiassa, ..."

Siksipä totesinkin tuolla jotta jossain on olemassa myös muutama järkevä lääkäri & hoitopaikka,
ainakin mää olen löytänyt. Suurin osa kykenee vain provosoitumaan (kts yllä.)

Kun on pelastanut kymmenisen henkeä tappajilta, todistanut erään vanhuksen murhan Satalinnan
keuhkosairaalassa (armomurha on arkipäivää), tuo mainitsemasi kohtuus venyy tod. hieman outoon
reunaan...
Eräänä yönä minä kadunkulkija syötin HYKSissä kuumeiselle keisarileikkaus potilaalle taskustani
asperiiniä... (!siis-minäpsyko!) Syy: Potilas tärisi niin että peitto ei pysynyt päällä vaan putosi
lattialle. Tämä näky oli kuin 'Spede-showsta': en tiennyt että ihminen moiseen horkkaan kykenee.
Odottelin josko asperiini pudottais lämpöä... Tunti pillerin jälkeen sanoin kohtuullisen
psykopaattisella äänellä yöhoitsulle jotta nyt tuloo joko kuumemittari tahi polliisi (oli kieltäytynyt
mittaamasta). Mittari siis löytyi, mittaustulos näytti 41,5! Siihen mä totesin jotta "nyt hoitsu on sulla
kiire tahi tulee rumihia: ja sää oot eka!". Tämä käsky oli ensimmäinen joka sen laardia hytkäytti,
heti alkoi tapahtua: löytyi oikeeta lääkäriä ja antibioottia, tiputusta, sairaalabakteeri -potilaani
jalkapallonkokoiseen käteen (edellinnen tippaiita valutti nääs hiukka ohi...)

Potilas ei siirtynytkään tilastovirheeksi kun minäpsyko en antanutkaan periksi (=olen tosihullu,
MOT), vaan elää tänäänkin.

Huom. vauvan hoito oli 100% hienoa. Kiitos.

Jälkipyykissä sairaalan osastovastaava lääkäri kertoi menetelmien olevan kunnossa... Näin sanoi
Hän:"kellekään ei täällä suoriteta lämmön mittauksia, YHTÄÄN KUUMEMITTAREITA EI OLE,
EI TULE!" (Vrt tuolla yllä TYKSin ylil. lausunto, =tyhmät kuolkoon). Valituksistani ei ole sen
koomin mitään kuulunut; mitäpä "psykopaattien pikkuaisioista", vain kaksi kertaa omaiset pelasti
hautuumaalta... vain kaksi.

Varokaa HYKSiä!

Ovat kuulema HYKSistä saman vuorokauden keisarileikkauspotilaan laittaneet bussiin pohojoseen,
Mikkelissä putos. Näistä jutuista mene vaikka todistamaan leivättömän pöydän ääreen, vaan jos
vuosittain suomessa "vahingon satuttua" kuopataan 4000 'tilastonumeroa', niin onpa tuo niin
tavallista jotta eipä mennä kohtuuttomuuksiin... MUTTA pidetäänhän omaistemme hoito tiukan
valvonnan alla, pidetäänhän?

Keskustelusta: keskusjohtoinen sanomalehti ja sen paikallisversiot pysyy kuolemanhiljaa, erkon on
helppo sumuttaa meitä suomaan kielellisiä herkkusieniä. Jotain hyätyä siis internetistä...



Kaikkee hyvää teille jotka yrittätte parhaanne. (PS. olen vieläkin vapaana)

karitva
unregistered lähetetty: 15-05-2006 21:35           Muokkaa/poista viesti

Ihan olet oikeassa,lum@ukko, kun painotat omaisseurantaa sairaanhoidossa. Olen itsekin monesti
sitä tehnyt ja hyödylliseksi havainnut niin potilaalle, hoitajille kuin itsellenikin...kokemusta on
kertynyt moneen lähtöön.
Täysipäisyyttä ja maalaisjärkeä tarvitaan tässä rahanpuutteen ja kiireen riivaamassa
maailmassamme.-Mihinhän se aika ja tulosvastuullisesti tehty raha oikein on joutunut? On tärkeätä
ajaa joskus "tulosvastuullisesti" ihmistäkin huomioivaa asiaa. Kai tässä maailmassa pitäisi rahan
määrän ja ihmisten hyvinvoinnin korreloida keskenään!
Fibromyalgiakin jäisi ainakin kohtuullisemmaksi ja lievemmäksi oireiltaan, kun stressi ja kiire
hellittäisi ja ehtisimme katsomaan, mitä suuhumme pistämme.
On se ihan hyvä kohtuullisesti tuota horisonttia keikutellakin ja kyseenalaistaa asioita. Kiitos
kaikille kirjoittelijoille ja verbaali-virtuoosille, Lum@ukolle, ilmiömäisestä sanataituruudesta.
Etsivä löytää, siis etsikäämme viisastenkiveä toiveikkaina fibronkin ratkaisuksi!

Jupa
Jäsen lähetetty: 15-05-2006 23:22     Napsauta tästä nähdäksesi Jupa profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei haloo. Minun oli nyt pakko osallistua keskusteluun, koska alkoi niin läheltä liipata. On monta
arvoitusta johon ei ikinä saa vastausta, mutta... Itse olin terve ja 110-prosenttisessa työkunnossa
kevääseen -02 asti. Tein sinä talvena erityisen paljon töitä, aina olen paljon tehnyt, mutta sinä
talvena kai uuvutin itseäni vähän liikaa. Kunnes helmikuussa kyseisenä vuonna -02 viilsin
mattopuukolla pikkurillistä palan lähes irti. Töissä siis. Se ommeltiin tietenkin, ja lääkäri määräsi
siihen antibiootin varalta.

Sen jälkeen tähän päivään asti en ole tervettä päivää nähnyt. En ole osannut yhdistää sitä mitenkään
siihen antibioottiin. Olin varmaan töistä uupunut, ja lieneekö lääkekuuri ollut se viimeinen
oljenkorsi joka taittoi aasin selän ja romahdutti elimistön puolustusmekanismin täysin. Seurasi
kevät täynnä sairestelua, tulehduksia ym ym ja kovat rintakivut. Keuhkokuume-epäily,
röntgenkuvissa todettu,(johon antibioottikuuri). Toinen lääkäri myöhemmin kumosi diagnoosin.
Mitään keuhkokuumetta ei ollut ollutkaan. Mutta rintakivut jatkuivat, ja kivut levisivät selän
puolelle. Uusia tutkimúksia, ei mitään löydöksiä. Kyllästyin lopulta siihen rumbaan ja lopetin
tutkimukset ja lähdin pikkuhiljaa työelämään, miten voimiltani pystyin, mutta koskaan en enää ole
ollut ennallani.

Pari vuotta sitten käsien ja hartioitten kipeytyessä niin pahasti ja tulehtuessa, jouduin jäämään
sairaslomalle, diagnoosilla tenniskyynärpää. Molemmissa käsissä. Tulehdúskipulääkettä, useita
kuureja. Ihmetteleviä lääkäreitä, kun kivut vaan laajeni, lisääntyi ja levisi. Masennuslääkettäkin
tyrkytettiin ja unilääkettä ja yksi lääkäri yritti pakottaa minut ottamaan kortisonipiikkiä. Kieltäydyin
lopulta kaikesta. Ihmettelin, miksi vain oireita hoidetaan lääkkeillä, eikä syytä etsitä eikä siitä olla
edes kiinnostuneita.

Sain lopulta kiinalaisen naislääkärin, joka osasi epäillä fibromyalgiaa. Siitä on nyt reilu vuosi aikaa.
Minulla on nyt fibromyalgian lähes kaikki oireet, elän nyt täysin ilman lääkkeitä, mutta en mitään



helppoa elämää. Haen koko ajan apua liikunnasta ja ruokavaliosta. Lääkkeitä en enää niele. En tiedä
tietenkään, onko se oikea tie, mutta olen niitä jo aivan tarpeeksi syönyt, eikä niistä ole ollut mitään
apua. En uskalla sanoa, oliko se ensimmäinen antibiootti helmikuussa -02 joka sai koko rumban
käyntiin, mutta siltä se vaikuttaa. Tässäpä minun tarinani lyhyesti pähkinänkuoressa. Iloisia
kevätkesän päiviä kaikille teille!
[This message has been edited by Jupa (edited 15-05-2006).]

Jonttu
Jäsen lähetetty: 16-05-2006 12:02     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Jupa, muisteles tarkkaan mitä antibiootteja olet saanut!! Voi hyvin olla että syy on niissä. Tarinasi
tuntuu kovin tutulta, saman on käynyt läpi todella moni vaikkeivat sitä osaa yhdistää lääkkeeseen.
Olisiko lääke voinut olla joku näistä: Avelox, Ciproxin, Lexinor, Tavanic tai Tarivid?
[This message has been edited by Jonttu (edited 16-05-2006).]

Jupa
Jäsen lähetetty: 16-05-2006 21:34     Napsauta tästä nähdäksesi Jupa profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei Jonttu ja muut. En muista antibiootin nimeä, mutta sen muistan, että sen jälkeen tämä kaikki
alkoi. Sitä ennen olin terve, ainakin pidin itseäni terveenä, jos närästystä ei lasketa mukaan, se on
nimittäin vaivannut lapsesta saakka. Tämänhetkisten oireiden lista on piiiiiitkä.

Jonttu
Jäsen lähetetty: 17-05-2006 01:18     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Jupa, pistän lähes pääni pantiksi että söit joitakin noista antibiooteista (ovat ns. fluorokinoloneja).
Mulla alko oireet myös välittömästi niitä syötyäni. Syy-yhteys on 100% päivänselvä ja jenkeissä
vastaavia kokemuksia on pilvin pimein (vaikka lääkefirmat eivät sitä myönnä). Mitä oireita sulla
mm. on? Voit laittaa myös meiliä jos haluat: nostis@suomi24.fi
[This message has been edited by Jonttu (edited 17-05-2006).]

iita
Uusi jäsen lähetetty: 17-05-2006 11:53     Napsauta tästä nähdäksesi iita profiilin   Tästä voit
lähettää viestin iita:lle     Muokkaa/poista viesti

Olen tänä vuonna 22 vuotta täyttävä nuori nainen. Äitini alkoi epäilemään minulla olevan
fibromyalgia. Diagnoosia en ole käynyt edes hakemassa sillä olen koko pienen ikäni kärsinyt
kovista kivuista, sen takia jouduin luopumaan viulistin urasta (soitin 16 vuotta). Minulla on lisäksi
diabetes, hermovaurio oikeassa kädessä/niskassa, tennis- ja golfkyynärpää jotka leikattu viime
marras- ja joulukuussa. Sen vuoksi sanoin äidilleni etten halua kuulla enää yhtään uutta diagnoosia.

Viime marraskuussa huomasin kipuja myös polvissa ja vasemmassa kädessä vaikka se on ollut
viulunsoitosta huolimatta terve. En uskaltanut puhua asiasta kenellekään mitään ettei minua vain



pidettäisi laiskana ja sääliä hakevana. Nyt kun kuulin fibromyalgiasta ensimmäisen kerran ja olen
saanut kohtalotoverin kanssa vaihtaa ajatuksia, en enää häpeä ollenkaan sanoa että väsyttää taas.
Kivut ovat kovat, unen laatu huono, väsyttää vaikka nukkuisi kellon ympäri, töissä ei tahdo jaksaa,
muisti on heikentynyt, sanat unohtuvat, masentaa... Ja tähän päälle vielä se että joudun pyytämään
töissä apua raskaiden tavaroiden kantamiseen muilta sillä oikea käteni ei kestä mitään nuiden
muiden vammojen takia.

Tänä aamuna taas on sormet jäykkänä ja puuduksissa (tätä tapahtuu varsinkin työpäivän jälkeen),
jalkoihin ja niveliin sattuu ja tottakai, väsyttää. Ruokavalion olen muuttanut jo lähes vuosi sitten,
lihaa en syö juuri ollenkaan, ehkä kerran kolmessa kuukaudessa, rasvaisista ruoista tulee paha olo
(onneksi ) ja kasviksia ja marjoja rakastan. Salilla käyn vähintään kahdesti viikossa ja rullaluistelen
ja pyöräilen, talvella kävelen. Kyllä liikunta auttaa mutta ei kehtaa keskellä yötä lähteä juoksemaan
pihalle, hullunahan ne mua pitäisi...

Kyllä minä fibromyalgian vielä hyväksyn, saisin ainakin kunnon selityksen loppuihin
selittämättömiin oireisiin. Olen onnellinen niistä päivistä kun pystyn töihin menemään hieman
virkeämpänä ja lähes kivuitta. Muistini mukaan viimeinen vuosi kivuttomana oli joskus 1997 tai
jotain, ala-yläasteella. Toivottavasti reuman saa kuitenkin sulkea pois, sitäkin äiti epäilee (hän on
sairaanhoitaja).

Mutta emmekö kuitenkin ole onnellisia että meillä liikunta auttaa? Kuolisin jos en saisi urheilla tai
liikuntakyky menisi. Pidetään päämme pystyssä

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 17-05-2006 12:48     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

karitva; 15-05-2006 21:35: "Ihan olet oikeassa,lum@ukko, kun painotat omaisseurantaa
sairaanhoidossa. Olen itsekin monesti sitä tehnyt ja hyödylliseksi havainnut niin potilaalle, hoitajille
kuin itsellenikin...kokemusta on kertynyt moneen lähtöön."

Onpa ihmeellistä tämä sympatia. Sitä voit antaa vain vasta käytyäsi läpi kiven: olisikohan myös niin
että nuo lääkärit jotka "asiaamme" osaavat ja/tai haluavat oikeasti hoitaa, olisi myös jossain
vaiheessa lyöty lyttyyn?

Paljon on lääkäreitä ja hoitajia jotka työskentelevät tässä 'systeemissä' ja aidosti yrittävät parhaansa.
Raskas on heidänkin taakkansa... ja sitten vielä kaiken tuon rikollisen ympäristön sisään tulee meikä
"psyko turhan narisija". Kiitos sulle hoitsu & lääkäri joka jaksat meitä joiden diagnoosin digitaali
näyttö on pelkkää nollaa.

Kaameinta tässä on 'ylilääkärien' salaileva asenne (vrt. yllä). Kun syyllistä ei saa etsiä, silloin ei
ikinä asiat myöskään korjaannu: kun leikkaussalissa hoitsu kiireessä yhdistää letkut väärin(Tosi On
sanoi Oravapankki), asia tulee selvittää eikä mättää multaa päälle, lisätä kyynelten kastelemia
kukkaisia. Syyhän tässä 'pikku vahingossa' ei voi olla hoitsun, vaan leikkaussalijärjestelmän
asentajan, tarkastajan tms joka on rakentanut systeemin siten että 'kaikki töpselit' voidaan sekoittaa
keskenään.

Mitä ihmeen hyötyä on verovaroilla koulutetuista huippuosaajista jos liittimet sotkeentuvat, potilaat
kuolee, järjestelmää hallitsevat itseensä tyytyväiset jästipäät ? Jästipäät jotka sabotoivat kaikki
yritykset luoda standardisoituja työ & seuranta/arviointimenetelmiä?



Viime vuosikymmenen 'muoti' teollisuudessa ja kaupassa oli ISO -standardien läpivienti. Valtavat
voimavarat käytettiin menetelmiin sekä 'syyllisten löytämiseen' eli ongelmien korjaamiseen.
Sosialismimme 'haloset' kauhistelevat muutaman sadan hlön liikennekuolemia lisäten syyttömille
sakkoa sakon poäälle, mutta mutta sairaan sairaanhoidon tappamat tuhannet --> "olkaa psykopaatit
HILJAA"!

Lisää rahaa sairaanhoidolle? Eikä mitä! Lääke sairaanhoitoon:
1. puolet noista rahoista pois
2. hölmöt työntekoa haittaavat yksilöt kilometritehtaalle (30%.)
3. lopuille menetelmä koulutusta

Uuvuttaako tuo lääke oikeat sairaalan 'duunarit', joutuvatko he juoksemaan lujempaa? Ei suinkaan.
Kun 'tihutyön' tekijät ovat poissa, työmäärä putoaa heti 60%. Tunnettu tosiseikka yritysmaailmasta:
10% henkilöstöstä tekee töistä 90%, ei sairaanhoitoala ole tuta kummempi.

Ihmiset kunnioittavat käytävällä juoksevaa 'duunaria' ... onpa tehopakkaus. Soopaa! Tuo
'kunnioitettu' ei hallitse tekemisiään, siksi sen pitää juosta. Se jolla on pallot hanskaas kerkeää
vaikka kuppilaan kahville, kävellen. Vielä pahempaa jos esimerkkimme juoksija juoksee väärään
suuntaan: tarvitaan 9 hlöä paikkaamaan tekosensa...
-----------------------------------
Joopa. Asiaan mennäkseni, alla MSNBC ohje potilaan omaisille. Toivon jaksavani kääntää sen,
vaan senhän voit sinäkin tehdä/teettää meille, eiks vaan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
OHJEITA potilaille, MSNBC:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

Study reveals medication mistakes
http://www.msnbc.com/news/843120.asp?0cv=CB10

Ask your doctor if your treatment is based on the latest evidence...latest scientific evidence are
available from the National Guidelines Clearinghouse at http:www.guideline.gov

Errors related to morphine, insulin, blood thinners prove most deadly. A new study reveals the most
common causes of deadly mistakes related to medications. NBC's Robert Bazell reports.

Robert Bazell
NBC NEWS
Dec. 4 — A new study examined more than 100,00 cases of medication error. It found that mistakes
related to morphine-based medications were the most common errors leading to death or injury.
NBC’s Robert Bazell reports.

DONNA ALTIERI was often the star attraction of family gatherings. At age 51, she had a bout of
diarrhea and went to the doctor who wrote a prescription for a drug called “opium tincture,
camphorated” which contains a tiny amount of morphine. But the pharmacist filled the prescription
with a drug simply called “opium tincture,” which contains 25 times as much morphine.
“I walked in the door, my wife’s standing there in the kitchen with the phone in her hand,” said
Donna’s son Daren. “And she looked at me and all she could say is, ‘Your mother has died.’”
Doctors initially thought Donna had suffered a heart attack, but a coroner’s investigation concluded
it was “morphine intoxication.”



Researchers estimate that 7,000 Americans die each year from the wrong medication or the wrong
dose — and many more are sickened or injured.
A study released Wednesday by the non-profit group US Pharmacopeia examined more than 100,00
cases of medication error. It found that morphine-based medications are among the most common
errors that lead to death or injury. The others involve insulin, which regulates sugar metabolism,
and the blood thinning agents heparin and warfarin.
What are the reasons for the mistakes?
“Handwriting is one. The fact that they may look alike in their packing or labeling, and finally the
fact that they may sound alike in verbal orders,” says Diane Cousins of US Pharmacopeia.
Doctors’ handwriting has been a joke for many years, but it remains a potentially deadly problem.
One prescription written for a patient called for Sinequan, a powerful anti-depressant, but the
druggist dispensed Singulair, an asthma medication.
It is easy to see how mistakes can be made. For instance, two packages of a drug used to induce
paralysis during surgery look similar but one actually has five times the dose. Also, containers of
entirely different drugs that might be found in one operating room can also look alike.

How can you work with your doctors to get the appropriate health care? These tips can help.

1 / 7
The single most important way you can help to prevent errors is to be an active member of your
health care team. That means taking part in every decision about your health care. Research shows
that patients who are more involved with their care tend to get better results. Some specific tips,
based on the latest scientific evidence about what works best, follow.

Make sure that all of your doctors know about every medicine you are taking. This includes
prescription and over-the-counter medicines, and dietary supplements such as vitamins and herbs.
At least once a year, bring all of your medicines and supplements with you to your doctor. "Brown
bagging" your medicines can help you and your doctor talk about them and find out if there are any
problems. It can also help your doctor keep your records up to date, which can help you get better
quality care.

Make sure your doctor knows about any allergies and adverse reactions you have had to medicines.
This can help you avoid getting a medicine that can harm you.
2 / 7
When your doctor writes you a prescription, make sure you can read it. If you can't read your
doctor's handwriting, your pharmacist might not be able to either.

Ask for information about your medicines in terms you can understand—both when your medicines
are prescribed and when you receive them.
-What is the medicine for?
-How am I supposed to take it, and for how long?
-What side effects are likely?
-What do I do if they occur?
-Is this medicine safe to take with other medicines or dietary supplements I am taking?
-What food, drink, or activities should I avoid while taking this medicine?

When you pick up your medicine from the pharmacy, ask: Is this the medicine that my doctor
prescribed? A study by the Massachusetts College of Pharmacy and Allied Health Sciences found
that 88 percent of medicine errors involved the wrong drug or the wrong dose.

3 / 7



If you have any questions about the directions on your medicine labels, ask. Medicine labels can be
hard to understand. For example, ask if "four doses daily" means taking a dose every 6 hours
around the clock or just during regular waking hours.

Ask your pharmacist for the best device to measure your liquid medicine. Also, ask questions if
you're not sure how to use it. Research shows that many people do not understand the right way to
measure liquid medicines. For example, many use household teaspoons, which often do not hold a
true teaspoon of liquid. Special devices, like marked syringes, help people to measure the right dose.
Being told how to use the devices helps even more.

Ask for written information about the side effects your medicine could cause. If you know what
might happen, you will be better prepared if it does—or, if something unexpected happens instead.
That way, you can report the problem right away and get help before it gets worse. A study found
that written information about medicines can help patients recognize problem side effects and then
give that information to their doctor or pharmacist.

4 / 7
If you have a choice, choose a hospital at which many patients have the procedure or surgery you
need. Research shows that patients tend to have better results when they are treated in hospitals that
have a great deal of experience with their condition.

If you are in a hospital, consider asking all health care workers who have direct contact with you
whether they have washed their hands. Handwashing is an important way to prevent the spread of
infections in hospitals. Yet, it is not done regularly or thoroughly enough. A recent study found that
when patients checked whether health care workers washed their hands, the workers washed their
hands more often and used more soap.

When you are being discharged from the hospital, ask your doctor to explain the treatment plan you
will use at home. This includes learning about your medicines and finding out when you can get
back to your regular activities. Research shows that at discharge time, doctors think their patients
understand more than they really do about what they should or should not do when they return
home.

5 / 7
If you are having surgery, make sure that you, your doctor, and your surgeon all agree and are clear
on exactly what will be done. Doing surgery at the wrong site (for example, operating on the left
knee instead of the right) is rare. But even once is too often. The good news is that wrong-site
surgery is 100 percent preventable. The American Academy of Orthopaedic Surgeons urges its
members to sign their initials directly on the site to be operated on before the surgery.

Speak up if you have questions or concerns. You have a right to question anyone who is involved
with your care.

Make sure that someone, such as your personal doctor, is in charge of your care. This is especially
important if you have many health problems or are in a hospital.

6 / 7
Make sure that all health professionals involved in your care have important health information
about you. Do not assume that everyone knows everything they need to.

Ask a family member or friend to be there with you and to be your advocate (someone who can
help get things done and speak up for you if you can't). Even if you think you don't need help now,
you might need it later.



Know that "more" is not always better. It is a good idea to find out why a test or treatment is needed
and how it can help you. You could be better off without it.

7 / 7
When your doctor writes you a prescription, make sure you can read it. If you can't read your
doctor's handwriting, your pharmacist might not be able to either.

Ask for information about your medicines in terms you can understand—both when your medicines
are prescribed and when you receive them.
-What is the medicine for?
-How am I supposed to take it, and for how long?
-What side effects are likely?
-What do I do if they occur?
-Is this medicine safe to take with other medicines or dietary supplements I am taking?
-What food, drink, or activities should I avoid while taking this medicine?

When you pick up your medicine from the pharmacy, ask: Is this the medicine that my doctor
prescribed? A study by the Massachusetts College of Pharmacy and Allied Health Sciences found
that 88 percent of medicine errors involved the wrong drug or the wrong dose.

If you have any questions about the directions on your medicine labels, ask. Medicine labels can be
hard to understand. For example, ask if "four doses daily" means taking a dose every 6 hours
around the clock or just during regular waking hours.

Ask your pharmacist for the best device to measure your liquid medicine. Also, ask questions if
you're not sure how to use it. Research shows that many people do not understand the right way to
measure liquid medicines. For example, many use household teaspoons, which often do not hold a
true teaspoon of liquid. Special devices, like marked syringes, help people to measure the right dose.
Being told how to use the devices helps even more.

Ask for written information about the side effects your medicine could cause. If you know what
might happen, you will be better prepared if it does—or, if something unexpected happens instead.
That way, you can report the problem right away and get help before it gets worse. A study found
that written information about medicines can help patients recognize problem side effects and then
give that information to their doctor or pharmacist.

If you have a choice, choose a hospital at which many patients have the procedure or surgery you
need. Research shows that patients tend to have better results when they are treated in hospitals that
have a great deal of experience with their condition.

If you are in a hospital, consider asking all health care workers who have direct contact with you
whether they have washed their hands. Handwashing is an important way to prevent the spread of
infections in hospitals. Yet, it is not done regularly or thoroughly enough. A recent study found that
when patients checked whether health care workers washed their hands, the workers washed their
hands more often and used more soap.

When you are being discharged from the hospital, ask your doctor to explain the treatment plan you
will use at home. This includes learning about your medicines and finding out when you can get
back to your regular activities. Research shows that at discharge time, doctors think their patients
understand more than they really do about what they should or should not do when they return
home.



If you are having surgery, make sure that you, your doctor, and your surgeon all agree and are clear
on exactly what will be done. Doing surgery at the wrong site (for example, operating on the left
knee instead of the right) is rare. But even once is too often. The good news is that wrong-site
surgery is 100 percent preventable. The American Academy of Orthopaedic Surgeons urges its
members to sign their initials directly on the site to be operated on before the surgery.

Speak up if you have questions or concerns. You have a right to question anyone who is involved
with your care.

Make sure that someone, such as your personal doctor, is in charge of your care. This is especially
important if you have many health problems or are in a hospital.

Make sure that all health professionals involved in your care have important health information
about you. Do not assume that everyone knows everything they need to.

Ask a family member or friend to be there with you and to be your advocate (someone who can
help get things done and speak up for you if you can't). Even if you think you don't need help now,
you might need it later.

Know that "more" is not always better. It is a good idea to find out why a test or treatment is needed
and how it can help you. You could be better off without it.

If you have a test, don't assume that no news is good news. Ask about the results.

Learn about your condition and treatments by asking your doctor and nurse and by using other
reliable sources. For example, treatment recommendations based on the latest scientific evidence
are available from the National Guidelines Clearinghouse at http:www.guideline.gov Ask your
doctor if your treatment is based on the latest evidence.

If you have a test, don't assume that no news is good news. Ask about the results.

Learn about your condition and treatments by asking your doctor and nurse and by using other
reliable sources. For example, treatment recommendations based on the latest scientific evidence
are available from the National Guidelines Clearinghouse at http:www.guideline.gov Ask your
doctor if your treatment is based on the latest evidence.

Source:AHRQ

One solution to the problem of doctors’ bad handwriting has been to increase computerization in
hospitals — but that, too, can create problems.
“We find that while entering information into the computer may in fact reduce certain types of
errors, it does in some cases cause other types,” says Cousins.
The report found some positive changes. A few years ago, overdoses involving cancer medications
were a major problem. Strict controls in many hospitals have cut the incidence by almost 90 percent.
But the report finds that almost half the time, medication errors involve overworked, distracted or
inexperienced staff — a serious obstacle to solving this ongoing, deadly threat



tyttönen
unregistered lähetetty: 17-05-2006 14:54           Muokkaa/poista viesti

kahdella siskollani on todettu jokunen vuosi sitten fibro, ja nyt epäilen itsellänikin toisen raskauteni
jälkeen on ollut hirveitä särkyjä, tälläkin hetkellä oikea jalkani on ollut puutunut ja särkevä viikon
putkeen. lasten kanssa alkaa olla aika rankkaa vaikka ovat tosi kilttejä. mulla on lääkäri varattuna
ensi tiistaille...saa nähdä mitä lääkäri täti meinaa, nyt on pelko puserossa kumpaan kastiin hän
kuuluu,heittääkö pihalle vai tutkiiko ja neuvoo.....sitä odotellessa

karitva
unregistered lähetetty: 18-05-2006 11:45           Muokkaa/poista viesti

Mitäs lääkäri mahtoi sanoa "Tyttöselle"?
Sulla kun on nyt noita kipuja ja herkkyyttä fibroon, niin omasta kokemuksestani neuvoisin sinua
kuten tytärtänikin aloittamaan sinnikkäästi Piletes-tyyppisen venyttely-jumpan.
Opettele 5-7 hyvää liikettä kunnolla ajan kanssa ja hengitystekniikka siinä on erikoisen tärkeä.
Saat kaikki nivelesi taas "auki" ja hapetettua, niin säryt helpottavat.
Mullakin on fibro-diagnoosi ollut iät ja ajat ja kun ei ollut aikaa lasten takiakaan juosta
jumppasaleilla, tulin hyvin kipuiseksi ja jäykäksi, mitä sitten nivelrikotkin alkoivat ennenaikaisesti
uhata.
Tuo rauhallinen ja tehokas venyttävä, hapettava jumppa sopii kaikille. Itse en ole tarvinnut sen
ansiosta kipulääkkeitä, Omega3 ja Glucazinia käytän. Jumppaan aamuöisin 15 -60 min. tarpeen
mukaan ja sitten taas uni maistuu sikeänä.
Tyttäreni, jolla myös on pikkuinen, on nähnyt tuon "paranemiseni" ja harrastaa samaa ja kiittelee
tätä konstia.
Mulla on tästä yli 10 vuoden kokemus, enkä tästä luovu!
Lääkäritkin sanovat lausunnoissaan:"Potilas jatkakoon tätä omatoimista voimisteluaan päivittäin."
Liikeradat palautuivat ja säryt ovat hallinnassa, kun nivelraot eivät jumita ja lihakset saavat happea.
Kirjastakin pääset juoneen, Google-haulla netistä saat tietoa, fysioterapeutitkin voivat tarkistaa, että
teet liikkeet oikein...ja siinä sulla "paketti", jonka voit ottaa kotona käyttöön, kun töiltäsi ehdit. Ei
tule kalliiksikaan.
Niin minäkin aikoinani aloitin jostakin englanninkielisestä uutisesta, harjoittelin liikkeen päivässä ja
hengitystekniikka alkoi sujua 2 viikon harjoittelulla. Napa selkärankaan ja lattiaa kohti oli hankala
aluksi.Mutta päivä päivältä se sujui paremmin. Kantsi kokeilla!
Tee mitä vain, mutta älä ensimmäiseksi nuorena ihmisenä ala syödä tulehduskipulääkkeitä!
Tsemppiä, kuullaan.
BL
Uusi jäsen lähetetty: 18-05-2006 12:10     Napsauta tästä nähdäksesi BL profiilin   Tästä voit
lähettää viestin BL:lle     Muokkaa/poista viesti

Olen sairastanut fibroa jonkun vuoden ja olotila vaihtelee. Kipeitä jaksoja on usein ja ne kestää
kuukausia. Sitten on lyhyt hyvä jakso, niinkuin nytkin kun on viileämpää. Sain lääkkeeksi juuri
Efexoria, mutta sain niin hirveät sivuoireet, pahoinvointi, päänsärky, karmea olo, pyörrytys ym.
Lopetin lääkkeen. Kuinka muut, jotka olette syöneet sitä, olette kokeneet kyseisen lääkkeen. Onko
se tavallista, että tulee boin karmeat oireet. miten niitten kanssa voi olla työssä ja kauanko ne
kestäisi suunnilleen.Tiedosta kiitollinen.Uskaltaisko alotta uudelleen.



keijo
Uusi jäsen lähetetty: 18-05-2006 13:13     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin keijo:lle     Muokkaa/poista viesti

- Jalan puutuminen ='ajoittainen halvaustila' hävisi amalgam -paikkojen poistamisen jälkeen, 100%.
- ei ...semmosille pillereille joista olo huononee. Kymmenisen vuotta minä pysyin töissä coldrexilla
(=asperin & c-vitamiini), en suosittele tätäkään kelleen, sillä jotain se auttaa, toisia ei... Kullekin on
suotu järki, arvostelukyky, ystävät, käyttäkäämme niitä itsemme hoidossa! Suurin osa 'lääkäreistä'
kehoittaa uskomaan: niiden oppi on siis uskonto - uskontoja ei saa kyseenalaistaa ... Elikkäs,
Avainsana: |auttaako|
- "Tuo rauhallinen ja tehokas venyttävä, hapettava jumppa sopii kaikille."
Ehdottoman hyvä ohje. Mutta. Minä, "Kai Kille", en kuulune (?) tuohon ryhmään ... olen varmaan
niin "psyko" että vähäinenkin lihasrasitus vastaa kylätappelua: poden parhaillaan maanantain pikku
autoremonttia, kauankohan kestänee? Tahi sitten olen niinpal tippaiitain elohopealla ja
antibiooteilla kyllästetty jotta lymfakierron nuudelit on kaikki säpäleinä. (Minulle yö-uni tulee vain
em. ristiselän/iskias tärykone hieronnan kautta, siis jos viikolla olen tehnyt jotain 'näkyvää'.)

Testikysymys lukijalle, tee/kerro meille myös kivun/fibron itsearviointi 1-10. Missä 'tasossa' olet,
mistä kuvakulmasta ohjeesi nousee? Ykkönen on oireilua, Kymppi keikkuu tajunnan menetyksen
rajamailla. Aerobicciin, töihin jos pääset, taso lienee 1-2, kuutostasossa vietät 90% ajasta sängyssä,
kaheksikossa puheesi sammaltaa ja kyyneleet tirisee etsiessä kivutonta asentoa... Eli ts. pystytkö nyt
istumaan, vai näpytteletkö sängyssä, vai lukeeko sinulle tämän tekstin joku toinen, 'sammallatko
ohjeita tyttärelle'?
Itse 'olen onnellinen tästä keskim tasosta 6' joskus käytyäni kympissä...

Crisse
Uusi jäsen lähetetty: 18-05-2006 13:47     Napsauta tästä nähdäksesi Crisse profiilin   Tästä voit
lähettää viestin Crisse:lle     Muokkaa/poista viesti

Minä aikoinani kanssa koitin efexoria fibrooni, mutta ei ollut mitään apua. Hirveä olo mullekkin
siitä tuli ja ei helpottanut vaikka käytin sitä useamman kuukauden.
Lukuisista lääkekokeiluista päädyin Tolvoniin jolla oli vähiten haittavaikutuksia. Sillä saan
parannettua yöunia, mutta sekin väsyttää aika paljon päivälläkin, kun entuudestakin väsyttää
melkein aina. Toinen huono puoli on että se lisää ruokahalua ja sitämyötä painonnousua.
Tärkein kuitenkin on, että yöyneni on parantunut, vaikkei ole läheskään normaalia. Otan sitä
lääkettä kaikista pienimmän määrän jolla vältän tai vähennän haittoja.

karitva
unregistered lähetetty: 18-05-2006 13:56          Muokkaa/poista viesti

Joo, kyllä nuo keijon yläarvot on tullut entisaikaan niin hyvin tutuiksi, että osaan niitä varoa. Seison
vaikka päälläni, jos auttaa jotenkin. Noista Somadryl Compeista ja Tripryleistä ja ties mistä sain
poskenikin puuduksiin, enkä töissä nimeäni tunnistanut. Tosi kurjaa. Mun yksi lääkärini oli sitä
mieltä, että fibrot saavat sivuvaikutuksia noista särky-ja tulehduskipulääkkeistä herkemmin kuin
muut eli saavat ne liian vahvoina annoksina.
Mulle tuo hienosäätö ei onnistunut koskaan ja aloin käydä avannossa, harrastaa Pilates-tyyppistä
jumpppaa yms., mistä en aiokaan luopua. Sinä, hyvä keijo, taidat olla niin paksunahkainen kuin
minun isänikin, että katujyrä vasta taitaisi riittää nivelten ja nikamien aukipitämiseen (-Terkkuja
vain vaimollesi!), mutta me "tyttöset" saamme varmasti vähemmästäkin avun; toivon niin.



tyttö
unregistered lähetetty: 18-05-2006 16:52          Muokkaa/poista viesti Jupa ja Jonttu

Siis haloo! Tarividissa kuten muissakin lääkkeissä on mukana tuoteseloste haittavaikutuksineen.
Älkää nyt sentään haittavaikutuksia sekoittako fibromyalgiaan. Vaihtakaa toiseen antibioottiin, jos
saatte haittavaikutuksia. Kyllä olisi aivojen käytöstä apua...

"Haittavaikutukset:
Valmiste voi aiheuttaa mm. vatsakipua, pahoinvointia, ripulia tai muita ruoansulatuskanavan oireita.
Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. päänsärky, huimaus ja unihäiriöt sekä ihottumat ja
muut allergiset reaktiot. Lääkityksen aikana on syytä välttää runsasta auringonvaloa ja solariumia,
koska iho saattaa palaa tavallista herkemmin. Jänteisiin voi joskus tulla tulehduksia tai repeämiä."

Jonttu
Jäsen lähetetty: 18-05-2006 18:20     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Haloo itselles. Lääkkeen sivuvaikutuksien pitäisi loppua sillon kun lääkkeen käytön lopettaa. Mikäli
ne vaan jatkuu ja jatkuu, kyseessä ei ole sivuvaikutus vaan lääkkeen aiheuttama vaurio.
Minulla ei ole diagnosoitu fibroa ja tuskin sitä onkaan, mutta oireet joka tapauksessa muistuttavat
sitä hyvin paljon.

Jonttu
Jäsen lähetetty: 18-05-2006 18:21     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti
Sitä paitsi minäpä "käytin aivojani" ja vaihdoin heti toiseen antibioottiin mutta oireet ne vain
jatkuvat...

Jupa
Jäsen lähetetty: 18-05-2006 22:57     Napsauta tästä nähdäksesi Jupa profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei Haloo tyttö! Elä pidä muita tyhmänä jos et tunne.
Kerroin aiemmin antibiootista:
-En ole osannut yhdistää sitä mitenkään siihen antibioottiin.
-Lieneekö lääkekuuri ollut se viimeinen oljenkorsi joka taittoi aasin selän ja romahdutti elimistöni
puolustusmekanismin täysin.
-En uskalla sanoa oliko se ensimmäinen antibiootti helmikuussa -02 joka sai koko rumban käyntiin,
mutta siltä se vaikuttaa.

En kirjoittanut antibiootin sivuvaikutuksista, enkä syytä yksistään sitä tästä viheliäisestä sairaudesta
jonka kourissa olen. Siitä on yli 4 vuotta aikaa kun söin sen kuurin ja useita sen jälkeen eri
tulehduksiin joita tuli (MIKSI TULI?) aivottomana ihmisenä yritän ajatella ettei sivuvaikutukset
enää tänäpäivänä pitäis vaikuttaa, viimeisen kuurin söin juhannuksena -02.
Vai vaikuttaako tyttö?



Kuten aikeisemmin kirjoitin, en ole ollut terve sen jälkeen. Kun söin eka kuurin, se oli varalta
haavatulehdusta ehkäisemässä. En tuntenut sivuvaikutuksia silloin kuurin aikana, mutta kohta
sairastuin angiinaan. Jne jne...

Jupa
Jäsen lähetetty: 18-05-2006 23:30     Napsauta tästä nähdäksesi Jupa profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei Jonttu! Kysyit oireistani.
Ensin tuli jatkuvat rintakivut (neljä vuotta sitten). Ne laajenivat selän puolelle ja siitä löivät läpi
kehon. Sitten hartianseutu kipeytyi ja myös molemmat kädet. Sen jälkeen pikku hiljaa kipu levisi
koko kehoon.

Nyt on jatkuvaa huimausta ja päänsärkyä, mahakipuja, selkärankakipuja, kaikissa lihaksissa ja
nivelissä kipuja. Kivut voidaan eritellä eri kategorioihin. Toisinaan on pistävää, kirvelevää,
polttavaa, pakottavaa ja vihlovaa ja sietämätöntä kipua. Myös "salamaniskuja" vartalon läpi.
Lihasjäykkyyttä ja unettomuutta. Päivät vaihtelevat, on hyviä ja huonoja jaksoja. Nyt on ollut
oikeastaan vain huonoja. Odotan silti innokkaana, että josko se parempi jakso olis tulossa...

Noitatyttö
unregistered lähetetty: 19-05-2006 12:49          Muokkaa/poista viesti

Hei! Luin tänään tämän koko palstan alusta saakka melkein kaiken. Kukaa ei maininnut sellaista
seikkaa, että sängyn paikka vaikuttaa fibromyalgikon unen laatuun (tai laaduttomuuteen).
Fibromyalgian lisäksi on muitakin "uskomuksia" joita pidetään huuhaana. Yksi on maasäteily, tai
miksi kukin sitä haluaakin kutsua. Joka tapauksessa olen huomannut, että jos nukun
maasäteilykentän (tai vesisuonen) päällä, uni on pinnallista koiranunta 10-15 minuutin pätkissä.
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Aikavyöhyke: GMT+2

Seuraavaksi uusin aihe | Seuraavaksi vanhin aihe
Ylläpidon toimia: Sulje aihe | Arkistoi/Siirrä | Poista aihe
Lähetä uusi aihe  Vastaa viestiin
Keskusteluaiheet:
Ultimate Bulletin Board 5.45c
------------------------------------------------------------------
Lähetä uusi aihe  Vastaa viestiin
Oma profiilisi | Rekisteröidy | Omat asetukset | FAQ

Noitatyttö
unregistered lähetetty: 19-05-2006 13:06         Muokkaa/poista viesti

Edellisen lisäksi olen huomannut (vahingossa), että vaihdevuosioireisiin tarkoitettu luontaislääke
Vitamore Total auttaa siihen kokonaisvaltaiseen kipuun, joka on milloin missäkin. Tuota lääkettä ei
ole ollut nyt pariin viikkoon saatavilla, ja kivut sekä jäykkyys ovat nyt palanneet vähitellen.
Lääke on aika kallis ja sitä joutuu syömään kolmisen viikkoa, ennen kuin vaikutuksen huomaa,
mutta olo on paljon parempi! Oireeni alkoivat n. 42 vuotiaana läheisen kuoleman jälkeen. (Stressi?)
Neljä-viiskymppisten naisten kannattais ainakin kokeilla tuota. Netistä löytyy siitä tietoa.
Syön myös karnosiinia, E-epaa, Helokkiöljyä ja Piimaxia. Särky- ja muita lääkkeitä yritän välttää,
etteivät munuaiseni kärsi.
Kunpa joku keksisi tähän tautiin syyn!

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 19-05-2006 16:48     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle   Muokkaa/poista viesti

karitva 18-05-2006 13:56 ... "(-Terkkuja vain vaimollesi!), mutta me "tyttöset" saamme varmasti
vähemmästäkin avun; toivon niin."

Onneksi tulee päivä jolloin kirjat avataan, silloin voin osoittaa äpittäjille tämän faktan: jos löytyisi
injektioruisku johon kipuni kokoaisin, tuhat hevosta sillä piikillä kaatuisi ennekuin edes alkaisi tätä
ainetta siitä tiristämään... Nähdessäni kohtalotoverin, sanoja ei tarvita: tiedän sen silmistäsi. Ikävä
kyllä, sama pätee turhan-inisijöihin...

Mistä minulle tulee apu? Apu minulle tulee Herralta joka on tehnyt Taivaan ja Maan - sanoi
psalmisti. Tämä samainen kirja sisältää yllättäin myös ainoan oikean tieteellisen menetelmän (siis
EI '/lääke/uskonto/tiede/'):
---> Koettele, testaa kaikki, pidä vain se mikä testin läpäisee... ja hylkää huonoksi
havaittu! ...kaikki=KAIKKI (1Tess5) ...tämä menetelmä toimii aina kaikille rehellisille, niin
oikeassa tieteessä kuin kotona. Myös apua, ottaakko?jättääkkö -pillerit, tai lääkärin valinta -
ymmärrystä etsiessä.



Toit esiin erään tärkeän pointin: tukiryhmää kaipaava kansanjoukko on fibrojen omaiset. Nuo ne
vasta superjoukkoa on - jos kestävät tukemassa tämmöisitä 'laiskottelevaa, tiistai-iltaisin hyppelevää
rullatuolipotilasta'.
Toinen juttu: "fibrot saavat sivuvaikutuksia noista särky-ja tulehduskipulääkkeistä herkemmin kuin
muut eli saavat ne liian vahvoina annoksina."
- tämä saattaisi olla ravinnon imeytymis 'häiriö'? Vrt. aiemmin mainitsemani fibroon liittyvä '-kuin
ripulin hoitotapa'.
Hei kaikkea hyvää sukulaissieluille.

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 19-05-2006 17:34    Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

Yksi seikka jota ei ole vielä mainittu: Eräällä fibrotutulla todettiin koko kropan CT-kuvauksessa
selkärangan alaosassa ahtauma. Näin voi olla missä kohden rankaa hyvänsä, aiheuttaen monia
juttuja, mm. uupumusta. Sankarittaremme lääkärin mukaan tuo ahtauma olisi fibron taustalla, ja
kirurgi kun oli, niin syyhysi puukotusta...

Jos asiaa hiukankin miettii, näkee jo kaukaa että tämä diagnoosi on soopaa: fibrossa 'tilanne'
elää/vaihtelee välillä lähes päivittäin - sitä ei selkäranka ahtauma tee, vaan kyllähän nuo luut pysyy
'vakiona'. Näin vuodet kuluvat myös esimerkillämme: 11kk 'petipotilaana, 1kk kylän ahkerimpana
siivoojana...

Onneksi sain puhuttua ympäri eikä puukotusta tehty: paljastui myös että kun nuo nikamat avataan,
ne myös jätetään auki... hetkinen haloo mikä lopunikäinen riesä avanteesta tulekaan? "No vaatihaan
se tietenkin jatkuvaa hoitoa" -lääkäri 'paljasti' ...MUTTA vasta sitten kun sankarittaremme asiaa
osasi tivata.
-------------------------------------------

'Pikku nootti' CT-scan-scämmistä:
"Säteilyannos yhdestä tutkimuksesta on sama kuin joillakin atomipommista selvityneillä. Mutta
sairaille tämän tutkimuksen edut ovat haittoja suuremmat":
More Cancer Risk Seen in Full-Body CT Scans http://www.latimes.com/news/science/
la-sci-bodyscan31aug31,1,3091872.story?coll
=la-home-headlines
August 31, 2004; By Thomas H. Maugh II and Daniel Costello, Times Staff Writers



fibro 25 v.
unregistered lähetetty: 19-05-2006 19:19          Muokkaa/poista viesti

Noitatyttö! Maasäteilyn tutkitutin n. 30 vuotta takaperin ja vaihdoin sänkynpaikkani sen mukaan.
Asun edelleen samassa talossa ja vibro oireet on vain pahentuneet.
Että ei auttanu mulle.

fibro 25 v.
unregistered lähetetty: 19-05-2006 19:23           Muokkaa/poista viesti

Karitva! Olen samaa mieltä Pilateksistä, mutta en silläkään ole saanut kipuja kokonaan pois.
Samaan tulokseen tai ehkä parempaan pääsin Astranga joogalla. En ole kummassakaan jaksanut
käydä säännöllisesti, mutta joitain niitä liikkeitä teen kotona. Kaikki venytykset ja todella näissä
opetettu hengitys on hyväksi.

karitva
unregistered lähetetty: 19-05-2006 20:01           Muokkaa/poista viesti

Fibro 25v, Totta, ei niissä jumpparyhmissä jaksa tai ehdi käydä vuositolkulla, siksi sanoinkin, että
5-7 hyvää perusteellisesti opeteltua Pilates-liikettä kotona milloin vain toteutettavaksi on yksi hyvä
konsti helpottaa oloa.
Astanga on ihan sama juttu, hyvä, kunhan pääsee sille asteelle itsensä kanssa, että tekee niitä kotona
säännöllisesti.
Tuolla aiemmin nimim.Mati:lla oli kanssa varteenotettavia konsteja, joissa täytyy olla jujua. Olen
samoilla linjoilla kokemusteni kanssa.
Se kalevalainen käsittely tähtää myös lukkojen aukomiseen, joita kipuillessakin syntyy. Jotakin on
ravinnollakin säädeltävissä ja ennen kaikkea turha stressi ja huolestuneisuus on saatava
minimiinminimiin.
Onhan tässä tutkimista... Mutta tutkitaan lisää porukalla. Kivassa porukassa se on rattoisampaakin,
eikö?

Jonttu
Jäsen lähetetty: 19-05-2006 22:31    Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Jupa Oon tosi pahoillani puolestasi, toivottavasti paremmat ajat ois edessä.
Ite oon kans ny rimpuillut näiden kipujen kanssa; tosin pääosassa on toistaiseksi ollu psyykkiset
oireet kuten ahdistus, masis jne. Onko sulla niitä ollut riesana lisäksi?

Mainittit jotain ruokavaliosta. Ootko huomannut jotain linjaa hyödylliseksi? Itse koitan syödä
mahdollisimman paljon kasviksia ja hedelmiä sekä luomutuotteita.



lum@ukko
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Maasäteilyllä -mitä?lieneekään- tulee olla tunnetut fysikaaliset mitattavat parametrit -jos- siihen
aiotaan rakentaa suojamekanismi. Näiden parametrien muutos on sitten mitattavissa sikäli jos-kun
torjuntamenetelmä toimii. Pallosemme viisaimmat sanoivat 20 vuotta sitten että tiedämme
kaikkeuden asioista ehkä 3%. Tuo luku on pienenemään päin... Jäljelle jäävään ihmisen '97%
tyhmyyteen' mahtuu tod. monenlaista 'maasäteilyä', ja vielä enemmän huijauksia. Huomioitavaa on,
että huijari ei aina tule valkoisessa takissa, pidä varas.

Säteilytorjunta yms ihmemagnetismi 'laitteen' teho lieneekin parhaimmillaan myyjäin lop$assa. Siis
jäitä hattuun: maksa ainoastaan jos helpottaa.
Suosittelen unettomuuden torjuntaan tuoretta koivunoksaa solmuun taivutettuna roikkumaan sängyn
ylle, 703.56mm korkeudelle, oksat osoittaen kaakkoon. Tämä torjuu kaikki maasäteilykauppiaat ...
kun kerrot että "mulla on jo järjestelmä"

Noitatyttö
unregistered lähetetty: 20-05-2006 17:31           Muokkaa/poista viesti

lum@ukko Minulle riittää tunnetuksi fysikaalisesti mitattavaksi parametriksi oma kroppa. Miksi
pitäisi aina ja kaikki todistaa tieteellisesti?
Tieteen nimissähän maakin oli pannukakku ja toisin uskovat poltettiin noitina roviolla...
Kiinalaisten tuhansia vuosia harjoittama akupunktiokin tuomittiin länsimaissa aluksi
huuhaana, nyt lääkäritkin jo suosittelevat sitä potilailleen.
Ja sitä paitsi, eihän tuota laitetta ole kenenkään pakko hankkia, kunhan nyt mainitsin asiasta, koska
se minulle on tuottanut iloa elämään. Saan nukutuksi ilman unilääkkeitä ja migreenikohtaukset ovat
vähentyneet huomattavasti. Siinä on minulle parametrejä tarpeeksi!
P.S. Olen allerginen koivulle

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 22-05-2006 09:18     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

Miksi pitäisi aina ja kaikki todistaa tieteellisesti? - tuo ei ole minun väite. Sensijaan se on
perusvaatimus heinähatulle joka väittää tietävänsä paremmin ja estävänsä 'maasäteilyn' ja vielä
rahastaa sillä. On olemassa monenlaista voimakenttää, maapallon voimakenttien muuttamiseen
uskon senjälkeen kun tuo myyntimies pyöräyttää maapalloamme ensin pari kierrosta taaksepäin...
(maadoitus on hilpeä termi tässä yhteydessä).

Minulle riittää tunnetuksi fysikaalisesti mitattavaksi parametriksi oma kroppa.
- oma kroppa on kiintopisteenä hutera. Fibroihmisen oireelle se on tosin ainoa. Tässähän meillä
menee sukset ristiin lääkärien pannukakku usko-tieteen kanssa. (jos ei usko, olet psyko MOT)
- lue tarkasti: sanoin että osta/maksa ...jos auttaa. VAIN jos auttaa.
- yksilön velvollisuus on koetella kaikki, pitää vain se mik on hyvä.

Tieteen nimissähän maakin oli pannukakku ja toisin uskovat poltettiin noitina roviolla...
- Katoliset on aina olleet harhassa -muttei liity aiheeseen-, tämäkin uskontopoliittinen
hallintajärjestelmä kieltää kansalta ajattelun eli Raamatun lukemisen kuten lääkärit fibrolta luvan
itse tutkia aihettani.



Siis älä usko pannukakkuja, tutki itse mitä Raamattu sanoo. Näin alkukielellä: "maa on pallo, pyörii
kiertäen radallansa, kierroksen päivässä..."

Kiinalaisten tuhansia vuosia harjoittama akupunktiokin tuomittiin länsimaissa aluksi
huuhaana, nyt lääkäritkin jo suosittelevat sitä potilailleen.
- eivät uskalla vieläkään 'keskussairaalassa', pilleriu$konnon paine on liian kova

Ja sitä paitsi, eihän tuota laitetta ole kenenkään pakko hankkia, kunhan nyt mainitsin asiasta, koska
se minulle on tuottanut iloa elämään. Saan nukutuksi ilman unilääkkeitä ja migreenikohtaukset ovat
vähentyneet huomattavasti. Siinä on minulle parametrejä tarpeeksi!
- Hyvä kun auttaa, sitä ei tarvitse todistaa kellekään. Ja ole onnellinen kun auttaa, eihän se minua
haittaa: välttämättä apusi ei auta toisia. (Minua haittaavat kansaani rahastavat huijarit; en tarkoita
sinua, mutta tämän aiheen ympärillä niitä on.)

Säteileekö Maasäteileekö:

Elämme elastisen, avaruudessa pyörivän, 'säteilevän', jatkuvasti muuttuvan magneettidynamon
pinnalla. Sen jäähtyneen, ilmapallon-ohuen kuoren alla erilaiset sulat pyörivät materiamassat
aiheuttavat koko elektomagneettisen spektrin alueella monenlaista energiapurkausta mm. ulospäin.
Osa näistä voimavaikutuksista, taajuudesta yms riippuen, läpäisevät pallosemme kuoren (sekä sinut
& mökkisi) ja ulottuvat kauas avaruuteen asti. Ainakin teoriassa kun avaruudessa tälläinen
voimakenttä kohtaa poikkeavan 'vastakentän', pallosesta lähtevä voimakenttä vääntyy aiheuttaen
muutoksia voimakentän lähteessä, em. materiamassoissa. Mikä on tulos? ..."maanjäristys Iranissa"
kertoo iltasanomat.

Tämä 'löysä' avaruudessa hetkuva pallo jota vain pyöriminen pitää koossa, kiitää rataansa auringon
voimakentän ja muiden planeetojen lakiensa mukaan vääntelemällä radalla. Avaruus kaikuu
kaikenlaisien voimakenttien erilaisia aaltoja, 'säteilyä', materiavirtoja. Nämä avaruudesta tulevat,
ilmakehän läpäisevät ulkopuoliset asiat, säätävät mm. säätilaa: viimeisin tutkimushavaintona
salaman vaatima läpilyönti-energia joka on lähtöisin ulkoavaruuden gammapurkauksista (etsijä
löytää tuonkin Raamatusta ... mutta tämäkin tieto tiedemiesten tuottamana vie 50 vuotta ennekuin
saavuttaa 'lääkärit').

Lisänä näissä kaikissa meitä kohtaavissa ja läpäisevissä 'säteilyissä' on ihmisten tekemät 'pienehköt'
sähkö, radio, supertutka yms säteilylähteiden voimakenttä -saasteet jotka 'lainehtivat' huoneesi
poikki, lävitsesi koko ajan, hellittämättä. Puhumattakaan siitä että päivittäisin matkustaisit
'säteilytettävänä' 22kV suurjännitelinjan alaisessa värähtelevässä magneettikentässä, peltiputkessa
a'la VR, tai kypsentäisit päätäsi kännykän mikroaaltolähettimellä.

Joka yhtään tuntee aaltojen liikkeistä ja taajuuksista mitään, tietää että sijainti on 'vastaanoton'
kannalta kriittinen. Lisäksi 'me vastaanottimet' olemme erilaisia. Mietipäs näitä, niin toteat ettei
luodulla tule koskaan omassa päättelyssä olemaan koherenttia 'kaikkeuden' selitystä: meidän tajunta
riittänee neljään ulottuvuuteen, viisaammat puhuvat yhdestätoista ulottuvuudesta. Siis yhdestätoista
ulottuvuudesta samassa tilassa - näillä sekulaarisilla teorioilla on yllättäviä yhtymispisteitä
Raamatun tekstien alkukielen kryptisiin osiin. Esimerkkinä matoteoria joka on mm.
maanjäristyksen osalta yhtenevä "enkelin astumiseen maan päälle"...

Tämä 'säteilyaihe' menee hieman ylitse fibropalstan '11x80 ikkunan'.
Katso klikkaa erään säteilytyypin isku myös 'sinuun', auringosta syöksyvän materiavirran animaatio
NASAn sivulta http://sohowww.nascom.nasa.gov/bestofsoho/Movies/recon/recon.mpg

Auringon pinnalle muodostuu voimakenttiä purkausten yhteydessä. Pallosemme on jäähtynyt eikä
tuota enää 'laavapurkauksia avaruuteen, mutta muilta osin voimakentät voivat olla kuvatun aurinko-



animaation kaltaisia. Tälläisessä mittakaavassa ei mökin maadoitukset auta... klikkaa:
http://sohowww.nascom.nasa.gov/bestofsoho/Movies/10th/SunspotsForm.mov

Selaile lisää taivaitten taivaiden ihmeitä: http://sohowww.nascom.nasa.gov/bestofsoho
http://sohowww.nascom.nasa.gov/bestofsoho/PAGE2/

Mitä halusin sanoa, tieteen kulmakivi: koettele kaikki, pidä se mikä hyvä on. Huonot ulos.
Koetinkivenä minäitse, sinäitse - on surkean hutera, eikä sen kokemus välttämättä sellaisenaan
ratkaise toisen kuolevaisen ongelmia. Enhän minä tiedä todella mistään yhtään mitään, enkä siten
voi/halua sinuakaan opettaa. Vaaditaan jotain suurempaa... itselleni jää käteen vain tuo mainittu
ainoa muuttumaton ja oikea tieteellinen menetelmä, jonka Kaikkeuden Luoja kirjaansa kirjasi
testimenetelmäksesi.

tyttö
unregistered lähetetty: 22-05-2006 12:29          Muokkaa/poista viesti Jonttu ja Jupa

ANTEEKSI! Olin tyhmä ja väärässä.

Jonttu
Jäsen lähetetty: 22-05-2006 14:20     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Tyttö, no problem.

fibro 25 v.
unregistered lähetetty: 22-05-2006 15:05           Muokkaa/poista viesti Hei Noitatyttö!

On oikein hyvä, että tällä palstalla kerrotaan, mikä mahdollisesti vois auttaa ja on jotain auttanut.
Tähän tautiinhan ei ole täsmälääkettä keksitty. On aivan sama, onko sitä tieteellisessti todistettu tai
ei. Minäkin oon kaikki mahdolliset ja mahdottomat kokeillut.

Itselläni on tauti hallinnassa, ei niin, että kivut olisivat jonnekkin häipyneet, vaan olen löytänyt
omat keinoni (kylmän, kuten aikaisemmin kerroinkin) sen kurissapitämiseen ja lähinnä elämään sen
kanssa itseäni tressaamatta. Tressiä se ei siedä.
Syön paljon lääkkeitäkin, mutta minulle se on íhan sama millä keinoin pärjään.
Aurinkoista mieltä jokaiselle!!



Jupa
Jäsen lähetetty: 22-05-2006 16:00     Napsauta tästä nähdäksesi Jupa profiilin
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Tyttö! Saat anteeksi.
Jonttu!
Olen vissiin luonteeltani jo sellainen etten ole taipuvainen ahdistumaan ja masentumaan pitkiksi
ajoiksi. Jonkun sekunnin voin joskus olla, mutta siinä kaikki.
Toivottavasti eivät psyykkiset oireet enää tähän lisäksi tulis. Tekemistä minulla ainakin riittää työn
ja perheeni parissa.
(Huom. Vaimon näkemys asiasta: En ole masentunut, ok, mutta matalapainetta on sen verran, että
minun kanssa on ajoittain vaikea elää ja vaimo meinaa masentua, koska elämäni pyörii aika paljon
fibron ympärillä. Se oli hänen mielipiteensä.)
+
Se on hienoa että vältät roskaruokaa, kaikki puhdas ruoka on tässä avuksi.
Itsekin aloin syömään puhtaampaa ruokaa ja ajattelen, että minun kohdallani tämä tauti on saanut
alkunsa vatsasta ja siksi yritän nyt hoitaa sen kuntoon. "Mati" kirjoitti tässä taannoin, kuinka hän oli
saanut apua omatoimisesti kokeilemalla. Tosi hyviä vinkkejä!

Kävin viime viikolla bioresonanssihoidossa naapurin vinkistä. Siellä eriteltiin ruoka-aineet, jotka ei
minulle juuri tällä hetkellä sovi, eli olen niille allerginen. Tämä hoitaja jopa väitti fibromyalgiaa
ruoka-aineallergiaksi, (joidenkin kohdalla se voi pitää paikkaansa, liekö minä yksi niistä), joka
hoitamattomana aiheuttaa ennen pitkää fibro-oireita jotka vain pahenevat jos mahaa ei saada
kuntoon. Nyt en syö ollenkaan niitä ruoka-aineita ja saan samalla hoitoa. Saapa nähdä, auttaako.
Valkoinen sokeri ja valkoinen jauho mm pois.
Heidän oppien mukaan ei auta mitään omat kokeilut, jos siinä on mukana niitä ruoka-aineita, jotka
myrkyttävät kehoa. Se täytyy tutkia heidän menetelmällään, silloin saadaan elimistö kuntoon.
(Liekö bisnestä vaiko totta?) Kävin kuitenkin ja kokeilen.

Suomestakin tätä hoitoa saa, mutta ei välttämättä ole ihan samaa, ei kokemusta sieltä koska asun
Norjassa.
Kävin myös otattamassa verikokeet nyt viime perjantaina lääkärilläni,omasta pyynnöstäni, josta
tutkitaan ruoka-aineallergia. Sittenpä kuuluu, täsmäsivätkö. Ainakin tyttärelläni, 10v. , täsmäsivät.
Haettiin apua muihin vaivoihin hänelle. Vehnä- ja munanvalkuaisallergia oli todettu verikokeissa
viikkoa aiemmin, ja ne todettiin myös siellä ja paljon muutakin.

Jotakin on itse koko ajan yritettävä, kun näiltä VALLASSAOLEVILTA lääkäreiltä ei apua heru
muutoin kuin sairaslomien muodossa. Ja tabujenkin, joka niitä suostuu ottamaan. Ja ne kun eivät
tätä tautia paranna.
Hei Jonttu. Ainakin lievä masennus helpottuu toimimalla. Tartu johonkin, hommaa itselle
touhuamista, ettet ehdi liikoja murehtimaan. Kaikille hienoja alkukesän päiviä!

karitva
unregistered lähetetty: 22-05-2006 16:14  Muokkaa/poista viesti

Kiitoksia kirjoituksista - niin pienistä kuin suurista. Samalla tavalla tässä koukussa kiemurrellaan
nahoissamme, tulivat virtaukset ja säteilyt kivun aiheuttajiksi mikä mistäkin sfääreistä!
Oli tosi mielenkiintoista paneutua maapalloamme, "pyörimisliikkeen koossa pitämää" kappaletta,
lävistävistä säteilyistä informoivaan kuvaukseen!!!

HORISONTTI TOSIAAN KOHOSI! Melkein kuin Lordin elein lakaistiin turhat pölyt pöydältä---Ja
mitä jäi? Ne todelliset tärkeät aidot asiat, jotka kukin nahoissaan ja sydämessään tiedostaa. Falskius
haihtuu, mutta etenkin todellinen kipu ja vaiva jää. Siltä pitäisi kunkin itselleen sopivalla tavalla



oppia suojautumaan. Ja kaiken ilotulituksen keskeltä kiitän lum@ukkoa niistä perusteellisen
perustelluista vaihtoehdoista, joilla kukin voi omissa nahoissaan kokeilla suojautumista eli kivun ja
vaivan lievitystä fibrossakin.
Joku voi niistä hyötyäkin! Ja auta armias, kuka tässä sitten mistään hyötyy, jos pää ei toimi!!!
Jatkakaamme etsimistyötä. Kiitos, ei hellitetä!
Positiivisia ajatuksia ja aurinkoa kaikille! Siitä saatu endorfiinitason kohotus auttaa meitä kipujakin
paremmin kestämään, -tiedämme, ja onhan se tieteellisestikin todistettu juttu.

Jonttu
Jäsen lähetetty: 22-05-2006 23:56     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Jupa, melkoinen sattuma.. kävin itse myös tuossa harvinaisessa tutkimuksessa/hoidossa hiljattain.
Varsin mielenkiintoinen tutkimus täytyy sanoa! Enkä usko että se on ihan täyttä huuhaata, olen
kuullut että jotkin lääkäritkin käyttävät sitä apuna. Sen avulla kuulemma pystyy selvittämään
vaikeissa tilanteissa, missä nimenomaisessa elimessä ongelma on. Ainakin mun tutkimustulokset oli
täysin uskottavia ja loogisia.

Jupa
Jäsen lähetetty: 23-05-2006 19:10     Napsauta tästä nähdäksesi Jupa profiilin
Muokkaa/poista viesti

Jonttu! Samaa tunne mulla.

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 23-05-2006 19:42     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

karitva 22-05-2006 16:14 "...kukin voi omissa nahoissaan kokeilla suojautumista eli kivun ja vaivan
lievitystä fibrossakin. Joku voi niistä hyötyäkin! ..."
Tietoa lisää, tuskaa lisää... em. NASAn sivut tekee katselian pieneksi - mitä millään tässä
kaikkeudessa on merkitystä? Ja kuitenkin jokainen yksilö on luotu ikuiseen tarkoitukseensa, ei
saastan kadotukseen tahi hömppään. Varsinkin kun en palloasioista paljonkaan tiedä, saan
keittiössäin ajatella että jos maapallon voisin laittaa 'tähän pöydälle', se lässähtäisi omasta
painostaan ja kuorensa ohuuden takia ja valuisi äidin kuurattavaksi lattialle... eli maanjäristykset
kuuluu asiaan? ...kiitos ÄITI! (tämä on lähinnä löysää ajatusten irroittelua meille NASAsivujen
katselioille)

Kokeilla pitää kaikkea, ja joutuuhan monesti niistä maksamaankin. Fibrovaivoihin kokeilun tuoma
helpotus/huononnus tuntuu 'jo viikossa' ja/eikä kokeiluja tule pitkittää 'käskystä'. Tässä pitää
potilaan itse olla tiukkana erityisesti pillerinpyörittäjiin nähden. Ja kuten sanottu, ilman ulkoista
referenssipistettä pilleristi voi kokea itsensä onnelliseksi... mutta läheiset (!?) pakenee. Vaan eipä
hättää mittää, tuntuu nuo ystävät pakenevan tämmösiä kipu-psykoja ilman pilleriäkin.

Em. säteily -estona itselleni tekisin makuuhuoneseen yltympäri täyspellityksen aikaansaadakseni
elektroniikan tunteman 'Faradayn häkin'. Ainakin nuo sähkömagneettiset & radioaallokkomyrskyt
jäisivät ulos... ja sen pellityksen voisi hörppiä vielä tie-teen todistamana



Järjettömin oma 'säteily'-kokemus on herätä yöllä siihen että poskilihas värähtelee eli resonoi
johonkin ulkopuoliseen energiaan: nousin ylös ja menin jopa ulos, 'lähetintä' ei näy. Jossain
järettömän kaukana, täytyi olla useamman kilometrin päässää, käydä jytkytti jonkun diesel kone.
Sen aiheuttama värähtely kiusasi puoli tuntia kunnes tuo onneton jussi sammutti vehkehensä.
Tälläinen matalataajuinen pulssitushan lävistää seinät ja kaiken... ja tässä tapauksessa säätila sun
muut kommervenkit aiheuttivat pulssialloon suuntautumisen meille ... voi hölömölän kevät,
pisthetäänkö sänkhy siis kellarihin? (Infra-ääni: tunnetusti norsut kommunikoi näillä jopa 50km
päähän.)

Olipa näistä asioista tuleva 'salainen' vaiva mikä hyvänsä, itse en osaa niitä yhdistää fibroon tahi
fibron tila-vaihteluihin.

Merihelmi
unregistered lähetetty: 24-05-2006 12:00          Muokkaa/poista viesti

Kannattaisiko fibromyalgiasta kärsivän mennä kiropraktikolle, fysiatrille tms? Lääkärini huomautti
ohimennen, että kivut voisivat helpottaa, jos löytäisin jonkun, joka osaisi käsitellä selkä- ja
kaularangan lukkoja. Tiedättekö tällaisia hyviä "käsittelijöitä" Helsingistä?
Olen kyllä ollut aika epätoivoinen näiden jatkuvien kipujeni kanssa. Sain fysioterapiassa
lämpöhoitoa ja ultraääntä suoraan lihaksiin, muttei auttanut.

Minäkin olen pelännyt sairastavani jotain vakavaa sairautta, mutta neurologiset tutkimukset ja
verikokeet eivät ole onneksi viitanneet sellaiseen. Välillä olen miettinyt, olenko jotenkin itse
aiheuttanut tämän sairauden/vaivan stressaamalla liikaa. Toisinaan taas tulee mieleen, että ehkä olen
jotenkin luulosairas, kun mitään selkeää sairautta ei löydy - fibromyalgiahan on kaiken kaikkiaan
aika epämääräinen diagnoosi.
Mielenkiintoista lukea kohtalotovereiden kokemuksia. Voimia ja jaksamista kaikille!

Jupa
Jäsen lähetetty: 25-05-2006 00:53     Napsauta tästä nähdäksesi Jupa profiilin
Muokkaa/poista viesti
Merihelmi Pystytkö matkustaan Mynämäelle?
Itse kävin siellä viime kesänä manuaaliterapeutti Hannu Timosella ja olin sen jälkeen n.1kk lähes
kivuton. Hannu ainakin pystyy lukot aukomaan.

Karitva
unregistered lähetetty: 25-05-2006 09:25        Muokkaa/poista viesti

YHdyn edelliseen ehdotukseen! Mynämäen reissu on auttanut ja opettanut minuakin pärjäämään
kipujeni kanssa. Eikä siellä tarvitse käydä minta kertaa, kun jo apu tuntuu.
Terveisiä vain Hannu Timosellekin!



Karitva
unregistered lähetetty: 25-05-2006 11:33           Muokkaa/poista viesti

Oho, taisinpa olla vähän vielä torkuksissa, kun edellisen viestini kirjoitin! Jos pää kävikin, ei käsi
vielä ollut hereillä. Anteeksi moiset virhelyönnit.
Niin todellakin tuo em. manipulaatiohoito on monen muunkin kuin minun kohdalla ollut tehokasta,
mutta ei kovin kivutonta. Riippuu tietysti siitä, kuinka paljon on kudoksiin kuonaa kertynyt. Hannu
saa ne ainakin liikkeelle! Se tiedetään ulkomaita myöten.
Hänellä on omat sivutkin ja "potilaskertomuksia" luettavana.
Kaustisillahan on myös tosi taitavat ns. kalevalaisen kansanparannuksen taitajat. Kokemuksesta
voin kertoa, että tehokasta se on ja nivelet notkistuvat hyvin hellävaraisella käsittelyllä.
Näistä minulla on hyviä kokemuksia kummastakin.
Terveisiä teille kaikille jutustelijoille!

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 25-05-2006 13:57     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

En ees vrhettä huomannut, olet siis terävämpi... tää tuskin lienee oikeinkirjoituskisa?

Merihelmi lähetetty: 24-05-2006 12:00 ..."kannattaisiko"...
'Halpa' kokeilu, kertamaksu. Kannatetaan. Käy myös hermoratahierojalla: esim kaatuminen tms
onnettomuus saattaa aiheuttaa lopunikäisen lihasjännitteen joka pitää aina väsyneenä. Tämmöinen
'stressi' voi myös olla fibron liipaisija. Kymmenisen vuotta sitten minulle em. hieronta 'otteet' auttoi
kokonaiset 3vko. Jos tämmöinen 'lihaskivettymä' on kehon sisällä, se ei 'nivelnaksutuksella' laukea
ja siis vaatii 'tämän tapauksen' osaajan. (Turha lienee laittaa näitä eri hierontatyyppien osaajia
taitotaulukkoon; yksi osaa 'yhden tempun' toinen toisen. Ainoa minun kokemuksen turhuus on ollut
höpötys nimeltä lymfahieronta. Tämä on siis mielipide, älä ota pulttia, sillä kuuluu jokaisen
perusoikeuksiin vaikka pide olisikin väärä)

Pimeetä löytyy joka paikasta: noita 'poppamiehiäkin' lienee sotkeentuneen pää lesbon &ministerin
lailla saa tananpalvontaan yms muuhun taikomiseen, pidä suo mi varas. Noita puuhiansa on mm
pakollinen sydämien leikkely elävältä - ei ole muuten leikkiä vaikka tähän saastaan hauskuuden
varjolla tabloidien vii$ut yrittää kansaamme aivopestä.

Täärkeetä on nostaa katse ylös ja aurinkoon ettei liiaksi käperry kipuunsa & ympäristön paineeseen.
Iloa siis myös kylmään sadepäivääsi; pölyt on tänään tod. poispyyhitty!

Noitatyttö
unregistered lähetetty: 25-05-2006 18:08        Muokkaa/poista viesti

Hei fibro 25 v. Kiitos! Se oli tarkoitukseni. Olen myös huomannut, että saunan löyly ei sovi
lainkaan, kivut senkun lisääntyvät! Nykyään lämmitän saunan n. 70 asteiseksi ja istun lauteilla
ottamatta löylyä. Kun ihoni on lämmennyt, avaan oven ja räppänän ja silloin, lähempänä 60 astetta,
ihme kyllä, alkaa hikoiluttaa. Tämä tuntuisi sopivan minulle.

Mökillä sen sijaan voin ottaa löylyäkin, jos menen heti sen jälkeen uimaan. Kaipa kylmä sitten
todellakin saa elimistön oman kortisonituotannon käyntiin tms. Ihmeellistä sinänsä, koska veto on
pahasta! Aurinkoista kevättä ja välillä sateenropinaakin!



lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 25-05-2006 18:42     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

"sauna - löyly - kivut senkun lisääntyvät" Tuttua. Kunnes sain erillisen sauna-selkätuen jonka päälle
itse laitan kaksi 'tyynyä' pikkupyyhkeestä, ristiselkään, molemmin puolin rankaa. Yläkropan paino
lepää tämän varassa eikä ole painamassa rangan päällä. Nyt nuo 'saunan lisäkivut' 100% poissa,
nykyisin nautin saunasta. Siis väsähdys & kivun syy saattavat joskus olla myöskin ristiselästä
lähtöisin. Saman tapainen tuki on autonpenkissä mahdollistaa 'vaikka kuinka pitkän' matkan. Kelle
auttaa, kelle ei...

60 +astetta voi riittää pehmeään naatinnolliseen löylyyn jos kiukaassa 'vääntöä'. Päälle kylmä
suihku. (Ennen korvennettuun sähkösaunaan menoa kiukaasta sähköt pois ja tuuletus: vastusten
polttaman palaneen ionisoidun ilman tilalle raikasta +lisänä saa pehmeät löylyt.)
-----------------------------------------

Ruokahalun hallintaan kolahti 'uusi' vihje:
Jos haluaa ettei syö liikaa; nämä vaikuttavat siihen aivoissa (hippocampus): Avocadoa, kanelia ½
teelus tai 6 pähkinää, -20min ennen ruokailua-
...sanoo:
Dr. Michaer F Roizen; You the smart patient
rtsp://sm2.cbn.org/archive/club/052406.rm

_____________________________________________________________________________

Mainoskatkossa Kooste hieronta ohjeita: Alkuperäiselle sivulle ei kuvia saanut (vaarallinen
rahvaan tiedon leviämien on estettävä!)  joten lisään ne tähän sensuroituun ketjuun 2014...



Selkätuki väsättynä lepotuoliin, rakenteena kovike ja
nippuside. Pää-ajatus on tukea pitkät selkälihakset ja kannattaa
yläkropan paino niiden varaan. selkäranka saa levät, välilevyt
venyvät erilleen täyttyen nesteellä.

Alla 'Sama: 1a-1b' erillisenä tukena. Niskatuki (4.) käy
selkärangan venytykseen istuessa.  Tekstiiliistuinosa (4.)
lukitsee tuen paikoilleen suomilaiseen piinapenkkiin...

Alla 'sama' rakenne sängyssä.



Tee-se-itse kapulahieronta: kapula (1.) tuetaan ja käännytään sitä päin (3.). Kevyttä liikettä (4.)
Tällä kapulalla myös tehdään painelua: koko kropan painolla työnnetään vatsallaan olevan potilaan
selkäruodon viereen jotta tulis syvähierontaa. Tietenkin kiellän toisia tätä hoitoa tekemästä...

Nordican itsetehdyt hieromapäät - uppoavat makoisasti nivelien väliin. Aiheuttaa mm. puristusta.



Jalat jakkaralla, säädetty venyttämään lonkkaa. Sängyssä selän alla em tuki. Kone lepää omalla
'työpöydällä, hhihiiri sänkhys'. Alla eräs malli venytysvekottimesta. Tätäkin kiellän käyttämästä,
ettei kukaan syyttämähän omast typeryydestään pääse: hoizuni sanoi että max. 30s.



Tälläinen tanko narusta, tässä kuvattuna autossa yksi
tanko. Sijaitsee sängyn yläpuolella: seljällään maaten ja
polvitaipeesta venyttäin. Jalkain paikkaa vaihtamalla saa
pohkeet hierottua. Sivuttaisliike virkistää lonkan...

Jyskin lepotuolista tuunattu matkamalli. Pointti on siinä, ettäs lepäillä voi vaix koko päivän
lonkkavedossa, mutta käsivetoa vain 30s kerrallaan. Pitempi aika toki tuntuu hyvältä, mutta
revähdys odottaa kokijaansa... siis kiellän ehdottomasti kokeilemasta näin makoisaa konstruktiota.
Pituus on tässä vekottimessa kropan mukaan tuunattu mutta säädettävissä.

Roikkuessa paino jää raajojen varaan ja sitten kun kädet irrottaa jää kroppa lepäämään mutta
lonkka vedossa polvitaipeista... Kerrallaan aluksi 10s, maximi 30 sek: välillä toinen käsi irti,
vastakkeinen jalka pois vedosta = lihasten 'ristiin' venytys



Keskustelu Jatkuu...

Crisse
Uusi jäsen lähetetty: 30-05-2006 10:30     Napsauta tästä nähdäksesi Crisse profiilin   Tästä voit
lähettää viestin Crisse:lle     Muokkaa/poista viesti Ihan uteliaisuuttani kyselen, että mitkä ovat
olleet teidän fibrojen kilpirauhasarvot (TSH ja T-4V)
Paljon on ollut puhetta fibron ja kilpparin yhteydestä,mutta näyttöä ei ole.
Itselläni toi ensimmäinen on 0,9 ja toinen 10

Jonttu
Jäsen lähetetty: 30-05-2006 13:50     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Mulla ovat 2.0 ja 12.3.

roope95
Uusi jäsen lähetetty: 31-05-2006 07:24     Napsauta tästä nähdäksesi roope95 profiilin   Tästä
voit lähettää viestin roope95:lle     Muokkaa/poista viesti

Terve!Minulla on myös se tauti.En jaksaisi tehdä mitään!se on vaivannut minua jo yli 5
vuotta.Keksisikö joku ratkaisun tähän ´´inhottavaan´´tautiin?
toivon niin...

TönkköTauno
Uusi jäsen lähetetty: 31-05-2006 09:28    Napsauta tästä nähdäksesi TönkköTauno profiilin
Tästä voit lähettää viestin TönkköTauno:lle     Muokkaa/poista viesti

Oon 28 v. FM-potilas jolla on diagnoosi ollut vasta pari kuukautta...sitä ennen viisat tohtorisedät
"veikkaili" lautaselkää,laiskuutta yms. mukavaa,oireet on alkanut jo teinipoikana ja tuntuu
pahenevan vuosi vuodelta...urheiluahan en ole harrastanut kuin vasta n.20 vuotta,vaan kun ei pysty
kohta käsiä liikuttamaan ympäri ettei lapojen/hartioiden seudulle satu niin että tippa tulee
silmään...alaselkä ja lonkka "jumittaa" ajoittain niin että lähtee jalat alta ja silloin se itku pääsee
irti...uskomatonta kipua...somadril,triptyl,panadol,panacod,sirdalud on jo kokeiltu mutta pastilleja
saa haettua vaikka ärrältä...nyt iskettiin jotain "uutta ja hienoa" epilepsialääkettä,gabapentin
HEXAL;ia...pään sain ainakin jumiin,muista helpotuksista ei ainakaan vielä havaintoa...ei kait
muuta kuin vetreää kesää,koittakaa jaksaa...



Crisse
Uusi jäsen lähetetty: 31-05-2006 12:09     Napsauta tästä nähdäksesi Crisse profiilin   Tästä voit
lähettää viestin Crisse:lle     Muokkaa/poista viesti

Tervehdys TönkköTauno! Kerrothan kokemuksesi siitä uudesta lääkkeestä jos siitä alkaisi saamaan
jotakin apua. Kovimpa aikasella iällä olet urheilun aloittanut, mutta parempi niin ??

Itse myös harrastan salikäyntiä ja aikas tuskaista ja vaikeaa on ollut.
Kaikki samat lääkkeet oon käynyt läpi ja paljon muitakin on tullut käytettyä. Mistään lääkkeestä en
ole kuitenkaan saanut sitä apua mitä kaipaisin, vaan pientä lohtua. J.P.Kouri jonka pitäisi olla fibron
asiantuntija hehkutteli myös jostakin epilepsia lääkkeestä, olisiko ollut prepagalin tai sinne päin,
että siitä olisi ollut joillekkin apua, mutta tiedä sitten.
Eihän tässä auta kuin vain odottaa, että joskus jostakin putkahtaisi se mullistava keksintö, millä
näistä vaivoista päästäisiin eroon.

Jonttu
Jäsen lähetetty: 04-06-2006 23:03     Napsauta tästä nähdäksesi Jonttu profiilin
Muokkaa/poista viesti

Kysymys: minkälaisia vaikutuksia ruokavaliollanne olette huomanneet olevan särkyihin? Onko
jotain tiettyjä ruokia jotka pahentavat kipuja?

karitva
unregistered lähetetty: 05-06-2006 19:03           Muokkaa/poista viesti

Minä tarkkailen sokeri-maito-vehnäjauho-yhdistelmiä. Etenkin nyt juhlien yhteydessä olin
huomaavinani kermakakkujen olevan aiheellista joutua "seurantaan".
Samoin runsas pekonin tai pikkukalan syönti. Yksilöllistähän tämä on...

mirja
Jäsen lähetetty: 05-06-2006 23:09    Napsauta tästä nähdäksesi mirja profiilin   Tästä voit
lähettää viestin mirja:lle     Muokkaa/poista viesti

olen tässä tehnyt pari viikkoa tutkivaa kenttä työtä ja löysin suomi 24 sivulta aika yllättävän
avun .toivoin teitysti että se auttaisi ,mutta en uskaltanut uskoa. koeilkaa nyt joku muukin että mä
en luule kuvittelevani.Tää on tosin aika sotkusta ja pahanhajusta hommaa mut kyllä kannatti.Tein
sekotuksen kiinalaisesta valkosipulista 40g ja 2dl vettä .(valkosipuli murskataan).Valelin sekotusta
päälleni joka paikkaan kaksi kertaa päivässä,sen jälkeen tosin voi pestä ittensä shampoolla,ettei
käryä, mutta vessa kyllä käryää.Tää pitäis toistaa viiden päivän ajan tai niin kauan kun on rikin
maku suussa.Mä tein tota pisimmillään kaks ja puoli päivää yhtä mittaa ja mun säryt kyllä
selätin.nyt on kahden viikon jälkeen vähän olkapää ollu kipeenä,mut ajattelin taas huomenna
alottaa,ei se kuitenkaan niin iso vaiva ole.



Karitva
unregistered lähetetty: 05-06-2006 23:19           Muokkaa/poista viesti

No tämäpä vasta mielenkiintoista!
Onneksi meillä ei valkosipulin tuoksua kammota. Voi "herttileemus" !!! Ja sitten turvonneniden
nivelten päälle taattua taikaa eli vähän kaulimella mehustettua kaalinlehteä ja Elmu-kelmu suojaksi.
Luomuhoitoa ja aurinkoa! En voi olla kokeilematta!
Kuullaan...

roina
Uusi jäsen lähetetty: 06-06-2006 08:31     Napsauta tästä nähdäksesi roina profiilin   Tästä voit
lähettää viestin roina:lle     Muokkaa/poista viesti

Mikähän siinä valkosipulissa sitten on, joka imeytyy elimistöön? Mulla ainakin valkosipulin
syöminen lisää kipuja. Se onkin toistaiseksi ainoa, joka niitä lisää.

Crisse
Uusi jäsen lähetetty: 06-06-2006 15:15    Napsauta tästä nähdäksesi Crisse profiilin   Tästä voit
lähettää viestin Crisse:lle     Muokkaa/poista viesti

Mä olen huomannut, että kahvi, suklaa ja alkomaholi pahentaa kipuja selvästi. Olikohan toi
valkosipulijuttu tsoukki vai.....kuulosti aika kovalta jutulta.

roina
Uusi jäsen lähetetty: 06-06-2006 16:41     Napsauta tästä nähdäksesi roina profiilin   Tästä voit
lähettää viestin roina:lle     Muokkaa/poista viesti

Niin ja vielä sen naisena olen huomannut, että n. viikko ennen kuukautisia kivut pahenevat ja pari
päivää kuukautisten jälkeen ne sitten taasen lieventyvät. Olen 38 vuotta. Eli puolet kuukaudesta
olen kipeämpi.

Niin ja tuo kahvi, tupakka ja alkoholi ovat ihan myrkkyä. Itse jouduin lopettamaan tupakoinnin kun
kivut ja uupumus oli niin pahat. No onneks pääsin tupakist eroon, ku muuten kessuttelisin vieläkin
vaikka lääkäri on sen moneen kertaan kieltänyt kroonisen päänsäryn takia.

Bellarion
Uusi jäsen lähetetty: 08-06-2006 02:44   Napsauta tästä nähdäksesi Bellarion profiilin   Tästä
voit lähettää viestin Bellarion:lle     Muokkaa/poista viesti

Tahtoo sanoa nyt vain kiitos kaikille tälle sivulle kirjoittaneille niin vinkeistä kuin yksinäisyyden
lievittämisestä tämän viheliäisen sairauden kourissa, ja palaa kenties asiaan myöhemmin. Tosin yksi
vinkki nukkumiseen fibroille, jota nyt en ainakaan muista tältä sivustolta lukeneeni: melatoniini l.
"pimeähormoni"- jotakuinkin täysin sivuoireeton apukeino; oma kokemus. -Voimia ja Jaksamisia
Kaikille -



lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 13-06-2006 17:02     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

Tässä eräs pikku suo mennos solututkimuksista. Liittyy erääseen kropan infektioon,
herpesvirukseen, sen piiloutumiseen ja aktivoitumiseen. Herpes, lienee jokaisella elävällä? Lue,
sillä tietohan lisää tuskaa:

"Infektio Loppuelämäksi:
Piilevä HSV-1 (herpes) infektio muodostuu hermojärjestelmän ääreishermosoluissa. Kun piilevä
infektio uudelleen aktivoituu erilaisten stressitekijöiden kautta, HSV-1 proteiini-synteesi muodostaa
uusia virus partikkeleita. Nämä virukset vaeltavat hermoratoja (neuronal axons) ihon
pintasolukkoon. Viruskasvu ihossa tai muussa limakalvoissa joissa on hermosolukkoa, aiheuttaa
soluvaurioita ja immuuniteetti reaktioita ja tuloksena on (kipupisteitä) haavaumia. Vaikka piilevän
herpeksen aktivoitumista ei tunneta, aktivoitumisen tiedetään pitävän sisässään: stressin, fyysisen
vaurion, ultraviolettivalon, hormonit tai jopa kuumeen."
Infected for life: How the Herpes Simplex Virus Uses MicroRNA to Hide Out in Cells
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/06/060612184600.htm
---------------------------------------------

Lisäys 16.06.2006:
Depressio Ei Lisää Fyysistä kipua, HealthDayNews:
Dr. Thorsten Giesecke, University of Michigan, havaitsi tutkimuksessaan ettei yhteyttä depression
ja erityisen kipuherkkyyden välillä ole ja selvitti kuinka fibromyalgikon aivo käsittelevät kipua
depressiosta riippumatta. Tutkimus esiteltiin Orlandon American College of Rheumatology
kokouksessa.

Tutkimuksen mukaan kipu ja depressio ovat erillisiä prosesseja. [jipii, pyörä on taas keksitty!]

Sen mukaan masentuneet, kroonisesta kivusta kärsiväin aivot käsittelevät kivun aivan samoin kuin
ne jotka eivät ole masentuneita. Kokeessa oli mukana 30 fibromyalgia potilasta. Tutkijat käyttivät
kalibroituja paine stimulaattoreita koehenkilöiden vasempaan peukaloon. MRI scannerilla
tallennettiin aivokuvat kivun käsittelystä. Tutkimus ei osoita yhteyttä depression ja kivun määrän
välillä, niillä aivojen alueilla jotka prosessoivat kipua.

Tutkijat löysivät kuitenkin yhteyden depression oireiden syvyyden ja kahden aivoalueen kanssa
joiden aiemmin ei uskottu liittyvän kivun prosessointiin.Tämä tutkimus haastaa ajattelumallin jossa
psykiatriset oireet kuten depressio vaikuttaisivat kipuun joka liittyy fibromyalgiaan ja muihin
kroonisiin kiputiloihin. Sensijaan se osoittaa että depressio on erillinen ja osin täysin riippumaton
prosessi” http://www.hon.ch/News/HSN/515670.html

No nyt kesäkuun puolivälissä viimeinkin saatiin kasvihuoneilmiö tänne (=yli +9C). Nyt suo maan
ahneet voivat taas perustella sähkön sosiaalistisia Kyoto-Moskomaan lisälisäveroja, siis iloisia
lämpimiä uintilmoja kaikille!
[This message has been edited by lum@ukko (edited 16-06-2006).]



karitva
Jäsen lähetetty: 16-06-2006 12:01     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Oikein nautinnollista suvisäätä kaikille! Kiva, kun tuo immuniteetti alkaa kasvaa noiden info-
hyökkäysten myötä! Sitähän alkaa tuntea itsensa jo ihan terveeksi!

Tämä lämmin sää hellii useimpien kroppaa ja krempoista voi vähän huokaista. Kannattaa varoa
vetoa, sillä se on helteelläkin tosi ikävän kivun kirvoittaja!
Itse aion veneillessä uida,ottaa aurinkoa, hengitellä raitista saaristoilmaa palkeitten täydeltä,
jumpata Pilatesta rantakallioilla ja yrittää syödäkin terveellisesti. Otan vain varoiksi pilleripurkin
reppuun.
Kuvitelkaamme, että jokainen ilmassa leijuva voikukan hahtuva kantaa kivuistamme hitusen
mukanaa pois, niin kauas pois, ettei se syksyksi takaisin löydä.
Mielikuvaharjoituskin voi auttaa kivunhallinnassa.
Hyvin rentouttavaa, tunnelmallista ja nautittavaa juhannusta Teille kaikille "kipukavereille"!
Kuullaan taas!

mirja
Jäsen lähetetty: 20-06-2006 22:31     Napsauta tästä nähdäksesi mirja profiilin   Tästä voit
lähettää viestin mirja:lle     Muokkaa/poista viesti

moi taas siitä valkosipuli hoidosta löytyy lisää tietoa Suomi 24 reuma sivulta otsikolla Fibromyalgia
lähti!!! kirjottajana maitohappo.kattokaa ihmeessä .

Darth Vader
unregistered lähetetty: 25-06-2006 14:12           Muokkaa/poista viesti 29.4.2003

tiistai aamu. vasenta jalkaa alkoi särkeä. särky paheni päivän kuluessa. lopulta sillä ei pystynyt enää
kävellä ollenkaan. tästä alkoi lääkärissä juoksentelu. ensin koulun terkka ronkki jalkaa -tuloksetta.
sitten mentiin riksun terveyskeskukseen. kepit kouraan ja lähete hämeenlinnan keskussairaalaan.
siellä maattiin sängyn pohjalla viisi päivää. otettiin litroittain verta, kymmenen eri lääkäriä kävi
kourimassa. paskoin ja pissin purkkiin, makasin röntgenissä ja magneettikuvauksessa. sitten mulle
kerrotaan ihan pokkana ettei me löydetty susta kyllä nyt mitään vikaa. hyvä etten hutassu sitä
lekuria sillä kepillä. kesän jälkeen koipi suvaitsi taas toimia. särky oli vallannut koko kroppani
tuoden mukanaan vikkokausia kestävät päänsäryt, univaikeudet ja tasapainon menetyksen.
särkylääkkeistä on vain vaihtelevaa apua, en jaksa popsia niitä koko ajan.

sitten tulee reumalääkäri rengon perämettistä ja painelee kipupisteitä. huudan hulluna kivusta.
lääkäri toteaa että en suinkaan ole luulotautinen vaan sairastan fibromyalgiaa. vihdoinkin taudillani
oli nimi! vaikka eipähän se ole vienyt kipuja pois. nyt kolmas vuosi menossa ja ne lapsuuden
mystiset kasvukivut on selvitetty. kipua on 24/7 vuoden jokaisena päivänä. yleensä sellaista pientä,
toisinaan pääsen hädin tuskin ylös sängystä.
olen pystynyt hyväksymään aisaintilan. en ole katkera. toivon että kaikki te kanssaihmiset pystytte
samaan. eivät ne kivut mihinkään lähde vaikka kuinka kiukuttelisi. eniten otti päähän se että minun
vihjattiin olevan luulotautinen, mutta ymmärtäähän sen että ei sitä heti tule mieleen joku
fibromyalgia. varsinkaan kun tämän taudin oireet ovat niin yksilölliset. olisi mukavaa jutella
kanssaihmisten kanssa, kun ei tätä voi ymmärtää sellainen joka ei sitä itse koe.
postia saa lähettää osoitteeseen: piia.stalhammar@mbnet.fi



Tartsa
Uusi jäsen lähetetty: 26-06-2006 22:01     Napsauta tästä nähdäksesi Tartsa profiilin
Muokkaa/poista viesti

HEIPPA! Juhannuskin tuossa meni joutuisasti ja onneksi oli lämmintä ja ei sadellut paljoakaan.
Olen lukenut näitä sivuja aina mielenkiinnolla ja monet kirjoittavat siitä, että läheiset eivät aina
ymmärrä tätä tautia. Joskin toiset edes tautina pitävätkään. Onneksi minulla on sisko joka on
hoitoalalla töissä ja hän ymmärtää minun kolotuksiani. Välttämättä eivät aivan läheiseni sitä
ymmärrä. Toivottavasti kuitenkin iloinen mieli säilyy ja nautitaan kesän lämmöstä, mikä tuntuu
minulle ainakin soipivan. Iloista ja pirteää kesää kaikille!

Samantha88
Uusi jäsen lähetetty: 27-06-2006 18:13     Napsauta tästä nähdäksesi Samantha88 profiilin
Tästä voit lähettää viestin Samantha88:lle     Muokkaa/poista viesti

Hei! Olen 17-vuotias tyttö joka kärsii myös fibromyalgiasta. En pysy kävelemään normaalisti.
Käytän apuna kyynär sauvoja. Minulla on myös suihkutuoli.

En ole vielä saanut diaknoosia taudilleni, sillä minuakin lähetellään erilääkäreille. Neurologi piti
minua psyykkisesti sairaana ja passitti psykiatriseen hoitoon. vanhemmat eivät ymmärrä kipujani.
He pitävät minua laskana. Ylipainoakin on tullut. Polvia, rantaita, nilkkoja,käsivarsia sääriä. Ja vielä
kaiken lisäksi toispuoleinen päänsäärky joka saa iskiessään melkein pyörtymään. Tasapaino menee.
Päästä otettu kuvat ja ihan normaalit on. On myös rustonpehmentymää ja yliliikkivat nivelet.
Mihin elämä tästä voi mennä?

maxi-mini
unregistered lähetetty: 28-06-2006 17:52           Muokkaa/poista viesti

Hei.. olen 46 vee nainen ja saanut kans ton fibron diagnoosin.. Kysynkin nyt noista suolisto-
oireista... miten saan ne kuriin?? Olin viime syksynä maitoprteiinittomalla.. sipulittomalla..
lihattomalla.. pähkinättömällä... ja jotain muutakin siin oli.. kuurilla. Kivut hävis mutta nyt ne on
taas takas.. Aloin syömään pikkuhiljaa taas noita ruokia. Nyt on vuorokauden sattunut maha ihan
tosissaa. Hitsi. Tää ei ole kivaa niinkuin jokainen teistä tietää.
Vinkkejä jos on??



lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 28-06-2006 20:52     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

Suoliston tyhjennys, apteekista reseptittä aineet, sekoita LÄMPIMÄÄN veteen ettet vilustu, nauti
ohjeen mukaan. Sitten vesipaasto vähintään 1½vrk, miel enemmän. Aloita sitten keittämälläsi
riisuutteella. Äläkä sitten ikinä enää syö/juo maitotuotteita, sokeria, vehnäjauhoo tms valkoista
tehdasmyrkkyä. (Lue tästä ketjusta myös muitten ohjeet ja valitse paras...)

Maitohappobakteeri Lactophilus palauttaa osan lääkkeiden tuhoamasta bakteeristosta. Lapseltani
hävisi vatsakatarrin lisäksi paha kurkkukipukin - tunnin sisään, jauheen nauttimisen jälkeen...
joskus on syytä nauttia aterian yhteydessä.

Ruoansulatuksessa on enemmän kuin 1000 tunnettua bakteerilajiketta, 1000x100.000 on vissiin siis
100000000 tahi enemmän 'hääräi-levää' sisällämme. Muuttujia on niin paljon ettei tietokoneet
kykene moista taulukkoa hallitsemaan, puoskareista puhumattakaan. Toisin sanoen yhden yksilön
apu ei aina auta kahta...
30.6.06: Lue Luontais Terveys -lehti, No.1/2002 sivu48
[This message has been edited by lum@ukko (edited 30-06-2006).]

Crisse
Uusi jäsen lähetetty: 05-07-2006 14:10     Napsauta tästä nähdäksesi Crisse profiilin   Tästä voit
lähettää viestin Crisse:lle     Muokkaa/poista viesti

No, onks kaikki parantuneet? Täällä ainakin oireet lieventyneet, mikä hyvä, mutta tämäkin on
väliaikaista. Naatitaan nyt kuitenkin minkä keretään ja hyvää kesää kaikille!

Kristian1
Uusi jäsen lähetetty: 06-07-2006 12:25     Napsauta tästä nähdäksesi Kristian1 profiilin   Tästä
voit lähettää viestin Kristian1:lle     Muokkaa/poista viesti

totta on että paljon on kiinni asenteesta. Massennus jne ei yhtään auta, myös stressi...todella paha
mulle ja melkein voisi sanoa että on myös suora tekijä..uskon että fibro on niinkun 90% kiinni
stress/massenuksesta.
Liikkuminen on todella hyvää ja myös olen huommanut että auringon voimakin auttaa.
Kansii kuiteskin syödä paljon kalaa...magnesiumia..kalan maksa öljyä, b vitamiineja ja
Luontaistuote kaupasta
Biomedin vehnä orasta ja neurolipedjä..kallit mutta hyvät!

Eve 38
unregistered lähetetty: 06-07-2006 15:30           Muokkaa/poista viesti

Ei tästä paskataudista parane. Toivottavasti joku keksii jonain päivänä syyn ja näinollen parantavan
lääkkeen tähän. Kipuihin auttaa parhaiten liikunta ja venyttelyt eli lihaskunnon hyvä ylläpito.
Kannattaa myös syödä kunnon ruokaa, jotta saa riittävästi vitamiineja ja hivenaineita jne.



Itse juon Molkosania, jossa B-vitamiinit, magnesium ja muut ovat ns. luonnollisessa muodossa ja
näinollen ne imeytyvätkin.
Kun noista kaupan pillereistä ei sitten todellakaan tiedä, imeytyykö ne vitamiinit niistä vai eivät. On
noita pillereitäkin tullut kokeiltua kaikenlaista, mutta mitään apua en huomannut.
Kuukautiset mulla selkeästi pahentaa kipuja ja kivut pahenevat jo n. viikkoa ennen kuukautisia.
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Crisse
Uusi jäsen lähetetty: 06-07-2006 18:52    Napsauta tästä nähdäksesi Crisse profiilin   Tästä voit
lähettää viestin Crisse:lle     Muokkaa/poista viesti

Niinhän ne monet väittää, että Fibro olisi jokin hormoniperäinen juttu. Eikös monella naisella ole
synnytyksen jälkeen alkanut Fibro. Tiedä sitten miten se liittyy miehiin, ei ainakaan synnytyksen
jälkeen.

karitva
Jäsen lähetetty: 06-07-2006 20:45    Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hymyssäsuin on pakko pistää lusikkani tuohon pohdinnan soppaan. Ei muuten mitenkään
hassummin päätelty!
Uskoisin, että fibrokivut yltyvät yleensäkin niille taipuvaisella henkilöllä, kun nestemäärä
kudoksissa lisääntyy, ravinnon, hormonaalisten tekijöiden, erilaisten rasitustilojen yms. seurauksena.
Elimistön "maitohapoille meno" eli kuona-aineiden poistumishäiriö on meille kaikille fibroille tuttu
juttu. Kaikki konstit sen estämiseksi ovat kullanarvoisia. Jollakin toimii sitruunavesi, valkosipuli,
liikunta,
suolihuuhtelut,erilaiset lisäaineet jne.
Vaikeinta lienee löytää itselleen sopiva ravinto-lisäaine-liikunta-kombinaatio. Yöuni on tärkeä.
Oikealla ladulla kai ollaan, kunhan saatais sukset näin suvellakin eteenpäin tällä ladulla luistamaan.
Hyvää yritystä niin "tytöt" kuin "pojatkin"!



lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 07-07-2006 20:47    Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

Uusin juttu minulle, kerronpa josko joku toinen hyötyisi:
Sain pari viikkoa sitten eläkeläishierojan käsittelyn, pelkkää yläkropan & rangan venyttelyä.
Jalkoihin tai lonkkaan koskematta... iskias/jalka hermosärky katosi täysin; ensimmäin laatuaan.
Kertoi että skoliosi -selkäni on kuin korkkiruuvi, sisäisten lihas/jänne kiristysten ylläpitämä. Voi
aiheuttaa mm. diabeteksen - ja mitäpä kuristetut sisukalut ei voisi (?) aiheuttaa... (Oppineet fysiatrit
eivät em. löydöstä ole osanneet.)

Eräs lääke on roikkuminen. Samalviistee kuin kommarit heitteli ruumiita pinoon (32milj.): käsistä
ja jaloista vetäen/nostaen. Tässä roikkuvedossa selkäranka ja nivelet/ levyt asettuu SENTÄHDEN
ETTÄ sisäiset kiristeet venyy jokapuolella tasaisesti, skolioosi oikenee. Näin väitti hän; muuta en
tiedä kuin että nyt asensin roikkurenkaan jossa roikun venyttelen vähän väliä n.1min kerrallaan.
Olennaista siis että on jalat mahd kaakana pöydällä eli siis selkä U-kirjaimena ja 'vedossa'.

(Suorin käsin tangosta roikkumisesta aiemmat kokemukset minulla on plusmiinus nolla, eli ei apua.)

Tästä (!) roikkumisesta lähti kivut ja nyt mennään lujaa monta tuntia kerrallaan, pitkästä aikaa
pääsee sänkhystä ylös. Roikkuminen on ehdottoman hyvä silloin kuin ei voi juosta - niinkuin jotkut
terveet sportit täälläkin kerskaa: mitään lihasrasitusta ei tule, siispä oikeaoopisen voimistelun
tuomaa 'kylätappeluakaan' ei tarvitse tautisissa lihaksissaan 'potea'.
Mukana +tietenkin vihannesmössöt; nokkonen on kova C-juttu. (btw. uksi huutomerkk! on liian
vähän tästä tarzan -huudosta)

eija-pulli
unregistered lähetetty: 08-07-2006 20:25          Muokkaa/poista viesti

Olen 50v nainen ja minulla on joko Tietzen syndrooma tai fibro. On otettu jos mitkä kokeet eikä
löydy mitään syytä kipuihin.
Kovimmat kivut on on rinnan alueella, kun hiemankin pulssi nousee, tuntuu etten pysty
hengittämään ja kädet puutuvat.
Jos minulla on Tietzen, niin siihen auttaa lepo. Jos fibro, pitäisi liikkua. Olen nyt 3kk melkein vaan
maannut, välillä yrittänyt kävellä, kun on ollut kivuttomattompia päiviä. Mutta yleensä sitten
seuraava päivänä olenkin todella kipeä.

Yrittäisinkö nyt kuitenkin liikkua ja venytellä enkä välittäisi kivuista?
fibro 25
unregistered lähetetty: 09-07-2006 20:15           Muokkaa/poista viesti

Hei lumiukko ja muutkin1 Olin Kaustisella jäsenkorjauksessa ja roikkumista minullekkin
suositeltiin. Olen myös roikkunu "normaalisti" kahdellä kädellä, mutta siitä ei kuulemma ole hyötyä,
vaan pitäisi roikkua yhdellä kädellä ja laittaa vielä jalat ristiin. En ole vielä kokeillut, mutta
katsotaan onko siitä apua.



karitva
Jäsen lähetetty: 11-07-2006 14:37     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei kaikki venyttelijät! Terveisiä viikon veneilyltä Turun saaristossa!
Luin teidän venyttelyideoitanne ja sanonpa, että tuossa jutussa on jujua! Olen itsekin tuntenut sen
tehon.
Mutta kunpa kokeilisitte vanhaa kunnon Pilatestakin lattialla rankaanne rennosti venyttäen ja
samalla oikeaoppisesti hengittäen (eli uloshengityksillä yleensä venytykset, jolloin kroppa joustaa ja
relaa!) Selkäranka vatsalihaksilla lattiaan (kuin vetäisit liian tiukkojen farkkujen vetoketjua kiinni)--
-silloin ovat "henkselit" selässä ojennuksessa ja venytys tehoaa ja nivelvälit saavat happea!
Uskomaton veijari tuo herra Pilates, 100 v. sitten yhdisti joogan ja lihaskuntoharjoitukset
menetelmäksi, jolla sai itsensä kuntoon ja esim tanssijoille peruslihasbalanssin hoidetuksi, ym.,ym...
Minulle 7 perusliikettä, jotka opettelin juurtajaksaen, antoivat yli 7 vuotta sitten takaisin normaalin
liikuntakyvyn ja paransivat entisestään liikeratojani. Lekurit ovat lausunnoissaan kirjoitelleet
toipumisestani ihmeissään:"Potilas ehdottomasti jatkakoon omatoimista voimisteluaan..."
Pilates on homma, josta en aio koskaan luopua! Lähes 10 vuotta olen sitä harrastanut lähes
päivittäin. Se takaa niin pään kuin kropankin selviämisen noista kipuiluista, jotka syystä tai toisesta
vaanivat minuakin.

En tarkoita "fiinistelevää" Method sitä sun tätä, joilla rahastetaan rutosti. Vaan vanhat kunnon
Pilates-alkeet, vaikka kirjasta opiskellen, ovat olleet avuksi kymmenille tutuillenikin, jotka ovat
jääneet vannomaan tuon venytysmenetelmän tehoon.
Omat menetelmäni eli se 7 liikkeen sarja löytyy myös Nivelklubin keskustelupalstalta, Nivelrikko/
Liikuntavinkit! Nimim. Ritva.
Kirjoitin ne pyynnöstä sinne talteen. Jotakuta ehkä kiinnostaakin.
Googlesta löytyy myös yllin kyllin tietoa Pilateksesta menetelmänä.
10 vuotta sitten tutustuin siihen sattumalta engl.kielisessä lehdessä olleesta kirjoituksesta ja jäin
miettimään juuri tuota uloshengitys-venytys-metodia ja jäin kokeiltuani heti ekakerrasta
koukkuun.Helppoa, halpaa ja vaarattomalla tavalla tehokasta. 2 viikkoa kesti, ennenkuin opin
tekemään nuo helpot tutut liikkeet rauhassa hengästymättä oikeaan tahtiin "napaneppari kiinni" eli
ranka lattiassa.Kannatti opetella kunnolla.
Selkärangan venyminen siinäkin on kysymyksessä! Hommassa on jujua!
Nauttikaamme kauniista suvesta! Se on vielä läsnä!
Ja kiva, kun on idearikkaita "kanssamatkustajia" palstamme matkakertomuksissa kohti jännittävää
ratkaisua, fibromyalgian arvoituksen ratkaisemiseksi.
Jatkakaamme!

karitva
Jäsen lähetetty: 11-07-2006 15:12     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Täydennän edellistä kirjoitustani sen verran, että kaikille asiasta kiinnostuneille selvennykseksi:
Suomen nivelyhdistyksen sivuilta löytyy ko. Nivelklubi, josta mainitsin.



Eve 38
unregistered lähetetty: 11-07-2006 16:08          Muokkaa/poista viesti

Niin missä olis niitä Pilates-ohjeita? Tänne asti pääsin:
http://www.niveltieto.net/nivelklubi/

karitva
Jäsen lähetetty: 11-07-2006 21:12     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei Eve! Kiitos mielenkiinnostasi! Tarkennan: Jatka tuosta, mihin pääsit:
>Nivelklubi>Keskustelut>Yleistä>Linkkivinkit>Liikuntavinkkejä tänne!> Ellun kirjoitus 16/6
"Method Ritva" (Vitsi-vitsi tämä Ellun antama nimi). Mutta sieltä ja mun edellisistäkin jutuista asia
selviää.
Ja aina saat kysyä multakin lisää. Tsemppiä!

Crisse
Uusi jäsen lähetetty: 12-07-2006 19:44    Napsauta tästä nähdäksesi Crisse profiilin   Tästä voit
lähettää viestin Crisse:lle     Muokkaa/poista viesti

Eikös se olisi kätevintä kopsata sieltä ja laittaa tänne, muiden nähtäväksi. Ei varmaan olisi iso
homma!

Eve 38
unregistered lähetetty: 13-07-2006 08:27          Muokkaa/poista viesti

Kiitos Ritva. Täytyy ruveta kokeileen sitä joku päivä. Tässä suora linkki muillekkin:
http://members.surfeu.fi/roina/pilates.htm

karitva
Jäsen lähetetty: 13-07-2006 12:04     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Mainiota, Eve! Tsemppiä!
Tämä nyt on vain minun versioni Pilates-mukailuja ja toimii mulla. Täydennän sitä aina
tuntemusteni mukaan muullakin, mutta tällä "easy-versiolla" tein itselleni ihmeitä aikoinaan.
Ei sellaista jumppaa kukaan jaksa harrastaa pitkään, joka vaatii aikaan ja paikkaan ja rahapussiin
sitoutumista. Tarvitaan lattia ja matto ja omaa rauhaa sekä sen verran kolotuksia, että homman ja
siitä tulevan avun muistaa!!! Siinä tykötarpeet tähän "methodiin".
Oletkos surffaillessasi käynyt katsastamassa Marttojen sivuilta Method Martat? Järkevää
arkijumppaa sekin tarjoaa.

Ja tuosta varsinaisesta Pilateksesta on tyttäreni, joka asuu Hesassa löytänyt tosi kivoja versioita
ohjatussa jumpassa, sellaisia mielikuva-avusteisia liikesarjoja, jotka ovat siten helppoja toteuttaa.
Maksavat vain, pahus!



Tyttäreni, pienen poikavauvan äiti, on sanonut myös turvautuvansa näihin venytyksiin. Onhan
nähnyt, minkä avun äiti oli niistä saanut!
Ei paha juttu lainkaan. Mutta pari uutta liikettä päivässä, ei sen enempää kannata ahnehtia.
Voimiensa ja mukaan rauhassa ja taiten kannattaa aloittaa. Ja jos on joku fysioterapeutti-tuttu, tämä
voi vielä tarkistaa, että teet jutut oikein. Niin aloin minäkin ja yksi taitava taide-tanssinopettaja kävi
myös läpi kanssani nuo liikeradat, jotta kropan "pönttö" vahvistuu tasapuolisesti sivuilta, ylhäältä ja
alhaalta. Siitä se raajojen ja päänkin venyttely lähtee oikeaan osoitteeseen.
Jes, kiva kuulla, jos taas joku saa avun näistä "vaihtoehto-käsittelyistä"!
Kuullaan! Terveisin Ritva

ikiliikkuja
unregistered lähetetty: 13-07-2006 21:50           Muokkaa/poista viesti

Tervens! Nyt on kuulkaa niin, että vuosia olen oman fibris-peikkoni kanssa ihmetellyt elämää.
Pitkästä aikaa taistelen kovien kipujeni kanssa ja pohdiskelinkin tässä olisiko vaikutusta helteen
tuomalla unen laadun heikkoudella kivun provosoitumiseksi. Eksyin tälle palstalle ja sain jotenkin
voimaa kirjoittaa, kun ymmärsin, että meitä nuoria sairastajiakin on paljon. Itse olen vajaa
kolmekymmentä ja fibris-peikko on kulkenut mukana matkassa ihan sieltä kahdenkympin jälkeen.

Diagnoosin saadessani olin kovin nuori ja tuolloin oli vaikeaa ymmärtää sairauden muotoa.... ja on
edelleen. Opettelen edelleen mikä on mulle hyväksi ja mikä ei. Kerron nyt kuitenkin oman tarinani,
jotta joku toinen voi hyötyä siitä.

Mulla sairaus todettiin siten, että liikuin rasittavaa liikuntaa useita tunteja päivässä. Viiltävät kivut
alkoivat sekä käsissä, että jaloissa. Kipu oli tuolloin liikkuessa niin kova, että tuskin kykenin
liikkumaan - hassua. Multa otettiin kilpirauhasarvot, jotka olivat matalat. Sain samantien
tyroksiinilääkityksen ja parissa kuukaudessa tulleet 5 liikakiloa karisivat silmissä. Saman tien minut
passitettiin ravintoterapiaan - omasta toiveestakin. Nykyään en voi syödä sipulia, kaalia, juureksia,
paprikaa, omenaa, selleriä, herneitä, papuja... Mulla vaivaan on alusta saakka liittynyt suoliston
toimintahäiriöt ja voimakkaat vatsakivut. Näiden avulla sain homman kuosiin. Toki
kipulääkitystäkin kokeiltiin, mutta koin sen liian voimakkaaksi, koska liikuin niin paljon.

Reumatologini sanoi, että olen onnekas, koska liikun niin paljon. Fyysisesti aktiivinen työ on ollut
mun pelastukseni. Lomallakaan en jätä liikkumista, sillä tiedän, että kipu löytää mut heti. Olen
pärjännyt lähes ilman lääkkeitä liikkumisen ansiosta. Viimeisten 5 vuoden aikana mulla on kulunut
vain 100kpl paketti kipulääkkeitä.

Uni on toinen merkittävä homma. Makuuhuone pitää saada pimennettyä kunnolla ja pitkät yöunet.
Olen myös huomannut, että kun olen fyysisesti rasittunut, nukun paremmin. Joten taas puhun
fyysisen aktiivisuuden puolesta.

Olen myös kokeillut ystävämme J. Pilateksen ihmeellistä lajia. Suosittelen. Se kuuluu mun
päivittäiseen elämääni. Ja veden juonti saattaa monelta unohtua... vähintään 2 litraa vettä päivässä
on supertärkeä juttu.
Kaiken kaikkiaan säännöllisyys elämässä on tärkeää. Nuku, syö, juo ja liiku säännöllisesti. Se on
mun vinkkini.
Itselläni masennus ei ole liittynyt sairauden kuvaan ja olenkin usein pohdiskellut, että liittyykö
masennus varsinaisesti sairauden kuvaan vai onko masennus seuraus ja liitetty sairauteen siksi, että
pitkään jatkuva kipu jo itsessään tuottaa mielialan laskua... vaikkei se olisikaan fibris kipua.
Oletteko ajatelleet tätä?
Hei... jatkossa seurailen tätä palstaa varmasti. Pärjäillään näiden kipujen kanssa.
Olkaa ulkona!



misskey
Uusi jäsen lähetetty: 18-07-2006 21:12     Napsauta tästä nähdäksesi misskey profiilin   Tästä
voit lähettää viestin misskey:lle     Muokkaa/poista viesti

Heippa vaan kaikille! Osaisiko kukaan kertoa, helteen vaikutusta fibromyalgiaan, mulla ei virallista
diagnoosia ole, kuin reumahoitajalta, oma lääkäri ei ole kyseenalaistanut koskaan kipujani,
johtuukohan se siitä, että olen itse hoitaja, helteellä vaan olo pahenee ja särkee, jyhmii, kolottaa,
pistelee mitä milloinkin enemmän ja tuntuu, että joka nivel on turvoksissa ja sattuu...

Crisse
Uusi jäsen lähetetty: 19-07-2006 14:37     Napsauta tästä nähdäksesi Crisse profiilin   Tästä voit
lähettää viestin Crisse:lle     Muokkaa/poista viesti

Tiedä sitten helteen vaikutuksesta, mutta mulla ainakin helteellä oireeni helpottavat huomattavasti.
Olen myös ymmärtänyt että suurin osa Fibroista saa helpotusta kesäisin ja varsinkin etelänmatkoilla.
Jostakin olen myös lukenut että toiset sietävät lämpöä ja toiset taas ei. Joku vaikutus sillä kuitenkin
on, tiedä sitten mistä johtuu

fibro 25 v.
unregistered lähetetty: 19-07-2006 21:08           Muokkaa/poista viesti Mulla kuuma
kesä on pahinta mitä tiedän ja varsinkin ukonilmat.

Mulle ei sovi mikään lämmin. Kylmä auttaa. Kesäisin käyn super kylmähoidossa ja siitä on suuri
apu myös syksyn epävakaisiin ilmoihin. Syksy ja kevät sään vaihteluineen on pahaa aikaa.
Haluaisin, että olis yli 10 astetta pakkasta, silloin olis hyvä olla.
Tänä kesänä en ole vielä ollut kylmähoidossa ja meinaan todella hermostua nukkumattomuuteen ja
ainaisiin särkyihin.
Ensi viikolla menen Pärnuun, mutta olen vain viikon, se ei oikein vielä riitä. Olen suunnitellun
meneväni uudelleen elokuun lopussa, kun vielä olen lomalla. Kylmähoidon jälkeen on pari
kuukautta hyvä olla.

ikiliikkuja
unregistered lähetetty: 21-07-2006 12:56           Muokkaa/poista viesti

Helteistä... Niin, mullakin on kyllä lämpimillä ilmoilla yleisesti ottaen paljon parempi olla. Toki
ukkoset tunnen minäkin, tulee sellainen olo, että paine oman kehon sisällä kasvaa.
Mä luulen, että helteellä kipujen syy ei ole välttämättä kuumuus. Mulla on sellainen fiilis, että
taustalla on esim. huono unen laatu, nestevajausta, liikkumisen vähyyttä... ja helle vaan provosoi
kivun. Varmaksi en voi mennä sanomaan, mutta näin mä sen selittäisin.



Pekko
unregistered lähetetty: 21-07-2006 15:34          Muokkaa/poista viesti

Kävin yksityisellä fysiatrilla, joka raapusti jonkin diagnoosin paperiin mainitsematta fibroa.
Venytysohjeita kyllä antoi. Vakuutusyhtiöllä tuli virhe korvauksen maksun kanssa, josta soitin ja
kuulin että heidän lääkärinsä oli luokitellut minut fibromyalgikoksi fysiatrin lausunnon perusteella.

Ihmettelen miksei fysiatri voinut sanoa asiaa suoraan. Syöpää ei kuulemma aina sanota potilaalle
itselleen. Onko fibrokin siis eräänlainen syöpä ? Vai eikö meille miehille sovi sanoa ääneen, että
sairastaamme "naisten tautia" ?
Apu tietenkin kiinnostaisi. Venyttely ei tosiaan tunnu ratkaisevan ongelmaa. Googlasin tämän
keskustelun, joka vaikuttaa toistaiseksi parhaalta asiaa käsittelevältä. Onko muita saitteja, vaikkapa
ulkomailta, joita voisi olla hyvä seurata tai seuraatte ?
Kiitokset vinkeistä jo etukäteen

karitva
Jäsen lähetetty: 21-07-2006 18:52     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Niinpä sanoin minäkin vielä 10 vuotta sitten...mutta venyttelyä ja venyttelijää on niin moneen
lähtöön. Fibro alkaa kipuilla sekä yli- että alikuormituksesta. Taiteile siinä sitten sopivasti!
Saksassa on ainakin mulle vakuuttavaksi osoittautunut fibroa tutkiva lääkäriryhmä, jossa on
suomalainenkin lääkäri sattumoisin mukana.
Deutsche Fibromyalgie Vereinigung suosittelee esim. sellaista julkaisua kuin Dr. Med. Siegbert
Tempelhorn: Fibromyalgie, Schmerzen lindern-besser leben.(www.gu-online.de)
Opus kuuluu minunkin mielestäni fibroa käsittelevään parhaimmistoon, mitä vastaani on tullut.
Siinäkin painotetaan potilaan yksilöllisiä oireita ja variaatioita, mutta päädytään
terveysvoimisteluohjelmaan, josta kaikki ovat hyötyneet.
Teos sisältää paljon tietoa ja kokeiltuja keinoja ko. vaivan hallintaan, ravintoa, lisäaineita,ym.
Oman opukseni ostin viime kesänä Itävallasta (12,90 €).
Saksankielisiä linkkejä, mulla on tarjota paljonkin. Keski-Euroopassa asiaa on parantoloissakin
paljon seurattu ja tutkittu.
Sellainen suomalaisnimikin kuin Pirkko Ollikainen, Filderklinik, Im Haberschlai 7, D-70794
Filderstadt tietää paljon tämän päivän fibrotutkimuksista.
Palataan asiaan, jos kiinnostusta riittää näissä merkeissä.
Mulla muuten on hyviä kokemuksia maitohappojen rullalla "manklaamisesta". Kun esim jalat
pakottavat, otan kaulimen tai putkenpätkän ja vetelen (en pyöritä!) sillä luistavan vaatteen päältä
sydämeenpäin pitkin painavin vedoin koko kintun matkan joka puolelta. Ensimmäiset kerrat saivat
minulta vedet silmistä tirisemään, etenkin polvien sisäsivuilta, jonne ne maitohapot niin mielellään
pakkautuvat. Mutta parin päivän päästä kipua ei tuntunut enää: kököt olivat lähteneet liikkumaan!
Konsteja on monia, kunhan syyparkakin noihin kipuiluihin paljastuisi.
Etsitään...

misskey
Uusi jäsen lähetetty: 21-07-2006 22:45     Napsauta tästä nähdäksesi misskey profiilin   Tästä
voit lähettää viestin misskey:lle     Muokkaa/poista viesti

Niin olen kuullu, että lämpö helpottaa, mut mun kohdalla se on niin päin vastoin, kun vaan voi olla,
nyt kun on ollu viileämpää, ei paikat ole niin turvoksissa ja on huomattavasti helpompi olla, tosin se



reumahoitaja sano, ettei mulla ole tais käyttää sanaa perinteinen fibromyalgia, mitähän se sitten
mahtoi tarkoittaa. Ottaa vaan suunnattomasti päähän, ku kaikki sanoo, et älä valita, tätä on odotettu,
en mä ole, pelkäämään jo keväällä aloin, et milloin se painajainen alkaa.
Mietin sitä nukkumista, mä en muista milloin mä olisin nukkunu kunnolla, jouduin töiden takia
valvomaan joka viikko parin kuukauden ajan yhden tai kax yötä plus ne, mitkä meni rytmiä
palautellessa, joten helle tais vaan tulla pahaan väliin mun vuoden kulussa, ei vaan oo ehtiny kaiken
kiireen keskellä miettimään mistä säryt johtuu, särkylääkettä vaan naamaan ja menox, se sentään
hieman helpottaa, loppu menee sisulla...
Ukkosen vaikutuksen olen myös huomannu, se helpottaa heti, ku alkaa jytisemään oikein kunnolla...
Aloe verasta sain sentään helpotuksen mahan sohlaamiseen, se on jo aika iso asia, että jotain
positiivistakin tähän vuoteen ...

lum@ukko
Uusi jäsen lähetetty: 22-07-2006 15:39     Napsauta tästä nähdäksesi lum@ukko profiilin   Tästä
voit lähettää viestin lum@ukko:lle     Muokkaa/poista viesti

40 vuotta kidutusta - JA NYT viimein kivuista VAPAA!
Em. simppeli roikkuminen jaloista & käsistä elikkä venytys on ykkönen, vihermömmöt tulehduksen
hoitoon kakkossyy...

1. Pilates lienee töitä, sitä ei jax edes ajatella sumukuopassa ... roikkuvenytys vaan lepoa &
killumista. Tuo vapauttaa kiristävät lihakset ja pistää ruodon 'oikeeseen muottiin' jotka vetelee mikä
mihinkin suuntaan - selkärangan korkkiruuviksi. Siitä seuraa hermosäryt ja ties minkä elimen vaivat.
Hierojani & lehtijutut väittää mm. 'diabeteksen' johtuvan em syistä... Näkökin terävöityi... roiku
alussa 30-60 sek kerrallaan max. 20 krt vrk. Mikään muu roikkuma/voimistelu ei ole minua auttanut
näin radikaalisti, enkä ole sit jaksanut niitä tehdä.
(Tietenkin jos vika on jossain muualla, eihän tää auta...)

2. 'Mössöä' löytyy metsänreunasta meille kaikille: horsma, pajunkuori/lehti, mesiangervo , kaikki
osat kuivattuna ja silputen tuorejuomana tahi teeksi. Keräsin /kuivasin kutakin yhden 200L
roskasäkin vuoden tarpeiksi... Aiemmin mainitun neurokirurgi Blaylockin ohjeen korvikkeena tahi
lisänä. Eikä maksa kuin muutaman hyttysenpureman.

Crisse
Uusi jäsen lähetetty: 22-07-2006 18:28    Napsauta tästä nähdäksesi Crisse profiilin   Tästä voit
lähettää viestin Crisse:lle     Muokkaa/poista viesti

Kertoisitko Lum@ukko siitä sun roikkumisesta tarkemmin. Eli roikut siis käsillä ja jaloilla samaan
aikaan, vai miten. miten onnistut roikkumaan niin?
Kovin monelta kuulee kaikenlaisia ihme parantumisia ja koska itse en ole tähän päivään mennessä
saanut mistään pysyvää apua, vaikka kovin montaa konstia olen kokeillut. Mihinkään aineisiin en
enää usko ja muutenkin usko koko parantumiseen on karissut aika päiviä sitten. Venytys on
tuskallista, mutta jos vaan hampaat irvessä venyttelen, niin jonkun ajan kuluttua hiukan helpottaa.
Siitä sitten jonkun ajan kuluttua kivut palaavat entistä kovempana.



ikiliikkuja
unregistered lähetetty: 25-07-2006 01:01  Muokkaa/poista viesti

Hei ihmiset! Mitä mieltä te olette tästä psyykkisen puolen liittymisestä tähän koko tautiin?
Mulla ei ole ollut jatkuvaa masennusta/ahdistusta. Mä olen vähän hämmentynyt, sillä siitä puhutaan
monissa lähteissä.
Jatkuva kipuhan tuottaa mielialan laskua, eikö? Ja yleensä fibro oireilee aika pitkään, ennenkuin se
todetaan. Oletteko samaa mieltä mun kanssani siitä, että pitkään jatkuneet kivut on syynä
masentuneisuuteen.
Onko masennus mielestänne taudin oire vai seuraus?
Mun mielestäni se olis ennemminkin seuraus, ainakin mulla. Kertokaahan mielipiteenne!

Pekko
unregistered lähetetty: 25-07-2006 11:02           Muokkaa/poista viesti

Karitva: Kiitos vinkistä. Kerrotko hieman lisää noista saksalaisista tutkimuksista. Oletko ollut
yhteydessä suomalaisjäseneen ?
Kirjaa, jotta ehdotit, saa näköjään Amazoniltakin mutta mietin, hyödynkö uusista venyttelyvinkeistä.
Kerrotko kirjastakin hieman lisää ? Melkoinen nippu venyttelyvinkkejä on jo kertynyt eri lähteistä
mutta toistaiseksi en ole jaksanut pitkän päälle noudattaa kovin hyvin mitään niistä.

karitva
Jäsen lähetetty: 25-07-2006 17:10     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti
Pekko: Kiitos kiinnostuksestasi! Tämä mainitsemani pieni tiivis opus ei ole mikään "liikuntaopas"
vaan se kuvaa selkeästi taudin moninaisuutta, myös mahdollisista erehdyttävän samankaltaisista
oireyhtymistä, jotka eivät kuitenkaan ole fibroa.
Tämänhetkinen taudin kliininen tutkimustieto,moninaiset oirehtimistavat ja niiden helpottaminen,
riskiryhmät ja -tekijät,oma testi taudin laajuudesta,mahdolliset terapiat,lääkkeet,ravintoaineet ym.,
ja niistä saadut kokemukset ja paljon muuta sisältyvät opukseen. Vasta lopuksi (30 sivua) sisältää
paljon samantyyppisiä helppoja, TV:täkin katsellessa toteutettavia liikuntaohjeita.
(Kokeilepa muuten joskus ihan lystiksesi, mikä ero on esim. lattialla selin maaten, polvet koukussa
aloittaessasi vastakkaisen käden ja jalan oikovenytyksessä, kun teet venytyksen lattiaa pitkin
suoristaen raajat sisäänhengityksen kanssa tai uloshengityksen kanssa.
Huomaat, miten paljon enemmän ja helpommin venyvät nivelraot, lihakset ym., kun rennosti
samalla hengität ulos.Sisäänhengityksellä ne avautuneet välit saavat happea ja veri rupeaa
paremmin kiertämään. Tämä oli mulle ratkaiseva oivallus ja innostuksen aihe kokeilla Pilatesta. Ei
se mitääm ufo-tiedettä ole, ihan arkista joka paikassa tehtävissä olevaa "punnerrusta"! Siitä tulee
tapa.)
Siihen opukseen vielä palatakseni: Siitä saat paljon tietoa myös muusta lisämateriaalista ja linkeistä
ym. Ja se kirja ei sisällä tosiaankaan mitään ylimääräistä turhaa höpinää, vaan on hyvin selkeä ja
tiivis tietopaketti asiasta.Myöskään kielellisesti se on toteutettu kansan tajuun meneväksi.
Henkilökohtaista kontaktia mulla ei ole tähän suomalaislääkäriin, mutta sehän käy sultakin, kun
annoin osoitteen. Minulla on saksalainen lääkärituttava, joka on maininnut hänestä.
Aina kannattaa yrittää päästä "omaksi tohtorikseen" ja tutkia asiaa rauhassa. Siinä sitten pääkin
pysyy liikkeessä!
Kiva kuulla taas, mihin olemme kukin kokeiluissamme päätyneet.
Eikös sitä sanotakin, että eilisen "totuus" voi olla tämän päivän "erehdys". Sitä kai se tutkiminen
useimmiten on. Timanttiset jutut kyllä säilyvät. Tsemppiä!



nov
unregistered lähetetty: 27-07-2006 01:58         Muokkaa/poista viesti

Hei. Olen 19-vuotias nuori nainen Turusta ja sain diagnoosiksi fibromyalgian ihan vastikään tässä
kesällä. Tämän kanssa on ollut erittäin vaikeaa jo pitkään (paikat reistailivat jo ala-asteella) ja viime
vuosina oireet ovat tulleet aivan kammottaviksi. Jalat eivät meinaa kantaa ja kaikkia paikkoja särkee
jopa levossakin. Joskus olen herännyt kesken unen siihen, että polvessa tuntuu pistävää kipua.
Yksi pahimmista asioista tässä on, että olen juuri päässyt opiskelemaan (toivottavasti vielä) tulevaa
ammattiani pianistina. Tosin aamuharjoituksissa kaikki on aina täysin mahdotonta enkä saa usein
edes voimia kunnon tulkintaan. Koko ajan uuvuttaa ja tällä alalla stressi osaa olla kova. Lääkäri
ehdotti minulle, että miettisin jotain muuta alaa. En osaa vielä päättää miten käsittelen tätä asiaa.

Silti, oli miten oli, oli erittäin helpottavaa lopultakin saada kuulla jokin diagnoosi niiden "sinä vain
kuvittelet" -juttujen sijaan.

Pekko
unregistered lähetetty: 27-07-2006 13:35      Muokkaa/poista viesti

Ikiliikkuja: luin Wikipediasta (English) fibrosta ja siellä esitettiin yhdeksi mahdolliseksi selittäjäksi
fibroon ja jopa vaihtoehtoiseksi diagnoosiksi TMSää (Tension Myositis Syndrome) eli henkiset
asiat selittäisivät täysin kivut. Monet väittävät hyötyneensä TMSn "keksijän" Sardon ohjeista.
Kovasti kiinnostaisi kuulla minuakin, onko joku tutustunut kirjoihinsa tai teoriaansa Suomessa ?
Stressillä on kuitenkin niin suora ja välitön yhteys selkäkipuihini.
Tutustuttavaa siis riittää eri puolilta maailmaa.

Hämmentynyt
unregistered lähetetty: 29-07-2006 14:33        Muokkaa/poista viesti

Hei! Olen pihalla kuin lumiukko!?! Kaksi vuotta sitten menin lääkäriin jatkuvan väsymyksen takia,
en henkisen vaan fyysisen ja mitään vikaa minusta ei löytynyt vaan annettiin ymmärtää, että
korvien välissä viiraa. Nyt kaksi vuotta myöhemmin menin uudelleen, koska alan olla tosi kipeä ja
myös läheiseni huomauttelevat minulle, että olen koko ajan tosi nuutunut ja unohtelen asioita.
Oireita on seuraavasti: jalat ovat kuin tukit, kipeät, raskaat, turvoksissa ja puutuneet. Etenkin polvia,
nilkkoja, lonkkia, kyynäpäitä, ranteita ja niskoja särkee koko ajan ja nivelet ovat aamuisin tosi
jäykät parin tunnin ajan.

Pää on kipeä ja huomaan itsekin, että muistini on huonompi ja välillä pääni tuntuu jopa sekavalta,
mikä itseäni hämmentää suuresti. Huimausta on myös. Silmät kuivuvat, sain juuri piilolonssikiellon,
on vatsan- ja suolentoiminnan kanssa ongelmia ja myös alapään limakalvot tuntuvat kuivilta.
Häiriöitä kuukautisissa ja suu kuivumista. Minusta otettiin jälleen kaikki mahdolliset kokeet ja
kaikki on kunnossa, koetulokset huippuluokkaa. Lääkäri sanoi, että minulla on fibromyalgiaan
liittyviä oireita, mutta ei nyt siksi sitä voida ainakaan vielä todeta. MIlloin sitten? Ja kuka toteaa?

Kuinka kauan minun pitää vielä kipuja kestää ja monella lääkärillä minun pitää vielä juosta?
Alaselkäni on todella kipeä ja lääkärini laittoikin lähetteen eteenpäin fysiatriselle laitokselle ja sanoi,
että siellä voidaan jatkaa alaselän tutkintaa ja mm. hermoratojen toimintaa tai sitä ovatko ne
puristuksissa. Entä muut oireet? Onko tietoa osataanko/voidaanko fysiatrisella laitoksella tutkia ko.
vaivoja tai tehdä diagnoosi? Niin ja vielä perustietoja itsestäni, olen 28-vuotias nainen, lihaksikas ja
normaalipainoinen.



Harrastan paljon liikuntaa, omaan terveet elintavat, en polta enkä paljoa edes nauti alkoholia. Nyt
tosin välillä liikunta on ollut lähes mahdotonta kipujen takia. Olen vakituisessa työssä todella
hyvässä työpaikassa, ihana mies ja juuri ostettu talo. Elämä hymyilee ja kaikki on kunnossa myös
tuolla henkisellä puolella. Välillä alan jo itse epäilemään, että onko päässäni vikaa, kun mitään ei
löydy ja olen koko ajan fyysisesti kipeä. Alkaa jo turhattaa tuo lääkärillä käynti, jopa hävettämään.
Onko/oliko muilla ennen diagnoosia samanlaisia tuntemuksia? Kaikki info ja apu mihin tästä jatkaa
ja mitä tehdä on tervetullutta!

Eve 38
unregistered lähetetty: 30-07-2006 08:00      Muokkaa/poista viesti

"Hämmentyneelle" Vaivasi kuullostavat ihan fibromyalgialta, mutta voi olla muutakin.
Reumalääkäri on tietääkseni ainoa ja oikea ihminen toteamaan fibromyalgian ja reumataudit
yleenssäkkin. Eli mene vaikka yksityiselle, josta saa hyvää palvelua.

Minuakin väitettiin mielenterveysonkkelmaiseksi ( 1työterveyslääkäri), ennenkuin pääsin
reumalekurille, joka minulle tämän diagnosoi.

Ja vaikka mulla on diagnosoitu tämä sairaus, niin siltikään kaikki lääkärit eivät edes usko tähän
sairauteen ja vähättelevät vaivoja. Näin ainakin meillä työterveydessä, jossa on tusina lääkäreitä.
Parhaiten minua vaivoissani (on muutakin kuin fibro) ovat hoitaneet naislääkärit.
Joo ja itse siihen psyykkeeseen. Se on kyllä ihan puppua, että tämä fibro olisi mukamas psyykkeen
sairaus. Itsellä oli jo tätä ennen kaikki asiat paremmin kuin hyvin:
hyvä aviomies
oma asunto
raha-asiat kunnossa
hyvät suhteet sukulaisiin ja ystäviin
mukava työ, työpaikka ja mukavat työtoverit

eli kaikki kondiksessa.
Sitäpaitsi tiedän/tunnen paljonkin ihmisiä, joilla on vuosikausia ollut jonkinasteisia
mielenterveysongelmia ja fibromyalgiaa heillä EI ole.
Minullakin särkee muuten niveliä aina välillä ja tällä hetkellä mulla on kantajänteet todella pahoin
tulehtuneet molemmissa jaloissa ja näinollen en juurikaan kävellä pysty kuin muutaman sata metriä
päivässä. Käyn fysikaalisessa hoidossa jalkojeni takia, joka onkin paljon auttanut.
Niin ja minäkin olen koko ikäni liikuntaa harrastanut ja normaalisti syönyt.

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 30-07-2006 13:07           Muokkaa/poista viesti

Crisse; lähetetty: 22-07-2006 18:28 ... "Kertoisitko Lum@ukko siitä sun roikkumisesta tarkemmin.
Eli roikut siis käsillä ja jaloilla samaan aikaan, vai miten. miten onnistut roikkumaan niin? ...
Venytys on tuskallista, mutta jos vaan hampaat irvessä venyttelen, niin jonkun ajan kuluttua hiukan
helpottaa. Siitä sitten jonkun ajan kuluttua kivut palaavat entistä kovempana."

- jos lihaskiristyksiä on enemmälti, tarvitaan pitempi hoitojakso. Hierojani sanoi että enintään 30
sek kerrallaan yhden alueen venytystä, muuten voi tulla 'liikaa' ja saada siitä takapakkia. Alussa
minulla meni tunti kerrallaan, sitten kivut palasi. Nyt menee tunteja ennekuin on tarve



uusintavenytykseen, eli 30-60s 'täys' roikkuminen, sitten pitempään silleesti että kropan alla tyynyjä
poistamassa osan rasituksesta
- ensin oli tanko narun varassa katosta, jalkaterät pöydällä. Sitten tein 'matkamalli' -telineen jossa
kaksi tankoa noin metrin etäisyydellä: käsistä roikkuen & polvet koukussa 2tangossa. Tutulla on
nytten narulenkit katosta, jalat kädet vaan lenkkeihin ja killumaan... Kyläpaikassa käyn selälleen
lattialle, polvitaipeet kiikkustualin käsinojien yli ja joku liikuttaa kiikkua noin 5cm eestaas - jopa
lonkkanivelistön & alaselän nesteet tulee pumpattua (ja kaikki !! levosta käsin)
- minulle tärkein roikkumisessa on näemmä levossa olevan selän kaari. Minulla kyseessä on ollut
kropan lihaksiston/jänteiden/kalvojen kiristys ja niiden erimittaisuus: tässä asennossa pahimmat
kiristykset venyy ja selkäranka oikenee. Olen juoksennellut ympäriinsä tästä homeopatio hoitajan
'keksinnöstä' lähtien ...tottahan sängyssä vuosia maanneen puolikuolleen lihaksisto kuntoutuksen
vielä vaatii. Nyt 'riittää' 3h yöuni!
- alaselässä pumpattu neste kiertää nytten, ja kasvisrehumurskamehujen 'quercetiinit' (=eräs
flavonoidi) pääsee tuhoamaan tämän viheliäisen koteloituneen tulehduksen jota tiede ei löydä.
- nyt voin jo alkaa kohta lääkärien lailla kaikille fibroille vinoileen että "nouskhaa laiskhat
sänkhystä ja alkakaa kuntokoulu". Eipä vainaskaa: on tullut opittua että syyttä ei kukaan sängyssä
makaa. Terve kroppa haluaa juosta. Nyt vois onnistua (?) vaikka tuollaiset venyttelyt - ilman
sielunvaelluksen harhaoppeja... Nääs 'kolmen päivän moottorisahailu' oli hieman liikaa 'uusterveelle
lumiukolle' (=selkä suli), siksi siis olen nytten sängyssä ja siten on aikaa kirjoitella... Mutta venytys
on käynnissä ja kohta taas 'mennään'.
---------------------------------------
Eve 38 30-07-2006 08:00 ... "Se on kyllä ihan puppua, että tämä fibro olisi mukamas psyykkeen
sairaus. Itsellä oli jo tätä ennen kaikki asiat paremmin kuin hyvin:
...eli kaikki kondiksessa.
- näinpä on. ... tässä hetkessä "kondiksessa", seuraava hetki voi jo kaiken muuttaa. Eikä ole
ihmiselle merkitystä jos on tämän lyhyen hetken voittaja, kuin "haihtuva F1-malboromerkki", jos
iäisyyden kadottaa -

karitva
Jäsen lähetetty: 30-07-2006 23:22     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Onneksi olkoon Lum@ukko! Venytellään, miten vain, mutta siinä on paljolti jujua. Aerobic sai
maitohapot monasti jumittumaan, mutta venytyksessä on itua.Ja kuten kerroit, on ihana tietää jokin
konsti, joka auttaa ja on vaivansa väärti.
Minä "pilailen" ,kuten joku sanoi, eli pääsääntöisesti venyn lattialla Pilates-tyyliin hengitellen ja
roikuttelenkin itseäni mielelläni. Ihan kiva juttu se on mullekin ollut kymmenisen vuotta näissä
vaivoissa.
Millainen se sun varsinainen "rehujuomasi" taas olikaan? Pitäisköhän minunkin koettaa sitä.
Kaikille meille on varmasti hyväksi avuksi löytää lääkkeetön apu vaivoihin.
Mukavaa elokuuta ja tsemppihenkeä jatkossakin, niin Lum@ukolle kuin muillekin elämän
"trapetsitaiteilijoille"! Kuullaan!

ikiliikkuja
unregistered lähetetty: 31-07-2006 14:31          Muokkaa/poista viesti

Hei "Hämmentynyt"! Reumatologille vaan, niin diagnoosi varmistuu. Yksityisellä puolella pääset
nopeasti ja helposti ja tulet vakavammin otetuksi kuin julkisella puolella.



Samantyyppisiä oireitahan mullakin oli ollut pitkään ku sulla on nyt. Mä vaan luulin aina, että
kaikki johtu liikunnasta. Että mun lihakset ei vaan palautuneet ja että mä olin ylikunnossa.

Mä luulin, että mulla oli jokin tulehdus lihaskalvoissa tai luukalvoissa, koska kipu paheni niin
kovaksi. Menin julkiselle puolelle mieslääkärille, joka lähetti mut reumatologille yksityiselle
puolelle. Luulin, että mulla oli vaan joku reumaattinen tulehdus, kun mut lähetettiin sinne. En
osannut odottaa diagnoosia ja muistan olleeni pitkään todella hämmentynyt diagnoosista.

Olin kyllä miettinyt, että kaikki ei ole ok, kun uni häiriintyi ja ruoansulatus ei toiminut. En vaan
osannut liittää näitä kaikkia asioita toisiinsa.

Olen tullut ihan vakavasti otetuksi mieslääkäreilläkin. Mun mielestä lääkärin sukupuolella ei ole
väliä, mutta olen kyllä monelta kuullut, että naislääkärit ovat ottaneet enemmän tosissaan.
Aurinkoa!

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 01-08-2006 22:03          Muokkaa/poista viesti

karitva 30-07-2006 23:22 ... Millainen se sun varsinainen "rehujuomasi" taas olikaan? ...

Toi Neurokirurgi Blaylockin juoma, liekö selitettynä tän palstan sivulla 3 tahi 4? Kaali, selleri,
lehtikaali, pinaatti, hiukka pikkuporkkanaa ja ?mitävielä +vettä tehosekottimessa 2lasia vrk -
ihmejuoma. No sitten enempi janojuomana /särkylääke tää 'suomivihnesoppa', kiehautettuna: paju,
mesiangervo, horsma, vähän salviaa... kultapiisku.

Nämävihermössöt on minulle liian emäksisiä joten lisään hieman sitruunamehua. Mitään
absoluuttista sekotetta ei ole, käytä mitä vihreetä sattuu oleen käsillä... kokeile mistä tykkäät ja
mausta sillee et kykenet nielemään -öh-röyh- eli kaikkeen tottuu. Tottahan on hyvä netistä
googlelukea mitä ainesosia mikin kasvi sisältää ja kuinka vaikuttaa, sillä onhan 'pihapiiriss' tosi
myrkyllisiäkin vihneitä joit ei tule syödä.

-----Viimesin uutinen oli tutkijalta USAsta aids basillin 'piiloutumisesta' vatsan limakalvon sisälle
(=ongelmana niillä joilla housun vetskari ei pysy kiine). Potilas oli muuten 'puhdas' mutta
limakalvonäytteissä piili virus. Luulenpa että nämä fibron taustalla olevat tulehdusbasiliskot tekee
samoin: mulla näet antibiottikuuri auttaa 15min sisällä, fiitseri jolle lekurit nauraa (millepä ne ei
tyhmyyttään naurais?). Siis vatsan basillit saa silloin heti kyytiä... Summa summarum: vatsa
kannattaa pitää 'kunnossa' vaikka tannoponilla tms...

Pekko
unregistered lähetetty: 04-08-2006 12:20         Muokkaa/poista viesti

Vielä noista venyttelyistä, joista monet ovat hyötyneet. Onko venytyksen kestosta olemassa jokin
sääntö eli korkeintaan 30 s tms kuten ohjeissa usein mainitaan ? jos on niin miksi ?
Itse unohduin kerran ajatuksissani venyttämään niskaa monen minuutin ajaksi ja huomasin tuon
vähentäneen yökipua. Sittemmin olen päivittäin tehnyt näitä pitkiä venytyksiä ja mielestäni
hyötynyt niistä varsinkin öisin. Onko tästä jonkun tietämyksen mukaan jotain mahdollista haittaa ?

PS. Kävi tuossa myös ilmi verikokeissa, että elimistöni kortisolin tuotannossa on ilmeisesti jotain
vikaa eli, kun kirjoitin, että stressi pahentaa kipuja niin selitys saattaa löytyä myös tästä.



Pitkäjussi
unregistered lähetetty: 05-08-2006 00:55         Muokkaa/poista viesti

Olen 51-vuotias mies. Minulla sairastelu alkoi v. 2001 hengitystieinfektioilla ja jatkoi kroonisena
yskänä. Varsinkin talviaikoina ovat ongelmat pahentuneet ja olen joutunut pitämään puheäänen
kokonaan hävittyä sairauslomia. Olen puhetyössä. Myös silmät kuivuvat. Lihas-nivelsäryt tulivat
myöhemmin ja epäiltiin pitkään sen jälkeen Sjögrenin oireyhtymä -reumaa. Kortisonilääkitys auttoi
mutta annosta piti jatkuvasti kasvattaa, kunnes se oli pakko lopettaa. Viime talvena lihas-niveloireet
alkoivat muuttua enemmän FM-tyyppiseksi, väsymys oli hirveä ja vei myös keskittymiskykyä. Olin
sairauslomalla useamman kuukauden. Teen vaativaa henkistä työtä ja tuntui yhtäkkiä, että
keskittymiskyky ei riittänyt työn tekemiseen. Väsymys ja säryt riivasivat.
Keväällä taitava yleislääkärini alkoi epäilemään fibromyalgiaa ja otatti verestä
serotoniinipitoisuuden. Lääkärini mukaan se on ainoa objektiivinen mitta fibromyalgialle ja asiasta
on kuulemma kirjoitettu Suomen lääkärilehdessä.

Minulla arvo oli 30, kun normiarvot liikkuvat suunnilleen 350-750 välillä. Täällä kuitenkaan
kukaan ei ole puhunut mitään veren serotoniinin mittaamisesta. Ihmettelen. Yleislääkärini mukaan
minulla on selvästi fibromyalgia ja kipupisteitä hän ei edes tutkinut. Onko joku muu kuullut
serotoniinista??

Olen sairastanut masennusta vuosikaudet ja saanut siihen lääkkeistä apua. Mielenkiintoista kyllä
myös masennuksessa hermosolujen serotoniinipitoisuus on alhainen ja siihen voidaan vaikuttaa
lääkkeillä. Minulla lääkkeiden vaikutus ei kuitenkaan ulotu muualle kuin masennuksen hoitoon.
Tällä hetkellä syön Efexoria, joka kyllä auttaa tarttumaan asioihin, mutta ei poista lihasjäykkyyttä,
särkyjä eikä väsymysta silloin, kun FM-jakso alkaa. Minusta masennus ja FM jotenkin liittyvät
toisiinsa, mutta FM on kyllä enemmän koko kehon sairaus, masennus vain aivojen tai mielen.
Masennuksen hyvällä hoidolla ei hoideta FM:ää.
Viime talven heikon jakson jälkeen olen 4 kuukautta tuntenut oloni melkein oireettomaksi, mitä nyt
pientä jäykkyyttä. Tänään alkoi aika paha jakso. Toivottavasti ei kestä pitkään.
Kiitos karitva ja muut hyvistä venyttely- ja Pilates-ohjeista. Hyödynnän heti.
Tsemppiä lähestyvään syksyyn!

ranskis
Jäsen lähetetty: 08-08-2006 14:29     Napsauta tästä nähdäksesi ranskis profiilin   Tästä voit
lähettää viestin ranskis:lle     Muokkaa/poista viesti

Minä olen tällä hetkellä 50-vuotias nainen ja kärsinyt fibrosta 18 vuotta. Alussa tarjottiin juuri tätä
että olen hullu tai luulosairas. Sitten sattui kohdalle neurologi, joka oli juuri saanut tietää tästä
fibrosta Englannin kautta. Tauti oli juuri silloin löydetty ja minulla oli onnea, että lääkäri "sattui"
kohdalle. Alussa söin Anafranilia 25mg yhden tabletin ja yöksi Diapam 5mg unettomuuteen. Tällä
pärjäsin hienosti noin 15 vuotta. Työkin sujui hyvin. Kiloja kyllä tuli 52kg:sta aina sataan asti.
Ruokavaliosta ei puhuttu mitään. Kuntoutuksessa olin, kun olin sairastanut 12 v, joten siitä ei paljon
iloa ollut. Tiesin jo omasta itsestäni tarpeeksi ja olin lukenut kaiken, mitä oli saatavilla. SIIS, HETI
KUNTOUTUKSEEN PYRKIMÄÄN, KUN N. VUOSI TODETTU TAUDISTA. Silloin siitä saa
jotain irti.
Hormoneilla, stressillä, kylmällä ja kuumalla on kaikilla oma tekemisensä tämän taudin kanssa.
Minulla alkoivat vaihdevuodet n. 45-vuotiaana ja 2005 alussa oli maha, pää ja hormonit kaikki
sekaisin. Makasin 3kk tekemättä mitään........ 5 ekaa viikkoa, luulin että kuolen, mutta ylös minä
nousin. Lihakset kadonneet jne. Alkoi raskas nousu ylöspäin. Silloin elämässäni oli vaihe että äitini
oli sairastunut vakavaan syöpään, appivanhemmat molemmat joutuivat hoitokotiin, töissä vauhti
kiihtyi ja paineita oli joka puolelta. Niinpä tein ratkaisun, että irtisanoin itseni töistä, rauhoitun nyt



kotona, lepään jne. Sitten teen loppuelämän juuri sitä mitä itse haluan!!!!Epäilen hyvin vahvasti,
että fibron laukaisee STRESSI. Kun luin näitä juttuja, niin huomasin että kaikki olivat hyvin
tunnollisia ihmisiä, niin sanottuja A-tyyppejä, jotka yrittävät tehdä kaiken täydellisesti. Epäonnistua
ei saa. Tämä luo kyllä stressille oivallisen alustan.

Sitten tähän liittyy vatsavaivat, joilla reagoidaan ensin. Kun tilanne ei laukea päältä, niin aivot
tulevat mukaan. Tämä on ainakin täysin tosi, että serotoniini niminen hormoni on puutostilassa ja
muutenkaan aivojen välittäaineet eivät toimi, niin kuin pitäisi. Hermojen päätteet eivät viesti
oikealla tavalla. Siellä on jatkuvia katkoksia. Fibro nimittäin näkyy aivokuvauksessa!!!!!!! Minun
kohdalla tähän pitää vielä lisätä refluksitauti, jonka sain tulehduskipulääkkeiden syöttämisestä, jota
jatkui vuosia. ÄLKÄÄ IKINÄ SYÖKÖ NÄITÄ LÄÄKKEITÄ. On todistettu, että ne eivät auta
yhtään. Saatte vain lisätauteja, niin kuin minä. On myös puhuttu, että fibro on
aineenvaihduntasairaus, minkä myös allekirjoitan. Jos tietyt hormonit eivät toimi, niin
aineenvaihdunta muuttuu tai menee sekaisin. Tällöin kehoon jää se kaikki "mönjä", minkä sieltä
pitäisi poistua.

Nyt haen itse lääkitystä tässä tilanteessa. Tämä on aina kaiken aikaa hakemista ja etsimistä. Tiputan
nyt masennuslääkettä pois ja alan syödä uudestaan ns. "vanhan ajan masennuslääkkeitä, koska niitä
ei voi syödä yhtä aikaa. Serotoniinin saisi uusista, mutta kivut lähtevät vanhalla konstilla. Taiteile
sitten tässä. Siihen uskon vahvasti, että B-vitamiineilla, E-EPA-kalaöljyllä ja muilla
antioksidanteilla ja luontaistuotteilla ei voi olla kuin myönteinen vaikutus, koska keho ei
aineenvaihdunnan takia hyödynnä näitä ravinnosta tarpeeksi. Niitä pitää siis saada lisää jostain. Itse
syön kalaa jatkuvasti, mutta silti E-EPAA pitää vielä ottaa. Tuo roikkuminen kuulostaa ihan
maalaisjärjellä ajatellen hyvältä jutulta. Itselläkin on välillä sellainen olo, niin kuin olisi jotenkin
kasassa koko päivän. Sitä minä kokeilen heti. Ja suuri apu on ollut myös akupunktiosta, joka hoitaa
tuon niska-hartiajännityksen pois.

Särkyihin minä olen jo näin pitkän ajan kuluessa tottunut. Pieni kipu ei heivauta minua mihinkään,
mutta kun minä alan saada ns. "sähköiskun" tapaisia nykimisiä pään alueelle, niin mulla palaa
käämit. Nyt on just se tilanne. Se vaikuttaa niin paljon jokapaiväiseen elämiseen, että autolla
ajostakaan ei meinaa tulla mitään. Ja ihmiset kattoo, että onko toi kännissä keskellä
päivää.......Kirjoitelkaa, miltä tää mun stoori kuulosti. Ohjeeksi annan: RAUHALLINEN
TASAINEN ELÄMÄ. EI STRESSIÄ!!!!!
PALJON UNTA JA LEPOA. LIIKUNTAA SOPIVASTI(AINA HAKUSESSA), KOKEILE
KAIKKI MAHDOLLISET HOIDOT JA LÄÄKKEET, ÄLÄ OLE YHTÄÄN
ENNAKKOLUULOINEN. KYLLÄ SE SOPIVA AINA LÖYTYY. JA MINULLA ON AINA
OLLUT KOIRIA. NE OVAT AINA AUTTANEET, KUN MUUT EIVÄT TUNNU
YMMÄRTÄVÄN.

Masennnukseni oli tosi paha ja kävin todella pohjalla, mutta minä nousin sieltä. On hyviä ja
huonoja päiviä, mutta ei auta mennä, kuin päivä kerrallaan eteenpäin. Hengellisyys auttaa minua
myös. Toivon, että tähän löytyy parannuskonsti, että me kaikki pääsisimme nauttimaan
kivuttomasta elämästä. Toivon kaikille jaksamista! Nyt taukojumppa: Ojenna oikea käsi suoraksi ja
laita kämmen vasemman olkapään päälle, ojenna vasen käsi ja laita kämmen oikean olkapään päälle,
ja nyt rustistat oikein kovaa......HALAUKSENI ON TULLUT PERILLE.



Pekko
unregistered lähetetty: 08-08-2006 15:23           Muokkaa/poista viesti

Minullakin nykii sähköiskumaisesti päätä joinakin päivinä. Tulee ihan puun takaa joka kerta ja
yleensä vasemmalla.
Kiitos myös tulehduskipulääkekommentista kokemuksen syvällä rintaäänellä. Luulen, että moni
hyötyisi pysymällä paremmin erossa niistä. Itse käytän enintään 2 iltana viikossa. Sen vatsa
kuulemma vielä kestää pitkälläkin juoksulla.

fibro 25 v.
unregistered lähetetty: 08-08-2006 20:05           Muokkaa/poista viesti

Hei Ranskis! Lukiessani tarinaasi, se tuntui kumman tutulta.
Olen nyt kanssa tehnyt päätöksen, että työt saavat jäädä, kun en kertakaikkiaan enää jaksa.
Olen siinä onnellisessa asemassa, että olen jo niin vanha, että pääsen työttömyys eläkeputkeen.
Työkyvyttömyys eläke on aina tullut hylättynä takaisin.
Olen jo n. 5 vuotta osannut elää, eli vältän mahdollisimman paljon tressiä ja olen opetellut
sanomaan EI. Fibrojen "vika" on yleensä, että ovat liian tunnollisia, kilttejä ja ottavat kantaakseen
kaikki mailman murheet.
LÖYSÄTÄÄN JA OLLAAN SOPIVASTI ITSEKKÄITÄ!

Niitti72
Uusi jäsen lähetetty: 09-08-2006 17:49     Napsauta tästä nähdäksesi Niitti72 profiilin
Muokkaa/poista viesti

Ihanaa lukea teidän kertomuksia jokapäiväisestä elämästä. Paljon löysin samaa omasta elämästäni.
Lapsesta saakka olen tämän kanssa elänyt, synnytyksen jälkeen oireet pahenivat ja sain diaknoosin.
Nyt olen ollut yksinhuoltajana 6 vuotta ja aloitin opiskelut 2,5 vuotta sitten, aika rankkaa aina
välillä mutta viime vuoden vaihteeseen asti pärjännyt kohtalaisesti. Alku keväästä masennuin ja se
huomattiin vasta kesällä. Tietenkin ihmettelin käytökseni muutosta, muttei mieleeni edes tullut
masennus. Masennuslääkkeen sain just tällä viikkoo ja koulu jatkuisi ensi viikolla... aikas heikolta
näyttää tuleva syksy. Kaiken muun "hyvän" lisäksi minul taitaa olla puhkeamas psoriasis,
terveyskeskuslääkäri antoi siihen lääkkeet muttei liikoja kommentoinut siitä. Lääkäri suositteli
käyttämään Nizoral shampoota, mutta kuulin että se olisi viho viimeinen aine mitä pitäisi käyttää.
Onko paikalla ketään jolla olisi samat riesat ja joka osaisi antaa hyviä vinkkejä tulevan varalle?
Jaksamisia kaikille!

ranskis
Jäsen lähetetty: 09-08-2006 20:10    Napsauta tästä nähdäksesi ranskis profiilin   Tästä voit
lähettää viestin ranskis:lle     Muokkaa/poista viesti

Pekko, vaihda tulehduskipulääke pois. On tieteellisesti todistettu, ETTEIVÄT AUTA FIBROON.
Vaihtoehtoja ovat Panadol 665mg, saa reseptillä. Ja luontaituotekaupan Fortodol. Eivät ärsytä
vatsaa. Minäkin söin tosi vähän ja sain tämän refluksitaudin.



ranskis
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Niitti72. Valitettavasti masennuslääkkeen teho alkaa vasta noin kuukauden viiveellä, että siinä
mielessä koulun alku voi olla kova homma. Älä polta itseäsi loppuun. Olet vielä nuori. Siirrä vaikka
opiskelun alkua, jos pystyt. Minullakin on ihottuma, joka on liitetty omaan fibrooni, mutta se on
"kuulemma" psoriaksen sisarihottuma. Hoida sitä jättihelokkiöjykapseleilla. Niitä suuhun 2kpl
kolme kertaa päivässä ja päähän joka pesukerran jälkeen liuoksena. Ihottumat kannattaa hoitaa aina
sisältä- päin ulospäin. Eli suosittelen kyllä noita luontaistuotteita. Eivät ärsytä kehoa.

Pii on myös aine, jolla hoidetaan ihottumia, mutta kysy niitä luontaistuotekaupasta, ne osaa neuvoa.
Koita jaksaa masennuksen kanssa, jos tuntuu ettet jaksa, hae heti apua. Näitä mieli maasta ryhmiä
on aika paljon. Ota selvää, ja käy niissä. Mulle oli niistä tosi iso apu. Ja mulle voi muutkin
masentuneet kirjoittaa, jos tuntuu pahalta, yritän parhaani mukaan auttaa. YKSIN EI JÄTETÄ
KETÄÄN, SOVITAANKO NIIN! Joten kirjoita tiihonen.kaija@pp.inet.fi jos haluat keskustella
yksityisasioista. Olen tosi luotettava ja rehti. Tiedot pysyvät taatusti minun omana tietonani.
Olenkin töissä aiemmin saanut lisänimen Kaija-täti, kun olin aina valmis kuuntelemaan enkä
juorunnut asioita eteenpäin. JAKSETAAN TAAS
VÄHÄN PAREMMIN, EIKÖS JUU!

Keijo
unregistered lähetetty: 10-08-2006 16:47          Muokkaa/poista viesti
Katopa netistä kansanparantajan Jouko Holman videoita.

Eve 38
unregistered lähetetty: 10-08-2006 20:50          Muokkaa/poista viesti

Sairastuin fibromyalgiaan n. 1 vuosi sitten. Noh nyt keväällä minulla tulehtui molemmista
jalkateristä kantakalvot todella pahasti.
Sain aluksi ohjeet venyttelyyn, joka vain pahensi oireita.
Tulehduskipulääkkeistä ei apua ole lainkaan.
Olen nyt käynyt 8 kertaa fysikaalisessa hoidossa, joka on auttanut. Aion jatkaa fysikaalista, josta
olen apua saanut.
Onko kellään ollut vastaavaa ja onko siihen jotain parantavaa edes olemassa?
Lääkärit ja fysioterapeutit eivät ole antaneet mitään toiveita paranemisesta, koska tämä on
kuulemma sitä itteänsä eli fibroa.
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Eve38 Minä en tiedä onko sinulla sama vaiva kun mulla oli noin 7 vuotta sitten. Kävely oli tosi
vaikeeta ja mulle sanottiin,ett mulla on luupiikit, mutta tiedä sitten oliko. Minä sain niihin
kortisonipiikkejä pari kertaa ja sillä ne parani. Kortisoni on vaan kauhea myrkky, joten sitä ei turhan
usein kannata käyttää. Sitten kävin ihan Hesassa jalkaspesialistilla, joka teki mun jalkojen mukaiset
pohjalliset kenkiin. Makso kyllä siihen aikaan jo n. 900 mk, mutta raha ei ratkaissut, kun oli



kävelykyvystä kyse. Parantuminen kesti noin 3-4 kuukautta, mutta nyt on jalat ollu kunnossa siitä
asti. Kortisoni tuntus musta ainoolta nopealta tulehduksenpoisto lääkkeeltä. Ja sen pitää olla
asiantuntijalääkääri joka sen laittaa, muuten ne pistelee sen ihan vääriin paikkoihin. Jaksamista!

sirppana
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Olen yli 50 vuoden ikäinen, juuri fibromyalgian diagnoosin saanut nainen. Olen lukenut viestejänne
ja ihmetellyt sitä kipujen ja tuskan määrää. Olen itse vielä epävarma, onko minut diagnostisoitu
oikein, vaikka reumatologi antoi lausunnon.
Sairastan selkärangan rappeutumaa (spodylioosi)ja alkavaa nivelrikkoa.(kädet, rintaranka, polvet,
nilkat...)Lukuisten niveloireiden, kuivien silmien ja suun takia epäilin pitkään Sjögreniä; samoin
minulla epäiltiiin myös selkärankareumaa. Reumakokeet olleet jatkuvasti negatiiviset.
Keväällä työterv.lääkäri lähetti minut reumalääkärille jälleen tutkittavaksi.
Aamujäykkyys ja erinäiset nivel- ja lihaskivut ovat tuttuja, mutta ne eivät esiinny koko päivän ajan;
myös yhteen aikaan mulla oli jatkuvasti tulehduksia ja tulehduskipulääkeet auttoivat. Siksi en
uskonut että mulla on oikeasti fibro, kunnes jalkasärkyjen takia aliutettiin taas tutkimukset.
Reumakokeet aina negatiiviset ja tulehdusarvot vain lievästi koholla, senkka 14.

Nyt sitten se diagnoosi annettiin. Sairastan em. sairauksien lisäski interstititeetti kystiittiiä (tihentyt
virtsaamisen tarve, pieni rakko)= sekä refluksivaivaa.

Töissä käynti päiväkodissa on tosi uuvuttavaa ja pienistäkin voimaa vaativista liikesuorituksista
tulee nivelkipuja. Jatkuvaa särkyä mulla ei ole ja nykyisin, kun olen hyvillä mielin, nukunkin melko
hyvin, mutta kun olin kesämökillä risusavotassa ja marjastin, olin öisin ja aamulla selästäni ja
jaloistani tosi kipee. Onko tämä teistä fibroa. Asiantuntija näin uskoi oevan ja oma lääkäri on vuosia
sanonut oireitani fibrotyyppisiksi?
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sirppana: Oireesi tuntuvat hyvin pitkälle samoilta kuin minun. Minä sain refluksitaudin syömällä
niitä halavatun tulehduskipuläkkeitä monta vuotta, kunnes selvisi että niistä ei ole hyötyä. Kun yhtä
sairautta hoidetaan, aiheutetaan toinen. Tosi kivaa!!
Kuivat silmätkin kuuluvat minulla asiaan. Välillä on kuin hiekkaa silmät täynnä. Ja lääkkeet
kuivattavat suuta. Tässä iässä 50v, syljen eritys heikkenee jo muutenkin.
Tuo kertomasi, että särkyjä tuli näitten risusavotan ja marjojen poimisen jälkeen kertoisi, että rasitit
liikaa itseäsi. Minä ainakin tulen älyttömän kipeäksi, jos teen jotain lihaksilla, mitä en normaalisti
käytä.
Tuo sinun nivelrikkosikin voisi viitata fibroon, koska kun elimistö ei saa tarpeeksi ravintoaineita ja
vitamiineja ym, niin uskon, että niistä seuraa nivelrikkoa.
Työsi tuntuu tosi raskaalta. Suosittelen alan vaihtoa esim. kuntoutuksen kautta. Itse jätin työn
1.5.2006 ja nyt 21.8. lähden yrityskurssille oppimaan täysin uutta. Teen sitten pienimuotoista
yrityshommaa omien voimien mukaan.Ja ihan varmasti sitä, mikä minua kiinnostaa!!
Lue juttuni ranskis, ja katso löytyykö samanlaisia oireita. Olemme samanikäisiäkin. Jaksamista ja
kirjoittele vaikka sähköpostiini, jos haluat vertaistukea.



antti 24
unregistered lähetetty: 15-08-2006 07:59        Muokkaa/poista viesti

ihme juttu, mulla fibroon sopivia oireita jo useita vuosia, välillä hyvin tuskaista. Mutta selkärangan
venyttely tuntuisi todella auttavan. Ruoansulatus toimii paremmin, veri kiertää, hermosärky
helpottaa. Olisiko niin että lapsesta saakka tietokoneen ääressä istuminen on vaan painanut
sisuskalut ja selkärangan niin kasaan, että siitä nuo oireet? En tiedä, mutta ajattelin aloittaa myös
roikkumisen..
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Hei kaikille kärsiville. Olen 52v. nainen ja sairastanut fibromyalgiaa v. -96 alkaen. Tauti puhkesi 5
viikon Nutrilettikuurin jälkeen rajuna. Tutkin netissä soijaproteiinia koskevia tieteellisiä julkaisuja
ja löysin selvityksen siitä. Soijan proteiini voi laukaista taudin sellaisilla joiden geenit eivät tunnista
soijan proteiinia. Ko. kasvi ei ole koskaan kasvanut näillä leveysasteilla, joten ei kuulu meikäläisten
muinasruokiin ja on mahdollista että sama pätee moniin meille vierasperäisiin ravintoaineisiin.
Itselläni tauti on ilmoista paljon kiinni.
Välillä olen invaliidi, enkä pääse itse liikkeelle ja toisinaan pystyn vahvoihin fyysisiin suorituksiin.
Rikit sun muut luontaislääkkeet olen kaikki kokeillut sitkeästi, mutta turhaan. Tulehduskipulääkkeet
auttaa vähän aikaa ja sitten on joko lopetettava tai vaihdettava vaikuttavaa ainetta. Tällä hetkellä
otan lääkettä vain yöksi ja päivisin "sären takaisin" tekemällä pakolla jotain joka vie ajatukset
muualle särystä. Akupunktioalan spesialistina (30v. harjoit. TCMm, naprapaatti) voin sanoa että
akuhoito auttaa vain harvoin tähän vaivaan. Parhaan avun sain kylmövesiuinnista niin kauan kun
pystyin menemään mereen.

Nyt ei nilkat anna kävellä hiekkapohjassa ja portaita en saa itseäni nousemaan ylös vedestä koska
paino on niin runsas. Nuorena liikuin paljon ja nyt tauti estää liikkumisen josta on seurannut hirveä
lihominen. Odotan ohutsuolen ohitusleikkaukseen että paino saadaan alas ja rasvakudos minimiin.
Mitä kevyempi olo sen helpompi on kestää lihasten kiinnityskohdassa olevia kipuja, mikä on
tyypillistä tälle taudille. Venyttelyt auttaa, kun tekee riittävän usein, koska ne lisää
aineenvaihduntaa sidekudosten kireimmissä kohdissa. Olisi kiva löytää joku hidas laahustaja
kaveriksi Matinkylän aueelta, kun kaikki terveemmät ei ymmärrä tätä tahtia liikkumisessa.Oli
ystävä tai sukulainen, sama ymmärtämättömyys vallitsee. Voikaatte
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Valkoinen norsu: Onko sinulle kokeiltu Anafranilia tai vastaavaa "vanhan ajan" masennuslääkettä?
Niistä minä sain 15 vuodeksi ison hyödyn. Kysyppä lääkäriltä seuraavan kerran. Minua vieläkin
ihmetyttää, kun niin monelle syötetään noita tulehduskipulääkkeitä, vaikka on todistettu, ettei niistä
olisi apua.Itse en saanut kun tuon refluksitaudin.... Toivon että löydät kävelykaverin. Tulisin itse,
mutta aloitan kurssin maanantaina, joten nyt ei käy. Ja tällä palstalla sinulla on aina ymmärtäjiä.
Koita jaksaa ja minulle saa kirjoittaa myös sähköpostiin. Kts kohta ranskis

Pekko
unregistered lähetetty: 16-08-2006 13:18          Muokkaa/poista viesti

Kiitos ranskis Panadol vinkistä. Kyselen, kun käyn lääkärillä. Tahtoo kokeilla. Toivottavasti teho
riittää, sillä olen käyttänyt 100mg Ketorinejä
Kukaan ei vastaillut kyselyyni pitkistä venytyksistä mutta löysin sivuston, jossa asiaa käsitellään.
Kuulemma tervekin tarvitsisi joka viikko pitkävenytyksiä (2-20min)lyhyiden päivittäisten lisäksi.
Itse tarvitsen joka päivä pitkiä muuten kivut yltyy. Öistä on tullut samalla jossain määrin helpompia.
http://www.yle.fi/genreportaalit/portaali.php?genre=terveys&osannimi=liiku_ja_voi_hyvin&jutunid
=4777
Selkärangan venytystä kokeilen, kunhan keksin missä sen teen.
Hienoa jos Pilates onnistuu jollain ja apua löytyy. Vaikuttaa liian aktiiviselta nykytilaan.

Eve 38
unregistered lähetetty: 19-08-2006 10:52        Muokkaa/poista viesti
Minun tarinani!
Olen 38 vuotias nainen. Jo lapsena äitini sanoi minulle, jotta selässäni on synnynnäinen selkävika,
joka tulee rajoittamaan elämääni. N. 20 vuotiaana sitten alkoi selkäni vaivaamaan. Selkää kuvattiin
ja myös lantio kuvattiin. Tulos oli, jotta selässäni on kierreskolioosi notkolla sekä kyfoosi yläselässä
(kyttyräselkä) sekä VASEN jalkani on n. 2cm LYHYEMPI ja huono ryhti. Sain korotuspohjallisen
vasempaan kenkääni 20 vuotiaana ja hiukan myöhemmin teetettiin myös ortoosit. Eli mitään nättejä
sandaaleita tai kenkiä en ole koskaan voinut käyttää. Nykyään nuo terveyssandaalit ovatkin
hyvännäköisiä.

Viimeiset 20 vuotta selkäni onkin vihoitellut enemmän ja vähemmän ja näinollen paljonkin
rajoittanut elämääni. Olen koko 20 vuotisen ajan sen kanssa ravannut lääkärillä, fysiatrilla,
hierojalla, fysioterapeutilla sekä 3 eri kiropraktikolla. Aina on sanottu, jotta kun selässäni on
synnynnäistä vikaa, niin sen kuuluukin olla kipeä. Ohjeeksi on annettu vain liikuntaa ja venyttelyä.
Näin olen sitten toiminut. Olen myös ollut selkäni kanssa Kelan kuntoutuksessa, jossa myös
annettiin liikuntaohjeita. Noh liikuntaa olen harrastanut koko ikäni, lähinnä pyöräilyä, kävelyä
hiukan sekä uintia. Vuosikausia olen ihmetellyt jotta mikä on kun kävellä ei voi paria kilometriä
enempää kun menee alaselkä ihan jumiin ja tämän jälkeen jalat väsyvät ja menevät ihan jäykäksi.
Tämä hellittää, kun pysähtyy ja istuu aikansa. Tähän vaivaan fysioterapeutti käski pysähdellä
kävelyn aikana ja venytellä alaselkää. Noh varsinaista kävelyä en sitten olekkaan koskaan
harrastanut, kun en ole voinut muuta kuin ihan pieniä lenkkejä tehdä.

Vuosi sitten elokuu 2005 sairastuin Fibromyalgiaan. ***** tauti sanon minä. Koko viime talven
olen kokeillut kaikenlaista lisäravinnetta, eri ruokavalioita sekä eri liikuntamuotoja edes hiukan



olooni parantaakseni, mutta mitään varsinaista apua en ole saanut. Noh uinti on ainoa, joka minulla
auttaa, kun siinä saapi aineenvaihdunnan liikkeelle. Ja elämäni on muuttunut entistä
rajoittuneemmaksi. Tänä kevään toukokuu 2006 molemmista jalkateristäni tulehtuivat kantakalvot
kauttaaltaan. Koko kesänä en ole voinut juuri lainkaan kävellä, vaikka mitä kenkiä ja pohjallisia
olen kokeillut. Lääkkeistä ja venyttelystä ei ole ollut mitään apua. Fysikaalinen hoito on tähän
auttanut ja olen siellä jo 11 kertaa käynyt. 4 kertaa mulla sitä vielä on. Ja näinollen koko kesä on
ollut pelkkää makailemista ja istumista. Uimassa olen pystynyt käymään (käyn joka toinen päivä) ja
pyörällä sinne mennyt, kun on lyhyt matka.

No nyt viimeaikoina on selkäni entisestään ruvennut kipuilemaan ja myös niveliä särkemään
alaselässä sekä myös lantiossa, mutta nämähän kuuluvat tähän fibromyalgiaan. Ehkä se nivelsärky
johtuu liiasta makaamisesta ja istumisesta kun kävellä ei ole voinut moneen kuukauteen kuin pari
sataa metriä päivässä. Myös mahani on kivikova ja suoli toimii hitaasti, vaikka mitä söisi. Noh se
ehkä johtuu liiasta paikallaanolosta ja kuumasta kelistä, vaikka olen yrittänyt juoda runsaasti vettä.

Olen täältä palstalta noita "hoidetun" juttuja lukenut ja itsekkin vastaan vänkännyt, vaikken mitään
tiedä muuta kuin itseni ja kroppani tunnen (ehkä). Olen itseäni peilannut ja luitani tunnustellut ja
tullut siihen tulokseen, jotta mun lantiossa EI ole mitään vikaa. Kun suamalainen ei usko ennenkuin
itse näkee ja kokee. Ja kun ennakkoluuloisia ollaan, niin ei sitten viitsitä edes mennä kokeilemaan.

Noh nuo viimeajan selkäsäryt ovat vaan pahentuneet ja ruvennut jo tuolla yläpäässäkin niin paljon
vituuttaan kun vaan makaat ja tuska on kamala joka puolella.
No tällä viikolla tuli sitten Aamuset-lehti. On täällä Turussa sellanen ilmaisjakelulehti. Ja siinä oli
Kansanparantaja Luoman mainos, jotta on koulutettu hieroja ja hoitaa eripituisia jalkoja jne...

No nyt sitten aattelin (onneksi edes pää toimii), että nyt kun olen jo kaiken menettänyt, niin eihän
mulla ole mitään menetettävää. Että kyllä hän varmaan ainakin osaa hieroa, jos ei muuta ja
saanpahan sitten ainakin varmuuden, että selkäni on vino ja niin kuuluukin olla.

Vähän jännitti mennä, kun aattelin jotta jos ihan rullatuolissa joudun sieltä poistumaan. Mutta ei.
Mitään raajaa ei vedetty mihinkään ihmeelliseen asentoon eikä mitään paikkoja "rytkäytelty",
niinkuin kiropraktikko tekee. Vaan kaikki liikkeet tehtiin todella pehmeästi ja sillai venytellen ihan
raajojen omaa kulkureittiä pitkin. Ja kyllähän sitä pauketta sitten riittikin selässä ja lantiossa.

Siis mulla oli molemmat Si-nivelet poissa paikoiltaan eli jumissa (vasen vähemmän kuin oikea) ja
näinollen lantio ihan vinossa. OIKEA jalkani oli LYHYEMPI, vaikka vasemmassa jalassani on
ollut 20 vuotta korotuspohjallinen ja näinollen olen vielä enemmän kävellyt vinossa. Mulle oikeen
näytettiin nuo jalkojen pituuserot ennen ja jälkeen eli mitään "taikuutta" siinä ei ollut. Ja nyt mun
jalat ON yhtä pitkät.

Siis en olisi kullaan kuuna päivänä edes kuvitellut, että mulla olisi lantiossa vikaa eikä näinollen
mitään korjaamatonta synnynnäistä vikaa, kuten mulle on aina sanottu. Peilissä olen itseäni kattellut
ja ihan hyvältä on näyttänyt vaikka huono ryhti mulla on aina ollut.
Siis mulla oli olo kuin olisin ihan eri kropassa kun sieltä lähdin. Askel oli ihan erilainen ja koko
kävely ja olo. Nyt varmaan nuo kantakalvotkin paranevat ja pääsen töihin.

Myös akupisteitä käsiteltiin, jotta saadaan mun aineenvaihdunta kuntoon ja näinollen kaikki kuona-
aineet ja myrkyt poistuvat ja kivut lähtee ja elimistä alkaa parantaa itseään. Jo nyt on olo kuin uusi
ihminen vaikka olin siellä vasta eilen. Menen vielä ainakin kerran, jotta katsotaan, että nivelet ovat
pysyneet auki ja omalla paikallansa ja käsitellään lisää ainakin noita akupisteitä.
Eli suosittelen ainakin kokeileen kansanparantajaa.
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Eve38: Tosi hienoa, että apua on löytynyt. Minä tuossa juuri yksi päivä kirjoitin, että kokeilkaa
ihmeessä kaikki mahdollinen ja mahdoton eli ennakkoluulot pois.
Itse olen menossa eka kertaa ihan oikealle reumatologille Risto Isomerelle Tapiolaan(pitäs olla
suomen parhain fibroasiantuntija) jo 1988 löydetyn fibroni kanssa. Kerronpa sitten kokemuksista.
Tulenpa sitten Eve perässä, jos ei tuolta apua löydy. Kiitos vinkistäsi.

Pekko
unregistered lähetetty: 21-08-2006 12:32        Muokkaa/poista viesti

Kaikkea vaan kokeiluun ja tietoa jakoon varsinkin onnistumisista. Minua ei tuo SI nivelen
paikoilleen laitto ainakaan heti ole parantanut. Kävin tosin lääkärillä

Eve 38
unregistered lähetetty: 22-08-2006 19:07         Muokkaa/poista viesti

Noi kansanparantajat tekevät myös vyöhyketerapiaa samalla tai näin ainakin mulle tehtiin. Eli
pelkästään paikkoja ei laitettu paikalleen.
Noita kansanparantajia löytyneen varmaankin joka puolelta ympäri Suomea. Kannattaa katsoa
vaikka oman paikkakunnan puhelinluettelosta.
Tässä myös yksi linkki:
http://www.terveysinfo.net/toimialat/terveys/suomen+kansanparantajaseura+r.y./

Äippäliini
unregistered lähetetty: 23-08-2006 15:05           Muokkaa/poista viesti

Sain just toissapäivänä Fibro-diagnoosin yksityiseltä fysiatrilta. Vuosikaudet olen potenut
migreeniä, kipuja ja särkyjä ym. Lääkäreissä olen juossut, nyt keksin itse netistä vaivojeni syyn,
jonka fysiatri todeksi vahvisti. Oli kaikki kipupisteet kipeitä + muut jutut.
Lääkkeksi sain ne normaalit.

Välillä on ihan hyviä aikoja, mutta sitten toisinaan taas (kuten nyt) nukuttais vaan, tosin pätkittäin
(vaikka 15h/vrk)ja särkee joka paikasta.
Olkapäätä olen aikaisemmin hoitanut tuloksellisesti akupunktiolla. Onneksi olen aina harrastanut
liikuntaa venyttelyineen, joka kyllä auttaa, ellei innostu rehkimään liikaa. (Jolloin vaan väsyy ja
tulee tosi kipeäksi.)
Nyt, laiskan kesän jälkeen on taas tosi vaikea olo!

Mitä te ihmiset yleensä teette kun nukuttaa koko ajan? Onko parempi tosiaan nukkua vai raahautua
ylös ja liikkelle? Kumpi auttaa huonolla jaksolla nopeammin? Vai onko ihan sama?
Mulla on migreenin täsmälääkkeenä Almogran, joka mielestäni usein auttaa samalla myös muihin
kipuihin. Onko muilla samantapaisia kokemuksia?
Vinkit olis tarpeen.



Pekko
unregistered lähetetty: 24-08-2006 11:50          Muokkaa/poista viesti

Migreenilääkkeet auttavat laajemminkin kipuihin minullakin, selkäkin rentoutuu. Kuulemma
auttavat useimmilla myös ns jännityspäänsärkyyn.

ranskis
Jäsen lähetetty: 24-08-2006 20:30     Napsauta tästä nähdäksesi ranskis profiilin  Tästä voit
lähettää viestin ranskis:lle     Muokkaa/poista viesti

Kävin nyt sitten Espoon Tapiolassa suomen parhaimmalla reumatologilla Risto Isomerellä. Sain
uuden lääkkeen, josta on tehty laaja tutkimus. Sen nimi on Ixel. Tunteeko joku sen? Aloitan
lääkkeen oton kylläkin vasta 26.8. ja voin vasta noin kahden viikon päästä kertoa kokemuksia!!!!!
Lääkäri ei ollut kuullut tästä roikkumisesta eli pitkäkestosesta venytyksestä mitään. Kerroin senkin.
Eka kerta, kun suositeltiin myös magnesiumin, ubikinonin ja B6-B12 vitamiinin syömistä. Yleensä
terveydenhoito puolella ei ole koskaan suositeltu mitään luontaistuotteita. Että siinä mielessä
ainakin erosi muista lääkäreistä. Ja seuranta on kolmen viikon päässä. Sekin hyvä juttu. Mulla alko
nyt se yrittäjäkoulutus ja on aika tiukka tahti, joten voi olla etttä käyn harvemmin tällä palstalla,
mutta yritän ehtiä aina välillä. Hyvää loppukesää kaikille!

taiska
Uusi jäsen lähetetty: 28-08-2006 14:35     Napsauta tästä nähdäksesi taiska profiilin
Muokkaa/poista viesti

Sairastuin 10 v sitten ja saatuani vuoden kestäneiden tutkimusten jälkeen fibron diagnoosin, sain
elämäni raiteilleen pikkuhiljaa. Viimeisten 6 vuoden aikana on kipuja esiintynyt enää ajoittain,
mutta niiden kanssa olen pärjännyt. Alkuvuosien erilaisten lääkekokeilujen jälkeen olen
satunnaisesti käyttänyt vain tulehduskipulääkkeitä, mutta tärkeimmäksi "toipumistekijäksi" olen
havainnut riittävän levon.

Olin jopa lähes unohtanut fibron olemassaolon, kunnes sain kuukausi sitten muistutuksen siitä
oikein rajusti: kipu iski jalkoihin estäen liikkumisen ja siitä se levisi käsiin muutamassa päivässä.
Onnekseni minulla on sama työpaikkalääkäri, joka jo 10 vuotta sitten suhtautui vaivoihini
asiallisesti. Nyt sitten lepäilen kotona muutaman viikon ja yritän päästä kipujeni herraksi.

Oma analyysini kipujen rajuuden syyksi on, etten ole kuunnellut kehoni merkkejä väsymyksestä,
vaan olen tunnollisesti huolehtinut vastuista ja velvoitteista perhettäni, työnantajaa sekä muita
läheisiäni kohtaan – itseni unohtaen. Niinpä kipujen raju lisääntyminen on osin itse aiheutettua.

Nyt päätin pysäyttää oravanpyörän. Kahden seuraavan viikon aikana nukun niin paljon kuin
mahdollista. Käyn kävelemässä useita kertoja päivässä tehden pieniä lenkkejä kipukynnystä joka
kerta hieman ylittäen. Puuhailen kaikkea mieluista jaksamiseni mukaan. – Näillä keinoilla sain
lähes kymmenen vuotta sitten itseni työkykyiseksi. Toivottavasti ne tehoavat edelleenkin.



Pekko
unregistered lähetetty: 29-08-2006 10:08          Muokkaa/poista viesti

Ixel on periaatteessa kai masennuslääke mutta myös kivun lievitykseen käytetty. Efexor taitaa
nykyään olla yleisemmin kipuun käytetty mutta ei sopinut mulle alkuunkaan. Toivottavasti Ixel
kuitenkin toimii sinulla ranskis. Hyvin suhtautuva lääkäri on myös hieno juttu.
Tukiasema.net sisältää muuten paljon kokemuksia lääkkeistä jos joku haluaa lukea. Googleen "Ixel
site:Tukiasema.net" niin alkaa löytyä.

-ansku-
unregistered lähetetty: 30-08-2006 10:30          Muokkaa/poista viesti

Hei! Olen 21-vuotias nainen ja olen alkanut epäillä fibromyalgiaa luettuani Kauneus & Terveys -
lehdestä pienen artikkelin kyseisestä sairauksesta.
Oireeni alkoivat 2,5 vuotta sitten ollessani lukiossa. Ranteitani ja käsivarsiani pakotti ja jomotti
säännöllisesti. Yleensä illalla ja yöllä ja kivut esti usein nukkumisen. Seuraavana talvena minulla
alkoi jatkuva kuumeilu ja uupumus. Lääkärillä juoksin useamman kerran, mutta useiden testien
jälkeenkään minusta ei löytynyt mitään vikaa. Mm. tulehdusarvot olivat normaalit ja verenkuva
hyvä. Psykiatrille lääkärit ja terkkarit ovat minua usuttaneet monesti, koska luulotautiseksi
ilmeisesti minua luulevat. Enää ei edes huvita mennä lääkärille valittamaan, kun ei ne kuitenkaan
mitään vikaa minusta löydä.

Nykyään oireitani ovat, lihas/nivelsärky, joka alkaa oikean käden ranteesta säteilee siitä aina
olkapäähän saakka ja vaihtuu sitten vasempaan käteeni. Tunnen olevani masentunut ja saan myös
ahdistuskohtauksia ajoittain. Masennuksen uskon johtuvan jatkuvasta uupumuksesta ja siitä että
olen vähän väliä kipeänä tai kuumeessa. Jalkani ja käteni puutuvat myös nykyään todella hlposti
nukkuessa.
Mitä mieltä te olette. Onkohan minulla tämä fibro? Ei huvittaisi mennä taas lääkärille kuulemaan
olevansa luulosairas. Kuinka tauti diagnosoidaan?

Ex päivänsäde
unregistered lähetetty: 31-08-2006 19:23          Muokkaa/poista viesti

Hei ansku - älä masennu lääkäreiden arvioista. Kannattaa sulkea pois kaikki mahdollinen muu ja
fibron voi oikeasti todeta, kuten ehkä olet tältäkin palstalta havainnut.
Itselläni on fibro ollut 6 vuotta ja tämän hetken tilanne on huono. Mieleeni tuli sun käsien
puutumisesta ranteen hermopinne, joka tutkittiin mullakin tuossa taannoin. Se ainakin aiheuttaa
puutumista käsissä (jaloista en tiedä).

Mietin myös sitä, että lukioaikana ehkä sait niskasi jumiin ja sitä kautta tuo rannekanavan tukos
(hermopinne) saattais olla se kivun aiheuttaja.
Älä lannistu. Käy lääkärissä ja selvitä vaivasi. Saat siihen apua, varsinkin jos et muuten ole vielä
niin raihnainen kun esimerkiksi minä. t. Jäykkä kuin rautakanki ja yhtä mielikuvituksellinenkin...



Ex päivänsäde
unregistered lähetetty: 31-08-2006 19:41           Muokkaa/poista viesti

Hei taas - anskulle vielä Ohitin komeasti kysymyksesi "Kuinka tauti diagnosoidaan?"
No yritän selittää... korjatkaa jos olen väärässä
Aluksi tehdään verikokeet ja suljetaan pois muut mahdolliset taudit (reuma, kilpirauhaset, kihti
yms). Tämän lisäksi lääkäri (reumatologi olis paras tähän hommaan) tutkii ns. fibrokipupisteet
kropasta (niitä on 18). Jos niistä 11 osoittaa kipua tehdyissä testeissä, voidaan todeta fibromyalgia.

Itse sain lääkehoidosta silloin alussa 6v sitten apua ja henkistä helpotusta, kun vaivoille löytyi nimi.
Nyt kun kivut jatkuu.. tai paremminkin ovat koventuneet ja tuntuu, että olen kokeillut lähes kaikki
hoidot ja lääke/hivenaineyhdistelmät niin masennus painaa päälle. No nyt menee liian pitkäksi
selitykseksi. Samat tekstit voin kopioida tänne näistä palstan kertomuksista.
Itse uskon, että tähän vielä keksitään jokin hyvä apu - ei vielä vaan ole ollut sen aika.

MUTTA sinulle toivon tsemppiä - käy lääkärissä - selvitä vaiva, niin kaikki helpottaa.
Tsemppiä myös muille fibron kanssa painiville

fibro 25 v.
unregistered lähetetty: 31-08-2006 21:37       Muokkaa/poista viesti

Hei expäivänsäde! "Kolahti" toi sun nimimerkkis. Se sopii nykyisin mullekin tosi hyvin,
valitettavasti. Tosin tällä hetkellä näyttää vähän valoisammalta, kun olen päättänyt lopettaa
työnteon. Eläkettä en todennäköisesti saa, mutta onneksi olen niin vanha, että pääsen työttömyys
eläkeputkeen. Olen päättänyt tulla pienemmällä rahalla toimeen ja nauttia vapaa-ajasta.
Tsemppiä kaikille!

Fibroko?
unregistered lähetetty: 01-09-2006 11:21           Muokkaa/poista viesti

Olen 40-vuotias nainen ja ajattelin kertoa omasta kokemuksestani jotain. Olen lapsesta asti kärsinyt
ajoittain kovenevista nivel-ja lihaskolotuksista, mutta selvinnyt hyvin niiden kanssa. Lapsena asia
selitettiin kasvukivuilla ja totuin asiaan, että pikkasen aina kolottaa.

Lääkärissä jouduin sitten käymään niska-hartia-selkäoireiden takia ensimmäisen kerran keväällä
2003 kun hieroja ilmoitti selkäni ja niskani olevan turvoksissa.Sain tulehduskipulääkekuurin ja ft-
lähetteen.
Kävin 5 kertaa fysikaalisessa hieronnassa ja liikeohjauksessa ja oireet parani.No jatkoin tietty
samaa linjaa, unohdin opastukset ja pärjäilin taas vuoden.

Seuraavana syksynä /2004)ajoin pyöräkolarin ja sen jälkeen aloin potea selkääni ja nh-seutua toden
teolla. Asiaa ryhdyttiin tutkimaan ja sain monenlaisia särkylääkkeitä. Kun oireet olivat jatkuneet ja
pikku hiljaa levinneet n. 3 kk alkoi sitten reuma-, yms. sairauksien poissulkeminen. Kaikki testit ok,
täysin normaali löydökset röntgenkuvienkin mukaisesti.
2005 keväällä sairastin sitten 2 viikkoa rajua flunssaa jonka jälkeen sitten lihaksiin ja niveliin jäi
"kuumesärkyä" ja se jatkuu yhä.



Onneksi pääsin aluksi OMT-fysioterapeutille silloin joka naksautti rintarangasta pois
nikamalukkoja ja sain ohjelman jolla niitä ei ole enää sen jälkeen tullut. Lihas ja niveloireet ovat
säilyneet mutta helpottuneet nekin.
OMT-diagnoosina mulla oli yliliikkuva kaula-ja lanneranka sekä aliliikkuva rintaranka.
Röntgenkuvissa nähtiin lievä skolioosi rintarangassa ja reuma/fysiatri totesi, että kroppani on
kauttaltaan yliliikkuva. Se selittää mulle nyt jälkeenpäin eräitä täysin käsittämättömiä
vammautumisia (olen yleensä joutunut usein paketoimaan niveliä kun niihin on vain alkanut sattua
tai ne turpoaa).

Pääsin viime syksynä (2005) fysioterapeutille jolla on paljon kokemusta reuma-ja
yliliikkuvuusasioista. Hän on opettanut mulle ns. millimetrijumppaa jotta pään kannattelu sujuisi
oikein ( kun esim. pitää leukaa pystyssä aiheuttaa valtavan kuormituksen kaularangalle, niska
kipeytyy ja siitä se leviää hartioihin, lapoihin jne.) Keskivartalon ja ryhdin ylipäätään korjaaminen
erilaisin harjoittein on tuottanut tulosta. Tämä kesä on nyt mennyt lähes oireitta.

Ohjelmaan kuuluu myös venyttelyjä pitkän kaavan mukaan eli teen viikossa päivittäin kaularangan
ja lannerangan venytys/vireytysjumppaa. Pieniä liikkeitä mutta niin tehokkaita.

Lääkityksestä sen verran, että mulla on kokeiltu Ibuxin ja Mobic ; ihan ok silloin kun on akuutti
tulehdus päällä eli jokin paikka on arka ja turvonnut.
Tähän lihas-nivelkolotukseen joka on päivittäistä mutta nyt siis lieventynyt paljon on kokeiltu ensin
Panacod ja Lyrica, molemmista pahoja sivuvaikutuksia joten ei voitu käyttää pitkään. Lyrica paras
mutta tuli huimausta ja turvotusta. Käytin n 6 kk Klotriptyl Miteä kipukynnyslääkkeenä ja Dolania
sen kanssa tarvittaessa, mutta lopulta maha meni sekaisin ja kivut alkoivat taas tuntua
voimakkaammin.

Sitten lopulta lääkäri määräsi mulle Cymbalta-nimistä valmistetta, se toimii
kipukynnys+särkylääkkeenä ja se on sitten ollut se kaikkein parhain lääke.
Nyt sitten tilanteeni on se, että Kelan kuntoutuksen jälkeen löysin tuon lymfahoidon ja kuntosalin
joten seuraavaksi harjoitteeni teen kuntosalilla ja vesijuoksussa sekä käyn lymfassa.

Olen saanut jo fibron, hypermobiilin ja rintarangan aliliikkuvuus-diagnoosit. Uskon, että oireeni
ovat mitä suuremmissa määrin ruokavalioon liittyviä sillä ravitsemusterapeutin mukaan syön liian
happamasti ( paljon leipää, puuroa, perunaa, kastikkeita ja lihaa , vähän kasviksia ja
salaatteja.Kahvi hapattaa myös eli vähentää reilusti sitäkin).

Kun kuntoutuksessa noudatin kasvisvoittoista ruokavaliota reilun viikon( johon silti kuului
kohtuudella myös lihaa ja kalaa sekä ns. "hyvääkin"!) , tein säännöllisesti kuntosali-, vesijumppa
yms. harjoitteet ja vältin alkoholinkäyttöä sekä koin selkeästi lymfahoidon aikana miten kivut
helpottuivat hoitopöydällä aloin todellakin uskoa fibromyalgian olevan eräänlainen
aineenvaihdunta-sairaus. Ja kun kotona yleensä tarvitsen n. 10 tunnin unet + päiväunet kesälläkin
tarvitsin kuntoutusaikana vain 2 kertaa päiväunet. Sekin kertoo jo jotain.

Minusta tuntuu, että kipu on kierre; ensin kun sattuu yöunet häiriintyy( näin kävi minulla ainakin) ja
sitten alkaa väsyttää. Kun väsyttää ei jaksa laittaa ruokaa ja syödä säännöllisesti ja siksikin väsyttää.
Kun väsyttää lisää kunto huononee kun ei jaksa liikkua ja oireet pahenevat. Jonkun täytyy katkaista
se kierre ja lääkäri auttoi paljon minua kun sain hyvät lääkkeet. Fysioterapeutti auttoi taas
liikkumaan.

Olen nyt siis kahden talven ajan ollut hyvin sairas ja kesällä voinut paremmin. Nyt minulla on pieni
toive siitä, että voisin jaksella ensi talvena paremmin jos vain pidän itsehoidostani tiukasti kiinni.



Hoitokokeiluista vielä sen verran, että olen saanut kortisonipiikkejä kaularankaan ja pitkin
pituuttaan selkärangan molemmille puolille muutaman kerran sekä käynyt akupunktiossa ja
hieronnassa.

Hieronta sattui, samoin akupunktio, kortisonipiikeistä hyötyä joksikin aikaa kun niissä on sitä
puudutetta. Lääkäri suositteli B6 ja B12-vitamiineja silloin kun kipuni olivat ns. sähköiskumaisia
yhdessä vaiheessa.
Eli tällaisia kokemuksia minulla, toivotan kaikille jaksamista ja rohkeutta avun etsimiseen!

Ex päivänsäde
unregistered lähetetty: 01-09-2006 12:05        Muokkaa/poista viesti

Kiitos "Fibroko?" tarkasta kertomuksestasi. Monet kohdat kolahti - OMT-hoito menossa ja
ruokavaliot aina mielessä.
Kerroit myös vitamiinisuosituksista.
Olen pitkään toivonut B12-vitamiinin saantia ampullihoitona, että saisin elämänilon ja pirteyden
takaisin. Sen jälkeen ehkä jaksaisin keskittyä liikkumiseen, ruokavalioon ja kipujen kestämiseen.
No lääkärit eivät lämpene, koska veriarvoni eivät ole superhuonot.
Kertokaa B12 kokemuksistanne - hyvät ja huonot ja vaikka toiveistakin

Pekko
unregistered lähetetty: 02-09-2006 11:23  Muokkaa/poista viesti

Ex Päivänsäde: mitä sulla tarkoittaa superhuonot B12 arvot ?
Omat arvot ovat pyörineet viitealueen alarajan molemmin puolin. Miten muilla ?

Uusien kannattaa muuten varmaan lukea koko ketju läpi. "Vanhat ja viisaat" jäsenet eivät taida
viitsiä toistaa itseään tai ovat jo parantuneet. On paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita, joita en ole
löytänyt mistään muualta mutta tehoavat paremmin kuin lääkärien ohjeet.

Selän venytys roikkumalla tehoaa tosi hyvin lihaksiin, joihin ei muuten pääse käsiksi, 30-60
sekunnin venytyksinä nämä. En ainakaan itse edes jaksa roikkua pidempään. Muita venytyksiä voi
tehdä pidempään ajoittain kuten Varalan opiston fysioterapeutti neuvoi. Suosittelen kokeilemaan!

Fibroko?
unregistered lähetetty: 02-09-2006 13:07           Muokkaa/poista viesti

Ex-päivänsäteelle: voit aivan hyvin ostaa itse apteekista esim. Neuromax-nimistä valmistetta ja
ottaa niitä jos farmaseutti ei varoita mistään yhteisvaikutuksista.(eli yhteisvaikutuksista
särkylääkkeiden kanssa). Mun työterveyslääkäri nimenomaan suositteli ostamaan apteekista näitä
tuotteita. Saunasta tuli muuten mieleeni kertoa vielä se, että kuntoutuslaitoksessa löysin myös
höyrysaunan, ei tee kipeätä seuraavana aamuna kun ottaa "löylyt" siellä. Kotona teen siten, että
menen saunaan silloin kun lämpötila on n. 40-50 astetta ja heittelen löylyjä silloin. Mukava
vesihöyry rentouttaa.Liian kuuma kipeyttää seuraavana aamuna. Sitten ajattelin vielä mainita tuosta
venyttelystä; jostain syystä minullekin on ollut siitä paljon apua. Kaula-ja lanneranka-treenini ovat
tosiaan millimetrijumppaa ja hyvin venyttäviä.



fibro 25 v.
unregistered lähetetty: 02-09-2006 22:47          Muokkaa/poista viesti

Olen samaa mieltä venytyksistä. Oikeastaan muu kuin vesijumppa ei sovi, mutta kaikenlaisista
venytyksistä on apua. Olin Kaustisella jäsenkorjauksessa ja siellä neuvottiin roikkumaan yhdellä
kädellä auttaa kuulemma paremmin. Olen samaa mieltä. Tärkeänä venytyksenä pidän myös
rintarangan aukaisua, eli käsi tai käden oven karmeihin ja siitä kurkotusta niin pitkälle eteen kuin
mahdollista. Tämän ainakin muistan tedä joka aamu, samoinkuin pakaralihasten venytyksen.
Sauna mulle sopii ainoastaan avannon kanssa. Minun hoitoni on kylmä. Kylmät suihkut ja super
kylmähoito Pärnussa. Tänä kesänä en ole vielä ollut. Olen sairaslomalla ja olen päättänyt mennä
vielä syyskuun aikana. Kesä oli ihanasta auringon paisteesta ja kuumuudesta johtuen kamala. En
muista näin särkyistä ja matalapaineista (mieliala) kesää. Mutta päivä kerrallaan.. Pärjäillään ja
yritetään pysyä kivun ja säryn niskan päällä!

Äippäliini
unregistered lähetetty: 04-09-2006 01:55         Muokkaa/poista viesti

Huhhuh! "Lukaisin" koko viestiketjun läpi ja nyt olen ihan pihalla... Hoitoa tuntuu löytyvän joka
lähtöön. Mutta onko lopullisia paranemisia?
Itse olen tuon fibro-diagnoosini jälkeen käynyt joka päivä 1-3 kertaa koiran kanssa muutaman
kilometrin lenkillä sopivan rauhalliseen tahtiin. Ja venytellyt hyviä pitkiä venytyksiä.
Yöunet on pikkuhiljaa lyhentyneet, nyt pääsen ylös jo 8-9 aikoihin aamulla, kun nukkumaan menen
n.23.00. Kipukin hellitää taas tällä erää. (Tänään valvon liian myöhään, minkä kyllä tiedän
kostautuvan)

3 viikkoa on tullut nukuttua pätkissä n. 15 h/vrk, kun on vaan särkenyt ja väsyttänyt.
Onneksi teen kotona töitä! (Ainakin silloin kun jaksan.)
Oireita minulla on ollut niin kauan kuin muistan. Jossakin määrin niitten kanssa on oppinut elämään
ja kantapään kautta tiedostamaan mikä on hyväksi ja mikä pahaksi.
(Kantapäät muuten ovatkin nyt olleet harvinaisen kipeät...)

Jänniä yhteensattumia aiempien viestien kirjoittajien kanssa on:
reumakuume lapsena,
olkapääpinne, (joka parani akupunktiolla, eikä tarvinnut leikata)
ainainen viikon "kuukautismigreeni + jokapaikansäryt",
selittämätön, kuukausien lämpöily muutamana talvena jokunen vuosi sitten,
10 kuuria peräkkäin poskiontelotulehduksiin, kunnes viimeisestä tuli maksatulehdus,

Helicobekteeri, jota häädettiin kolmeen kertaan tosi vahvoilla antibiooteilla. (2 kuuria aina
päällekkäin) Refluksitauti, johon jatkuva protonipumpun salpaaja,
anemia tänä vuonna, masennus, (kumpikohan oli muuten ensin, fibro vai masennus? Nyt ei
ainakaan masista ole)
Terv. kesk. lääkäri sanoi reilu vuosi sitten että minulla on lievä skolioosi, mikä johtuu
lihasepätaspainosta. Kuntosalilla kävin n. 1/2 vuotta 3x viikossa ja voin muuten aika hyvin, kunnes
rupesi taas väsyttämään...

Viidestä lapsesta kaksi ala-asteikäistä on vielä kotona, nolottaa kun mamma vaan makaa ja kämppä
on kuin hävityksen h... Ei ennen ollut. Mies on ruvennut myös laiskuudesta vihjailemaan, joten
helpotti tämän diagnoosin saaminen siinä ainakin.



On tämä kyllä tosi "pyttymäinen" sairaus! Nyt näyttää siltä että 10v. tyttärelläkin on ihan samat
oireet. Minulla ainakaan ei mitkään Panadolit (665 mg) ja Sirdaludit ym. tunnu auttavan yhtään
mitään.

"Nukkumislääke" Zopinox (vastoin sääntöjä vain sillointällöin) tuo tilapäisesti avun.
Migreenilääkettä aion koettaa ihan pelkästää kipuihin. (Vaikka se on sikakallista)
Omega3 + gefiluspiimä ja normaali terveelinen ruokavalio ovat "luottotuotteitani", auttoivat, tai
eivät.
Mutta voiko ihminen oikeasti nukkua näin paljon???

taiska
Uusi jäsen lähetetty: 06-09-2006 14:02     Napsauta tästä nähdäksesi taiska profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei, äippäliini ja muut... Omasta (10 v fibro) kokemuksestani tiedän, että on vaan nukuttava niin
paljon kuin mahdollista. Kuten aikaisemmassa viestissäni totesin, osin me sairastuneet olemme liian
tunnollisia: vaikka kuinka olemme väsyneitä ja kipeitä, yritämme hoitaa velvoitteet kunnialla. Ja
tätä tapahtuu pitkänkin aikaa, kunnes tulee totaalinen pysähdys, kun säryt ja loputon väsymys
saavat otteen.

Vihdoin annoin itselleni luvan levätä kunnolla. Nyt meneillään tältä erää 4. sairaslomaviikko ja
alkaa helpottamaan. Olo tuntuu virkeämmältä, särystä huolimatta alan taas "hallita" tilannetta.
Koska vointi vaihtelee päivittäin, on muistettava hyvinä aikoina nauttia elämän pienistä asioista,
jotta jaksaa sitten kipupäivinä uskoa siihen, että sateen jälkeen paistaa aina aurinko...

Pekko
unregistered lähetetty: 13-09-2006 09:17           Muokkaa/poista viesti

Tätä on varmaan sivuttu ennenkin mutta onha kaikki käyneet kilpirauhaskokeissa. Vähintään TSH
ja T4v on tehtävä. Monet lääkärit sanovat vain, että ovat ok eli viitealueella. Jokaisella on kuitenkin
oma viitealue ja oireita voi olla kovastikin vaikka ollaan muka viitealueella. Kysykää arvot ja
lähettäkää ne tuonne niin saatte tarvittaessa lisäohjeita. Oireita voi olla hyvä kuvata myös.
http://www.kilpirauhas.info/foorumi/index.php

PS vieraspalstalle ei tarvitse rekisteröityä

minä fibrolainen
unregistered lähetetty: 13-09-2006 16:53          Muokkaa/poista viesti

Olen 46-vuotias nainen ja sain fibrodiagnoosini tammikuussa 2005. Kunto on ollut kovinkin
vaihtelevaa tämän ajan. Ensimmäiseksi lääkkeeksi sain hyvin tyypillisesti Triptylin ja sitä käytin
vajaa 1 1/2 vuotta (annoksella 20-50 mg/vrk), kunnes tuli sellainen olo, ettei siitä oikein hyötyä
ollut. Keväällä kävin sitten reumatologilla, joka määräsi Somdril Compia 1-3 tbl 1-3 krt/vrk. Sitten
iski unettomuus/huonounisuus. Koko kesä meni lähes horroksessa. Kesän alussa kokeilin
Cymbaltaan kuukauden verran, jona aikana nukuin yhden viikon ajan hyvin, sitten loppui sekin
riemu. Kivut olivat koko ajan päällä, helle lisäsi olon tukaluutta todella paljon, yöt olivat yhtä
hikoilua ja pyörimistä ja päivät yhtä väsymystä, voimattomuutta ja kipua.



Olin pariin otteeseen sairaslomalla väsymisen takia. Sitten elokuun lopulla suivaannuin taas siihen,
että uni on niin huonoa ja ajattelin vielä kokeilla Triptyliä, kun löysin muutaman jäljelle jääneen
tabletin lääkekaapista. Yllättäen 20 mg annos iltaisin (ts. n. 12 tuntia ennen heräämistä) auttoikin!
Nyt olen ottanut viikolla (en viikonloppuisin) sen 20 mg noin kolmen viikon ajan ja saanut nukuttua
paljon paremmin. Kivut ovat vähentyneet roimasti ja virkeystaso noussut. Hellekin on loppunut, se
oli minulle aivan sietämätöntä, joten sekin varmasti vaikutti, että on parempi nukkua. Tosin koleat
sateiset ilmat ovat aina tuoneet myös kivut mukanaan, mutta jos nukkuminen on edes tällaista kuin
nyt, niin elämä on edes siedettävää! Tosin en jaksa olla hirveän optimistinen, että tämä riemu nyt
kauan jatkuisi, kun niihin takapakkeihin on niin tottunut. Mutta kun edes vähän aikaa on saanut
nauttia paremmasta elämästä, niin tuntuu hyvältä.

minä fibrolainen
unregistered lähetetty: 13-09-2006 16:54          Muokkaa/poista viesti

Taisin tuossa äsken panna vähän omiani; ei sitä Somadril Compia sentään 1-3 tbl 1-3 krt/vrk
määrätty, vaan 1-2 tbl 1-3 krt/vrk... Ihan vain pieni korjaus.

Fibro 25 v.
unregistered lähetetty: 13-09-2006 21:32           Muokkaa/poista viesti

Hei minä fibrolainen! Mulla oli aivan samanlainen kesä. Nyt aloitin säännöllisesti uimassa käynnin
ja uintipäivinä nukkuu paremmin. Tosin en nuku ilman nukahtamislääkettä enää ollenkaan ja tosi
huonosti koko kesän senkin kanssa. Tripyliä vastaava minulla Limbitrol. Mielestäni saan siitä
paremman avun.
Yhtä asiaa jäin ihmettelemään kirjoituksessasi, miksi et ota Triptyliä viikonloppuisin?
Itse olen tullut siihen tulokseen, että käytän kaikkia apuja säännöllisesti nukkumiseen. Jos olen
"yliväsynyt" nukkuminen vain huonontuu.

kiitollinen
unregistered lähetetty: 15-09-2006 23:15          Muokkaa/poista viesti

Fibromyalgiaa 21-vuotiaasta ja lähes 14 vuotta sairastaneena tiedän, mistä puhutte, siskot ja veljet!
Kipu ei loppuvuosina enää niin haitannut, siihen alkoi jo tottua, mutta ei siihen, että se vei kaikki
energiat mennessään. Tuntui, että saisi niin paljon enemmän elämässään aikaiseksi, ellei tarvitsisi
olla kivun passivoima. Katkera olin myös fibron aiheuttamasta painonnoususta (+10kg),
makeansyönti kun tuntui aina tuovan jonkinasteista lievitystä tilanteeseen. Mutta sitten monien
yhteensattumien summana päädyin potilaaksi koulutetulle kiropraktikolle Jaakko Vallille
Tampereelle. Heti ensitapaamisesta alkoi minulla herätä toivo siitä, etten ehkä joutuisikaan elämään
fibron kanssa loppuikääni.

Hoitoon kuului perinteisen kiropraktisen hoidon lisäksi hivenainelääkäri Igor Bondarenkon
konsultaatio. Hän totesi, että minulla oli mm. dioksiinijäämiä (luultavasti käyttämistäni
huonolaatuisista, vaikkei halvoista, kalaöljyvalmisteista). Olin siis myrkytystilassa! Aloin käyttää
muutamia hänen suosittelemia hivenaineita, mm. arginiinia. Vajaan 3kk sisään ensivisiitistäni oireet
olivat jääneet täysin pois, eli olen ollut oireeton jo melkein 4kk. Tuo 4kk on ollut ehkä elämäni
parasta aikaa. Tuntuu että elämäni on muuttunut täysin. Tiedän, että on melkein lottovoitto parantua



fibrosta, ja yritän muistaa olla joka päivä kiitollinen, etten enää joudu siitä kärsimään. Älkää ihmiset
antako periksi. Suosittelen yllämainittuja ihania, empaattisia, viisaita ihmisiä.

Mie vaan
unregistered lähetetty: 18-09-2006 18:30          Muokkaa/poista viesti

Kumpi teistä Jaakko vai Igor kirjoitit tuon edellisen ? Vähän turhan klassista piilomainontaa.
Jätetään tollanen pois täältä. Jooko ?

edelleen kiitollinen
unregistered lähetetty: 19-09-2006 10:54         Muokkaa/poista viesti

Juu, ei kumpikaan. Ihan oikea ex-fibro olen. Sorry vaan jos meni mainoksen puolelle.

k008
Uusi jäsen lähetetty: 21-09-2006 20:48     Napsauta tästä nähdäksesi k008 profiilin
Muokkaa/poista viesti

Fibros kantsii muistaa myös läheinen mutta kuitenkin eri syndrooma joka näyttäisi kuitenkin
liittyvän fibromyalgiaan jollain tavalla nimeltään myofascial pain syndrome...
(Sori vaan niille joiden pää on jo taynnä tietoa.)
Siis tieto voi olla hyödyllistä lähinnä niille jotka kokee paikallisa kipuja...
tuolt löytyy perustietoo englanniks
http://www.pain-relief-guide.com/information-fibromyalgia.html
http://www.pain-relief-guide.com/fibromyalgia-pain-relief.html

Fibroko?
unregistered lähetetty: 24-09-2006 13:59        Muokkaa/poista viesti

Moi kaikki! Olin kuntoutuksessa joka päättyi 30.8.2006 ja tilanne on pysynyt edelleen hyvänä. Olen
nyt käynyt n. 3 kertaa viikossa LHT-ohjauksessa fysikaalisen hoitolaitoksen kuntosalilla missä
fysioterapeutti valvoo liikkeitä ja olo on parantunut paljon. Olen jopa nyt neljättä viikkoa ilman
kipulääkitystä joka on minulle suurin ja valtavin asia koko tämän prosessin aikana.

Lihas-ja nivelsäryt ovat olemassa siellä taustalla, mutta jatkuva liikunta (jotain päivittäin jaksamisen
mukaan) on tehnyt minulle todella hyvää.
Ja edelleen uskon tähän ruokavalion tsekkaukseen varsinkin jos on fibron diagnoosi; puhutaan ns.
emäs-happo-tasapainosta ja ihmiset usein syövät liian "happamia" tuotteita eli liikaa lihaa ja
ylipäätään eläinkunnan tuotteita. Minut komennettiin syömään n. 5 kertaa päivässä vähän ja paljon
kasviksia ja hedelmiä.

Ongelmanani on myös ylipaino, mutta yllätyksekseni lihas-kolotus( se kuumesellainen) on
rauhoittunut nyt huomattavasti. ILmastonmuutoksesta on myös se hyöty, että minun on helpompi
olla kun on lämmin. välipäivinä kun on ollut koleaa ja satanut olin taas kipeä päivän pari.



Joka tapauksessa voimia kaikille tämän asian kanssa kamppaileville, kokeilkaa erilaisia hoitoja niin
varmasti löytyy jokin helpotus.

jaaha
unregistered lähetetty: 25-09-2006 09:37           Muokkaa/poista viesti

Siskollani todettiin fibromyalgia. On eläkkeellä, mutta hänpä asuukin Tanskassa. Siellä näköjään
pääsee eläkkeelle.

-Sanna-
unregistered lähetetty: 27-09-2006 20:17           Muokkaa/poista viesti

Itselläni todettiin fibromyalgia 14-vuotiaana. Koulun ja sairauden tasapainottaminen on onnistunut
ihmeen hyvin, opiskelen nyt yliopistossa. Särkyyn minulla auttaa uni tai liikunta (kävely). Nyt kivut
ovat alkaneet taas lisääntyä, lämpötilan muutoksien vuoksi..
Tsemppiä kaikille!

huolestunut
unregistered lähetetty: 12-10-2006 18:13        Muokkaa/poista viesti

Hei! Äitini on sairastanut jo muutamia vuosia fibromyalgiaa. Välillä hän on hyvin kipeä eikä pysty
juuri mihinkään. Olen alkanut huomata että välillä minuakin porottaa ja jomottaa lähes joka
paikasta. Voiko fibromyalgia olla perinnöllistä?

Pekko
unregistered lähetetty: 16-10-2006 10:28         Muokkaa/poista viesti

ON todennäköisempää, että sinulla todetaan fibro jos äidilläsi on todettu se.

fibroilija
unregistered lähetetty: 16-10-2006 18:49         Muokkaa/poista viesti

1. Fibrossa on unihäiriöitä, mutta mistä ne johtuvat? Kivusta vai jostain muusta?

2. Onko teiltä diagnosoiduilta otettu mitään hormoonikokeita? Esim. melatoniini ja kortisoli?
Ihmisessä on paljon muitakin hormooneita kuin estrogeeni ja testosteroni.

3. Tutkitaanko fibroa ihan oikeasti missään mitenkään vai otetaanko vain perusverikokeet ja
tunnustellaan kipupisteet, annetaan diagnoosi ja lykätään pari reseptiä kouraan ja potkaistaan
lääkärin huoneesta pihalle ja annetaan ymmärtää, jotta takasin ei tarvii tulla, kun "tautiin" ei ole
parannusta?



4. Auttaako kellään noi masennuslääkkeet kipuihin? Lääkärit ainakin niitä kovasti tuputtavat
kipukynnyksen nostamiseksi.

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 18-10-2006 16:08           Muokkaa/poista viesti

1. ...ainakin Kipu.
-------------------------------------
Lisäkommentti Antibioteista: Vuosittain 700.000 amerikkalaista joutuu teholle tunnettujen hyväksi
koettujen (!?) antibioottien takia... Montako (?) vammautuu, varmaan 10x.
Enpä enää Noita-kaan myrkkyjä syö.

---> kehitys kehittyy. Teholle joutuu yhä useampi myrkytetty.

...Kun menimme somaattiselle puolelle, ehdimme kiertää 12 lääkäriä ennen kuin
saimme oikean diagnoosin. Lääkäri määräsi jälleen uuden antibioottikuurin, joka
johti siihen, että Aino sairastui vaikeaan clostridium difficile -suolistotulehdukseen. ...
...Lue lisää: Homepommi jysähti Suomen kouluissa – Äiti IS:lle: Sädesienestä ei
kerrottu vanhemmille ...Psykiatrinkin mukaan poika oli stressaantunut somaattisista
oireista, Aino kertoo. 22.3.2017 is fi/kotimaa/art-2000005136725.html

---------------------------------------

October 18, 2006
http://www.washingtontimes.com/national/20061018-123124-3707r.htm
Bad drug reactions send 700,000 to ER each year
By Lindsey Tanner ASSOCIATED PRESS October 18, 2006
CHICAGO -- Harmful reactions to some of the most widely used medicines -- from insulin to a
common antibiotic -- sent more than 700,000 Americans to emergency rooms each year, landmark
government research shows.
Accidental overdoses and allergic reactions to prescription drugs were the most frequent cause of
serious illnesses, according to the study, the first to reveal the nationwide scope of the problem.
People older than 65 faced the greatest risks.
"This is an important study because it reinforces the really substantial risks that there are in
everyday use of drugs," said patient-safety specialist Bruce Lambert, a professor at the University
of Illinois at Chicago's college of pharmacy.
Even so, the study authors and other experts agreed that the 700,000 estimate was conservative
because severe drug reactions can often be misdiagnosed.

The study found that a small group of pharmaceutical mainstays was most commonly implicated,
including insulin for diabetes; warfarin for clotting problems; and amoxicillin, a penicillinlike
antibiotic used for all kinds of infections.
"These are old drugs, which are known to be extremely effective. We could not and would not want
to live without them. But you've got to get the dose exactly right," Mr. Lambert said. He was not
involved in the research.
Those 65 and older faced more than double the risk of requiring emergency-room treatment and
were nearly seven times more likely to be admitted to the hospital than younger patients.
The results, from 2004 to '05, represent the first two years of data from a national surveillance
project on outpatient drug safety. The project was developed by the federal Centers for Disease
Control and Prevention, the Food and Drug Administration and the U.S. Consumer Product Safety
Commission. The study was published in today's Journal of the American Medical Association.



The database included 63 nationally representative hospitals that reported 21,298 severe drug
reactions among U.S. adults and children treated in emergency rooms during the two-year period.
The tally is based on what emergency-room doctors said were complications from using
prescription drugs, over-the-counter medicines, dietary supplements or herbal treatments.
The researchers said that when those numbers are extrapolated, it brings the total to 701,547
complications nationwide each year.

"Experts had thought that severe outpatient drug events were common, but no one really had good
numbers" until now, said lead author Dr. Daniel Budnitz, a CDC researcher.
Complications included diabetics on insulin passing out from low blood sugar, excessive bleeding
in patients on warfarin, and severe skin rashes in patients taking amoxicillin. Drug reactions were
severe enough to require hospitalization in about 17 percent of patients.
"The numbers are quite troubling," said Jim Conway, senior vice president at the Institute for
Healthcare Improvement. The tally underscores that "there is a tremendous number of consumers in
the United States taking medication." The Washington Times, LLC.

Luulotautinen
unregistered lähetetty: 18-10-2006 20:46           Muokkaa/poista viesti

Sain tänään diagnoosin tästä taudista. Olen kärsinyt pitkään kivuista ja olenkin jo leimannut itseni
luulotautieksi.. Mutta ehkä en sit olekkaan.. Minulla on yliliikkuvat nivelet ja olen käynyt pariin
otteeseen reumakokeissa mutta niissä ei ole ollut mitään.. Nyt sit alotetaan triptyl lääkitys. Kun vain
saisi olla yhden päivän terve.. tai ainakin ilman särkyjä..

aini
Uusi jäsen lähetetty: 19-10-2006 11:28     Napsauta tästä nähdäksesi aini profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei! Ajattelin kirjoittaa omasta kokemuksesta fibromyalgian pyörityksessä.
Minulla oli pitkään kipuja ja kaiken maailman oireita kiertohuimauksesta kipu- ja kuumeoireisiin.
Suurimmat kivut ovat vieläkin päänsärky, hartia- niskasärky ja alaselän enemmän ja vähemmän
kipuilu.
Etsin kaiken maailman parannuskeinoja naprapaateilta, hermoratahierojalta, hierojalta,
luontaislääkkeistä ja vaihdatin amalgaamipaikat. Tietenkin juoksin lääkärillä kun elämä rupesi
luisumaan käsistä. Yöuni oli vähäistä, 2 h yö. En saanut apua tk lääkäreiltä kun ne vaivat olivat
kuulema korvien välissä. Sitten ajattelin, että käyn vielä viimeisen kerran valittamassa koko
valitusvirteni yksityislääkärillä ja hän määräsi Somatrinkompi lääkityksen. Siitä alkoi lievempi
kipuilu, mutta en tykännyt tästä lääkkeestä kun siinä oli minulle sopimaton sivuoire, eli tuli
lääkkeen oton jälkeen vilkas humalainen olo. Sen jälkeen vaihdettiin Norgesic ja olen tähän
tyytyväinen. On myös rinnalla ollut Klopryptil- jotain, siitä ei ollut mainittavaa apua.

Nyt otettiin rinnalle Cymbalta, jota käytetään pieninä annoksina myös neuroapatiakivun hoidossa.
Syön tätä lääkettä toista kuukautta ja polttavat- ja sähköiskukivut ovat jääneet pois. Venytykset
onnistuvat kun lihakset eivät ole niin kireät ja mieli on virkeämpi kun yöuni on pitempi.
Tämä tauti vaatii itseltään paljon voimavaroja, sitkeyttä ja sisua. Kun uudelleen koulutettiin 1990,
siitä alkoi myös kuntoutus. Fysikaaliset hoidot, kuntosali lihaskunnon nostamiseksi, kaiken
maailman jumpat ja kävely. Lääkityksen sain 95 ja 2000 aloitin sitkeän venyttelyn hammasta purren,
sen koin hyväksi kun lihaksia venyttää niin niissä on varaa kipeytyä. Nämä suuremmat kivut eivät
häviä minnekään kuten selkä, niska ja päänsärky ja totta on kun hartiat ja kaula kipeytyy, niin



silloin muistan niskajumpan ja venytykset. Joka päivä pitäisi jaksaa, mutta sen jokainen kanssa
kärsijä tietää, missä mennään tämän sairauden kanssa. Olisi tämä yhteiskunta myös armollinen ja
ymmärtäväinen meitä kohtaan koska ilman lääkitystä ei tule elämästä mitään, saisi edes
lääkekorvauksen kun nämä uudet lääkkeet ovat kalliita.

Tuosta saunasta vielä, jätin saunassa käynnin pois kun leikkauksen johdosta jouduin pitämään tauon
saunomisessa ja aloittaessani uudelleen saunomisen tuli pökkelö kankea koko ruumista turruttava
särky, joten totesin että sauna ei tosissaan ole hyväksi. koitinhan mitäkin kylmää suihkua, mutta
siitä ei ollut mitään apua. Minun, saunaa rakastavan ihmisen piti ottaa lusikka kauniiseen käteen ja
jättää sauna pois. Viime vuona kävinköhän viisi kertaa, niin ja alkoholi on myös lihaksia kipeyttävä
aine, joten sekin on poissa laskuista, mutta se ei tuota minulle ongelmia, alkoholia ottavat ystävät
eivät meinaa käsittää asiaa. No se on heidän päänsärkynsä

TIIPII
unregistered lähetetty: 19-10-2006 16:53          Muokkaa/poista viesti

Lueskeli ensimmäiset 50 viestiä ja tulin siihen lopputulokseen että ne jotka olivat saaneet
lievennystä / parannusta fibromyalgiaan olivat ottaneet ITSE VASTUUN omasta terveydestään ja
ruvenneet tarkkailemaan mitä suusta alas laittavat ja ne jotka syövät kipu/mielialalääkkeitä ja
kuuntelevat vain lääkäreitä ovat kipeitä ja valittavat.

Tiedän taudin, itsekin joskus sitä sairastanut, ruokavalio, yrtit ja lisäravinteet hyvät ihmiset,
kokeilkaa on halpa keino KOKEILLA ottaa vastuu itsestä eikä vaan valittaa kipua.
Todella hyviä ohjeita täällä on FM hoitoon annettu, unohtakaa "virallinen lääketiede", se katsoo
vain pinnalta, eikä tiedustele mitä syöt, sillä koko SINÄ ja solusi ja "kipu"hermosi muodostutte siitä
mitä syöt!

Joku sanoi että MSG on kielletty, potaskaa, se on vain naamioitu koodin E621 taakse,
arominvahvenne, natriumglutamaatti, sodium monoglutamate!!!
Katso vaikka RAVINTOMME LISÄAINEEET - kirjasta.
JÄTTÄKÄÄ KAIKKI VALMISRUOKA, LISÄAINEET JA HERKUT + LÄÄKEAINEET, NE
RASITTAVAT VAIN ELIMISTÖÄNNE JA KERÄÄNTYVÄT KUDOKSIIN AIHEUTTAEN
KIPUJA!

HN
unregistered lähetetty: 21-10-2006 14:02         Muokkaa/poista viesti

Hei ! Ajattelin myös kirjoittaa oman elämänkaareni. Sain oman diagnoosini n.8-vuotta sitten. oireita
oli ollut jo aiemminkin. Nukuin erittäin huonosti ja olin erittäin väsynyt jatkuvasti. Sitten alkoivat
erinlaiset oireet. polvista meni "tunto" niin etten pystynyt ajamaan töihin enkä tahtonut pysyä
pystyssä kun en tuntenut jalkojani. Myös epäiltyyn jännetupin tulehdukseen söin kaikenmaailman
kuurit ja olin sairaslomalla tulematta terveeksi. Kyselin lääkäriltä jospa olis fibro ja pois suljettiin
verikokeilla muut sairaudet. Lääkäri piti minua luulosairaana, mutta suostui vaatimuksestani
aloittamaan Triptyl- lääkityksen. Vaihdoin kevyempään ja säännöllisempään työhön. Alku oli
erittäin raskasta(3kk), mutta pikkuhiljaa alkoi oireet hävitä ja sain nukutuksi kunnon yöunet. Tunsin
itseni normaaliksi. Kivut kuuluvat jokapäivåiseen elämääni välillä kovina ja välillä olemattomina
kipuina. Kelit vaikuttavat kaikkein eniten oireiluun. Tällähetkelläkin jäätävän kankea kroppa
hartia/niska päänsärkyineen, johon ei auttanut edes burana.



Kolottaa varsinkin matalapaineen aikana. Tänä aikana olen kärsinyt samoista oireista kun muutkin
ja joudun myös tarkkailemaan syömisiäni ja jättämään maitoa sisältävät tuotteet pois myös liha ja
vehnä ja einesruoat aiheuttavat tuskaa. Luomu- maito ja siitä itse valmistetut tuotteet mahani sietää
pieninä määrinä, mutta tavallista ei ollenkaan.Myös masennus tulee helposti jos stessaantuu ja
väsyy kiireiden ja liian vähän nukkumisen takia. Liikunnasta uiminen on parasta.

Olen vasta nyt aloittanut venyttelyt ja tajunnut niiden tärkeyden. Aluksi tulee kipeämmäksi, mutta
helpottaa ajan myötä.Säännöllisyys ja rutiinit arjessa sekä säännöllinen lääkitys ovat auttaneet.
Suurimman osan näistä vuosista olen ollut "terve" ja elänyt täysin normaalia elämää, mutta kun
tulee matalapaine tai unohtaa olevansa sairas ja erehtyy syömään jotain "kiellettyä"tai tekee
ruumiillista raskasta työtä, niin tauti muistuttaa kyllä missä mennään.Valitettavasti tämä on sairaus
joka ei koskaan parannu, mutta omilla valinnoilla voi viettää aikalailla täyspainoista elämää.Joku
jossain ketjussa väitti, että syy löytyisi kropasta, mutta se ei pidä paikkaansa. kyllä syy on
hormoonien erittymisen epätasapainossa. Riittävä LEPO+lääke yöksi , liikunta, ja ruokavalio sekä
hivenaineiden riittävä saanti ovat ne joilla pääsee jo pitkälle.HN

karitva
Jäsen lähetetty: 22-10-2006 20:12     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Ihan on tuttua juttua ja vankkaa kokemusta edustavaa kuvausta tilanteesta!
Kiva, kun olet keksinyt tuon venyttelynkin, sillä ilman Pilates-tyyppisiä venyttelyjäni olisin
viimeisen yli kymmenen vuoden aikana "hukannut hermoni". (Tuolla aiemmin olen omaa metodiani
jo kuvaillutkin.)
Tavalla tai toisella on yöunesta huolehdittava ja liikunnan kanssa on taspainoiltava sopivan ja
ylikuormittavan välillä. Liikuttava on!!! Uiminen sopii mullekin, käyn myös avannossa. Siitä saa
toleranssia lisää ja kestää pirteämpänä. Kaikki, mikä lymfaa kudoksia kuten uiminenkin, keventää
kipukuormitusta.
Ihmeellinen rauhoittava vaikutus on myös lampaantaljalla ja villalla yleensäkin. Kaikki, mikä saa
ihon pintaan kosteutta tai vetoa, saa laukaistua myös säryt vauhtiin. Jopa liian tiiviit vuodevaatteet
saattavat ärsyttää oloa.

Ja kun meillä ikää myöten on esim. nivelrikkoa, niin onkin jo vaikea temppuilla oireistosumman
kanssa helpottaakseen oloa! Siinä ei aina tiedä, mistä on kysymys.
Joskus on auttanut rasituksesta tulleen kipukauden jälkeen 2 päivän ehdoton lepo-viihde-jakso.
Sanon sitä "ei-tartte-yhtään-mitään"-jaksoksi.
Kummasti siinä niin henkiset kuin fyysisetkin voimat elpyvät ja olo piristyy.
Kai ne ison kirjan lepopäivät pitäisi pyhittää oikeasti relaamiseen.
Lepo,liikunta ja hyväksi havaitsemansa ravinto muodostavat varmasti peruskolmion tämän vaivan
kanssa pärjäämiseen. Lääkkeet tulevat vasta hätäavuksi.
Rikkivalmiste eli MSM-jauhe tai puriste on minulle sopinut hyvin. Sehän näyttää tehonsa
viimeistään 2 viikossa, joten sitä ei tarvitse kuukausitolkulla odotella, tepsiikö se vai ei. Monelle se
sopii ja itse huomasin sen auttavan 5 päivässä otettuani 3 puristetta per päivä. Tuotteella ei ole
haitta- tai sivuvaikutuksia.
Ehkäpä joku saa puhtia "selviytymistarinaansa" näistä kokeilemistani eväistä.
Tsemppiä mukaan ja iloinen toiveikas asenne kaveriksi ja mehän taas jaksamme!



Tessa
unregistered lähetetty: 24-10-2006 17:27          Muokkaa/poista viesti Hei kaikille,

Sain oman diagnoosini noin viisi vuotta sitten mika oli kylla helpotus koska vuosien laakareilla
ravaamisten jalkeen aloin todellakin epailla omaa henkista terveyttani. Olen asunut jo vuosia
ulkomailla enka ole oikein taalla saanut aikaiseksi kunnon potilas/laakari suhdetta liittyen fibroon.
Olen vain itse yrittanyt loytaa ruokavaliosta ja liikunnasta apua. Talla hetkella pahin ongelma on
aivan uskomaton vasymys. En vain yksinkertaisesti saa nukuttua kuin pari hassua tuntia yossa ja
niidenkin jalkeen on vain entista vasyneempi olo.

Asian tekee viela pahemmaksi se etta joudun ajamaan toihin tunnin matkan aamuisin noin
seitsemalta ja tyopaivan paatteeksi toinen tunti kuuden aikoihin. Eli paivat ovat pitkia ja talla
hetkella tuntuu silta etten enaa millaan tata jaksa.
Kumppani ei myoskaan oikein tautia ymmarra, han kun on toiminnan mies eika hetkeakaan
malttaisi olla paikallaan. Hanta tuntuu lahinna vain kummastuttavan ja hairitsevan se etten
"mukamas" jaksa ja etten mina nyt millaan voi taas nain vasynyt olla... Onko teilla ollut ongelmia
puolison ymmarryksen kanssa ja miten siita on selvitty?

Fibroilija
unregistered lähetetty: 25-10-2006 06:42        Muokkaa/poista viesti

Itse en edes usko koko "sairauden" olemassaoloon. Siis tässä fibrossa on elimistö jossain
häiriötilassa ja näinollen särkee ja väsyttää. Siis kipuhan on aina oire jostain muusta. Sen takia
ihminen tuntee kipua, jotta ei vaurioittaisi itseään ja hakisi apua kivun aiheuttajaan.

Ja tuo ruokavalio on ihan plasebo-homma. Siis joka toinen ihminen on liikalihava ja näinollen syö
aivan väärin. On sitten terve tai sairas, niin kun syö oikein ja kunnon ruokaa, niin onhan sitä
pirteämpi ja vahvempi ja terveempi olo. Mutta itse tähän fibroon nuo ruokahömpötykset ei auta,
vaan tuntuu paremmalta, kun elää ja syö terveellisemmin.

Siis raittiit ja tupakoimattomatkin ihmiset pitävät itseään paljon terveempinä ja vahvempina kuin
polttavat kaljoittelijat eli tuo ruokahommeli on ihan sama asia.

Itselläni kivut ovat ihan siedettäviä olleet aina ja välillä lähes olemattomattomat eikä sellaista
järjetöntä uupumusta juurikaan ole, kun olen jo ennen tämän "sairauden" puhkeamista syönyt
kunnon ruokaa ja liikkunut jo mukulasta asti ja venytellyt. Olen ihan hoikka ja hyväkuntoinen ja
syön normaalia ruokaa. Myös herkuttelen välillä enkä ole sen huomannut kipujani mitenkään
lisäävän. Päinvastoin, tuntuu kivalta kun tekee jotain hyvää itelleen tai kylässä herkutellaan yhdessä.

Itse olen kyllä 2 vuotta sairastanut kroonista Hortonin Neuralgiaa, enkä tästä syystä ole nukkunut 2
vuoteen normaaleja yöunia. Tämän fibron sain 1 vuosi sitten. Jo Hortoniin kuuluu kortisolin ja
melatoniinin vuorokausierityksen muutoksia ja ite olen varma, jotta hormoonit ovat sekaisin ja
elimistö "hälyttää".

Siis eihän mua mitenkään ole edes tutkittu, kun vaan perusverikokeet otettu et hengissä pysyn ja
kipupisteitä paineltu, minkä kuuluukin olla kipeä, kun särkeekin joka paikkaan.
Epäilen että tämä on jotain hormooniperäistä, mutta itseltäni ei edes lääkärit suostu mitään kokeita
ottamaan, kun kaikki lääkäritkään eivät tähän "tautiin" usko.
Tuskin yhdelläkään esim. amerikkalaisella varakkaalla tätä tautia on, kun heillä on varaa maksaa,
että tutkitaan kunnolla, mistä oireet johtuu.



Meille taviksille persaukisille vaan tuputetaan masislääkkeitä, joiden pitkäaikaisista vaikutuksista ei
kukaan tiedä aivojemme toimintaan.

Miikku
unregistered lähetetty: 25-10-2006 19:54          Muokkaa/poista viesti

Hei kaikki! Mietin, että sopiiko kuvailemanne fibro mun oireisiini. Lukiessani tekstejänne mulle
heräsi kysymys tuosta, ettei maitohappo poistu normaalisti elimistöstä. Eli miten sen huomaa?
Onko lihakset kipeänä ihan kevyestäkin liikunnasta, vaikka siitä olisi jo useita päiviä? Tää olis
mulle aika tärkee tieto, jos joku viitsisi vastata. Kiitos jo etukäteen!

mamai
Uusi jäsen lähetetty: 25-10-2006 23:36     Napsauta tästä nähdäksesi mamai profiilin
Muokkaa/poista viesti

Mullakin on fibrodiagnoosi reumalääkäriltä, vaikka ei leposärkyä eikä univaikeuksia.
Kovasta treenistä paikat kipeytyvät ja saattavat olla arkoina viikonkin.
Mulla ei lihakset ole kipeät vaan luun päällä olevat kalvot ja jänteet, ikäänkuin tulehtuvat ja
ikäänkuin jänteiden ja luukalvojen väliin tulee jotain ylimääräistä,nestettä tai kaasua, mikä tekee
olon jäykäksi ja kipeäksi ja väsyneeksi. Kovalla aerobisella jumpalla saan itse sen "ylimääräisen"
pois ja pystyn taas toimimaan normaalisti. Ruokavalio vaikuttaa niin että jotkut ruuat
vaikuttavat että tulee helpommin tuo jäykkä
olo, mutta tulee se kun on tullakseen vaikka söis mitä.
Sain tämän viheliäisen vaivan pahan homealtistuksen aikaan. Onko muilla fibroilla ollut
homealtistusta jossain työpaikalla, koulussa tai kotona?
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Fibroko?
unregistered lähetetty: 26-10-2006 13:12         Muokkaa/poista viesti

Tuosta maitohappo-asiasta minulle ovat puhuneet lääkärit itse eli tavallaan elimistössä on kuona-
aineita joita tulee esim. eläinkunnan tuotteista. Tunnistan itse "maitohappoisuuden" siitä, että
lihakset ovat jäykät ja kosketusarat, samoin nivelet erityisesti hieman kovemmman liikunnan
jälkeen.

Välillä taas olen tosi kipeä vaikken liikkuisikaan niin ota siitä sitten selvä. Minulla tämä
"kuumesärkyä" tai "maitohappoisuutta" muistuttava kolotustilanne alkoi kovan 2 viikon influenssan
jälkeen pari vuotta siitten.
Olen kyllä aina potenut reumatismi-oireita, mutta ennen tuota influenssaa pärjäsin ilman
lääkärinhoitoa. Tänä kesänä kuntoutuslääkäri sanoikin mun potevan selkokielellä sitä ihtiänsä eli
reumatismia. Fibromyalgian diagnoosia en ole saanut virallisesti, siihen viittavia diag.
kylläkin.Hypermobiliteetti kuulemma tekee mulla erityisesti tenää kun paikat ovat yliliikkuvat.

Oireeni ovat kuitenkin helpottuneet jo niin paljon, että pärjään ilman Cymbaltaa ja otan
lihasrelaksanttia vain silloin tällöin. En tajua tätä, tavallaan siis oireeni ovat ihan ennallaan, mutta
jotenkin kestän ne nyt vain paremmin.
Pitkä lämmin kesä takana ja kuntoutus heti 4 viikon loman perään tekivät varmaan tehtävänsä. Mun
pelastus jollain tasolla on tuo LHT kun siellä tulee lihaskuntoa lisää niin pääkin jaksaa paremmin.

Homealtistus (myös tutkittu sellainen) minulla on, asuin aiemmin homekämpässä. Muutin
uudehkoon taloon jossa ei pitäisi olla kosteusvaurioita. Olen lukenut jostain vanhasta
lääkärijulkaisusta, että homealtistus saattaa aiheuttaa nivel-ja lihaskolotuksia, mutta milläs sen sitten
todistaisi? Ehkäpä kuitenkin tärkeintä on tosiaan löytää se oma juttu jolla pärjää. Itsekin haluan
välttää lääkkeitä, mutta välilä niitä tarvitaan jos ei muuten pärjää.



MyCure
Uusi jäsen lähetetty: 26-10-2006 17:02     Napsauta tästä nähdäksesi MyCure profiilin
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Hei! Mäkin uskon monien muiden ohella täällä, että fibromyalgia johtuu siitä, että elimistömme on
suistunut epätasapainotilaan. Tämä voi johtua siitä, että olemme laiminlyöneet kehoamme monia
vuosia syömällä huonosti, liikkumalla liian vähän/väärin tai olemalla jatkuvasti stressin
alaisuudessa osaamatta rentoutua kunnolla. Osa sairastuu, vaikka ovatkin eläneet terveellistä elämää.
Ihmisen erilaisista taustoista huolimatta, tämä sairaus pakottaa kaikki kuuntelemaan kehoaan entistä
tarkemmin. Eri puolilla ilmenevät kiputilat ja jäykkyydet ja yleinen väsymys, muiden oireiden
ohella, pyrkivät sanomaan meille jotain. Jokainen lähtee etsimään vastaustaan omalla tavallaan. Osa
turruttaa kipunsa särkylääkkeisiin, mutta kuten on huomattu, keho tottuu lääkkeisiin, joten niillä on
korkeintaan ostettavissa lisäaikaa. toiset taas lähetevät etsimään apua erityisruokavalioista tai
vaihtoehtoisista hoitomuodoista. Eli olemme tilanteessa, jossa saamme tilaisuuden tutustua
kehoomme paremmin. Ja vaihtoehtojahan ei ole.

Omalla matkallani kohti paranemista fibrosta olen huomannut, että se millä ravitsemme kehoamme
on erittäin keskeinen merkitys omalle hyvinvoinnille. Itse uskon "maitohappoteoriaan", josta on
ollut paljon puhetta näillä palstoilla. Haluan jakaa hyödylliseksi kokemaani tietoa muillekin tämän
erinomaisen palstan välityksellä.

Teoria elimistön pH-tasapainosta perustuu yhdysvaltalaisen ravitsemustieteen tohtorin Robert O.
Youngin teoriaan. Sen mukaan ihmiselimistön luontainen ympäristö on emäksinen. Veren pH-
pitämiseksi riittävän emäksisenä elimistön täytyy päästä eroon liiallisesta happamuudesta. Näin
voidaan tehdä joko lisäämällä veren puskurointikykyä ottamalla kalsiumia luustosta tai eristämällä
liiallinen happamuus kudoksiin. Näin vuosien myötä sairaudet sitten pääsevät syntymään esim.
fibromylagia syntyy siitä, että nivelten ympärillä oleviin sidekudoksiin varsatoidaan liiallista
happamuutta, toisilla taas liiallinen happamuus kertyy hermoratoihin, mikä altistaa MS-tautiin.
Tämä teoria vastaa mielestäni samalla hyvin siihen miksi suomalaiset sairastuvat kaikkein eniten
osteoporoosiin, vaikka juomme eniten maitoa maailmassa. Ensinnäkin maito aiheuttaa suolistossa
aina maitohappokäymistä, mikä puolestaan pyrkii happamoittamaan verta ja se johtaa kalsiumin
takaisinottoon luustosta. Toki perinnöllisetkin seikat vaikuttvat asiaan.

Parantuminen lähtee käyntiin, kun vähennetään elimistön happokuormitusta suosimalla
ruokavaliota, joka nostaa elimistön pH:ta emäksisen puolelle. Tämän ruokavalio suosii eritysesti
kasviperäisiä rasvoja, mutta rajoittaa proteiinien ja erityisesti hiilihydraattien syömistä. Seuraavia
tuotteita tulee suosia ruokavaliossa:

- kaikenlaisia vihanneksia (erityisesti vihreitä, mielellään ei perunoita)
- pähkinöitä ja siemeniä (ei maapähkinöitä, erityisesti tulee suosia kurpitsansiemeniä)
- rasvasta kalaa esim. lohta, joka kalastettu puhtaasta vedestä (kuitenkin korkeintaan muutaman
kerran viikossa)
- tattaria ja quinoa (viljan korvikkeita)
- riisiä (vähäisissä määrin)
- palkokasveja: pavut, linssit ja herneet
- soijatuotteita
- hedelmistä vain kookosta ja avokadoa (jos on sairas suositellaan 4-5 avokadoa/vrk, muuten riittää
1-2 kpl/vrk)
- vihannesmehuja
- greippimehu ja muut sitrusmehut
- öljyt (erityisesti oliiviöljy tai öljyseokset, joiden Omega 3 ja 6 ovat oikeissa suhteissa esim. Udon
öljyt)



Seuraavia tuotteita puolestaan tulee välttää:

- lihaa
- kanamunia
- maitoa (voi korvata soija-, kaura-, tai riisimaidolla)
- viljoja (erityisesti vehnää)
- hiivaa kaikissa muodoissaan
- sokeria ja valkoisia jauhoja (riisi- ja tattarijauhot suositeltuja korvikkeita)
- sieniä
- kahvia ja teetä (halutessa voi käyttää yrttiteetä)
- mehut ja limut (poikkeuksena edellä mainitut sitrusmehut)
- hedelmät ja marjat (suomalaiset marjat ovat kuitenkin sen verran puhtaita ja vitamiininpitoisia,
että tuskin haittaa on)
Tämän lisäksi tulee tietenkin liikkua, jotta lihakset vahvistuvat ja notkistuvat ja ennen kaikkea siksi,
että kuona-aineet lähtevät liikenteeseen. Ja jokainen lähtee liikkeelle siitä mistä pystyy, omaa
kehoaan kuunnelleen.
Aiheesta löytyy lisää Youngin kirjoista. Valitettavasti hänen kirjoistaan vain yksi on saatavilla
suomen kielellä: pH-tasapaino avuksi painonhallintaan. Hänen julkaisemansa muut kirjat
käsittelevät tarkemmin parantumista erilaisista sairauksista ruokavalion avulla. Muutama kirja
mainitakseni:
- The pH Miracle: Balance Your Diet, Reclaim Your Health by Robert O. Young and Shelley
Redford Young;
- The pH Miracle for Diabetes: The Revolutionary Diet Plan for Type 1 and Type 2 Diabetics by
Robert O. Young and Shelley Redford Young.
Lopuksi vielä. En uskoa, että tämä on se yksi ja ainoa parannuskeino tähän sairauteen, vaan yksi
erittäin hyvä keino lukuisten muiden joukossa. Tsemppiä paranemiseen kaikille!

mamai
Uusi jäsen lähetetty: 26-10-2006 21:31   Napsauta tästä nähdäksesi mamai profiilin
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 eikö fibro olekin kummallinen lähes mitä tahansa oireita kattava sairaus, diagnoosi, kun muuta ei
keksitä.Kipupisteitä ihmisiltä löytyy kaikilta jossain tilanteessa, kun paikat on jumissa, kun taas
minullakin lääkärin mukaan fibro vaikka niitä kipupisteitä ei ole kun vain muistan liikkua
normaalisti. Pitkäaikainen paikoillaan olemisen jälkeen kyllä kipeitä paikkoja löytyy ja niin
varmaan kaikilta.

Realisti
unregistered lähetetty: 27-10-2006 14:13         Muokkaa/poista viesti

Täällä on hehkutettu kovasti tuota PH-tasapainoon liittyvää asiaa ja neuvottu muita tutustumaan
sekä käyttämään henkilön, joka ei ole oikea tohtori (vaikka itse hanakasti titteliä käyttääkin)
tuotteita. Jos olette kiinnostuneita tuosta, niin lukekaa ihmeessä myös sivut:
http://www.cc.jyu.fi/~timaitt/ph/ , että saatte vähän oikeatakin perspektiiviä asiaa.



tautikans
unregistered lähetetty: 27-10-2006 19:50          Muokkaa/poista viesti

Hei.. Minulla on myös vakava homealtistus taustalla.. mutta myös stressaava elämä monine töineen.
Eli olen kuullut että ihmiset jotka ovat noin viiskymppisenä tehneet töitä määrältään eläkkeeseen
ovat riskiryhmässä saada tämänkaltainen tauti. ***** tauti tämä on vaikkakin sen kanssa tulee
toimeen mutta minä en ainakaan voi oikein suunnitella mitään etukäteen sillä en koskaan tiedä minä
aamuna taas herään niin etten pysty kunnolla sängystä nousemaan.

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 28-10-2006 12:17         Muokkaa/poista viesti

pH tasapaino on tärkeä juttu, asia on vaan senverran monisyinen ettei maailmasta -tyhjentävää-
selitystä löydy. Yleistäminen on vaarallisinta, sillä jokaisen kropan kemiantehdas sisältää niin
monia kymmeniä tuhansia muuttujia ettei nettinestorien neuvoja tule ottaa sellaisenaan. Kokeilla
toki tulee sekä emäksistä -että- hapanta ruokavaliota, äkkiä selviää kumpaan suuntaan juuri sinun
ongelmasi (josko lie tässä) viittaa.

Onnee palstan "zoloft -seireeneille": Kyllä kivut näillä masislääkkeillänne lähtee viimein siinä
vaiheessa kun hyppää 'näiden tuttujen ja turvallisten psyykezombie myrkkyin alla - 5krs
parvekkeelta. Muutama viikko sitten oli just tuttuni hautajaiset... Todisteita on hautuumaat täys,
mutta siltihän teidän on $yötävä myrkyt.

"Viimeisimmät tutkimuk$et todistavat miten tehokkaita nämä lääkeuutuudet, turvallisia tutut vanhat
lääkkeet ovat" ... onhan hyädyllistä että kansa popsii pillerii: ja kaikki lapset taputtivat karvaisia
kä$iään.

Tämän päivän (lääke)tiedeuutisia lukiessa tuntuu että elämme nyt 5000-lukua, aikaa jossa kuka
hyvänsä teleportautuu kuuhun ja jättää sairautensa ja syntinsä maahan. Nämä kiiltävät onnelatarinat
tuntuu aika tyhjän ontolta... Raamattu kertoo jo tästä tulevaisuudesta, ilman tauteja, jokaiselle on
mahdollisuus päättää tänään sinne menosta... Tiedemiehet sensijaan pyrkivät sinne täältä kirotusta
maasta savuttavien rakennustelinerakettiensa avittamina, 'keittiön oven' kautta, pyrkien kiertämään
henk koht. vastuunsa.

Fibrosta
unregistered lähetetty: 28-10-2006 16:59          Muokkaa/poista viesti

Fibromyalgiahan on terveydenhoidon "roskakori" jonka diagnoosin saa, jos lääkäri ei löydä
parempaakaan, eikä ole enää kiinnostunut potilasta tutkimaankaan.
Nähtävästi se voi siis pitää sisällään mitä vain, ja monenlaisia pillereitäkin on luvassa!

ruokavalio
unregistered lähetetty: 29-10-2006 22:42        Muokkaa/poista viesti

itselläni lihaskivut helpottui huomattavasti ja virkeyttä tuli lisää kun vaihdoin luontaisesti
gluteenittomalle ruokavaliolle



MyCure
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Hei, vastaus Realistille, joka kehotti lukemaan kriittisen kirjoituksen pH-dieetistä. Ymmärrän, että
on hyvä olla kriittinen ruokavaliota kohtaan, joka ei ole saanut tieteellistä hyväksyntää. Toisaalta,
jos olisi tieteellisesti todistettu parannuskeino fibromyalgiaan, niin silloin ei tarvittaisi tätä foorumia,
jossa ihmiset voivat esitellä hyväksi koettuja keinoja fibromyalgiaan (jotka eivät aina ole
tieteellisesti todennettuja).

Kirjottajan suurena huolenaiheena oli, että tieteelliset tutkimukset eivät tue pH-teoriaa. On totta,
että tutkimuksia ei ole vielä tehty riittävästi. Haluan kuitenkin kertoa viime viikolla maailmalla
raportoidusta "cola tutkimuksesta", joka kuitenkin tukee pH-teoriaa. Yhdysvalloissa Tuftsin
yliopiston tekemässä tutkimuksessa osoitettiin, että cola-juomat altistavat osteoporoosiin
syntymiseen naisilla. Kokeeseen osallistui kaikkiaan 2500 ihmistä. Tutkimuksen mukaan 3-5%
luukudoksen haurastumiseen naisilla riitti yhden kokispullon juominen päivässä. Tutkijat tulivat
siihen johtopäätökseen, että fosforihappo, jota on paljon kolajuomissa, on syynä luiden
haurastumiseen, sillä fosforihappo johtaa veren happamoitumiseen. Tämän he selittävät sillä, että
veren pH:n täytyy pysyä tietyllä tasolla, joten veren alentunut pH joudutaan tasapainottamaan
ottamalla luustosta kalsiumia. Myös kolajuomien sisältämän runsaan kofeiinin arvioitiin
vaikuttavan luiden haurastumiseen. Young mainitsee fosforihapon ja kofeiinin happamina aineina,
jotka johtavat juuri edellä mainittuun tilanteeseen eli veren happamoitumiseen ja siten kalsiumin
takaisinottoon luustosta. Alkuperäistutkimus: Tucker KL, Morita K, Qiao N, Hannan MT, Cupples
LA, Kiel DP. Colas, but not other carbonated beverages, are associated with low bone mineral
density in older women: The Framingham Osteoporosis Study. Am J Clin Nutr 84 (4): 936-942,
2006

Kirjottaja ihmettelee myös miksi lääkärit eivät määrää kyseistä ruokavaliota kaikille ihmisille, jos
sillä on mullistava sairauksia parantava vaikutus. Ensinnäkin mielestäni lääkärit juuri suosittelevat
moniin sairauksiin eläinkunnan tuotteiden vähentämistä ja kasvisten ja kalan lisäämistä
ruokavalioon. Youngin ruokavaliossa tämä on vaan viety äärimmilleen. Ei kenenkään tarvitse viedä
ruokavaliota äärimmilleen suotuisten vaikutusten saamiseksi: sekin parantaa asiaa jo huomattavasti,
jos vaikka jättää pois ylimääräiset sokerit, valkoiset jauhot ja hiivan. Toisekseen on olemassa niin
paljon asioita, joilla on suotuisia vaikutuksia ihmiseen, mutta ne eivät ole saaneet läpimurtoa.
Mielestäni pilates on hyvä esimerkki liikuntamuodosta, josta on vasta viime vuosien aikana saatu
tutkimuksen kautta paljon uutta tietoa sen merkityksestä mm. selkävammojen ehkäisyssä ja selän
kuntoutuksessa. Se kehitettiin kuitenkin 1900-luvun alkupuoliskolla, mutta kesti lähes sata vuotta
ennen kuin se levisi laajemmalti ihmisten tietoisuuteen. Monet yhtä hyvät hoitomuodot eivät ehkä
koskaan pääse yhtä laajaan suosioon.

Itse ihmettelen miten joku jaksaa kritisoida pH-teoriaa ja kirjottaa siitä kymmenittäin sivuja
kokeilematta ruokavaliota itse. Jokainen voi itse kokeilla ruokavaliota muutaman viikon, jolloin
suotuisat vaikutukset yleensä tulevat esille. Itse en ole käyttänyt mitään lisäaineita, kuten
"viherjauhetta", joita voidaan ottaa dieettiin tehostamiseksi. Lisänä olen ainoastaan ottanut
kalaöljykapseleita, joita ruokavaliossa suositellaan. Tämä kyseinen ruokavalio saattaa tulla
Suomessa hieman kalliimmaksi kuin normaali ruokavalio, sillä kasvikset maksavat
maantieteellisestä sijainnistamme johtuen täällä kohtuuttoman paljon. Kuitenkin uskon, että se
maksaa itseensä monin verroin takaisin.



Eewu
unregistered lähetetty: 03-11-2006 18:21         Muokkaa/poista viesti

Hei !Olen vuosia kärsinyt vaeltavista lihas-ja nivelkiputiloista, joissa yöt ovat olleet erittäin vaikeita
ja uni katkonaista. Olen syönyt kipuihin tulehduskipulääkkeitä ja Triptyliä maksimiannoksin.
Tilannetta hoidettiin lähinnä figromyalgiana. Kunnes sitten viime keväänä sairastuin rintasyöpään.
Pitkään sairaslomalla ollessani oivalsin, että tautini johtui epätasapainosta, voimakkaasta henkisestä
työstressistä. Ymmärsin, että kehoni oli pitkään lähettänyt
viestiä muutoksen tarpeesta. Mutta koska en ymmärtänyt aiemmin kehoni viestiä, minulle piti vielä
tulla pahempi tauti, joka pakotti
pysähtymään. Tällä hetkellä nivel- ja lihaskipujen osalta olen oireeton. Ihanaa.
Joskin myös viime elokuusta lähtien olen syönyt glukosamiinia 500 mg/pv. Liekö tämäkin osaltaan
vaikuttanut. Ainakin Tallinnasta ko. valmistetta voi ostaa Vitabalansin valmistamana, hintakin on
suht. edullinen 120 tabl. maksaa 169 Eestin kruunua. Lisäksi olen tietoisesti yrittänyt
opetella rentoutumista ja NLP:n avulla erilaisten mielikuvien käyttöä stressin sietoon. Olen myös
sitä mieltä, että ylireagoin stressiin ja siitä johtuu nämä vaivani ja elimistöni epätasapaino, joka on
kuormittanut immuunipuolustustani äärirajoille sairauksiksi asti.

Pekko
unregistered lähetetty: 04-11-2006 13:39         Muokkaa/poista viesti

Annukka Merikallio: Loppuun ei tarvitse palaa
Hyvä kirja aiheesta. Joku on jopa halvaantunut henkisen stressin takia puhumattakaan muista
vähäisemmistä oireista. Stressi voi jopa tappaa lopulta. Jos ihminen ei tajua ajoissa hidastaa tahtia,
ruumis saattaa suorastaan pakottaa siihen alkamalla oireilla eri tavoin.

Fibroko?
unregistered lähetetty: 06-11-2006 15:49        Muokkaa/poista viesti

Kommenttina keskusteluun mitkä tekijät voivat auttaa fibrossa:
Minua on helpottanut tuo ruokavalion muuttaminen säännöllisemmäksi ja enemmän
kasvisvoittoiseksi. Syön 5 kertaa päivässä, 2 kertaa lämpimän ruoan ja 3 kertaa pienen välipalan.
Tavoitteena on se, että ei pääse tulemaan nälkä, energiaa on riittävästi ja vireystila säilyy. Aiemmin
kun söin enemmän lihaa ja namia yms. kaikkea hyvää olin aina hirmu väsynyt.

Lihas-ja niveloireet pahenevat silloin kun on kosteaa ja viimaista tai pakkasta. Viima-ja
pakkaspäivinä kunnolla vaatetta päälle, ei saa saada kylmää.
Olen huomannut, että kevyt saunominen "höyrysauna" auttaa sekä LHT-kuntosaliharjoitteet myös.
Joskus kun olen oikein kankea ja voimaton kuntosali-harjoitteita ei jaksa kovinkaan paljoa. Teen
silti sen verran kuin jaksan.

Pyrin pitämään elämän säännöllisenä eli ei valvomista eikä alkoholin käyttöä kuin
aniharvoin.Stressiä pyrin välttämään kaikin tavoin. Minulle kaikkein tärkeintä on ollut tuo kuntosali,
kun näen ja tunnen, että fysiikka toimii se helpottaa omaa mielialaa.
Liikun joka päivä noin tunnin verran jotenkin; vesijuoksu, LHT-kuntosali tai kävely ovat in.

Kovina kipupäivinä, kun mikään em. ei auta otan sitten särkylääkettä ja nukun, silloin vietän
pyjama-päivää. Sekin on ok. Fibro opettaa/pakottaa kuuntelemaan omaa kroppaa.



-Jaana
unregistered lähetetty: 06-11-2006 16:45          Muokkaa/poista viesti

Onpa mukava lukea toisten ajatuksia tästä taudista.
Itse olen nyt 29 vuotias ja fibromyalgia todettu pari vuotta sitten. Olin todella sairas. Yöllä heräsin
hirveään tuskaan keskimäärin kymmenen kertaa, enkä kyennyt itseäni edes liikuttamaan kivuista
johtuen. Pukeminen oli aamulla vaikeaa ja raajat eivät tahtoneet liikkua. Jouduin siirtymään pois
ammatinvastaisesta työstäni tämän taudin takia silloin. Yritin hakea uudelleen koulutustukea, mutta
hakemus hylättiin, joka loukkasi minua syvästi. En kyennyt käsiäni nostamaan kuin 15 astetta. Olin
muutaman kuukaiden sairaslomalla ja onneksi sain työnantajaltani toisentyyppistä työtä, jossa hyvin
olen pärjännyt.

Mutta nyt taas pari vuotta myöhemmin olen alkanut taas tuntea näitä kipuja. En olisi enään koskaan
tahtonut tähän tilanteeseen. On toki tässä aina välillä pieniä kipukausia ollut, mutta nyt taas se
tuntuu niin valtaavan koko kehon. onneksi tämä ei ole vielä kovin pahaa, ja tiedän nyt heti mistä
tämä "johtuu".

Olen välillä ajatellut, ettei tämä mitään fibromyalgiaa ole, mutta taas kun lukee toisten kokemuksia
niin, näen niissä omat vaivani. Kamalat yösäryt ja leposäryt, jäykkyys (aamuisin pahinta), kuvattu
kiputyyli: viiltävä ja repivä pitkin kehoa. Kyllä tämä todella taitaa sitä olla.
Itse en ole mitään dieettejä kokeillut. Rakastan niin saunomista ja nautin ruuasta. Tuntuu niin
kohtuuttomalta luopua niistä. Mutta ehkä nyt yritän näitä kuvaamianne dieettejä itsekin.
Kiitos Teille kohtalotovereille, on mukava lukea etten ole vaivani kanssa yksin, vaikka en kipuja
muille toivokaan. Jaana

Anis
unregistered lähetetty: 06-11-2006 19:10       Muokkaa/poista viesti

Hei! Täällä ilmoittautuu myös yksi parikymppinen fibromyalgiaa poteva. Sain pari vuotta sitten
diagnoosin työterveyslääkäriltä, mutta oireita on ollut lapsesta saakka. Mm. selittämättömiä, kovia
nivelvaivoja ja särkyjä eri puolilla kehoa, joille ei labratutkimuksissa mitään syytä löydetä. Käsien
nivelet ovat kankeat ja kädet voimattomat; ei jaksa nostaa esineitä, ja tavarat tippuu käsistä. Iltaisin
ja öisin särkee kovastikin lihaksia ja niveliä jne, jne. Järkyttävä uupumus aika-ajoin ilman selkeää
syytä. Tuttu tarina ilmeisesti monelle täällä.

Se on todella jännä juttu, miten eri tavoin tähän diagnoosiin suhtaudutaan. Olkoonpa vain mikä
kaatoluokkadiagnoosi tahansa, niin on hyvä, että näille saman tyyppisille oireille on jokin yhteinen
nimittäjä. Ainakin on havaittu, että tällaista kummallista oireilua on olemassa, ja ilman
luulosairautta. Ei sekään kuitenkaan liene ihme, että ihminen kärsittyään vuosia kovista kivuista
alkaa olla huolissaan siitä, mitä ruumiissa tapahtuu. Ei ole meidän kipuja kärsivien syytä se, että
lääketiede ei vielä pysty täysin syytä oireillemme selvittämään. Masentuu ja pelästyy sitä
vähemmästäkin. No, sitten saa niitä masennuslääkkeitä ja leiman: "syy on korvien välissä".

Kipuihini ei auta kuin kärvistely. Mitään todellista helpotusta en ole löytänyt. Joskus auttaa
relaksoiva kipulääke tai kevyt liikkuminen, useimmiten ei huomattavasti. Ruokavaliolla en ole
havainnut olevan merkitystä. On vain elettävä tämän kanssa, ajateltava, että se kuuluu tähän
elämään. Yritettävä elää itseään säästäen. Rauhallinen ja säännöllinen elämän rytmi on omalla
kohdallani ainoa kipuja lievittävä keino.



jaana too
unregistered lähetetty: 07-11-2006 16:39         Muokkaa/poista viesti

Kommentti teille ihmisille, jotka väheksytte tätä diagnoosia!
Ensinnäkin, kipupisteitä on myös negatiivisia, eli kaikki kipupisteet eivät kuulu olla kipeitä. Ja
toisekseen, ihminen joka tähän diagnoosiin ei usko, ei ole itse kokenut tätä selittämätöntä kiputilaa.
Sinulle mamai, joka kirjoitit lääkärisi sinullekin tämän taudin diagnosoineen. Toki me kaikki
olemme joskus jumissa. Mutta tämä tila (lähemmin fibroa kuvaava sana kuin sairaus) on jotain ihan
muuta. Tietäisit sen, mikäli oikeasti olisit fibropotilas. Lääkärisi on luultavasti ennakkoluuloinen
tätä sairautta/tilaa kohtaan.
Sairaus, jolla on loppujenlopuksi niin selvät piirteet, mutta joka vaikuttaa niin monelta muultakin
sairaudelta. Fibromyalgia todetaan poissulkumenetelmällä. Siksi sitä luullaan harhaanjohtavasti
"kun ei muuta keksitä"-sairaudeksi.

Meille, joita tämä asia läheisesti koskettaa, on niin lohduttavaa kuulla toisten vinkkejä, miten tästä
selvitä, kun paranemiskeinoa ei ole keksitty. Itse en aio mitään särkylääkkeitä kummempaa vaivaani
ottaa, ellei ole sitten ihan pakko. Parannan itseäni liikkumalla jne. Mutta kappas, eipäs edes se pidä
tätä inhottavaa tilaa poissa. Se on vain kestettävä. Töissä käyn sitkeästi.
Joten te, jotka väheksytte tätä keskustelua, perustakaa oma palsta. Antakaa meidän etsiä täältä apua
ja tukea omiin ongelmiimme.

Piiu
unregistered lähetetty: 07-11-2006 21:42        Muokkaa/poista viesti

Hei vaan kaikille! Olen kohta 50v ja myös kärsinyt tuskallisia kipuja yli 15 v. Kokeillut kaiken
maailman lääkkeet ja akupunktiota ym. ym.
Suurin haaveri tapahtui kun se diagnosoitiin Fibroksi!
VAROKAA ETTETTE JOUDU FIBRON UHRIKSI! Vaikka kuinka teitä tökkittäisiin ja
paineltaisiin kipupisteistä älkää sanoko mitään jos se sattuu!!! Itse en tiennyt, eikä vastattu kun
kysyin syytä mitä varten ne tökkii minua joka puolelle. Sen jälkeen kaikki siis ihan kaikki on
fibroon kuuluvaa!!

Mitään ei auta vaikka kerrot kuukausi toisensa perään, että et kertakaikkiaan pysty tekemään töitä.
Et edes pysty kävelemään, kädet eivät toimi, alkaa osoite olla psykiatrin luona. Lopulta
turhautuneena ja väsyneenä sanoin että ihan mitä vaan kunhan tähän tulisi joku tolkku. Tai jos siitä
olisi jotain apua pääsemään eläkkeelle. Tyhmä kun olin...
Ja kävi niin että, jos en olisi mennyt käymään psykologin luona olisin menettänyt sair.päivärahan.
Jos lääkettä määrätään, on pakko syödä, tai ainakin ostaa. Jos et hae apteekista niitä, tieto menee
Kelaan ja katsotaan että kieltäydyt hoidosta etkä saa sair.päivärahaa tai muutakaan rahaa!!!
Kokeilin jo tuskissani erillaisia psyykelääkkeitäkin, mutta eihän ne mitään kipuja vie pois. Lopetin
sen hullutuksen. Ne psykiatrit uskovat vakaasti siihen että, jos ihminen menee sinne vastaanotolle,
on ihminen on VARMASTI jotenkin psyykkisesti sairas!! Kaiken huipuksi...kaikki jopa kovat
kivutkin paranee mielialalääkkeillä tai jollain ihmeen konstilla myös puhumalla?!!.... olisi pitänyt
mennä johonkin ryhmään puhumaan omista asioista, niin kivut olisi lähtenyt sillä. SIIS TÄMÄ EI
VOI OLLA TOTTA!! Tai sitten ne pitää meitä vaan niin hitsin tyhminä että me muka uskotaan
tuollaisia lapsellisuuksia!

Vuodesta toiseen jokainen lääkäri haluaa ottaa OMAT VERIKOKEET, ihan kuin ne parissa
viikossa miksikään muuttuisi! Ja lopulta aina sama laulu...nää kuuluu kaikki siihen fibroon, tässä
3pv sairaslomaa. Olen kahdesti hakenut osa-aikaeläkettä ja vastaus: työkyky ei ole tarpeeksi
alentunut!TOTUUS ON ETTÄ, SUOMESSA EI PÄÄSTETÄ ELÄKKEELLE FIBROSTA



VAIKKA OLISIT RULLATUOLISSA!! KAIKISSA POHJOISMAISSA SE ON
MAHDOLLISTA!! Kyllä Suomi on TAKAPAJULA!!

Uskomatonta!!! En pysty kävelemään edes 100m. Viikottain tapahtuu, että en pysty pesemään
käsiäni kun kosketus sattuu niin kovaa. En pysty istumaan autossa 15min. kun lonkka alkaa särkeä
tuskallisesti. Olen aikoinaan lopettanut yhden työni huonon muistin ja migreenin takia (jota eivät
kertaakaan ole saaneet sairaalassakaan loppumaan).... MUTTA OLEN SIIS TYÖKYKYINEN!
Sanoin kerran lääkärille että kirjoita vaikka hullun paperit jos muuten ei tämä pelleily lopu. Vastaus
oli: jos olet masentunut niin kyllä se lääkkeillä paranee, ei siitä eläkkeille pääse!!
Olen niin vihainen tällaiseen kohteluun. HERÄTYS SUOMI!!! TÄMÄKÖ ON
SIVISTYSVALTIO???

Pitäisiköhän terveysministeriöön laittaa jonkinlainen vetoomus kaikkien fibroa sairastavien, että jos
lääkäri katsoo että et ole enään työkykyinen, niin siitä Suomessakin pääsisi eläkkeelle.
Mitä mieltä olette??? terv. Piiu

Piupi
unregistered lähetetty: 08-11-2006 14:07        Muokkaa/poista viesti

Heipä hei!!! Minulla raskausaikana alkoi päänsärky , huimaus ja lonkkakivut ja jalkojen
kramppaaminen. Synnytyksen jälkeen on oireet vain pahentuneet. Pahinta on päänsäryt ja huimaus
joka kulkee mukana kokoajan ja tunne että jokin puristaa päätä kasaan.... väsy ja masis vaivaa...
tuttu lääkäri epäilee fibroa ja lähete reumalle on menossa..... Työtkin alkavat kohta ja hieman
pelottaa miten selviän huimauksen kanssa 3-vuorotyöstä. Pakko kai töihin on mennä jotta lainaa saa
maksettua ja ruokaa ja laskut hoidettua.... Onko kenelläkään sanottavaa huimaukseen ja muuhun??
Kuulostaako tutulta ?? Neurologian tutkimukset tehty ja niissä ei mitään samoin korvapuolen
tutkimuksissa....

salosa
unregistered lähetetty: 08-11-2006 21:34         Muokkaa/poista viesti

Hei Piiu! Kirjoituksesi oli kuin minusta kirjoitettu.
Saatuani ja vietyäni valitusrumban loppuun saakka soitin Eläkevakuutuksen korkeimmalle
virkamiehelle ja kysyin eikö fibrosta todella pääse eläkkeelle. Hän sanoi, että valitettavasti ei
ainakaan vielä (n. 5 vuotta takaperin).
Olen sairastanut fibroa n. 25 vuotta. Diaknoosi 10 vuotta sitten. Olen samaa mieltä, että jos olisin
ollut tällä järjellä en olisi diaknoosia ottanut.

Nyt taas olen eläkettä anomassa. Tosin nyt diaknooseja on jo lisää nivelpsori ja nivelreuma.
Raumalääkäri, joka B-lausunnon teki ei fiksuna puhunu fibrosta mitään.
Katotaan miten nyt käy.
Jos tulevaisuus näyttää ylitsepääsemättömältä,
muista, että se tulee hetki kerrallaan! Jaksamisia kaikille!!!



Piiu
unregistered lähetetty: 08-11-2006 22:58           Muokkaa/poista viesti

Hei taas. Hain viimeksi nyt keväällä eläkettä, joten ei ainakiaan vielä ole mitään kehitystä
tapahtunut. Kyllähän ne lääkärit myöntää kun siellä käy, että on tämä niin väärin, mutta ei
kuitenkaan muka voi laittaa mitään ratkaisevaa B-lausuntoon jonka avulla eläkkeelle oikeasti
pääsisi. Tämä viimeisin lääkäri sanoi laittavansa lausuntoon että työkyky on tosiaankin alentunut
huomattavasti, eikä minusta ole töihin. Mutta kuitenkin hän oli laittanut B-lausuntoon vaan että,
"työkyky on alentunut". Eli selvähän se oli ettei sellaisella paperilla mitään tee. Olisi sanonut
suoraan, eikä huiputtanut turhaan siihen paperisotaan!

Eläkelaitos kuulema lukee rivien välitkin, sanoi kerran yksi lääkäri suoraan.
Minäkin kuulema pystyn vielä tekemään ammattiani vastaavaa työtä eläkelaitoksen mukaan. Eli
keittiössä tai lastenhoidossa tai myyjänä!! Kyllä olisi hauska kuulla mistä ne löytää sellaisen
työnantajan joka palkkaa minut vaikka saattaa olla että kk:ssa on 1-3pv että pysyisin kokopäivän
jalkojen varassa ja silloinkin saattaa olla ettei käsissä pysy mikään tai yksin kertaisesti en pääse
sängystä ylös migreenin takia.
Seuraavan kerran menen rullatuolissa vastaanotolle ja katsotaan mitä ne sitten keksii.
...Piiu

piupi
unregistered lähetetty: 09-11-2006 15:01       Muokkaa/poista viesti

Olisi kyllä ihanaa jos joku kertoisi onko kellään tätä pirullista niskasärkyä ja huimausta? Ja auttaako
siihen mikään ?? Kamala olo kun ei pää ole normaali... ja olen miettinyt, kun ei sitä vakityö paikkaa
ole ja perhe on kuitenki ja yrittää tässä käydä huimaavalla päällä määräyskirjalla töissä , jotta ei
joudu talosta ulos , että mitä sitten jos ei töihin pystykkään ??? Mistä toimeentulo ... Auttakaa
joku....

Tartsa
Uusi jäsen lähetetty: 09-11-2006 19:43     Napsauta tästä nähdäksesi Tartsa profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei Piupi! Kysyisin sinulta, että miten sinun jalkojasi kramppaa? Itselläni on ollut jo noin vuoden
verran kiusallinen vaiva, polven alta ja reisilihksesta kramppaa, enempi kuitenkin polven alta.
Kramppi voi tulla missä ja milloin vaan. esim kun, nousen tuolita, tai kun istun tuolille, yöllä kun
likutan jalkaani, voi krampata ja se on sellainen kipu, kun jollain terävällä pistettäisiin yht`äkkiä.
Kipu mene hetken päästä ohi, kun pitää polvea koukussa tai painelee kipukohtaa. Kamala vaiva ja
polvikin on ultrattu ja ei mitään sanottavaa ole löytynyt. Rasitusperäinen kipu, sanovat lääkärit.
Olisin kiitollinen jos vastaisit. Olen huomannut, että kylmä veto ei sovi siihen ollenkaan.
Lämpöinen on parempi. Kiitos vastauksestasi jo etukäteen. Hyvää alkutalvea kaikille.



salosa
unregistered lähetetty: 09-11-2006 21:42         Muokkaa/poista viesti

Hei Piupi! Mulla päänsärkyä ja huimausta aiheutti ja aiheuttaa hyvänlaatuinen oikeanpuoleinen
asentohuimaus. Korvalääkäri teki tämän diaknoosin Tampereella. En tiedä tunteeko kaikki
korvalääkärit tätä "sairautta". Tämä on siitä hyvä sairaus, että oireet saa pois muutamalla liikkeellä.
Kannattais kysyä tätä mahdollisuutta.
Osa päänsärystä ja huimauksesta mulla johtuu niskoista, jolle ei voi mitään.

piupi
unregistered lähetetty: 10-11-2006 08:22         Muokkaa/poista viesti

jalkoja särkee ja kramppaa pohkeista....särkee kyllä niveliäkin. Ihan kokoajan asennosta riippumatta.
Korvalääkärit on tehneet tutkimukset...asento ja muut huimaukset.....ei ole siltä puolelta mitään.
Alkaa pikkuisen ahdistamaan olo tila....... narukaulaan vai mitä ????

Pitkään sairastanut
unregistered lähetetty: 11-11-2006 12:04         Muokkaa/poista viesti

"Samassa venessä ollaan" nimimerkille haluaisin sanoa, että noita mainitsemiasi hierontoja monet
fibroa sairastavat eivät kestä. Iselleni ainakin sopii vain hyvin kevyt rentouttava hieronta; on sen
verran aristavat pehmytkudokset.

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 11-11-2006 14:26          Muokkaa/poista viesti

Voi Piiu "Olen niin vihainen tällaiseen kohteluun. HERÄTYS SUOMI!!! TÄMÄKÖ ON
SIVISTYSVALTIO???"
Ei tämä ole koskaan ollutkaan sivistysvaltio. Tämä on vähemmistö sosialistien kaappaama suo mi...
itsenäisyytensä jo menettänyt, valtiopetoksen kautta, kansallissosialismilleu. Sossukönkäreet ovat
varastaneet meidän työeläkerahat: 90mrd € on 'kadoksissa' erään täyspäisen lääkärin mukaan (joo,
niitäkin on). Käskettyinä rahojasi hallinnoivien pörssieläkeyhtiöiden meklarit 'tutkivat anomuksiasi'
- päätös on aikaa sitten jo ollut jotta olet TERVE olitpa kuka hyvänsä jäsenkirjaton, vakuutus
"oikeus" istuu ja juopottelee... (Kuka/mikä -huijaus näille pörssiyhtiöille muuten luovutti
hallinnoitaviksi meiltä kupatut verorahat?)

"Pitäisiköhän terveysministeriöön laittaa..." hehe. Kaunis ajatus = Lähettäkäämme ryöstäjälle
anomus ryöstösaalliin palauttamiseksi...
Suo mess on lähes sata tuhatta = 100.000 lääkärintodistuksien mukaan sairasta, sosialistien
"vakuutus yms oikeuslaitosten" jallittamaa, työttömyysbyrån päällesylkemää 'asiakasta'.

Hommaa jäsenkirja ja hyppää mukaan petokseen, sitten alkaa hommasi luistaa.
------------------------------------------------------------------------
Hieromakone, kapeilla kärjillä lihaksia jyystäen, vapauttaa lihakset. Joku sanoo että on muka liian
kipeät paikat siihen, väitänpä ettei ole vielä tarpeeksi kipeä... Joskus mulla menee hieronnassa 3h,
sitten pääsee ylös ja ulos. Mikäli tulehdus on kovana päällä, sekään ei auta... Tulehdukseen



vaikuttaa ruokavalio: auttavat pillerit tehdään niistä aineista jotka revitään roskaruoasta
valmistuksen yhteydessä pois.

Ruokavalio: Olet mitä syöt. Roskamuona pitää huolen jotta kivut ei varmasti lähde. Yleissääntö
fibromyalgikolle: valkoinen=myrkkyä, jätä pois.

Jaana 3
unregistered lähetetty: 12-11-2006 11:44         Muokkaa/poista viesti

Hei! Enpä ole enne ajatellut tuon puhjekarmpin liittyvään tähän fibroon. Minullakin niitä ovat pari
kertaa viikossa. Kramppi kestää koko päivän, eikä siihen auta mikään.
Minun lääkärini sanoi jo etukäteen, ennenkun hain ammatinvaihtoon tukea, että eläkelaitos ei
luultavasti myönnä sitä, koska he pelkäävät, että yhden myönnön jälkeen on ovella suuri määrä
muista. He eivät tahdo antaa "ennakkotapausta".
Todellakin meidän varmaankin pitäisi kerätä jokin adressi lääkärintodistuksineen ja resepteineen
terveysministeriölle. Auttaisikohan? Minä olen heti mukana.

Nukkuminen vaikeaa?
unregistered lähetetty: 12-11-2006 21:52           Muokkaa/poista viesti

Hei Minulla oli vaikea vaihe viime kevättalvella, jolloin olin melkein jatkuvasti sairauslomalla.
Diagnoosi tuli vasta toukokuussa.
Minulla on ollut kauan nukkumisvaikeuksia, jotka on hoidettu lääkkeellä. Masennuksesta ole
kärsinyt myös. Nyt ei ole masennuslääkitystä ja fibrossa on menossa oireeton kausi (ihme ja
kumma).
Mutta nukuttua en saa. Tenoxia kului 40 mg yössä ja silti en saanut nukuttua. Sitten viisas lääkärini
kirjoitti minulle yhdistelmälääkityksen 0,5-1 mg (1-2 tablettia) Rivatril (vaikuttava aine
clonatzepam) ja 25-50 mg (1-2 tablettia) Esucos (vaikuttava aine dixyrazin). Rivatril on tarkoitettu
epilepsian hoitoon, mutta sitä käytetään moneen muuhunkin tarkoitukseen. Esucos on ahdistusta
vähentävä lääke, jota käytetään myös leikkausten esilääkkeenä ja unettomuuden hoidossa.
Nukun vieläkin vähän katkonaisesti, mutta saan sentään nukuttua riittävästi. Kannattaa kokeilla jos
unen keveys ja riittämättömyys on ongelma.

Piiu
unregistered lähetetty: 14-11-2006 09:41 Muokkaa/poista viesti

Hei lumi@ukko! Kiitos kun vuodatit oikein kunnolla! Tuli heti mukavampi olo, vaikken perusta
ryhmäterapiasta. Niin, jokuhan ne rahat on kähveltänyt kun niitä ei sieltä millään saa.
Minäkin olen 16v. alkanut töitä paiskia kokopäiväsesti ja vuosia tein pitkiä päiviä n. 1 1/2 kertaa
kellon ympäri. Nyt 50v. ja kun sitä rahaa tarvis elämiseen, niin etpäs vaan saakkaan. Eikä mulla ole
miestä joka maksais osan laskuista tai ostais edes ruokaa pöytää. Puhumattakaan että olisi omatalo
ja vielä autokin käytössä! Ei nyt niin hienosti asiat sentään ole. Voi kun olisikin niin olisin onneni
kukkuloilla!!!Kaikki tuloni on 376e/kk, vau! Kokeilkaa huviksenne montako kuukautta kestätte.
Siitä kun maksat kaikki yksin ja kävellen toimitat jokaikisen asian, lääkärireissut ym. ja käyt
kauppassa jos jalat kestävät, jos ei kestä, olet syömättä. Ja rahat loppuu kuitenkin ennen kuin
kuukausi joten ei tarvii sitäkään ajatella. Kysyn vaan miks hitossa me sitten maksetaan niitä Tellejä
ja Lellejä!! Nytkin joku taisi ehdottaa että eläkemaksut nousisivat.
Voi elämän kevät....Piiu



RMT
Ylläpitäjä lähetetty: 14-11-2006 14:46     Napsauta tästä nähdäksesi RMT profiilin   Tästä voit
lähettää viestin RMT:lle     Muokkaa/poista viesti

Fysiatri Jukka Pekka Kouri kertoo fibromyalgiasta (30.10.2006 Aamu-tv):Fibromyalgian hoito
kehittyy

MelaAnza
unregistered lähetetty: 17-11-2006 02:44         Muokkaa/poista viesti

On erittäin mielenkiintoista että sekä Fibro, MS sekä muut Auto-Immune Disorder tyyppiset
sairaudet lähes aina ovat muka ruuasta ja/tai juomista johtuvia.
Minulla ja useilla ystävilläni on erilainen mielipide noihin ns. parantumattomiin sai-
rauksiin. Soittele (Kanada) 416-223-7537 ja kysy Anteroa. Jos ymmärrät englantia
niin saat kuulla lähes kaiken kokeneen ja parantuneen omia ja muiden kokemuksia.
Lääkkeet eivät paranna Auto-Immune Disorders.

Pekko
unregistered lähetetty: 17-11-2006 10:25         Muokkaa/poista viesti Nukkuminen
vaikeaa?: " viisas lääkärini kirjoitti minulle yhdistelmälääkityksen 0,5-1 mg (1-2 tablettia) Rivatril
(vaikuttava aine clonatzepam) ja 25-50 mg (1-2 tablettia) Esucos (vaikuttava aine dixyrazin"

Esucos on täälläkin lähes hengenpelastaja eli unensaannin kanssa olisi muuten paljon vaikeampaa.
Tenox on yhtä hyvä kuin kalkkitabletti. Atarax oli aikansa hyvä mutta teho hiipuu.
Rivatril saattaisi olla hyvä lisäapu, kiitos vinkistä. Ymmärsinkö oikein, että käytät siis molempia
joka ilta ?
Ilman riittävää unta ei ole toivoa paranemisesta! Paljon tärkeämpi kuin mikään muu lääke.

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 17-11-2006 22:23           Muokkaa/poista viesti

MelaAnza... "että sekä ... ovat muka ruuasta ja/tai juomista johtuvia."
Niin, tuskinpa ovat. Ruokavalio kuitenkin vaikuttaa mihin hyvänsä, lompakosta perän leveyteen...
yksikään läskikilo mitä ei ole, ei voi olla kipeä ... oikein valittuna, eli kokeillen, Rvalio auttaa myös
oloon. Monilla kiputila on pahentunut lääkkeiden tuomasta vatsan/suoliston ongelmista.
Ärsyyntynyt ruoansulatus ei paljon tarvitse pillastuakseen. (valkoiset ruoka-aineet kuuluu
vessanpönttöön)

Mielenkiintoinen linkki savesta; tämän mukaan jotkut omituiset ruonsulatukseen liittyvät vaivat
katoaa tientynlaista savea popsimalla (varokaa, maa on jääs):
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061101150630.htm

Piiu - mitä auto auttais jos ei jaksa mittään, saisit vielä sinitakkiset maantierosvot pamputtaan ja
viemään viimeisesi? Jossei ole auton renkaita, ei voi niitä hörhöt viillellä, mieletöntä
bruttoansioryöstöä ei tule (valtion huoltamat narkkarit vie sulta korkeintaan kaikki eli 'kymmenen
euron setelin').



Arjen sankarit - kuinka jaksatte yksin tämmösessä? Mun elossapysyminen on vain vaimon ansio,
enää ei ole ongelmaa kun on oppinut hoitamaan kroppaansa. Tilanteen ollessa pahimmillaan,
lääkärien ilkkuessa, ei pystynyt itse yhtään mitään asioistansa hoitamaan. Onneksi Jumala ei ole
kuollut, Hän hoitaa hommansa ajallansa eikä mun tartte kellekään kostaa. Aerobic auttajille on
turha kertoa tai odottaa sympatiaa; vain kokenut tietää millaista haudan reunalla on.
Kohta tulee lasten Joululaulut, niistä on lupa nauttia.

piupau
unregistered lähetetty: 18-11-2006 14:35         Muokkaa/poista viesti

Miehelläni todettiin fibromyalgia tuossa kesäälä. Kovia kiputiloja, sekavuutta, päänsärkyä,
lihaskipua, polvet ja lonkat aina kipeinä, nukkuminen vaikeaa, vatsa sekaisin, jne. jne. Meillä pieni
lapsi ja mies yksityisyrittäjä, että voitte arvata ettei ollut kivaa!
Minä fiksuna tyttönä lueskelin kaikkea ja päätimme kokeilla Aloe vera tuotteita. Tai siis no minä
menin sellaisille kutsuille ja tulin sieltä rasvojen ja mehujen kanssa kotiin ja sanoin että tätä aletaan
juomaan!

Mieheni on nyt juonut mehua 3 viikkoa ja kivut ovat lähes kokonaan jo ohi. Lääkityksen hän jo
lopetti ja käyttää ainoastaan ForeverLivingProductsin aloe vera msm-kipugeeliä jos jotain paikkaa
kolottaa. Aivan mieletön geeli, kipu vain lähtee mieheltä esim. lonkista ja polvista 15 min.
levittämisen jälkeen!

Suosittelen siis muillekin. Ette ainakaan mitään häviä! Mulla on muuten kanssa täti jolla todettu
kanssa fibro ja hänkin pääsi säryistä ja lääkkeistä näillä aloe juomilla eroon!
Mehuissa on muuten myös 3kk rahat takaisin takuu, vaikka olisit juonut ne kokonaan.
Jaksamisia kaikille! Sivustaseuraajana tiedän miten paha olo voi toisella olla..

Fibroilija
unregistered lähetetty: 19-11-2006 08:36           Muokkaa/poista viesti

Aloe Verasta. Mistä sitä saapi ostaa ja mitä se mehu on ja paljonko maksaa.

samapa
unregistered lähetetty: 19-11-2006 09:53          Muokkaa/poista viesti

Kiva huomata, että apua voi löytää monella tavalla, kuten noiden aloe vera -tuotteiden avulla. Aion
itse niitä myös kokeilla. Oma tilanteeni parani nikamakäsittelyllä ja voimakkaalla hieronnalla.
Aivosumppu aukesi ja jaloista tuli ketterät. Enää en ole väsynyt, jaksan aamusta iltaan, tosin työni
ei ole fyysisesti raskasta (raskasta työtä en vielä jaksaisi). Ennen olin väsynyt heti aamusta...
Hieronnasta ja nikamakäsittelystä on vielä vähän aikaa, joten seuraan tilanteen kehtittymistä.
Tämä palsta on ollut mulle tärkeä, löysin täältä juuri vinkin, mitä tehdä. Kiitos kaikille teille!!!



piupau
unregistered lähetetty: 19-11-2006 15:42          Muokkaa/poista viesti Niin ja tietty
kerron kyllä tuotteesta mielelläni lisää. Se maksaa 34 euroa litran se mehu, mutta yksi litra kestää
noin kuukauden, riippuen miten paljon sitä juo.

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 20-11-2006 19:04         Muokkaa/poista viesti

Heippa kaikki $nake oil kuppiaat. Minäkin myyn uutta juniper-super-uutetta, 34euroo 1 millilitra,
vain ämpäri kerrallaan. Kaikilla jotka ovat ostaneet, on heti tullut kevyt olo, jo ennen juoman
nauttimista... Sitä voi käyttää autossakin, bensa alakoo lissääntyvä kun sit vua hiukka kuatoo
kaasariin: ajatella, kivut katoo hetkohta ja rikastut kun myyt naapureille ylimääräiset bensat!
Tulethan sinäkin meidän myyntikeijuketjuun...
Onnee. Nopeimmille vihervateja (ylivuotobensan keräykseen) 70e kpl...

hmm
unregistered lähetetty: 21-11-2006 17:12       Muokkaa/poista viesti

Aika katkeralta kuulostaa lumiukon kirjoitus. Kannattaisi surffailla vaikka netissä lukemaan aloe
veran terveysvaikutuksista, ennenkuin tulee tänne puhumaan asiasta mistä ei tiedä mitään. Ja tuolla
aikaisemmin kirjoitit tuolla "Monilla kiputila on pahentunut lääkkeiden tuomasta vatsan/suoliston
ongelmista. Ärsyyntynyt ruoansulatus ei paljon tarvitse pillastuakseen." Niin että ihan tiedoksi vaan
että aloe vera puhdistaa elimistöä ja poistaa kuona-aineita sekä saa aineenvaihdunnan liikkeeseen.
Auttais varmaan sinuakin, vaikka oletkin tuollainen epäluuloinen ääliö.

MelaAnza
unregistered lähetetty: 22-11-2006 01:08           Muokkaa/poista viesti

Käytin 80-luvulla vatsan rauhottamiseen, myös iholle ja auringon aiheuttamiin palo- ongelmiin,
(mihin AloeVera Gel on erin- omainen) ForEverLiving Aloe Vera valmisteita, mutta kun Aloe Vera
Gel muodossa maksoi vain $7.00 500ml pullo terveyskaupassa käytin niitä. Kunnes löysin
paremman, edullisemman ja monipuolisesti (tällä hetkellä täydel- lisimmän) kaikkeen terveyteen ts.
yleis- immuniteettia parantavan rehellisen valmis-tajan yli 300'lla jokapäivä tarpeellisella
valmisteella, jotka eivät sisällä mitään harmillisia hermomyrkkyjä tms. jotka tuhoa-
vat ihmiskunnan immuniteetin yhdessä tohto- rien tuputtaman kemikaalisopan. Englanti,
Irlanti ja Hollanti ovat jo hyväksyneet kansanterveyttä edistävät hyvin edulliset valmisteemme.
Odota vielä Suomi.



lumi@ukko
unregistered lähetetty: 22-11-2006 12:11         Muokkaa/poista viesti

"hmm oletkin tuollainen epäluuloinen ääliö."

Hei hmm ja muut kuppiaat! Lääkärit on jo todistaneet mut hullux (lue koko ketju) joten ääliö -
arvionne lienee liian lievä? Aloet ja muut snakeoilit on kokeiltu, nohlp. Jos joku salva jotakin auttaa
varvaskipuun, niin jess! Tämä on kuitenkin fibropalsta - teillä kuppiailla ei ole tämän palstan asiasta
muuta hajua kuin raha$tuskanne - johon tod. auttaa millai hyvänsä koottu setelipino.
...ääliö... kyllä kiitos, en kuitenkaan sellain ääliö joka ahneilta kaikenparantavaa ihmettä ostaisin
50x hintaan...

Pekko
unregistered lähetetty: 22-11-2006 13:06          Muokkaa/poista viesti

Kauppa se on, joka kannattaa. Tästä ollaan kaikki varmaan yhtä mieltä. Seuraavassa kysymys ja
vastaus reuma.fi mukaan:
Onko aloe vera -kasvista puristetusta juotavasta mehusta todettu olevan hyötyä nivelreumapotilaille?
Onko aloe vera ihmiselle terveellinen, turvallinen, hyödyllinen ja vakuuttavasti tutkittu kasvi?
Lisääntyykö kehon immuniteetti, kun tätä juomaa nauttii? Syön monipuolista sekaravintoa, mutta
pyrin syömään reilusti mm. kalaöljyjä ja kasvikunnan tuotteita. En tupakoi, ja harrastan runsaasti
liikuntaa.
Vastaus, Jukka Martio, dosentti, reumatologi:
Aloe veralla lienee järkevää käyttöä kosmetologiassa, mutta muutoin sen vaikutukset ovat lähinnä
kuvitelmia. Merkittävää vaikutusta immunologisiin tapahtumiin ei ole odotettavissa, ei myöskään
reumasairauden oireisiin. Uskomushoitona aloe veraa voi käyttää, sillä haitat ovat epätodennäköisiä,
ellei rahanmenoa laske sellaiseksi. Kun ravitsemus on muutenkin harkittu hyvin, tuskin tällaiset
lisäravinteet ovat kannatettavia.

kukkola.arja@mail.suomi.n
unregistered lähetetty: 22-11-2006 15:25          Muokkaa/poista viesti

Selaillessani fibrosivuja tuli mieleeni kirjoittaa myös oma "epikriisini." Olen ollut liikunnallinen
ihminen,esim.pyöräillyt,hiihtänyt,uinut jopa bodannut,kunnes yhtäkkiä en edes pystynyt
kävelemään kivutta.Tämä tapahtui vuonna -94.No fibromyalgiahan se diagnoosi sitten vihdoin
oli.Eka vuosi oli kauhein.Pikkuhiljaa pystyin sitten noin puolen vuoden kuluttua ajaa pyörällä ja olo
kummasti koheni,kun aloin syömään Triptyliä.Tuli melko kivutonkin jakso,kunnes lääkkeen
sivuvaikutukset alkoi vaivata liiaksi esim.suun kuivuminen ja nuha sekä poskiontelotulehdukset.

Vaidoin Doxaliin;kunnes alkoi astmaoireet.Pitihän sekin sitten lopettaa.Olin kyllä jo pystynyt
harrastamaan liikuntaakin melkein kuin ennen.Nyt sitten piti yrittää ilman lääkkeitä.Ihmeekseni se
onnistuikin melko hyvin.Joskus otan yhden 10mg jompaakumpaa ja hyvät yöunet on taattu.Jätin
ensin punaisen lihan pois ja pari vuotta sitten muunkin lihan.Olo on kohentunut koko ajan
pikkuhiljaa.Olen kuullut,että soijalla voi huoletta korvata lihan ja soijaahan on vaikka missä
muodossa nykyään:Jauhona,rouheena(joka on kuin jauhelihaa),suikaleina(kuin kanaa tai
sianlihasuikaleita).Oloni on loistava ,olosuhteet huomioon ottaen.Jalat ovat melkein kivuttomat,vain
joskus käy pieni ohimenevä häivähdys kivusta .



Niskat ovat pahin paikka nykyään,mutta koska pystyn harrastamaan melkein mitä liikuntaa vaan ,ei
sekään kamalasti vaivaa.Tärkeintä on totaalisen väsymyksen ja "tönkkösuolatun" olon
katoaminen.Olen kyllä syönyt kivennäisainejauhetta ja omega rasvahappoja.En osaa tarkalleen
sanoa mikä on auttanut,mutta olen lähes onnellinen,tosin olen tippunut kelan päivärahalle. Se on
kaiken hinta ja seuraus.

samapa
unregistered lähetetty: 22-11-2006 15:32        Muokkaa/poista viesti

Aloe vera voi olla hyvä tai vain hyvä rahastuskeino.. Kalaöljy ja tyrniöljy ovat auttaneet omaa
yleiskuntoani huomattavasti. Mm. flunssat ovat vähentyneet, ennen flunssia oli vähän väliä ja
nykyään n. kerran vuodessa. Flunssat taas lisäävät lihaskipuja ym.

Hiivan villiintyminen elimistössä aiheuttaa myös lihassärkyjä. Ajoin hiivan ulos parin päivän
vesipaastolla, jota seurasi vähähiilihydraattinen ruokavalio. Kuukauden sisällä olin siirtynyt
normaaliin ruokavalioon, kuitenkin välttäen sokeria, hiivaa ja valkoisia vehnäjauhoja (makeaa vain
vähän jälkiruuaksi). Olo koheni huomattavasti.
Suurin apu tuli nikamakäsittelyllä ja hieronnalla. Ajatus kulkee ja ja jäsenet ovat kevyet.
Tarvittaessa uusin nuo käsittelyt, sen verran upeaa elämä on nyt.
Toki jos on muitakin sairauksia fibron ohessa, mainitsemani keinot eivät välttämättä tuo haluttua
tulosta, tai muuten vain elimistömme toimii erilailla. Kuitenkin on hyvä kertoa muille mikä on
oman elämän laatua parantanut.

Amelia
unregistered lähetetty: 23-11-2006 00:17         Muokkaa/poista viesti

Olen lukenut edellä olevia viestejä Aloe-juomasta ja -kipugeelistä fibron hoidossa ja haluan kertoa
oman kokemuksenia asiasta.

Aloe-juomaa olen 11 kuukautta ja geeliä kokeilin hiljattain. Itse en ole saanut kyseisistä tuotteista
mitään apua kipuihini. Piupaun kirjoitus miehestään, joka sai avun kolmessa viikossa, tuntuu aika
utopistiselta, ainakin minulle. Itselleni kerrottiin, että juomaa tulee juoda ainakin kaksi kuukautta
ennen kuin voi odottaa vaikutusta. Valitettavasti sitä ei ole vieläkään tullut…Olen kuitenkin
jatkanut juoman juomista ravintolisänä.

Olen sairastanut fibroa reilut neljä vuotta (diagnoosi 3v.). Kipu- ja kipukynnyslääkkeitä olen syönyt
päivittäin nämä vuodet. Olen ollut kuntoutuksessa, kokeillut erilaisia hoitomuoja (lymfa,
huippukylmä, LPG ym. ym.) saamatta niistä apua, valitettavasti. Joka kerta on toivonut, että
apukeino löytyisi, mutta pettymys toisensa jälkeen on ollut tosi asia. Kevyt liikunta (sauvakävely,
vesijumppa) lievittävät oloa säännöllisesti harjoiteltuna, mutta kun on kipuvaihe päällä, niin ei tee
mieli ensimmäisenä lähteä lenkille. Pitkän vaiheen jälkeen kroppani on jo niin heikossa kunnossa,
että liikkumisen seurauksena on kipuilu. Kuuma kesä oli todella tuskaista ja tämän hetken
matalapaineet eivät juuri sen parempia.

Tsemppiä ja jaksamista kaikille fibroa sairastaville. Toivottavasti jokainen löytää jonkin tavan
lievittää kipua. Olemme yksilöitä, joten yksi tapa auttaa toista ja toinen kolmatta. Hienoa, että jaatte
kokemuksia tällä palstalla, jokainen voi noukkia vinkkejä jotka itselleen sopivat.



karitva
Jäsen lähetetty: 23-11-2006 16:24    Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hmmm..., ajatteluttaa lukijaa: Onhan meillä monenlaista vaivaa ja monenlaista apukeinoakin
tarjolla. Tarkoitus kai on palstallamme jakaa vertais-ajattelu - ja kokemusapua. Sellaisena olen
kokenut tämän poikkeuksellisen hyväksi areenaksi tähän asti, kuten olen tuolla aiemmin omissa
osioissani tullut maininneeksikin.
Ajatteluttaa vain, ketä tuollainen kaverin "ääliöittäminen" tukee??????
Ei sillä, että esim. Lum@ukko paksunahkaisuudessaan mitään "vertaistukea" sanasodassa kaipaa,
mutta ehkäpä meitä muita tuollainen "asiantuntijalausunto" saattaisi säikähdyttääkin pois palstalta.
Kaikki emme ole yhtä paksunahkaisia, ja fibrojen kipukynnyshän on tunnetusti alhainen...
Anteeksi, jos vähän "tönäisin junaa", mutta taidan olla ääliö minäkin, kun aloin jo pudota kyydistä.
Vaan, matka koemusten vaihdon raiteilla jatkukoon!
Yritetään tsempata, levätä ennenkaikkea!
Tuikkutunnelmaista hämäränhyssyä kipukavereille!
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samapa
unregistered lähetetty: 23-11-2006 22:02        Muokkaa/poista viesti

Karitva, kiva, että olet vielä palstoilla. Juuri sinun vinkeistäsi on ollut paljon hyötyä. Kiitos
aktiivisuudestasi!

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 25-11-2006 09:01          Muokkaa/poista viesti

Kiitos Pekko kylmänviileestä reuma lausunnosta. Viileys helppaa kun meinaa hulluääliö lumiukko
kuumeta ja sulaa kokkonaan...
Vuoskymmenten pilkka luo paksun jään lumiukon pintaan, ei hyväksikäyttäjäin lausunnot siihen
koloa saa. Karitva, kyllä vertaistukesi silti on tarpeen, kiitos siittä. Tässä harvinaisessa ketjussa on
niin paljon asiaa meille fibroille jottei halua myyntireiskain tätä pilata, six siis lataan täysillä.
Toivon että nuo kannanotot jeesaa tässä kivussa peiton alla itkeviä raottamaan peittoaan. Erityisesti
niitä joille kaikentäyttävä tuska on asiana uusi, eikä kiintopistettä näy. Saamaan voimaa elämiseen
ja vaan olemiseen, kylmässä ympäristössä jossa vertaistukena toimii iva. Ei ihmisen tarvitse hyppiä
vaikka jalkoihin ammutaan... kuolema tulee kummiskin.

Omaa fibroloa helpottaa kun tajuaa että:
- selittelyyn eio pakkoa saati tarvetta
- et löydä yhtään mistään yhtään ketään jolla olisi kapasiteettia ymmärtää
- saat väsähtää ennekuin edes alat
- sängyssä loikoominen on muitten mielestä suursynti - ryve tässä synnissä, älä muissa
- suunnitelmia ei tarvitse olla
- "ystäviä" ei tarvi hyysätä, kerätä. Osallistumispakkoa ei ole.
- lapsesi ovat onnellisia läsnäolostasi, lopeta uupunut säntäily
- koulun tippaiita soittaa ja nuhtelee jotta lapsesi kynnenaluset on mustat. naura.
- suunnitelmat saavat "taas" romuttua, salamana tärähtävän kipusi/väsähdyksen takia
- tavarat saa rötköttää
- älä vertaile: onni on että on
- viimeiset voimat säästetään tulipaloa varten



fibrokans
unregistered lähetetty: 25-11-2006 12:05         Muokkaa/poista viesti

No nyt kirjoitti lumiukko oikeaa asiaa.. todellakin myynti-ilmoitukset ei mielestäni myöskään tänne
kuulu. Tietysti voi kerto jos joku auttaa.
Toinen asia. Kuuluuko fibroon noin viikottaiset päivät jolloin sydän hakkaa, on pahaolo, janottaa
litrakaupalla ja tietty sitten pisuttaa. Tuntuu kuin aineenvaihdunta olisi aivan sekaisin. Väsyttää ja
paleltaa vaikka olis kuinka vaatetta päällä. On jotenkin epätodellinen olo. Vai pitäskös huolestua
jostain muusta. Sydän tuntuu pomppivan paikoiltaan. Sitten otan puolikkaan oxaminin ja meen
nukkumaan pitkksi yöksi ja aamulla on olo kuin tönkkösuolatulla silakalla. Turvottaa mutta olo on
kuitenkin selkeesti parempi.

Olen hankkimassa koiraa. Haen sen viikon päästä mutta mietin että teenkö ollenkaan oikean
ratkaisun. Jaksanko?? Meillä on jo kaksi kissaa ja pupua. Ja mulla on viisivuotias lapsonen.
Asumme ok-talossa.
Ja vielä.. sain kuntoutustukea 4 kk, sitten sain vuoden jatkoa sairaslomaan mutta kuntoutustuki
hylättiin, valitin ja eilen tuli siihen kielteinen päätös. Nyt sitten odotellaan vähintään viisi kuukautta
kun se menee valituslautakuntaan. Pitääkös mun sinne vielä laittaa jokin vastine? Kolmisivuisen
kirjeen laitoin jo valituksen yhteyteen. Huh,.,.
Terv. Väsähtänyt koiranhaikailija

samapa
unregistered lähetetty: 25-11-2006 18:53           Muokkaa/poista viesti

fibrokans, sun oireet viittaa mun mielestä kilpirauhaseen. Ootko mittauttanut kilpirauhashormonit
lähiaikoina?

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 25-11-2006 19:54          Muokkaa/poista viesti

Koira saattaa auttaa lastenhoidossa, mutta miksi elukoi ja niiden pölyä pitää olla vaivaksi asti? Eikö
kropan hoidossa vaivaa jo olisi tarpeeksi... Meidän koira lähti sosiaalihoitoon porvooseen kun ei
jaksettu sen juoksuhaluja tyydyttää.

Voi olla myös/lisäksi korkea verensokeri. Siihen on myös lääkäreillä myrkyt valmiina: heitin ne
vessanpönttöön kun verensokeri alkoi taas nousta niistä huolimatta. Nyt 'pysyy kurissa' em
ruokavaliolla ja erityisesti liikunnalla - nykyään pääsen pomppimaan kartanolla ton 'riippuliidon'
ansiosta. Minulla pumpun ylikierrokset on tasan tarkkaan ristiselän asennosta kiinni. Kun sille
päälle sattuu, lepopulssi ilman selkätukea istuen 130, oikeenlainen ristiselän tuki pudottaa sen
minuutissa sataan. Ilmeisesti lihakset kiristyy ja painaa niitä hermoratoja jotka hallitsevat pumpun
kierroslukua (taiteellinen lainaus eräästä tutkimuksesta). Kokeiles tuota em. Blaylockin sörsseliä ja
ota muut ruokavaliot testin alle.



fibrokans
unregistered lähetetty: 27-11-2006 11:04        Muokkaa/poista viesti

No.. kilpirauhasen vajaatoiminta on todettu hivenainetestillä hiuksista... löytyi muutakin
muokattavaa. Mm uraani on lievän myrkytyksen puolella, kaliumit hälyttävän alhaalla, puutoksia
seleenissä, kuparissa, E-, C- ja B-vitamiineissä, magnesium, mangaani... tyrosiinia sain juuri tuohon
kilpirauhaseen mutta muutaman päivän päästä meni unet. Käskettiin jättää muutamaksi päiväksi
väliin ja nyt olen taas se väsynyt tiskirätti kuin ennen testiä. Koitetaan saada nyt kohdilleen noi
hivenaineet. Nyt yritän päästä testiin terkkariin. Sokerit on kohdallaan.
Olen vaan niin hiton kyllästynyt noihin heikotusjuttuihin.. tuntuu kuin olisi paniikkikohtaus koko
ajan päällä silloin.
Ja noista elukoista... ne on aivan ihania.. ja karvat menee imuriin kun hiukan heiluttelee sitä
päivittäin. Se ei ole ongelma. Sitä vaan mietin että jaksanko lenkkeillä kun noita ihme oloja tulee..
vai häviäiskös ne olot lenkkeilyn myötä. Arpapeliä taitaa olla.

Mummo
unregistered lähetetty: 27-11-2006 18:51          Muokkaa/poista viesti

Lukemalla näitä sivuja, olen saanut vastauksia muutamiin oireisiin , joita ihmettelin. Ns.
sähköiskumaiset viiltävät ja nopeat kivut, joita minulla on ollut vasemmassa kädessä. Alussa
pelästyin kovasti, että mitä kumman kipuja ne ovat sillä kipu on tosi kova ja inhottava. Nyt tiedän,
että nekin kivut kuuluvat fibroon. Myös minä kärsin viime kesän kuumuudesta vaikka muuten
lämmin kesä on ihana. Olo oli ikävä ja unet hävisi. Siideri pahentaa oloa samoin runsas makea.
Mutta onneksi tämän taudin kanssa pystyy elämään.

Mummo
unregistered lähetetty: 28-11-2006 10:12         Muokkaa/poista viesti

Mieleeni nousi vielä yksi "kummallisuus". Sain ensimmäisen lapseni 23 vuotiaana ja seuraavan
kuusi vuotta myöhemmin. Koko sen kuusi vuotta minulla erittyi rinnoista maitoa. Hyksissä otettiin
hormonikokeita ja prolaktiini oli korkealla. Olen lukenut, että fibroihmisillä esim. prolaktiinin eritys
on koholla. Sain vielä kolmannen lapsen puolitoistavuotta toisen jälkeen ja imetettyäni häntä vajaan
vuoden maidon tulo loppui. Mutta siitä sitten alkoivatkin kivun vuodet. En nukkunut neljään
vuoteen juuri lainkaan ainakaan syvää unta. Olin kuin koira aina valppeilla.

Diagnoosin sain vajaa 50 vuotiaana kun tuttavat kertoivat oireistaan ja diagnoosistaan ja ymmärsin
yhtäkkiä, että minä olen kärsinyt koko ikäni samoista vaivoista, mutta niin tittunut niihin, että pidin
sitä normaalina elämänä. Vaikka eihän se diagnoosi auta kuin psyykkisellä tasolla. Mutta nyt kun
olen jo mummoiässä, elämä alkaa helpottua kipujen ja muunkin puolesta. Totaalisia fibropäiviä
tulee enää harvoin. Fibropäivä=aamulla tänkkö kroppa, kolottaa, särkee, oksettaa, väsyttää, huimaa,
vatsa sekaisin, on kuin pahin krapula. Vaivat helpottavat kun menopaussi on ohi.



lumi@ukko
unregistered lähetetty: 29-11-2006 11:33 Muokkaa/poista viesti

"Päivän Tiedeuutisia" Fibromyalgia-kipu onkin todellista, Michiganin Yliopiston tutkijat sanovat;
laitteilla jotka pystyvät kuvaamaan aivon neuroneja on havaittu eroja 'tavallisten' ja fibropotilaiden
välillä mm. catechol-O-methyl transferase eli COMT-entsyymissä.

Eläköön lääketiede! Siis kipee ihminen saattaakin olla kipee eikä vaan ilkeyttään pidättäydy
saunasta, rantapallosta, golfista, urheilusta, makkaranpaistosta, lasten kanssa leikkimisestä,
lomamatkailusta ...jnejne
Jaa mitäkö tämä tulos meitä hyödyttää kun sossukönkäreet on kärränneet sosiaaliturvan nimissä
kupatut verorahamme caymansaarille ... ?

Pain From Fibromyalgia Is Real, Researchers Say; Date: November 28, 2006
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061128122416.htm
Many people with fibromyalgia -- a debilitating pain syndrome that affects 2 to 4 percent of the
population -- have faced the question of whether the condition is real.
Fibromyalgia often has been misdiagnosed as arthritis or even a psychological issue. Increasingly,
though, the scientific knowledge about fibromyalgia is growing, and a new paper from the
University of Michigan Health System says there are "overwhelming data" that the condition is real,
is characterized by a lower pain threshold and is associated with genetic factors that can make some
people more likely to develop fibromyalgia ...
Studies at U-M and elsewhere using two neuroimaging techniques -- functional magnetic resonance
imaging (fMRI) and single photon emission computed tomography (SPECT) -- indicate there is a
difference between patients with and without fibromyalgia... etc

samapa
unregistered lähetetty: 30-11-2006 21:41        Muokkaa/poista viesti

fibrokans, toi tyroksiniitaso pitäisi löytäää sopivaksi, eikä heitellä lääkityksellä laidasta laitaan. Mun
sisko on kärsinyt samoista vaivoista ja hänelle haettiin sopiva käyttötaso. Sit kilpirauhsta pitää
seurata, ettei siellä ole mitään ylimääräistä solukkoa. Nykyään ne osataan taidollisesti operoida. Ja
onhan todettu, jo aiemmissakin viesteissä, että kilpirauhasen epänormaalilla toiminnalla on syy-
yhteyttä fibroon.

karitva
Jäsen lähetetty: 01-12-2006 08:32     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti
Kiitos, Samapa, kirjoituksistasi! Olen oikein "otettu", jos olet saanut jotakin uutta vinkkiä
kirjoituksistani. Ainahan sitä toivon, että jaettu kokemus auttaisi mahdollisimman monia, ainakin
ajattelemaan asiaa.
Olet varmasti oikeassa tuossa kilpirauhastutkimuksen tarpeellisuudessa.
Tunnen useita, jotka ovat saaneet avun, kun kilpirauhasen vajaatoiminta on lääkitty oikein.
Olen tutkituttanut omatkin kilpirauhasarvoni ja mieluummin nekin alarajan tuntumassa keikkuvat.
Mikä sitten on kunkin henkilökohtainen alaraja, on sitten oma juttunsa.
Pitääpä taas pohtia asiaa lisää...

Yksi asia on näin joulun alla varteenotettava juttu meille fibroille:



Mehän olemme sellaisia suorittaja- ja suoriutuja-tyyppejä, niin ennakkovaroitus liiasta
puurtamisesta ja siivoamisesta on tarpeen!
Martathan viime joulun alla asian tiivistivät osuvasti: Joulun alla ei ole tarpeen siivota komeroita,
ellei aio viettää jouluaan siellä!
Tuikkutunnelmaisessa "hämäränhyssyssä" mieli lepää, eivätkä villakoiratkaan "hauku silmiin"!
Jokainen rentouttava hetki on lahja hyvinvoinnillemme!
Siispä oikein viihdyttävää pikkujoulua ja joulun odotusta kaikille palstalaisillemme!

Marjapuuro
unregistered lähetetty: 06-12-2006 00:02         Muokkaa/poista viesti

Olen sillointällöin käynyt täällä lukemassa mitä kokemuksia ja tuntemuksia Fibro-ihmisillä on.
Syynä oma useamman vuoden jatkunut ja pahentunut oireilu. Isäni oli luulotautiseksi epävirallisesti
määritelty ainainen kipupotilas jolla ei koskaan saatu reumaa diagnosoitua vaikka monesti yritettiin.
Nyt huomaan samaa kipuilua itselläni. Ristiselkä polvet kuunärpäät olkapäät sääret milloin mikäkin
paikka.. SyÃn hyväkarpisti.. eli vältän nopeita hiilareita ja käyn 2 vko välein hermoratahieronnassa,
se selvästi auttaa, nyt vaan joka kerta tekee kipeämpää olla hierottavana. Viimeisen hieronnan
jälkeen särki tajuttomasti kyynärtaipeita ja peukaloa, jalkoja vain siedettävästi.

Ei paljoa nappaa lähteä mitään diagnoosia hakemaan kun olen lukenut että varsinaista hoitoa ei ole
eikä lääkärit ole kovin innokkaita auttamaan, varmaan juuri edellä mäinitusta syystä. Vertaistukea
siis taidan täällä kärkkyä. Onko mitään mieltä lähteä lääkäriin jos ei usko että siitä on hyÃtyä?? Ja
onko täällä ketään jolle olisi homeopatiasta ollut apua? Tähän asti olen pärjännyt ruokavaliolla ja
hermoratahieronnalla mutta tämä näyttää pahenevan.. Taustatietona tekijöitä joita olen muilta täällä
huomannut: Olen aina nukkunut kevyesti ja herännyt pienimpään ääneen, olen äärimmäisen
tunnollinen, olen ollut masentunut, tosin syytäkin ollut ihan riittävästi (omaishoidin isääni vuoden
ja hän kuoli vuosi sitten, sen jälkeen pikkuveljen mielenterveys petti )Minulla on yliliikkuvat
nivelet.. mitäs muuta?? No tässä tärkeimmät. Ikää siis 30 vuotta ja nais-ihminen.

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 06-12-2006 12:48          Muokkaa/poista viesti

Marjapuuro 06-12-2006 00:02 Hei Marjapuuro. Hauskaa kavalletun, menetetyn itsenäisyyspäivän
muistojuhlaa. Systeemin vertaistukea: "älä välitä, kyllä se siitä, tässä olis yksi psykiatrinen opas ...
25€ +pk..." Auttaako tämä systeemin tarjoama 'apu'? No ei minuakaan.

Isällä oli (?) varmaan hampaat täynnä 'lääke tieteemme' pakkosyöttämiä mustia
keskuhermosomyrkky [tina, lyijy, elohopea *1] -paukkuja ... vaikka nuo aineet 'kiellettiin' jo 1800-
luvulla. Syvä lama iskisi maailmaan jos sairas vaalikarja yllättäen paranisi ja suurin osa sairaaloista,
pilleritehtaat, suljettaisiin, terveydenhuollon budjetit romahtaisi. Siksi elohopeahoitoa ei saa
lopettaa, vauvoillehan se*1 tarjoillaan jo neuvolan piikeissä.
Positiivinen ajatus kaiken päälle, henkensä antaneiden veteraanien muistoa kunnioittaen:
siniristilippuamme ei ole vielä tänään kielletty, vaan se saa liehua tangossa, poloniumvapaassa
länsituulessa.



fibris
unregistered lähetetty: 06-12-2006 13:30       Muokkaa/poista viesti

olen vasta 30-vuotias mutta taistellut fibromyalgiaa vastaan 7 vuotta.nyt olen vihdoin päässyt siitä
eroon,tosin oireet saattavat väliaikaisesti palata.veikkasin että fibromyalgian takana on kuten
mullaakin alunperin liika huolehtiminen mikä estää mua sitten rentoa yöunta ja lisää
stressihormonin erittymistä mikä onpi ihan kauhee kuonamyrkky elimistössä.stressi nyt ei juuri ole
multa kadonnut mutta silti sain lopulta fibromyalgia oireet pois ja millä?
noudattamalla suht orjallisesti hiivasyndrooman kaltasta dieettiä eli tärkeintä on jättää vehnä,sokeri
hiiva ja kahvi(yhteen kuppiin jos sitäkään).kalja,siideri ja viini saa muvälittömästi oireilemaan,jos
otan alkoholia niin vaan kirkkaita vissyllä tai turemehulla.

fibris
unregistered lähetetty: 06-12-2006 13:42         Muokkaa/poista viesti

kalusin luontaiskaupan kaikki mahdolliset kipuun ja kuononpoistoon auttavat lääkkeet ja ainut
jopnka vaikutuksen huomasi todella oli MSM eli rikkiyhdiste.itse suosittelen kapseleita koska tämä
jauhe on karvasta kun mikä ja puristeena sitä tulee kanssa syötyä riittävästi.Ilman vehnän ja sokerin
jättöä tästä ei ainakaan mulle ole mitään hyötyä.mitä hyötyä poistaa kuonaa jos tekee kokajan sitä
lisää.ja venytykset oikealla syvällä hengityksellä,happi lihasksiin on tehokas kuonan puhdistaja ja
rentouttaa

fibris
unregistered lähetetty: 06-12-2006 13:57          Muokkaa/poista viesti

ja yöunesta.yhtenäkään yönä milloin olin ottanut rauhottavaa tai nukahtamislääkkeen seurasi
oireeton päivä.ja nyt sain siihen kai vastauksenkin.Pitkä REM-uni eli unien näkemistila vähentää
serotoniinia.Murehtivat ja sisäisen jännitystilan omaavat ihmiset kuten minä näkevät paljon REM-
unta siitä syystä että on vaikea rentoua jopa yöllä syvään uneen.ja sitten murehtia ei edes hengitä
kunnolla ja kuonahan tulee ulos justiin uloshengityksellä.Että rentoutusta jollakin keinolla tai
hyvänsä,lääkkeitä ei tietenkään voi popsia aina,toleranssihan siinä nousee kokoajan ym.eikä
perusongelma lähde.Mutta ristiriidatonta elämää ja luottamusta elämään ja syvähengitys,sen kun
aina muistas ni ois terve ku pukki.

fibris
unregistered lähetetty: 06-12-2006 14:15         Muokkaa/poista viesti

Ja vielä kilpirauhasesta.Minulla tuo kortisoli hormoni oli erittäin korkea eli viittaa korkeaan
kilpirauhashormoniin ja silti fibromyalgia.olen vielä aina ollut suht laiha ja sekin viittaa korkeaan
kilpirauhaseen.pitääpä tutkia asiaa.Mutta sitä vaan että älkää missään nimes testatko tyrosiinia tai
tyroksiiania tai l-dopaa ennen kun tiedätte kilpirauhashormoni arvonne,kun se saattaa olla liian
korkea!Terveyskeskus joka on usein vähän niinkun "arvauskeskus" ottaa näitä testejä kyllä.tosin
viitearvoilla jotka kertoo vain huippu isot ja pienet pitoisuudet. Anteeksi kaikki kirjoitusvirheet.



Marjapuuro
unregistered lähetetty: 06-12-2006 22:41    Muokkaa/poista viesti

Ei isällä carmaan hampaissa myrkkyjä ollut, kun tehokas hammaslääkäri siellä maaseudulla oli
kiskonut suurimman osan pois kun se oli 15 vanha.. syynä huono hammasluu. Uskomaton juttu, ja
isä oli vain 54 kun syöpä vei. Hillittömästi lääkkeitä se kyllä ikänsä söi, kolesteroli, särky,
masennus ja ties mitä. Itse yritän olla lääkkeettömällä linjalla sillä täällä lueskelen vinkkejä näitten
voimistuvien kipujen kanssa pärjäämiseen. Tosin tämä syksy on ollut ihan kauhea, kun ei tule
pakkasta ollenkaan vain kosteaa kalseaa säätä. Yllättävän samanoloisia ihmisiä täällä tuntuu olevan
kuin minä. Ja järkeen käypää se ajatus minkä eilen luin että tämä on aineenvaihdunnan ongelma,
kun olen lisäksi hyperlipidisukua, painoa silti hätäiseen riittävästi.

Fibroko?
unregistered lähetetty: 09-12-2006 10:59        Muokkaa/poista viesti

Hei Fibris! Oli mukava lukea viestejäsi, sillä tunnistan niissä jotain tuttua. Kiva oli kuulla myös se,
että oireesi ovat helpottuneet. Fibro on aina olemassa, mutta siinä on kait helppoja kausia ja vaikeita.
Itselläni on ollut fibron kaltaisia oireita lapsesta asti, mutta reilut pari vuotta sitten sairastuin oikein
pahasti, jolloin menin asiasta ekan kerran lääkäriin ja sillä samaisella kuntoutustiellä olen yhä.

Minä olen nykyään myös lähes oireeton ja noudatan hyvin paljon samanlaista ruokavaliota kuin
sinäkin.Saatuani samaan syssyyn lymfahierontaa kerran pääsin oireista lähes kokonaan. Uskon, että
kroppani on kuona-aineiden kerääjä ja siksi aloin noudattaa aineenvaihduntaa edistävää
ruokavaliota.

Mielestäni kipukierre pitää katkaista ja alussa pitää uskaltaa vaatia kunnon lääkkeitä kun fibron
kaltainen oireisto iskee päälle. Minua auttoi lopulta Cymbalta jota söin reilut puolisen vuotta.
Sitä ennen olotila muistutti hyvin vahvasti kitumista eli olin varma siitä, että olen vakavasti sairas.
Kun testit olivat puhtaat olin huojentunut, mutta epätoivoinen, kun en ymmärtänyt mikä mua vaivaa.
Noin 1.5 vuoden sairastelun jälkeen aloin saada lääkärinlausuntoja joissa puhuttiin fibromyalgiasta.

Lääkärit ovat vieläkin diagnoosista epävarmoja, mutta ainakin fibroepäily jäi papereihin.Olen itse
varma siitä, että tämä on fibromyalgiaa, mutta en tee lisätutkimuksilla mitään, sillä pärjään
kuitenkin niin hyvin. Lähetteet reumalle yms. ovat vielä auki jos oireet iskee uudestaan päälle. Nyt
on kuitenkin seesteisä vaihe menossa joten en juokse lääkäreissä.
Hienoa tässä on se, että oireet ovat olemassa,mutta ne lieventyivät niin paljon etten tarvitse enää
lääkkeitä kuin aniharvoin.En pelkää enkä huolehdi niistä enää kun tiedän jo kahden talven
kokemuksella, että selviän niistä. Jonkin verran heikkouksia kropassa on vielä kun ei vielä kärsi
liikkua täysillä, mutta treenaan silti yhä mm. punttisalilla paineilmalaitteilla (ns. LHT-kuntosali)

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 09-12-2006 11:12           Muokkaa/poista viesti

Tässä hieman tämän päivän lisäkommenttia hoidon/pillerinpyörittäjien klubin verhon takaa:

Mark Buckland sai verensiirrossa saastunutta verta. Hänen diagnoosinsa väsymykseen oli CFD... ts.
fibron 'sisar-selite' ...



Lääkärit salasivat todellisen syyn. Kuuden vuoden päästä Mark kuoli ja kuopattiin. Vasta nyt salailu
on paljastunut... 65 muuta hlöä sai samaa mömmöä, nyt kuusi vuotta myöhemmin heille vasta
kerrotaan... http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=421452

Leikkauksessa käytetty mömmö: Veriplasmaa joka sisälsi oli Creutzfeldt-Jakob disease,
hullunlehmän taudin BSEtä. Tätä mömmöä on 'pumpattu' 14.000 muuhunkin englantilaiseen
potilaaseen (huom. ei tarvi mennä sinne asti hakemaan).

Onnea etiikka ja lääketieteen saavutukset: darwinismihan opettaa ettei sinun soluillasi ole mitään
arvoa. (btw. jos näin on, miksi solusi pelkää kuolemaa, nistähän kasvaa jälleen uusia entistä
onnellisempia matoja?) Hyksin synnytyslaitos antaa potilaansa kylmästi kuolla sairaabakteeriin. Jaa
miten niin? Koko laitoksella ei ole kuumemittareita, vain poliisilla uhkaus saa yökön hakemaan
mittarin. No arvatkaapa mitä tuo mittari näytti? 41,5C senjälkeen kun potilaan omainen oli
syöttänyt (!?) coldrexia jotta vapisevan hikoilevan äidin selvä kuumehorkka laskisi...

Lehtitietojen mukaan 4000 suomalaista menehtyy vuosittain silkkaan valkotakkisten
välinpitämättömyyteen. Montako vammautuu? ... Ja sitten minulle lyödään sakot jos autossani on
sumuvalot pimeellä, sateella - (ei ulkona sumua tahi taskussa jäsenkorttia).

Mitä tästä opimme? Useimmat ei opi mitään koska kaikki on koettava itse. Niitä jotka tajuaa, nämä
ikävät tosiasiat valaisevat varautumaan, pitämään huolen ja vahtimaan ettei 'yksi hullu' pääse
lyhentämään omaisen elinpäiviä. Ja jättämään kaikki pillerit ja kirurgit tienposkeen mikäli
mahdollista.

Päivitys 2016:
Mikään ei ole muuttunut 15v aikana HYKSin murhabisneksissä. Sakkoja vaativa syyttäjä
kuulunee samaan looshiin?

Synnytys päättyi Tiinan, 24, kuolemaan – leski kertoo nyt koko kauhean tarinan
Julkaistu: 17.5. 16:27 ... 2016.  iltasanomat fi/kotimaa/art-2000001180953.html



Fibroilija
unregistered lähetetty: 09-12-2006 15:11           Muokkaa/poista viesti

Täällä vissiin uusinta tietoa fibrosta: http://docs.google.com/View?docid=dcpx6378_6dgzsjs

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 15-12-2006 14:08           Muokkaa/poista viesti

Hei! tuo oli tosi kattava ja päivitetty juttu viimeisimmästä tutkimustiedosta, kannattaa tutustua ja
poimia vinkkejä. Samalla kun se sisältää hyvin syvälle menevää detaljitietoa, se osoittaa kuinka
pihalla nämät lääketieteen lumiukot ovat. Vaikka tiedon määrä ylittää kaikkien, ainakin minun,
saatikka 'tutkioiden' kapasiteetin, tuokin datamäärä on hyttynen atlantissa eikä ylety
kokonaisnäkemykseen... Mikä on syy, mikä seuraus...

Mutta huvat immeiset syökää tästäkin huolimatta huolella pillerinne:
"...Tuoreen tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että naisten hormonikorvaushoidon lopettaminen
vähentää rintasyövän riskiä. Yhdysvalloissa syöpäluvut putosivat yli seitsemän prosenttia vuodesta
2002 vuoteen 2003.
Yhdysvalloissa julkistettiin vuonna 2002 tutkimus, jonka mukaan hormonikorvaushoito nostaa
rintasyövän riskiä. Tutkimuksesta kuultuaan monet naiset luopuivat hormonihoidosta, ja vuotta
myöhemmin rintasyöpätapauksia oli 14 000 ennustettua vähemmän...."
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet/Hormonihoidon+lopetus+v%E4hensi+rintasy%F6p%E4
%E4+USA%3Assa/1285810



Mummo
unregistered lähetetty: 16-12-2006 22:09         Muokkaa/poista viesti

Mitä tulee yöuniin niin olen huomannut, että jos joskus sattuu nukkumaan sikeämmin eikä heräile ja
käännä kylkeä ja vaihda asentoa jatkuvasti, niin kyllä aamulla on kipeä ja raskas olo. Eli
toisinsanoen jatkuva heräily ja asennon vaihtaminen suojaa kipeytymiseltä. Varmaan kroppa saa
happea kun pitkin yötä ravistelee puutuneita jäseniään. Toisaalta syvän unen puute vähentää
serotoniinin tuotantoa ja sitä kautta lisää oireita. Joten kierre on valmis miten päin vain!
En aina ymmärrä lumiukon kommentteja, mutta en uskalla laittaa sitäkin fibron tiliin. Ehkä syy on
aivonystyröissä.

samapa
unregistered lähetetty: 18-12-2006 17:41       Muokkaa/poista viesti

Mielestäni lumi@ukko tuo terävästi eri epäkohtia esiin. On hyvä tietää mitä mahdollinen verensiirto
tuo tullessaan tai mitä haittoja vaihdevuosihormoneilla voi olla. Lääkärienkin tieto on hyvin
rajallista. Oman järjen käyttö on sallittua ja jopa suositeltavaa!

Itse en suostunut Triptyliä ym. kokeileen fibrooni, vaikka oireeni olivat todella kurjat. Hain netistä
kaiken mahdollisen tiedon, joista tämä kanava on ollut yksi merkityksellisin oman tautini hoidossa.
Tällä hetkellä minä hallitsen tautia, eikä tauti minua. Ei ole särkyjä, eikä heti aamusta alkavaa
raskasta oloa ja väsymystä. Aiemmin olen kertonut ns. omat reseptini, joihin tulee tietty lisätä
säännöllinen, kevyehkö, mielellään päivittäinen, monipuolinen ja lihaksia ylläpitävä liikunta
venytyksineen. Rauhallista ja rentoa Joulua kaikille lukijoille!

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 21-12-2006 10:08       Muokkaa/poista viesti

Mummoseni ei, syy ei ole lu@ukon nystyröissä: lääkärit nääs totesi kaiken pääkopan sisässä olevan
pelkkää valkosta sohjoa, kuorena jäätynyt sylki...

Totuus EI ole tilanteesta riippuvainen liberaali suvaitsetavaisuus-oppi vaan absoluutti. Raamatun
mukaan Hän On persoona... Lukija ei pääse vastuutaan pakoon syyttämällä vajavaista Totuuden
esiintuojaa, vaikka onnistuisikin hetken täällä edukseen ihmisiä lypsämään. Huom. Tämän
keskustelun Otsikko: fibromyalgia data lieveilmiöineen - ei yksittäisen kirjoittajan psykoanalyysi.

Tässä eräs mielenkiintoinen vatsavirtaan kulkevan tutkijan havainto vatsan toimintaan; Firmicutes
vs. the number of Bacteroidetes http://www.latimes.com/news/science/la-sci-
obesity21dec21,0,1031436.story?coll=la-home-headlines

lumi@ukko
unregistered lähetetty: 22-12-2006 11:25        Muokkaa/poista viesti

Lääke 'tieteen' ihmeitä: Skitsofreania lääkkeen testitulosten erot, Alex Berenson NYTimes 21.12.06:
http://www.nytimes.com/2006/12/21/business/21drug.html

Lääketehdas Eli Lilly jakoi lääkäreille väärää informaatiota Zyprexa -lääkkeen
sokeritasapainoriskeistä. Lääkäreille jaettu tieto erosi yrityksen sisällä jaetusta tiedosta (Lillyn



tiedemiesten sisäinen memo vuonna 2000). Alkuperäiset koetulokset (jotka salattiin lääkäreiltä)
osoittivat että Zyprexa lääkkeenkäyttäjien riski veren sokeriarvojen hyppäykseen oli 3.5 kertainen
verrokkiryhmään verraten... Myöskin tieto että keskimäärin 16%:lla paino lisääntyi 33kg
ensimmäisen käyttövuoden aikana, pysyi salassa.

Amerikan Diabetes -yhdistyksen mukaan (2004) Zyprexa oli tässä suhteessa selvästi huonoin.
Zyprexan (Olanzapine) vuosimyynti vuonna 2005 oli 42.000.000$ ($4.2 mrd)

ullamaria.stenius@hotmail
unregistered lähetetty: 22-12-2006 16:11           Muokkaa/poista viesti

http://docs.google.com/View?docid=dcpx6378_6dgzsjs että FM-potilailla alentunut kivun sieto
johtuu aivokudoksen toiminnallisesta häiriöstä.
FM-potilailla on selkäydinnesteen homokysteiinipitoisuus kolminkertainen kontrollihenkilöihin
verrattuna. Homokysteiinipitoisuuden määrä oli suhteessa potilaan väsyneisyyden voimakkuuteen.
Masennuksen ja ahdistuneisuuden voimakkuus fibromyalgiapotilailla on suhteessa kivun
voimakkuuteen (Kurtze ym. 1998). FM-potilailla on masennusta 36 %:lla kun kontrollihenkilöillä
sitä oli 6 %:lla (Celiker ym. 1997).
FM-potilaista 47 %:lla on oireiden alkamista ja hoitoon hakeutumista edelsi merkittävä fyysinen tai
psyykkinen trauma. Fibromyalgian kaltaisista oireista kärsivillä henkilöillä, jotka eivät hakeutuneet
hoitoon oli traumaattisia kokemuksia 18 %:lla.
Post-traumaattinen stressioireyhtymä
Cohen ja kollegat (2002) totesivat jopa 57 % FM-potilaista täyttävän posttraumaattisen
stressioireyhtymän kriteerit.
Yleisimpiä traumaattisia kokemuksia olivat
* Omaisen tai ystävän yllättävä kuolema 35 %
* Oma henkeä uhkaava sairaus 12 %
* Fyysinen trauma 9 %
* Perheväkivalta 9 %
* Lähisukulaisen henkeä uhkaava sairaus 8 %
* Vakava liikenneonnettomuus 7 %
* Sodan kokeminen 6 %

Tutkijoiden johtopäätös: "This study shows a significant overlap between FM and PTSD, according
to the currently accepted diagnostic criteria for each."
Kommenttini: Tutkimuksesta puuttui kontrolliryhmä.
FM ja uni:

Huonosti nukutun yön jälkeen FM-potilaat tuntevat kipuja enemmän ja kivuliaan päivän jälkeen on
seuraavan yönä unihäiriöitä. Unihäiriöstä kärsivillä on myös lihaskipuja enemmän (Affleck ym.
1996). Fibromyalgiasta kärsivistä naisista on 2,2 %:lla uniapneaa kun FM-miehistä on uniapneaa
jopa 44 %:lla (May ym. 1993). Uniapnealla voi olla miesten fibromyalgiassa keskeinen merkitys.

M-potilaiden lähisukulaisilla todettiin keskimääräistä enemmän fibromyalgiasyndroomaa (Buskila
ym. 1997). Kipukynnys on homotsygoottisilla (identtisillä) kaksosilla vain hiukan yhteneväisempi
kuin ditsygoottisilla (epäidenttisillä) kaksosilla.
He arvioivat kipuherkkyyteen vaikuttavan enemmän ympäristö ja sosiaaliset tekijät kuin
perintötekijät. Tutkimus koski myös muita kuin FM-potilaita.
Arnold ja kollegat (2004) totesivat kuitenkin fibromyalgiapotilaiden lähisukulaisilla enemmän
fibromylagiaa ja lisääntynyttä kipuherkkyyttä kuin nivelreumapotilaiden lähisukulaisilla.



FM ja työ:
Seuraavissa töissä FM-oireet pahenivat: Kirjoitustyö tietokoneen äärellä, pitkään istuminen, pitkään
seisominen, raskaiden esineiden nostaminen, toistuvat liikesuoritukset.

Työt, joissa FM-oireet eivät pahentuneet: kävely, vaihteleva kevyt työ, opetustyö, kevyt
kirjoituspöytätyö tai puhelintyö. Tutkijat päättelivät FM-potilaille sopivan kevyen työn, jossa on
vaihtelevia työsuorituksia ja vaihtelevia työasentoja. (Waylonis ym. 1994).
Noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinoton estäjä duloksetiini (=Cymbalta®) tehosi fibromyalgiaan
lumelääkettä paremmin kolmen kuukauden tutkimuksessa ( Arnold 2004 ).

Duloksetiini tehoaa fibromaylgiaan jo annostelulla 60 mg päivässä ( Arnold 2005).
Venlafaksiini

Noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinoton estäjä venlafaksiini (Efexor® ) avoimessa
tutkimuksessa, jossa ei ollut kontrolliryhmää, todettiin kolmen kuukauden aikana venlafaksiini
auttavan annoksella 75 mg/vrk FM-potilaiden kipuun sekä sairaudentunteesen (FIQ). (Sayar 2003).

Nukkuminen tuli paremmaksi amitriptyliiniä saaneilla vaikka tämä ei eronnut tilastollisesti
lumelääkettä saaneiden unesta. (Carette ym. 1994). Carette ja kollegat (1995) antoivat
lumekontrolloidussa kaksoissokkokokeessa FM-potilaille amitriptyliiniä 25 mg vuorokaudessa
kahden kuukauden ajan. 25 % potilaista hyötyi amitriptyliinistä. Lumehoidosta ei ollut tehoa. Kipu
helpotti amitriptyliinihoidolla 29 %, väsyneisyys väheni 28 % ja unihäiriö helpotti 48 %. Caretten
tutkimuksessa (1986) FM-potilaat saivat amitriptyliiniä 50 mg iltaisin yhdeksän viikon ajan. Kivun
tunne väheni 32 % (lumelääkkeellä 14 %).

Tässä siis muutamia otteita fibroilijan linkistä:kiitos.
Sain nuo tiedot suurinpiirtein Reumaliiton fibromyalgiaseminaarissa marraskuussa
Helsingissä.Hyvää uutta tietoa antoi mm. Jukka-Pekka Kouri,fysiatri.

Sitä myöten aloitin vaihtaa oman lääkärini kanssa lääkkeitä.Olen nyt 3 viikkoa menoosa Ixel
(Milnacipran)50mg x2 vrk.Vaihto on aina vaihto:keskushermosto sekaisin.Mutta olen ollut tosi
tyytyväinen vaihtoon.Kipuja ei juuri ole ollut ja joulusiivoukset tehty.Uni on hieman lyhyempää
kuin Triptylillä, joka väsytti päivälläkin (20-25mg).

Töissä kun on Silloin kun on) niin pitää pysyä hereillä.Siellä suositeltiin B6 ja B12 vit.(?) ja
Ubikinon ja Magnesium.Muita luontaishöpsötyksiä ite kukin voi ostaa, jos on rahaa...Minulle
dignoosi -03 oli helpotus.Lääkärit ovat suhtautuneet tosi asiallisesti ja osa-
aikatyökyvyttömyyseläkkeellekin 1.2. pääsen.(muitakin tauteja on).Heinolass olin 04
sopeutumisvalmennuskursseilla (Kela), josta tuli tietoa paljon.Osahan niistä on nyt päivitetty, mutta
kuitenkin..Reumayhdistyksen fibromyalgiajaoston vertaistuki on tosi tärkeää minulle.Ja tämä
sivukin löytyi vahingossa..hyvä että löytyi...vaikka immeiset säilyttäkää terve järki näissä
asioissa...mukavaa kivutonta joulunaikaa.Muuten minun kesä oli kivuton ja syksy tosi kipeää
aikaa.Nyt on hyvä:-) Lapin fibro

Mummo
unregistered lähetetty: 28-12-2006 14:28          Muokkaa/poista viesti

Pieni oikaisu väärinkäsitykseen. Kirjoitin joskus aeimmin, etten aina ymmärrä lumiukon viisaita
tekstejä ja arvelin vian olevan aivonystyröissä. Siis minun omissa aivonystyröissäni, jotka ovat jo
käytössä hapertuneet. En siis epäillyt lumiukon järjen juoksua.



Cobra-/catwoman
Uusi jäsen lähetetty: 28-12-2006 18:28     Napsauta tästä nähdäksesi Cobra-/catwoman profiilin
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Hei kokeilkaa hermoratahierontaa ja se joka on tutustunut mestarin oppiin.

Minun hirvittävän ja pukamia repivän kovan ulostuksen sai keralla kuntoon hermoratahieroja
Marjuska. Hän otti ja hieroi katsoen kartalta vatsan toiminnan pistettä ja hieroi sitä löysentävästi.
Suoli toimi yli puolen vuoden jälkeen ilman itkua ja mitään auttamattomia muita juttuja. Hän myi
myös jotain missä oli mm. luumua ja sanoi itse nauttivansa sitä laktoosi.i:n ja keli..vuoksi. En sitä
hankkinut. Ja noni hedelmän juoma on hyvä sen puhdistava vaikutus tuli kammottavana kuin
kuoleman löyhkänä ulos paljon myöhemmin kuin muilla ja sen jälkeen oli kuin vauvan uloste. Hän
myös suositteli suolen pesua koneellisesti sanoi että voisi olla hyötyä siitä. Hänen käsittelynsä sai
nesteen poistumaan mm. Kunnon hoitaja ei mukiloi kuten kerran eräs joka harjoitteli todella
painaen sekäni päällä kunnes rohkaisin muuhun. Hänestä kehkeytyi taitava ja käyttää myös
tuoksuöljyjä mukana.

Lymfahieronta on todella hyvä vaikka kuukausittain. Kuntoilu voiman mukaan salilla myös ja
aerobinen. Mutta ei liikaaaaaa! Sillä minä olen ahne haluten muskelit. No kreatiinia ohjeiden
mukaan ym. syön myös karnosinia E-epa ja solakax ja mm ubiginon 10. Epa on hyvä. huomaan jos
noita puuttuu. Ja kokeilkaa ehdottomasti vehnäjauhon sijasta spelt alkuvehnäjauhoja! ovat vielä
luomua. Ruotsissa sen nimi on Dinkel jauho. Se on jopa kultaisempi paistettava ja makoisampi!
Sillä minun vaivat lähtivät. Minulla on A+K+ veriryhmä ja mitähän siihen söisi.. Kuunnelkaa myös
sisintä ohjausta se on myös hyvä. Kaura on mielestäni hyvä myös. Liha muuten saa elimistööni
useita kiloja nestettä. Liikaa hiilareita ei myöskään popsi kun vaihtaa tuon vehnäj:n spelttiin
kokeilkaa ihmeessä.

Nostatin leipäkakkusia leivinjauheen avulla. Niin että toisinaan maistuikin. Vaikka ympäristön
paine myös kasvoi pysyin lihasten puolesta kunnossa. Lenkkeilin ja rullaluisteliln myös miten
hyvältä tuntui. Joogaan myös nykyään.Astanga jooga on ainut joka saa selkanikamani paikoilleen
alaselästä. Minulla on hieman skolioosia ja yliliikkuvuutta on. käärme kai jos ei olisli skolioosia ja
lukkoja kiinnostaa kovasti kuitenkin selän notkeuden löytyminen. Niin ja kannattaa puhua
avoimesti, et pitää liikkua kun muuten tulee kipeäksi. eihän sitä muuta tarvitse muuten selvittää.
Noin näin erään kauniin sambaajan joka siitä jatkoi opetuksen jälkeen vielä poikien kanssa
lentopalloa. Oli runolinjalla. Olkaa omia itsejänne ja ei juosta muiden perässä. meillä on oma aika ja
pian huomaatte kuinka pitkällä mennään ja tuleekos ne muut sielä jossain perässä. Muistakaa
haaveilla saa se saa luovuuden ja toiminnan aikaan myös! ja unelmilla on siivet pitää paikkansa!
Ole yksilö ole ihana oma itsesi missä oletkaan hanki seurasi vain siitä mistä pidät. Pidä itsestäsi.
Kaikilla on omat rajat. Kun löydät rajasi löydät juuri oman persoonasi ja sen ihanan itsesi. Uskon
ettei meitä ole tehty samaan muottiin eikä pidä mennä. Vähemmästäkin rikkoutuu, kun toisten
perässä menee muiden unelmia.

Aloita vaikka harrastamalla ja juuri niinkin voi mennä monesti voi vain se oma ovi avautua
yllättäen ja astu siitä rohkeasti sisään! Ja älä anna lähemmäsitesi masentaa sinua. Aina ei ymmärrys
riitä sillä joka ei ole ymmärtämään kasvanut tai on vain eteenpäin mennyt kivuitta. anna mennä
niiden vain, kohtaatte jos kohtaatte jollain saralla kun on sinun aika. jos on edes väliksi sitten
kohdata kaikkia. saamme valita. pitää valita ja pitää hoitaa ja hemmotella myös itseä aikuita ei vain
lapsille hyvää ja vauvoille on minusta hyvin sanottu. heitä pitää toki muistaa ja läpi elämän rakastaa
on hienoa jos joku rakastaa oikein ja oikesti. ja muistakaa niitä jotka loukkaavat teitä kuten yksi
hyvä ystäväni sanoi lähimmistään: Ei voi kauhalla ammentaa kun on lusikalla annettu. Meillä
kaikilla on se jokin ihan oma juttu myös.



Tsemppiä, koetetaanpas taas mennä eteenpäin! Mie olen hanmoodossa myös. Siellä juoksen vähä
venyttelen ja harjoitan että pärjään. Sauvat ylos ja niin kyllä repii ekakerroilla irti niin rintaarankaa
kuin lapoja. Nauttikaa tuulesta kasvoilla kuten lapsena juostessa, vaikka pururadalla. Hiitäkää ja
kävelkää ei sen aina tarvi niin kauhia vauhti olla se palauttaa ja vapauttaa maitohapoista lihakset ja
hierojalle sitten kun kerran kuussa riittää sillälailla on pidettävä huolta koko kropasta muidenkin
kuin huippu-urheilijoiden. Mennään ja hyvmyillään yhdessä. Yritetään ainakin pikkuhiljaa omin
voimin minkä voimme :9

Cobra-/catwoman
Uusi jäsen lähetetty: 28-12-2006 18:42     Napsauta tästä nähdäksesi Cobra-/catwoman profiilin
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Niin minulla on fibom. ja syön tämän työn vuoksi nyt jälleen noita 50mg tryptil ja somadril .. on
käytössä. tällä hetkellä tuumaan että on taas kolmatta kuukautta jatkuneen kuntosalipaussin jälkeen
yritettävä. siis jatkettava . Kulkenut olen yli 2 vuotta yhtäm. edelisen kerran oli upea kunto ja
luovuin sitten. Älkää luopuko tauon vuoksi. Mitä nuorena löytänyt pitäkää on varmasti hyvä. ja
aloittakaa uudestaan jos hiipuu. Mehän palau'dutaan hitaammin ja kuntoopiirityyttppinen sali eli
toistoja n. 15 kolmesti.

No kasvattava on 5-8 mutta silloin on helposti se liian raskas paino. Muskelit vähä kasuneet eri
ohjelmien myötä ja nyt kyllä täytyy tuota toista eli kestävyyttä myös ja tiimminn kuntoon eri tavoin
niin voi hyvin. Lisäkis minulla on oireitä cfs taudista. saman tyyppinen sen pitäisi kuulemma
parantua. ja voisi olla yksin se. Mutta lapsesta on ollut jo oireet jotka tulkittiin vain hankaliksi
kasvukivuiksi ensin. ja loppulausunnossa tuumattiin tuolloin kuntoutuksessa että tuon toisen
oireilun lisäksi fibropisteet aktiiviset. Ei kumonnut diaknoosia missään vaiheessa minulle täysin
myöskään. Ja kyllä otetaan kaikki toisetemme neuvoista vaarin ja tsempataan. Käännetäänkö
kolikon toinen puoli. Kyllä on raskasta kun pitää yrittää kaikki konstit ja nisksit, mutta oletteko
huomanneet kuinka moni kanssasisar pittää ittestään muutoin huolta, me ainakin! Minä olen aina
pitänyt liikunnasta ja tuntenut viehätystä kasvisruokaan ym. Mutta silti katsotaan ymäpärillemme ja
hymyillään ja aurinko paistaa! Antaa sen paistaa! Minä ainakin nautin kun näen hyvin voivia
ihmisiä ja siitä kun näen heidän pitävän huolta itsestään.
Jutustellaan, kivä oli tämä palsta löytää ja lisää tietoa saada, kiitos siitä teille kaikille

toope
unregistered lähetetty: 29-12-2006 14:07       Muokkaa/poista viesti

Minulla on diagnosoitu nyt fibromyalgia ja olen "pihalla kuin lumiukko". Kipuja löytyy joka puolen
vartaloa sekä puutumisia ja valtava väsymys. MIstä saisin lisää tietoa?

fibrokans
unregistered lähetetty: 29-12-2006 16:10          Muokkaa/poista viesti

Toope.. lue nyt ens koko tää viestiketju.. saat ensihätään ehkä liikaakin tietoa. Sit seuraavaks
haleudut Kelan sopparille... lisää tietoa. Sit voit alkaa kokeileen mitkä tiedot auttaa just sun
tapauksessa. Se onkin sitten elinikäinen matka.



Lapin fibro
Uusi jäsen lähetetty: 29-12-2006 22:45     Napsauta tästä nähdäksesi Lapin fibro profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei Mene Reumaliiton sivuille: www.reumaliitto.fi ja siellä on tietoa ja vertaistukiryhmiä myös.Jos
menet vielä fibroyhmien tapaamisiin niin siellä saa tietoa ja tukea.
ja jos syötät googleen fibromyalgia niin jo löytyy vaikka mitä...
Ja Jukka-Pekka Kouri fysiatri tietää kaiken...

Pekko
unregistered lähetetty: 02-01-2007 11:05     Muokkaa/poista viesti

Eipäs liioitella! Ei Kouri kaikkea tiedä. Kovin lääkeuskovaiselta kuulostaa hoitonsa. Ne eivät
kaikkia auta. Onko jollain kokemusta kanssaan toimimisesta ? Ylläpitokin yritti herättää
keskustelua hänestä vaan ei kukaan tainnut innostua aiheesta.

Kyseliä
unregistered lähetetty: 02-01-2007 14:22          Muokkaa/poista viesti

Hei! Olen sairastanut fibroa n. 3 vuotta ja kokeillut siihen monia lääkkeitä, luontaistuotteita,
ruokavalioita, kiropraktikkoja jne. saamatta niistä riittävää apua vaivoihin. Jotain uutta siis täytyisi
taas keksiä, että vaipuisi täysin epätoivoon!

Luin tuossa äskettäin antioksidanttiklinikan fibrohoidosta ja siinä todetaan todetaan näin:

"Fibromyalgian antioksidanttihoito
Noin 20 vuoden aikana olen määrännyt sadoille fibromyalgiaa tai sen kaltaisia vaivoja sairastaville
potilailleni farmakologista antioksidanttilääkitystä. Pohdimme hiljattain antioksidanttihoitoon
perehtyneen kollegan Pertti Lähteenmäen kanssa fibromyalgian hoitoa ja tuloksia. Meitä lääkäreinä
on hämmästyttänyt jo kauan antioksidanttihoidon hyvä vaste. Potilaiden fibromyalgiatyyppiset
kivut ovat nopeasti lieventyneet aivan oleellisesti ja usein kokonaan loppuneet. Meillä ei
valitettavasti ole ollut mahdollisuutta tehdä tarkkoja seurantatutkimuksia. Melko harvoin on ollut
hoidossamme potilas, joka ei ole hyötynyt hoidosta. Niinpä karkea arviomme on, että noin 80-90%
potilaistamme reagoi suotuisasti laaja-alaiseen lääkeannostasoiseen antioksidanttihoitoon."

Koko artikkeli on luottavissa http://www.antioxidant.fi/art_kivut.html
Onkohan tämän kellään tämän palstan lukijalla kokemusta tai kuullut ko. antioksidanttihoidosta?
Kuulisin mielelläni kommentteja hoidosta.
Itse suhtaudun nykyään melko skeptisesti kaikkiin fibroon "auttaviin" lääkkeisiin, luontaistuotteisiin
ja hoitoihin etenkin jos niillä pyritään rahastamaan. Antioksidanttiklinikan hoidot ovat kuulemma
melko kalliita...

fibrokans
unregistered lähetetty: 03-01-2007 09:24        Muokkaa/poista viesti

Hei.. mulle tehtiin hivenainetesti syksyllä... olen nyt noin kolme kuukautta syönyt antioksidantteja
testin tulosten perusteella. Syön tyrosiinia, magaania, magnesiumia, B6 vitamiinia, E-vitamiinia,



seleeniä, kuparia, kaliumia ja C-vitamiinia. Jo muutamassa viikossa olo koheni. En kuitenkaan voi
sanoa johtuiko se fibron oireiden lieventymisestä vaiko kilpirauhasen vajaatoiminnan paranemisesta.
Molemmissa kun on aikalailla samoja oireita. Ja kalliita ne todellakin ovat.. 160 euroa ekalla
kerralla, 50 euroa toisella ja nyt pitäs taasen ostaa lisää. Testi maksoi 186 euroa ja lääkärikäynnin
omavastuu 27 euroa. Mutta olen sitä mieltä että raha tässä on toisarvoinen seikka silloin kun on
omasta kunnosta kiinni.

En väitä että olen oireeton. Nukun edelleen huonosti ja aamuisin olen tönkkösuolattu silakka mutta
kuitenkin jaksan päivällä kotitöitä enemmän, sosiaalinen elämäni on vilkastunut ja lapseni kanssa
jaksan kauemmin ennen kuin menee pinna. Joten kokonaisuutena oloni on todella paljon
kohentunut. Mitään lääkkeitä en syö lukuunottamatta yöksi joskus Opamoxia unen syvyyden
turvaamiseksi. Saunan jälkesinä päivinä olo ei ole yhtä hyvä joten se ei sovi. Ja olen huomannut
myös että kloorilla puhdistetuissa uima-altaissa oireet pahenee kun taasen niissä missä klooria ei
käytetä ei ole olotilaa pahentavaa vaikutusta.
En väitä enkä välttämättä kehota kokeilemaan paranemiset toivossa mutta mahdollisuutena
antioksidantit ovat olemassa.

Crisse2
Jäsen lähetetty: 03-01-2007 20:53   Napsauta tästä nähdäksesi Crisse2 profiilin
Muokkaa/poista viesti

Tervehdys kaikille! Sain nyt vihdoin aikaiseksi hankkia uuden käyttäjätunnuksen kun edellisen
salasanaa en enää muistanut. Edellinen käyttäjätunnukseni oli Crisse ja nyt siis ......2:nen

fibrokans kirjoitti

*****Toinen asia. Kuuluuko fibroon noin viikottaiset päivät jolloin sydän hakkaa, on pahaolo,
janottaa litrakaupalla ja tietty sitten pisuttaa. Tuntuu kuin aineenvaihdunta olisi aivan sekaisin.
Väsyttää ja paleltaa vaikka olis kuinka vaatetta päällä. On jotenkin epätodellinen olo. Vai pitäskös
huolestua jostain muusta. Sydän tuntuu pomppivan paikoiltaan*****

Silmääni pisti toi sun oireilu, kun mulla on kanssa samanlaisia juttuja kuin on sulla.
Toinen kilppariarvo on ihan viiterajan alaarvossa ja nyt olen koittanut thyroxinilla sitä nostaa. Olo
oli aluksi hiukan parempi, mutta nyt kaikki taas lähti pahenemaa. Voi olla että joulun mässäilyllä on
osuutta, kun suklaatakin meni rasia päivässä. Ennestään jo tiedän että suklaa pahentaa kipuja, mutta
en voinut vastustaa kiusausta.

Itse taistelen jokapäiväisellä sekavalla ololla ja pikkuhiljaa alkaa tulemaan mitta täyteen. Välillä
tuntuu jopa että sekoa ja en kestä tätä päätä.
Tiedän että tämä on väliaikaista ja viimeistään keväällä olo alkaa parantumaan, mutta aika tuntuu
pitkältä. Näemmä sulla on olo parantunut ja mielenkiinnolla odotan mistä se on johtunut.

Ruusukaunokainen
Uusi jäsen lähetetty: 04-01-2007 09:54     Napsauta tästä nähdäksesi Ruusukaunokainen profiilin
Tästä voit lähettää viestin Ruusukaunokainen:lle     Muokkaa/poista viesti

Vihdoinkin! huudahdin kun sain vastauksia kummallisiin oloihini. Siis fibro.. No joka tapauksessa
olen itse jo "diagnosoinut" itseni useita vuosia sitten. Tää päivä on pahatuntuinen, kädet kipeät,



palelelee, töissä oltava.. nari nari Löysin tän sivun sattumalta ja lukenut melkein kaikki
kirjoituksenne, avartanut tajuntaani mutta miten yksin näiden asioiden kanssa on (ainaki mä). Ennen
leuhotin ilman sukkia koko talven, paljaat varpaat kengissä. Pidin sukkia laukussa jos satuin
menemään kylään missä ei tiedetty paljaista varpaistani. Lyhythihainen paita ja nahkatakki (voi
noita -80 luvun aikoja)...

Äiti papatti "reumatismin saat" sinänsä näinhän on käynyt? Nyt unelmoin lämpimistä talvikengistä,
joissa oikeesti ei tule kylmä ja pitkähihaisista paidoista Alku aina tönkköä (aamuisin) mut vielä
jaksan olla opimistinen vaikkakin pitkäjänteisyyteni on katoamassa ja sisältä kimpoilee ärtsyt
tunteet. Mut päivä kerrallaan ja jaksetaan yhdessä?! Kirjoitelkaa kuulumisianne.

Pekko
unregistered lähetetty: 04-01-2007 10:33         Muokkaa/poista viesti L

yhyt versio antioksidanttihoidosta on 1 g Cevi-tabsia eli C-vitamiinia. Ei tarvitse tehdä mitään
analyysejä ja saat suuren osan hyödyistä. Määrää voi kuulemma kohottaa tarvittaessa ainakin 6 g
asti mutta amalgaamien elohopea saattaa alkaa imeytyä tehokkaammin. Seleeni auttaa taas siihen.
Virtaa ja lieventyviä kipuja seuraa..

kyselijä
unregistered lähetetty: 05-01-2007 11:58           Muokkaa/poista viesti

Kysymys fibrokanselle: Kirjoitit: "Testi maksoi 186 euroa ja lääkärikäynnin omavastuu 27 euroa"
Olisin kiinnostunut tietämään missä hivenainetestejä tehdään tuohon hintaan? Kysyin hintoja
Antioksidanttiklinikalta ja siellä täydellinen n.60 hivenainetta käsittävä testi maksaa pelkästään 763
euroa + lääkärinaika 90 euroa.

lu@ukko
unregistered lähetetty: 05-01-2007 15:52         Muokkaa/poista viesti

Kyseliä 02-01-2007 14:22 "...kokemusta tai kuullut ko. antioksidanttihoidosta?"
- Vihermössö by Dr. Blaylock (lue ihmeessä koko ketju, siellä se on pikkutarkasti selitetty) on
antioksidanttihoito joka nosti minut sängystä. Mulla vaatii lisäksi happotabletteja tai tulee
päänsärky...
- C-vitamiinista: Sitä voi ottaa 'niin paljon kin vatsa sietää', etelämaiden flunssahoitoon kuuluu 10-
15 grammaa... Mulla menee vatsa hetikohta sekasin, eli päivä kaksi ja sitten loppuu C-vitamiinin
syönti... Halvin/puhtain lienee puhdas jauhepussi apteekista.
--------------------------------------
Siinä missä zoloftin kaltaiset lääkkeet saavat sinut vakuuttumaan että osaat lentää, Zyprexa
(olanzapine -myyntinimike), kehittää diabeteksen. Onnee ja muistithan ottaa pillerit?
Tänään oikeus määräsi lääketehdas Eli Lillyn maksamaan korvauksia diabetekseen sairastuneelle
28.500 ihmiselle...
1.2mrd$ eli 1.200.000.000$ ja päättäkseen sitä vastaan nostetut 18.000 oikeusjuttua lääketehdas
maksoi summan mielellään. Eipä hätää osakkeenomistajille sillä vuosimyynti on 4.2mrd$.

Mietis. Löydätkö tätä suomen suometetuista 'uutisista'. Epäilen, sillä sensuurimme on lähes aukoton,
vain kasvihuoneverotusilmiömäiset irak-saddam- marttyyri-jutut lasketaan läpi...
NYTimes linkki: http://www.nytimes.com/2007/01/05/business/05drug.html?hp&ex
=1168059600&en=9aad417a07a7bf7a&ei=5094&partner=homepage



------------------------------------

Palstan salaiset sanat: Tällä palstalla ei ole näemmä yhtään administraattoria joka vastaisi yhtään
mihinkään ja tämä websivusto sotkee itse meidän salasanat. Turha siis rekisteröityä...

fibrokans
unregistered lähetetty: 05-01-2007 19:32       Muokkaa/poista viesti

Kävin hivenainetestissä Turussa Apilassa. Lääkäri Mika Kivimäki. Itse asiassa en tiedä miten
montaa ainetta tutkittiin... oikein ameriikan maalle lähettivät näytteen.. Mutta monia asioita tuli
kuitenkin siitä ilmi.. Ja oloni on todella parempi nyt. Oikein aikuisten oikeesti )

Fibroilija
unregistered lähetetty: 06-01-2007 15:48         Muokkaa/poista viesti

Tälläkin on paljon puhuttu tuosta ruokavaliosta ja kaikenmailman ruokadieeteistä, mutta sillähän
onkin tarkoitettu elimistön hapan/emäs tasapainon saavuttamista.

Kävin meinaan yhdellä hierojalla ja hän tekee yhteistyötä Turun fibromyalgiayhdistyksen kanssa
sekä homeopaatin. Ja hän itse sai apua pahaan ihottumaansa Pascoe-emäsjauheella. Jos aikoo
pelkällä ruokavaliolla itsensä emäksiseksi saada, jos on vuosia ollut hapan, niin se on aika
orjuuttavaa ja monien ruokien poisjättämistä vaaditaan ja kauan. Täytyy sitä välillä herkutellakkin
ja on hyvä syödä kaikkea. Tosin sokeria ja valkoista jauhoa ei ihminen tarvitse mihinkään.

Tuo Pascoe-emäsjauhe maksaa n. 20€ ja kestää kuukausia eli halpaa on ja sen mukana tulee
testiliuskat, joilla voi virtsasta mitata sen emäksisyyden.
Kaikki fibroa sairastavat ja tuota tuotetta syöneet ovat saaneet helpotusta kipuihinsa kuulemma.
Maistuu hyvälle ja sisältää runsaasti kalkkia ja magneesiumia.
Itse olin ihan hapan, vaikka syön tosi terveellisesti. Vielä ei tuloksia näy, mutta kipuni ovat
muutenkin aika lieviä jo senkin vuoksi, että olen saanut levätä kunnolla.

paivis
Uusi jäsen lähetetty: 06-01-2007 23:56    Napsauta tästä nähdäksesi paivis profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei Sinä! mistä ostetaan tuota ainetta, Pascoe?! Kokeillaan nyt sitten sitäkin...

Fibroilija
unregistered lähetetty: 07-01-2007 18:32         Muokkaa/poista viesti

Pascoe-emäsjauhetta saapi ihan luontaistuotekaupasta.
Voi olla, että löytyy jopa ruokakaupan luontaistuotehyllystä.
Täältä lisää tietoa:
http://www.kolumbus.fi/lootuskirja/tuotteet.htm#Pascoe-emäsjauhe%20260%20g%20€%2019,00



lu@ukko
unregistered lähetetty: 09-01-2007 16:21         Muokkaa/poista viesti

pH testiliuska kertoo mitattavan kohteen happamuuden. Solutason happamuuden testaukseen siitä ei
ole, eikä liuskalla mittaus sitä selvitä, eikä ole yleispätevä vastaus yhtään mihinkään.

Virtsan happamuus voi olla jopa indikaatio solutason haponpuutteesta... =systeemi pragaa ja
pumppaa tärkeät aminohapot 'vian takia viemäriin'. Tätä testitietoa sopii toki käyttää kuten
muutakin, mutta mitä hyvänsä hoitoa annetaankin, potilaan oman kokemuksen tulee muuttua
paremmaksi - muutaman viikon sisällä (oma 'vaatimus' on alle 2 vrk). Ellei näin tapahdu, ei tule
ensin odottaa kuolemaa vaan vaihtaa lääkäriä & lääkitystä... ja zombie -pillerit vessanpönttöön.

Edellä oleva ei poissulje sitä, etteikö tuosta pH-testauksesta ja mössöistä voisi olla jossain
tapauksessa apua.

EPL
unregistered lähetetty: 09-01-2007 21:26         Muokkaa/poista viesti

Katso Hannu Timonen sivut, tutustu ja päätä itse onko apua fibromyalgiaasi ym..

Fibroilija
unregistered lähetetty: 10-01-2007 07:36        Muokkaa/poista viesti

EPL:lle Olen ollut Hannu Timosen hoidossa ja hän hieroi koko ylävartaloni vetreäksi ja poisti
yläselästä fasettinivellukot, mutta itse fibromyalgia kyllä minulle jäi.
Olen myös käynyt kansanparantajalla ja kaikki niveleni ovat ihan paikallaan, lihakset hyvässä
kunnossa ja ryhti hyvä, joten siitä EI fibromyalgia johdu. Valitettavasti.

samapa
unregistered lähetetty: 10-01-2007 10:20          Muokkaa/poista viesti

Itse sain tuntuvaa helpotusta oireisiini Timosen käsittelyllä, myös väsymys lähti. Luulen, että
fibroilija, sulla, vähäiset oireet johtuvat siitä, että olet tehnyt kaiken mahdollisen sairautesi suhteen.
Itselläni on vähän sama juttu, kaiken aikaa etsin vielä uusia keinoja tilanteeni petraamiseksi. Elän
ikäisekseni mielestäni ihan hyvää elämää, vaikka fibro onkin.

fibrokans
unregistered lähetetty: 10-01-2007 22:37        Muokkaa/poista viesti

Heips.. onks joku menossa Kangasalalle sopparille helmikuussa?? Tai yleensäkään oletteko olleet?
Mulla menossa aika kiva jakso. Kivut vähissä kun todellakin vaihdoin ruokavalion kevyempään ja
kävelen tunnin päivässä. Aamutönkötkin on vähentyneet. Liekö syy ruoka liikunta vai antioksidantit
vai kaikki yhteensä. Veikkaan viimistä vaihtoehtoa.
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Crisse2
Jäsen lähetetty: 13-01-2007 16:36     Napsauta tästä nähdäksesi Crisse2 profiilin
Muokkaa/poista viesti

Tuo Pascoe-emäsjauhe maksaa n. 20€ ja kestää kuukausia eli halpaa on ja sen mukana tulee
testiliuskat, joilla voi virtsasta mitata sen emäksisyyden.
Eipä pidä ihan paikkaansa jos sitä käytetään teelusikallinen päivässä=5g
Pakkauksessa on 260g ja silloin se tekee 52 päivää.
Mitään liuskojakaan pakkauksessa ole, eihän vain ollut mainos ?

Fibroilija
unregistered lähetetty: 14-01-2007 08:48          Muokkaa/poista viesti

No ei ollut mikään mainos eli myyntiallalla en ole. Itse olen sitä jauhetta syönyt jo 4 viikkoa eikä
jauheesta ole kulunut kuin murto-osa, joten mitään 5g ei teelusikalliseen mene.

Joo kaverini kans osti sitä ja myyjä sanoi, jotta uusimmissa paketeissa tulee ne liuskat mukana.
Valitettavasti ja tätä en tiennyt. Eli ostakaa (jos ostatte), niin sellasesta kaupasta, jossa on ne liuskat
mukana. Kaverillani ainakin avasivat niitä paketteja, kun itse jauhe on ilmatiivissä paketissa eli sitä
ei tarvitse avata.

lu@ukko
unregistered lähetetty: 14-01-2007 21:22           Muokkaa/poista viesti

pH liuskoja saa apteekista - sitten näytteitä seuraileen tulipa paljon pasco e, syötyä tahi sitten ei.
Toimii varmaan indikaattorina -jostakin- ja jos pitää kirjaa myös syömisistään ja olostaan voinee
oppia seuraamaan ja/tai hillitsemaan tautiansa? Halpaa on jos tälläisestä apua saa...



Crisse2
Jäsen lähetetty: 15-01-2007 19:28    Napsauta tästä nähdäksesi Crisse2 profiilin
Muokkaa/poista viesti

***Itse olen sitä jauhetta syönyt jo 4 viikkoa eikä jauheesta ole kulunut kuin murto-osa, joten
mitään 5g ei teelusikalliseen mene***

Kävin ostamassa kun muutenkin olen halunnut koittaa jotakin mikä olisi liikahappoisuuteen.
Valmarinia olen ennen koittanut, mutta ei merkittävää apua ollut.
Ostaessani Pascoeta, myyjä sanoi, kovan laskutoimituksen jälkeen, että teelusikkaan menee 5g ja
paketti riittää 52 päiväksi. En sitten tiedä kuka on väärässä, eikä sillä ole väliäkään, mutta itse otan
sitä nyt teelusikkamitallisen päivässä ja katotaan mihin riittää.

Maku on neutraali, eli ei maistu millekkään.
PS. Tarkoitus ei ollut syytellä, mutta täällä(kin) on myös paljon "naamioituneita" markkinajuippeja

Fibroilija
unregistered lähetetty: 17-01-2007 08:13          Muokkaa/poista viesti

Kummallista. Itse olen sitä tasapäällisen teelusikallisen käyttänyt ja vielä on runsaasti jäljellä. Sitä
ei saa edes käyttää päivää kohti enempään kuin tuon 1 teelusikallisen.
Teelusikallinen vettä painaa 5g, sen tiedän. Ja kyllä noi meidän teelusikat pitäisi ihan standardin
mukaiset olla, kun onhan niitä sellasia hopeakahvilusikoita, jotka ovat normaaleja teelusikoita
pienempiä.

Mutta tuo jauhe on kyllä sen verran hienojakoista, jotta ei 5g voi painaa. Harmi, kun ei ole sellasta
keittiövaakaa.
Muuten MSM-jauhetta painaa n. 2-3g teelusikassa. Näin on ohjeessa eli kyllä se on aineen
koostumuksesta kiinni, kuinka paljon painaa.

Crisse2
Jäsen lähetetty: 19-01-2007 21:03     Napsauta tästä nähdäksesi Crisse2 profiilin
Muokkaa/poista viesti

Huomasin muuten, että paketin pohjassa oli käyttöohje: Päiväannos 1tl/4g.
Eli olimme kumpikin väärässä

Fibroilija
unregistered lähetetty: 20-01-2007 08:16       Muokkaa/poista viesti

Aha. Mä olen sitten varmaan hiukan liian vähän sitä ottanut, kun siinä niin varotellaan, jotta
päivittäistä annosta ei saa ylittää.
Ja sen jauheen koostumus on sen verran hankalaa, jotta täytyy vähän arvioida, että onko se
teelusikka nyt sitten täynnä vai ei.



aija
Uusi jäsen lähetetty: 25-01-2007 13:58     Napsauta tästä nähdäksesi aija profiilin
Muokkaa/poista viesti 17.1 lähetetty viesti

"Siitä voi parantua" on oikeassa. Olen juuri keskustellut lääkarini kanssa aiheesta. Hän kutsui fibroa
"roskakopaksi", johon kerääntyy elämäsi kaikki vaivat, henkiset ja fyysiset.
Hän on paitsi yleislääkäri, harjoittaa myös homeopatiaa ja muita vaihtoehtoisia parannusmuotoja.
Jos olet ennakkoluuloinen etkä voi edes ajatella käyttäväsi muita kuin lääkefirmojen kemiallisia ja
kalliita aineita, niin ole hyvä. Asioista voi ottaa selvää, se vaatii VAIN omien tapojen, asenteiden ja
elämään suhtautumisen muutosta. Olen vakuuttunut tästä. 13 vuotta sitten diagnosoitiin fibro ja olen
käynyt läpi useat eri vaiheet. Olen ollut Reumalla kuntoutuksessa, joka oli mahtava, mutta ei
parantanut. Yritän syödä oikein, liikkua ja suhtautua elämään myönteisesti. Fibromyalgia voi myös
kadota elämästämme!

Fibloija
unregistered lähetetty: 25-01-2007 15:22        Muokkaa/poista viesti

Aijalle! Niin miten siitä sitten parantuu? Ja minä vuonna 17.1?
Ei ainakaan minulle ihan avautunut tuo sinun kirjoituksesi.

Säde
unregistered lähetetty: 27-01-2007 00:55          Muokkaa/poista viesti

Sain diagnoosini kaksi päivää sitten. Järkytyin kovasti, vaikka olin jo kauan huomannut
lukemattomia yhtäläisyyksiä oma kipuiluni kanssa. Kai odotin, että lääkäri käskisi taas vaan
lisäämään liikuntaa ja tarkkailla ruokavaliota. Olen kuitenkin hoikka ja oppinut liikkumaan paikasta
toiseen lihasvoimalla, joten vähänpä nuo käynnit ovat vaikuttaneet.

Yksi syy siihen, miksen ole fibroa vakavasti kohdallani miettinyt on, että olen selvinnyt niin
vähällä.Kipuni asettuvat "luonnollisille paikoille" kuten polviin ja nilkkoihin, jolloin kipu on
kanssaihmisten helpompi ymmärtää kuin esimerkiksi jalkapohjissa tuntuva kipu.

Kipuni alkoivat neljä vuotta sitten ylioppilaskirjoitusten aikaan. Ensin sattui ratsastusreissun jälkeen
vasempaan polveen viikonpäivät, sitten silloin tällöin molemmissa polvissa ja nilkoissa. Minulla on
myös jo lapsena ollut kovia kasvukipuja ja kuvaisin ttä tuntemusta hyvin samanlaiseksi. Nilkkani
myös venähtelivät usein sijoiltaan ja murrosiässä minulla oli selkäkipuja, syynä ehkä
pitkäselkäisyyteni. En muista milloin kipua alkoi tuntua vasemmassa kädessä kyynärpäässä ja siitä
rannetta kohti vaihdellen, mutta nyt se on yleisin kivun paikkani.

En ole ollut yhtäkään päivää poissa koulusta kivun takia, enkä siksi edes pidä itseäni kovin kipeänä,
vaikka lääkärissä tulinkin pari päivää sitten miettineeksi ymmärränkö enää itsekään että olen miltei
joka päivä väsynyt, kankea tai muuten vain jostakin särkee. Koen, että kipuni on niin lievää, ettei se
"ole mitään", vaikka toisaalta minut herättää se, että ystäväni sanoo menevänsä lääkäriin kolme
päivää jatkuneen kovan nilkkakivun takia, mikä ei ole minusta mitenkään arvosteltavaa, mutta
kohdallani täysin turha toimenpide, koska "niin on aina ollut".
Se herättää huomaamaan, että tunteeni ovat todellisia, enkä vain luule niin.



fibrokans
unregistered lähetetty: 27-01-2007 17:40        Muokkaa/poista viesti

Hyvä kirjoitus Säde. Tuollaista minä myös tunnen. Kivut ovat osa elämää ettei niistä jaksa enää
nahdä niin paljoa vaivaa. Jotenkin tottuu. Mutta mulla ei ole mitään hirveitä koskaan ollutkaan... en
siis vähättele kenenkään olotilaa.

lu@ukko
unregistered lähetetty: 28-01-2007 11:54          Muokkaa/poista viesti

"...ollut kovia kasvukipuja..."

Sikäli kun ymmärrän, nämä ovat merkkejä tulevasta /jo olevasta taudista /bakteeri /geneettisestä
taustasta. Lääke uskonnon suuri menestys perustuukin tähän aivopesuun että valkoisen takin sisällä
ollaan yläpuolella muiden: terveen on helppo väistellä keksimällä evolotio teoriota ja niille upea
nimikesarja®. Kysyäppä tätäkin nimikettä "kasvukipu" ... "niin anteeksi kuinka, tohtori selitäpäs
tarkemmin?" Hmm. Noitatohtori ei vastaa, keksii sadun päästäkseen sinusta eroon... koska ytimen
ymmärrystä ei ole!

On vain tiede-u$konnon paavikulissi, onnelan pillerikatiska johon epätoivoiset uitetaan pop$imaan
päivittäis-annoksensa - ilman pakomahdollisuutta. Siellä nämä teurasporsaat tahkoaa aina vaan
enentyvää liikevaihtoa 'pfizereille' ja pääsiäissaarten 'seminaareja' valkotakkisille seireeneille...

Ehkä tärkein asia meidän "kasvukipuisten" elintavoissa on pyrkiä pitämään rasitustason huippu
'hallinnassa'. Hyväksyä se ettei mun tarvitse maiilmaa pelastaa tai pyörittää, ja väsähtää ennen
kaikkien resurssien loppuun polttamista, luopua ajoissa josko fibro ei sitten laukeaisikaan täysillä.

Minullehan kävi just näin, jotkut lääkärit jo toteaa raadoksi vaikkeivat selittää osaa, könkäreen
korkeamieliset marxilaistuomarit sanoo jotta näillä todisteita ei tarvitse ottaa huomioon - olen vaan
työkykyinen huijari (=peilaavat itseään).
Osalla lapsistani löytyy juuri nämä merkit: löysät nivelet, kasvukivut, tarve öisin hieroa särkeviä
jäseniä.

Oikeilla menetelmillä on kuitenkin mahdollista jollain tasolla luovia tässä kuurjuudessa, vaan
löytääpä ne... Merkillinen ilmiö on tämän tulehdustilan kyky pullahtaa 'toisesta nurkasta' ulos:
jos/kun esim 'venyttelyn' tuloksena joku lihasryhmä aukeaa ja saa iloiten juoksennella, voi varautua
että pian on 'vatsa niin sekasian' että taas loikoillaan pitkään... Odotappa ymmärrystä tähän
ulkopuolelta.

Pekko
unregistered lähetetty: 02-02-2007 10:50   Muokkaa/poista viesti

Täällä on ollut melko hyvä viikko. Maanantaina jopa tuntui hetken, että mitähän tässä olen viime
vuodet kuvitellut, kun olen ollut muka toimintakyvytön kipuilija. Oli siis terve olo. Ei täysin
kivuton mutta siedettävä. Ymmärsin sillä hetkellä oikein hyvin kaikkia oireiden vähättelijöitä
valkotakissa ja ilman valkotakkia.



Pian kivut ja toimintakyvyttömyys kuitenkin pahenivat ja sitten ihmettelin kuinka olin hetki sitten
voinut kuvitella olevani terve. Edellistä viikkoa paremmat fiilikset ovat kuitenkin, paremmin
nukuttujen öiden ansiosta ilmeisesti.
Onko kukaan ollut tuon Nykäsen vastaanotolla, joka on keränyt tietoa fibrosta nettiin ihan
kiitettävästi ? Minkälainen lähestymistapa hänellä on potilaaseen ? Kiitosta jo etukäteen jos
kokemusta on.

lu@ukko
unregistered lähetetty: 02-02-2007 20:25      Muokkaa/poista viesti

Hei tässä Sinulle eräs asiallinen tuore juttu, vajavaisesti käännettynä Sinulle - josko auttais sua
jaksamaan:
--------------------------------------------

Ota väsymys vakavasti.
Take Fatigue Seriously, Says Researcher
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/01/070131112341.htm Source: University of Alberta
Date: February 1, 2007
Sensijaan että väsymysvalitukset hylätään suoralta kädeltä, nämä tulisi ottaa vakavasti ennekuin ne
johtavat vakavampaan sairauteen tai kuolemaan, sanoo Albertan Yliopiston tutkija.
Tri Olson Albertan Yliopiston hoito-oppilaitoksesta väittää että on ero 1. väsymyksen, 2.
uupumuksen ja 3. nääntymisen välillä. Näiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää jotta hoitajat
voivat antaa ja kehittää parempia hoitovaihtoehtoja potilailleen. Hänen työnsä on vasta julkaistu
viimeisessä "Oncology Nursing Forum" -julkaisussa.

Tri Karin Olson on tutkinut uupumusta kuudessa sairaassa ja ei-sairaassa ihmisryhmässä:
vuorotyöntekijät, ei-ammattilaiset pitkänmatkanjuoksijat, syöpahoitopotilaat ja CFS (väsymysoire)
potilaat. Pitkä syöpahoitokokemus antoi hänelle näköalan kuinka vakavasti väsymys vaikuttaa
potilaan elämän eri alueisiin ja laatuun. Jotkut potilaat jopa vetäytyivät todennäköisestä
avusta/terapiasta uupumuksensa takia.

Syöpäpotilaan uupumus ei ole verrattavissa terveen ihmisen väsymykseen, kiireisen työviikon
jälkeen. On mielenkiintoista kuinka verrattaessa laajemmalti muihin ihmisryhmiin kuten kroonisesti
sairaisiin tai vuorotyöntekijöihin huomataan että uupumuksen kuvaukset ovat yhtenevät. Vaikka
uupumuksen syyt vaihtelevat, niihin suhtautuminen tai hoito ei välttämättä vaihtele.

Ohlson on Alberta Heritage Foundation -stipendiaatti ja on kehittänyt väsymyksen, uupumuksen ja
nääntymyksen määritteitä. Hänen mukaansa nämä määritteet edustavat eri pisteitä ihmisen
energianvarannossa. Ihminen kykenee mukautumaan kohtaamaansa stressiin vain terveydestään eli
käytössään olevasta energiamäärästä riippuen.

1. Väsymys: kokevat työssään asteittaista lihaksiston heikkenemistä, ja tätä voidaan lieventää
levolla.
2. Uupumus: keskittymiskyvyn puutos, ahdistuneisuus, sisun väheneminen, univaikeudet,
valoherkkyys ja sosiaalisesta kanssakäymisestä vetäytyminen.
3. Nääntymys: sekavuus joka muistuttaa houretilaa, tunteiden 'puutuminen', äkillinen voimien
menetys, hereilläpysymisen vaikeus, ja/tai täydellinen vetäytyminen.

On tärkeää erottaa väsymys uupumuksesta, sillä uupumus on selkeä merkki siitä että ihmisruumis ei
pysy vauhdissa mukana. Kun uupumuksen ensi merkit tulevat, erityisesti jos ne eivät liity
normaaliin olotilaan, ne tulee heti ottaa vakavasti.



Jos väsymyksen, uupumuksen ja nääntymyksen eroja ei tunnisteta, uupumus voi johtaa syvemmälle
ja pahentaa sairautta. Jotkut todisteet Ohlsonin mukaan osoittavat että vaikka tietyt ruumiilliset
harjoitukset auttavat väsymykseen, ne pahentavat uupuneiden tilannetta. Pitkä-aikainen kofeeinin
tai muiden stimulanttien käyttö ei ole hyväksi uupumuksessa, sillä nämä 'huijaavat' elimistöä
yliarvioimaan todellisia voimavaroja.

Tärkeätä on että jo väsymys pyritään torjumaan ettei se johtaisi uupumiseen ja nääntymiseen.
Ystävien ja perheenjäsenten tulisikin tunnistaa nämä merkit ja auttaa vähentämään stressi ja
ylikuormitus.

Pekko
unregistered lähetetty: 07-02-2007 11:40          Muokkaa/poista viesti

Kiitosta hyvän artikkelin kääntämisestä. Monet taitavat osata englantiakin vaikka mieluumminhan
äidinkieltä lukee. Seuraavien sivujen sticky kohdissa on hyvää tekstiä:
http://www.fibrotalk.com/bb/viewforum.php?f=28
soulstice99 tuntuu olevan asioista hyvin perillä.

lu@ukko
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Saudiöljy on M€rckillistä, check out:

Häikäilemätön lääketehdas Merck puskee 20:ssä osavaltioissa lobbarien kautta pakollista
rokotusohjelmaa (tietenkin Merckin oma myrkkybi$nes). Ensimmäinen laatuaan on Texasin
osavaltion kuvernöörin vasta säätämä rokotu$laki, kaikille teinitytöille Merck-pakkopapilloma
virusrokote ... vanhempien oikeus päättää lapsistaan syrjäytetään kuten itänaapurissa ennenmuinoin.
Papilloma leviää ainoastaan huorauksen kautta, sanoo asiaa vastustava järjestö: ei ole olemassa
mitään yleistä rokotusta vaativaa terveysuhkaa ja tartuntaa ei saa jos pitää housut jalassa.

Itse lääkkeen testauksetkin ovat puutteelliset - missäpä lääketesteissä ei väärennöksiä löytyisi...

Tämänkaltainen pakkolääkitys on tulossa meillekin, pyöriihän "demokratiamme " rattaat vain
hyvin öljyttyinä, parhaillaan miljardeja verotaalereitamme pumpataan pimeään ja todistamattomaan
'uhkaan' nimeltä lintuflunssa.

FoxNews.com Video Headline: 'Hands Off Our Kids'
Click on the URL below to watch the video:
http://www.foxnews.com/video2/launchPage.html?021207/021207_bs_kennedy
Asian vierestä; josko ketä kiinnostaa lämminilmakaupan huijau$, klikkaa:
FoxNews; Political Grapevine: 2/12 News Video
http://www.foxnews.com/video2/launchPage.html?021207/021207_sr_hume



___________________________________________________________________________

Huom. em. vuoden 2007 -ennuste toteutui vuonna 2013:

 ...niinhän se tuli, massivisena lääketiedegangstain hallitseman ministeriön avulla -
pakkorokoteohjelma keksittyyn tautiin 2013 vrt tyttojenjuttu.fi alk sivu noin 207

___________________________________________________________________________

Kevät
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Hei! Minulla todettiin firo reilu vuosi sitten. Vaivoja oli ollut jo pari vuotta sitä ennen. Olin uupunut
tönkkösuolattu silli, ymmärrätte mitä se on kun on JUMISSA.

Kävin syksyllä nikamamanipulaatiossa ja voimakkaassa hieronnassa, oireeni helpottivat, pystyin jo
käveleen yli 50 m, ettei heti tarvinnut venyttelemällä jumiutuneita koipia aukoa. Lenkkini pitenivät
reilusti.

Loppuvuodesta aloitin lisäravinteiden syönnin. Karnosiini, kalaöljy (olin syönyt sitä jo ennenkin),
ja lääkärin määräämä b-vitamiini(b6, b12, foolihappo). Lisäsin D-vitamiinin ja C-vitamiinin saantia.
Ruokavaliosta olin jo aiemmin minimoinut turhat sokerit ja valkoiset viljatuotteet. Olen pitkään
käyttänyt myös monivitamiinituotetta.
Olo alkoi koheta jatkuvasti, en itsekään voinut uskoa, kuinka suurta apua ravintolisät tuovat. Kireys
jäsenistä on poissa! Ilman synteettisiä lääkkeitä!
Jokainen meistä on yksilö ja jokaisen vaivojen alkuperä on yksilöllinen, yksi toimenpide auttaa
toista ja toinen toista. Pääasia, ettei menetä toivoaan ja etsii itselle sopivat hoitokeinot.

lu@ukko
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" Vuonna 2006 tapahtui yli 1.500.000 (puolitoista miljoonaa!) lääkkeisiin liittyvää vahinkoa -
amerikkalaisissa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Tämän lisäksi 98.000 ihmistä kuoli 'vahingossa'
virhelääkityksen tai hoidossa saadun infektion johdosta. [suomess tapettiin tarpeettomia vain n.
4.000kpl] "NYTimes Article Tools Sponsored By WILLIAM J. HOLSTEIN Published: February
17, 2007 http://tinyurl.com/ypxefh

Aiheen vierestä - tinyurl kokeilua:
FoxNews -video lämpiman ilman kaupasta; Margaret Wallström, EU ympäristöministeri: "Kyoton
sopimuksessa on kyse maailmanlaajuisen teollisuuden pelikentän tasoittamisesta." [tarkka lainaus].
Jacques Chiraq: "kyseessä ei ole ilmastonmuutoksesta vaan ensimmäisestä askeleesta
maailmanhallinnon muodostamisessa' http://tinyurl.com/35p7o8



Pekko
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Tässä vielä yksi mahdollinen selitys fibrolle ainakin osalle potilaista:
http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm?id=7744&T=CFIDS_FM

Kasvuhormonin tai oikeammin igf-In puute saattaa siis aiheuttaa fibron. Kasvuhormonin vaikutus
tulee suurelta osin toisen hormonin igf-I (insuliininkaltainen kasvutekijä) kautta, joten sillä
määritetään kärsiikö elimistö hormonipuutoksesta, joka voi aiheuttaa fibron. Vaikka puhutaan
kasvuhormonista niin kaiken ikäiset tarvitsevat sen vaikutusta voidakseen hyvin.
Lisätutkimuksella eli GHRH-arginiinikokeella tutkitaan voitaisiinko matalaa igf-Istä hoitaa
kasvuhormonipistoksilla. Artikkelin tutkimukseen osallistuneista 17% osoittautui sellaisiksi, joilla
voidaan odottaa hoidon tehoavan. Muilla tarvitaan lisätutkimuksia ennen kasvuhormonihoidon
aloitusta mutta hekin saattavat siis hyötyä hoidosta.

Kasvuhormonihoito on erittäin kallista, minkä vuoksi sitä ei Suomessa helposti määrätä. Vuoden
hoito maksaa tuhansia euroja mutta yhteiskunta ilmeisesti korvaa n 600e lääkeomavastuun yli
menevän osan.
Ainakin osalla fibromyalgiaa sairastavista on siis hormoniperäinen syy vaivaan.
Itse kuulun tähän hyvin matalan igf-In ryhmään mutta en tuohon 17% ryhmään, jota Suomessakin
saatettaisiin hoitaa. Lisätutkimuksiakaan ei ole nähty tarpeellisiksi vaikka tämän artikkelin mukaan
ne olisivat paikallaan.
Igf-In määritys saattaa siis johtaa fibronne syyn selviämiseen. Koetta tuskin saa terveyskeskuksesta
mutta erikoislääkäriltä pitäisi onnistua.

Fibroilija
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Valitettavasti en osaa englantia niin hyvin, jotta voisin englanninkielisiä lääketieteen artikkeleita
lukea, muusta puhumattakaan. Tuosta laboratoriotestistä vaan, että suostuukohan kukaan lääkäri
tuollasita ottamaan eli onko sen ns. tavallinen koe?
 Itse käytän työterveyden palveluita.

Tuolla sinun antamallasi nimellä en labrakoetta en löytänyt,mutta alla olevalan löysin eli millä
"koodilla" se sinulta otettiin?
S -IGF-1 Insuliinin kaltainen kasvutekijä (IGF-1), seerumista

Pekko
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Fibroilija: S-IGF-1 on sama koe. Se kirjoitetaan kovin kirjavasti milloin mitenkin. S-IGF-1 on
tavallinen koe kasvuhormonin puutteen arvioinnissa mutta oma kokemus on, että yleislääkärit
tuntevat asiaa huonosti. Endokrinologit ovat hormonipuolen erikoislääkäreitä, joten he ainakin
tuntevat mutta varmaan moni muukin.
Nykänenkin käsitteli samaa asiaa fibrosivuillaan joten sieltä löytyy lisätekstiä Suomeksi.



niina111
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Täällä olisi yksi fibro-potilaan kanssa saman katon alla asuva. Ensimmäisen kerran jotain
diagnoosia tuosta sairaudesta on hälle tehty, kun hän oli 17 ja urheili paljon ja silloin käskettiin
kuulemma kaikki urheilu lopettaa. Virallisesti fibro diagnoosin hän sai nyt vuosi tai pari sitten. Ja
hän on siis mies ja nyt vain 23 vuotias.

Avokkini ei nyt siis harrasta minkään sortin liikuntaa (vaan istuu sekä töissä että kotona jatkuvasti
päätteen äärellä) eikä syö oikeastaan mitään särkylääkkeitä, kun hän pelkää niiden heikeantävän
vastustuskykyä ja buranallekin hän on jo immuuni. Vaan eikö tuo huono vastustuskyky voi johtua
pelkästä ulkoilun puutteesta ja huonosta kunnostakin?? Ainakin sen perusteella mitä täältä tästä
keskustelusta nyt luin, fibro potilaiden olisi jopa suotavaa harrastaa jotain liikuntaa ja pitää
lihaskuntoa yllä, vai kuinka?? Eilinen oli taas aivan kamala päivä, kun hän oli tosi kipeä. Istui vaan
tietokoneella koko illan välillä vain tytöllemme kävi huutamassa ja möykkäämässä turhistakin
syistä ja turhan äkäisesti, aivan kuin se tytölle pitäs kostaa että kipuja on. Ja särkylääkkeitähän ei
tietysti voi suostua ottamaan. Kyllä minä ymmärrän että toisella on kipuja, mutta ei kai nyt fibro-
potilaiden omaistenkaan sentään mitä vain kohtelua tarvitse kestää?!

Avokkini ei siis syö myöskään mitään vitamiinilisiä tms, niistäkö voisi olla apua? Tuntuu ettei hän
edes halua löytää mitään helpotusta sairauteen ja kipuihinsa, jos joutuu itse jotain tekemään asian
suhteen, vaan mieluummin vaan käpertyy itseensä ja voivottelee ettei tahdo lääkkeitä ja kuinka
kipeä on ja kuinka se *******taa, on vaan vihainen ja ärtynyt ja kipeä Tämmöistäkö meidän
perheen pitäisi sitten vain kestää vuodesta toiseen? Lääkärille meno ja hyvien särkylääkkeiden
hakeminenkin tuntuu olevan niin vaikeaa, kun särkylääkkeet eivät kuitenkaan poista kivun lähdettä
vaan tuovat vain hetken helpotusta ja terveyskeskus lääkärit ei kuulemma voi mitään kunnon
lääkkeitä määrätä tai jotain että pitäs miljoonia maksaville yksityisille vaan päästä....

Sillon ku alettiin seurusteleen, niin hän sanoi että on itse hyväksynyt sairautensa ja kysyi voinko
minä elää sairaan ihmisen kanssa. Kyllä varmasti voin elää sairautensa hyväksyneen ihmisen kanssa,
mutta minusta tämä ei vaikuta hirveästi siltä että hän olisi sairautensa todellisuudessa hyväksynyt ja
sinut asian kanssa!

Kevät
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Niina 111! Kyllä liikunta on tärkeää, niin lihaskunnon kuin jaksamisenkin suhteen. Jos kunto on
mennyt huonoksi, pitää aloittaa kevyesti ja lisätä rasitusta pikkuhiljaa, mikä ei välttämättä urheilua
harrastaneelle miehelle ole helppoa. Venyttelyt ovat tärkeitä rasituksen jälkeen!

Ravintolisät ja terveellinen ruokavalio ovat ainakin auttaneet minua.
Lue nämä kaikki viestit täältä. Jo se antaa paljon evästä ymmärtämään tämän taudin
monimuotoisuutta. Mikä toimii yhdellä ei välttämättä auta toista. Kokeilemalla löytää omansa.
Sivun kolme alussa olevista matin ohjeista voi olla myös apua.



lu@ukko
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niina . Kylätappelussa tappiolle joutunutta tuskin määrätään kuntolenkille, silti valkotakkiset
rääkkääjät määräävät norsunluutornistaan ivaten 'asiakkaalleen', kymmenen kylätappelun voittajalle,
triptyliä ja punnerrusta.
-Punnerrusta siksi koska niin opetettiin lääkiks€ssä, eikä takissa omaa ajattelua ole, eikä sallita...
-Triptyliä päästäkseen pfizerin samoa saarten palkkio 'seminaareille'.
Ei näin: kipu on ruumiin keino varoittaa elimistön toimintahäiriöistä. Ensimmäinen asia on
vähentää rasitustasoa.

Mies ja Nainen menee naimisiin antaen lupauksen olla toistensa tukena loppuiän tulipa puolisosta
vaikka kasvi; kätevää kiertää vastuu on olla antamatta lupausta ja vaihtaa heti ensimmäisessä
vastatuulessa... Rakkaus riittää muutaman vuoden, senjälkeen kysytään päättäväisyyttä pitää lupaus.
Jos päättää pitää lupauksensa, päättää rakastaa. Rakkaus on lopulta tahtokysymys, muu on heinää
joka poltetaan syyspelloille. Kullakin meillä on taakkamme, vain harvat meistä oppivat
ymmärtämään miksi: Sinun tapauksessa miehellä tuska, sinulla kummallinen tuskajussi... Hienoa
että etsit apua sankarillesi!

Tuo nuori mies on kymmenen kylätappelun 'sankari'. Eräänlainen Voittaja. Mitä 'voittajan' ei ole
lupa tehdä, on kipujensa jatkuva valitus. Valitusta ei kukaan jaksa kuunnella; tämä aihe tulee
läheisten uskaltaa käsitellä keskustellen kun siihen löytyy oikea hetki. Pahimman kivun hetkellä
tulee ympäristön vaieta ja mennä vaikka ulos kävelylle... Ei sanoja, VAIN hierontaa, kysyen mikä
auttaisi. Fyysinen fakta on, että jokaisen tuskan pahoinpitelemän ihmisen sietokyky ajoittain ylittyy;
liipaisijaksi riittää 'höyhenen rysähdys selkään'.

Jos/kun kivun kantaja vaikenee, ympäristön on vaikea tajuta kivun kantajan käytöstä joka näkyy
'oikkuiluna'. Toisinaan kersat saa huutaa, meteli ja häiriö ei haittaa. Toisinaan tuskan määrän ollessa
tapissaan, yksi sana on liikaa. Asioista tulee keskustella hyvällä hetkellä, fibron tulee kehittää ei-
inisevä menetelmä kommunikoida tilastaan. Perheen perusongelmaksi jää ainainen turhautuminen:
yhtenä hyvänä päivänä kaikki menee hienosti, mutta kun kivun päivä yllättää, kaikki
(loma)suunnitelmat romahtaa kipuun ja sitä suraavien odotusten riitaan eikä fibroukko edes tajua
miksi, vielä vähemmin läheiset.

Istuminen pahentaa, itse kirjoitan tätä selällään sängyssä, jalat ylhäällä, jalat/alaselkä vedossa
(polvitipeesta roikkuen). Koneella hieroen venyttäin hermoradat hiljaisiksi, ruokavaliolla tulehdusta
hoitaen. Enkä valita ääneen muualla kuin tällä palstalla...
Miksi ihmissuvulle on annettu kipu ja tuska? Ajassa tätä ei voi ymmärtää, siispä vastausta voi etsiä
vain iäisyysakselilta.

Fibroilija
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Kiitos lu@ukko! Tää on just tätä. Oikein näivetystauti. Tässä minun vaivani ja olen 39 vuotias:
Päänsärky eli Horton Syndroma:
Vasemman kolmoishermon ykköshaara särkee lähes taukoamatta. Joskus särkee myös oikea puoli
samaan aikaan. Alkoi 8.10.2004 ja edelleen jatkuu. Vuonna 2005 kesällä oli parin kuukauden tauko.
Joka ilta nukahtaa päänsäryn kanssa ja joka aamu siihen herää. Yöunet vaihtelevat paljon, välillä 3-
8 tuntia ja niiden välillä heräilyä sekä vessassa käyntiä vedenjuonnin kera.



Myös korvat soivat koko ajan eli vinkuvat ja näinollen ei ole edes hiljaista ikinä. Tämä alkoi
joulukuussa 2004.

Päänsäryn voimakkuus vaihtelee kipuasteikolla1-8, riippuen vuodenajasta ja vuorokauden ajasta.
Kesäisin päänsärky on ollut lievempää noin juhannuksesta syksyn ensimmäisiin pimeisiin
viikkoihin asti. Silmä vuotaa ja nenä tukossa monesti toisella puolella.
Talvisin särky on pahempaa, kun välillä paistaa 2 viikkoa aurinko ja sitten taasen voi olla 3 viikkoa
ettei aurinko paista lainkaan. Ja joka kerta päänsärky tekee ns. häränpyllyn.

Päivisin on muutamia tunteja, kun päätä ei juurikaan särje, mutta silloinkin pää on jotenkin turta.
Päänsärkyä oleellisesti pahentaa: kirkkaat valot (aurinko, loisteputkilamput, hehkulamput,
tietokoneen näyttö, televisio jne...), kaikenkainen meteli ja hälinä sekä hajut (pakokaasut, tupakka,
kaikki synteettiset hajusteet).

Päänsäryn alettua on muisti todella paljon heikentynyt ja keskittymiskyky on todella huono ja koko
ajan jotenkin levoton olo. Mitään kirjoja ei esim. pysty lukemaan lainkaan ja televisio-ohjelmienkin
kanssa on hankaluutta, kun ei pysty keskittymään kunnolla edes ½ tunnin ohjelmaan. Lehtiä pystyy
lukemaan, jos tarina on oikein lyhyt. Myös ihmisten kanssa seurustelu on ajoittain hankalaa, kun ei
jaksaisi keskittyä toisen puheeseen.

Fibromyalgia: Alkoi elokuussa 2005.
Kipua on kaikkialla eli kaularangasta varpaisiin asti, joka neliösentillä.
Raajat puutuu, palelee, särkee ja sattuu ihan normaalista kosketuksestakin. Hetken täysin paikallaan
oltuaan on koko kroppa ihan jäykkä ja olo on kuin tönkkösuolattu silakka eli hitaasti täytyy lähteä
liikkeelle. Myös koko selkä ja rintaranka ovat kipeitä ja on ajoittaista lihasten kramppaamista.

Kevyt aerobinen liikunta (uinti) ja venyttelyt päivittäin helpottavat kipuja hetkeksi.
Lihaskrampit ympäri kehoa ja varsinkin jaloissa polvista alaspäin ovat yleisiä, joten varovainen saa
liikkeissään olla. Jalkapohjat ovat erittäin arat ja näinollen kävelyä ei juurikaan voi harrastaa, kuin
ihan pieniä kävelylenkkejä pari kertaa viikossa. Vaikka ei hievahtaisikaan paikaltaan, niin yhtäkkiä
voi tulla kova pistävä kipu ihan mihin tahansa kroppaan. Se kyllä menee itsekseen ohitse.

Uupumus ja väsymys on valtava jo aamusta lähtien ja jos hiukankin liikaa itseään rasittaa päivän
aikana, niin kivut vaan lisääntyvät ja yöuni häiriintyy entisestään ja näinollen seuraavana päivänä
on kahta uupuneempi. Ihan pelkästään ihmisten kanssa istuskelu ja seurustelu väsyttävät.
Fyysisesti jaksaa murto-osan päivässä touhuta siitä, mitä normaali terve ihminen jaksaa ja näinollen
suurinosa päivästä kuluu lepäillen. Päivän tekemiset täytyy tarkkaan suunnitella, jotta ei rasitu liikaa.
Jos väsymyksestä huolimatta vaan jatkaa itsensä rasittamista, niin rupeaa huimaamaan ja tulee olo,
jotta jalat lähtee alta. Sitten on vaan pakko istua ihan mihin vaan.

Välillä on parempia päiviä ja välillä todella huonoja.
Nyt olen ollut 3,5 kk sairaslomalla, kun ajoin itseni ihan loppuun viime syksynä. Perjantaina aloitan
työt taasen ja teen seuraavat 6kk 4-tuntisia päiviä. Olen sellaisella kuntoutustuella eli entisellä
osatyökyvyttömyyseläkkeellä tän 6kk.
Teen mikrotukihenkilön työtä suuressa sairaalassa, joten käveltyä tulee loisteputkien valossa
kilometrejä päivässä ja siihen en näillä sairauksilla kertakaikkiaan pysty.

Mitä tulevaisuudessa??? Ihan avointa kaikki.

Itse en voi myöskään kauaa istua, kun menen ihan kramppiin ja sit täytyy kävellä ympäri kotia
jonkun aikaa, jotta paikat vetreytyy.
Syön jo "yliterveellisesti", mutta mitään lisäravinteita en enään syö, kun ei niistä ollut minulle apua.
Pascoe-emäsjauhetta vielä syön kun on jäljellä ja sokeria sekä valkoista jauhoa vältän.
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oh eh. Olipa tuttu kuvaus. Ainoa mikä multa noista fiitsereistä uupuu, on päänsärky - muuten just
noin. Ja sossumänkärevarkaat varasti mun niille maksamat sairaseläkeverorahat: nk. "oikeus" toteaa
lausunnossaan ettei todisteita tarvitse ottaa huomioon. Meno 'oikeuslaitoksen' suo-messa on kuin
stalinin vauhdissa kovimmillaan... äänestäkää kaikki siis erkon puoluetta.
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Minnesotan osavaltion taannoinen lakimuutos määräsi pakolliseksi lääkärien saamien tulojen
ilmoittamisen; siitä avautui harvinaislaatuinen ikkuna siihen kuinka maailmanlaajuiset lääkeyhtiöt
ujuttavat kansakunnille myrkkyjään (viimeisin tappio Mercki lääkejätille tuli hepatitis virus rokote
pakottamis yrityksessä kaikille Texasin koululapsille; paikallinen aktivisti paljasti suunnitelman ja
tällä kertaa tämä kuppausoperaatio epäonnistui - USAssa. Tämä sama suunnitelma tulee vielä
takuuvarmasti suomeen [tuli sysksyllä 2013], nyt sen pakkosyöttö 'projekti' on suunnitteilla
Englannissa. Tätä 'arvostetut tiedemiehet' lausunnoillaan pohjustavat. Lue alta syy
"arvo$tuks€€nsa"...

Ikkuna Lääkkeiden Lahjusmaailmaan; Article By By GARDINER HARRIS and JANET
ROBERTS Published: March 21, 2007http://www.nytimes.com/2007/03/21/us/21drug.html

Otteita:
Minnesotan osavaltion (USA) tilastot alkavat 1997. Siitä vuoteen 2005, lääkeyhtiöt maksoivat
5500:lle lääkärille ja hoitajalle sekä muille terveysviranomaisille vähintään 57.000.000$ Sen lisäksi
40.000.000$ ohjautui 'klinikoille', 'tutkimuskeskuksille' ja muille organisaatioille. Enemmän kuin
20% osavaltion virallistamista lääkäreistä sai tätä rahaa. Keskimääräinen lahja oli 1000$; enemmän
kuin 100 henkilöä sai 100.000$.

...Vermontin osavaltiossa (kuten suomess) nämä summat ovat valtiosalaisuuksia (eh, tottahan
toki!)...
..."Suurimmaksi osaksi 'yhteistyömme' lääkärien kanssa tuotti hedelmää; he alkoivat myydä
enemmän tuotteitamme" sanoo Kathleen Slattery-Moschkau, Bristol-Myers Squibb and Johnson &
Johnson ex myyntitykki. "On ikävä sanoa tätä suoraan, mutta kaikki keskittyy siihen kuinka
saamme mani puloitua lääkärit"....

Jamie Reidy, Pfizer Inc. and Eli Lilly & Company myyntimies joka sai potkut 2005 kirjoitettuaan
kirjan kokemuksistaan, sanoi että "lääkeyhtiöt viettelevät lääkärit ja se alkaa maksetuilla
'tutustumismatkoilla'... Jos tohtori sanoo viettäneensä hyvää aikaa Mauin viiden tähden hotellissa
lääketehtaan kustannuksella, sekö ei muka vaikuttaisi häneen? Älkää naurattako minua."...

...Lääketehtaiden arvokkain 'konsultti' on se joka ohjeistaa kuinka lääkkeitä käytännössä tulee
ottaa... eräs näistä Dr. Grimm nettosi mm. Pfizerin Lipitor kolestorillääkkeistä yli $798,000 vuosina
1997-2005. (Pfizerin Lipitor vuosimyynti 13.000.000.000$ =13mrd$)
(Tämä NYTimes artikkeli on vapaasti luettavissa muutaman päivän, vaatii maksuttoman
sisäänkirjautumisen)
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Ei voi kuin kiittää siitä että olette olemassa vaivoinenne. Jos teitä ei olisi olisin täysin yksin ja surun
murtama. On hienoa huomata etten ole yksin, vaan on muitakin jotka kärsivät tätä
samaa "riivaajatautia". Kyllä kolahtaa teidän kirjoitukset melkein itkun partaalle ja sääli käy vaikka
poden samaa kuin te.
FIBROILIJAN kuvaus oli kuin suoraan omasta kärsimyksistäni ja samat hommat on myös täälläkin,
paitsi pääkipuni on ajoittaista ja kohdistuu takaraivoon. Helpotusta saan siihen kun juon paljon vettä.
esim yöllä se takaraivokipu on pahinta ja on noustava juomaan. Melkein litran joudun juomaan, niin
sitten se alkaa helpottamaan ja saa taas unenpäästä kiinni.

Tämä tauti on raastava ja se ei hellitä vaikka vuodet vaihtuu toisensa jälkeen. Hammasta purren saa
taistella työpäivän tunti tunnilta ja kotiin päästyä on fossiiliolo.
Tämä koneella istuminen on melkein pahinta mitä on ja kauaa tätä ei kestä.Vähänkin pidempään
kun olen ei tästä taho päästä ylös ja niska jumittuu täysin.Selkää särkee koko ajan ja joutuu
vääntelehtimään ettei kangistu kokonaan.
Aina kun poikkean täällä, niin tulee hyvä mieli etten ole yksin ja teitä muitakin on samoine
vaivoinenne.
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Tuolla ajat sitten olen kertoillut omista taisteluistani tämän vaivan kanssa. Säästän teidät, hyvät
"kanssakitujat" kertaukselta, mutta Pilates-tyyppisen venytysjumpan ja kasvispitoisen ruuan kanssa
olen lievittänyt oireitani.
Nyt kevätsäiden myötä tuli taas voimakkaammin tuo pahuksen väsyttävä, paleltava, hermostuttava
kipukierre. Olin jäämässsä kuin mato kiemurtelemaan koukkuun, niin nappasin kaapista
Ibumetinin...ja se helpotti!
Onko jollakulla toisella samanlaista kokemusta? Kuvittelenko sen auttaneen? Mutta tottavie, en
tänäänkään kärsinyt säryistä ja jaksoin koko päivän kestäneen teatterimatkan bussissa istumisineen
ja kävelemisineen, kun otin aamulla sen pillerin!
Olin ihmeissäni, positiivisesti!
En mielelläni lääkkeisiin kajoa, mutta tuon verran saatan tehdä lääketeollisuudelle myönnytyksiä
jatkossakin. Mun fibroni on vuosikymmen sitten maksimaaliseksi diagnotisoitu ja kaikkea on tullut
kokeiltua, mutta ennen ei tätä.
Auringosta nauttikaamme! Sitä on luvassa useammaksikin päiväksi!
Käy sellainen jakso "katkaisuhoidoksi" alakuloon ja pimeään ehkä samoin kuin tuo pillerini
kipuihini...ainakin tällä kertaa!
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Jos emäksisen, esim ruohomössön syönti meinaa tuoda pääkivun, minulla happamen tai hypochylin
(=happo) syönti vie sen pian pois. Kipupillerillä jos liikkeelle kivustaan pääsee, niin hieno juttu.
Täytyy sanoa jotta tehokas puudutus oli tuo pilleri jos teatteriin bussilla pääsee ... bussin ja
teatteripenkitkin kun on pelkkää piinaa, 'parviais ohjelmasta' puhumattakaan...



Huom. 11/2014:  EU kielsi hypochylininkin, liekö liian halpa ja tehokas ... kuten niin
monet muut lääkkeet Tannoponista käärmeenpurama-kortisoniin... Halpa Tannopon
onkin ainoa millä kansoille suunniteltu tappava ripuli olisi parannettu
(väestönvähennys). Tehokas luontaistuote, greipinsiemenuute on myös kiellettäväin
listalla, nyt aluksi sitä saa vielä laimennettuna murto-osaan. Hankalain
haavainhoidossa 100% varma salva kiellettiin tietenkin: Aoromycin, mikä se on kysyy
farmaseutti ja jatkaa: "Oletteko Lääkäri?" Niin jos kuuluisin ritarikastiin, tietenkin sitä
minulle myytäisiin kuten ennenkin - mutta alakerran rahvas repiköön haavojaan...

Selvästi on olemassa kahden kastin lääkkeiden jakelujärjestelmä.

Selkärangan 'nappuloiden' vieressä olevan lihaksiston 'tulehdus' puuduttaa selän. Venytys auttaa
välillä ja lihaksien erittäin voimakas hierominen - 'kaivelu' sormin, tai tärinäkoneella vapauttaa
juoksuun muutamaksi tunniksi: Tällä hetkellä 3h hierontaa tarkoittaa 3h köpöttelyä. Kun vielä
keksisi keinon hieroa rankaa tukevaa lihaksistoa jokapuolelta... Tähän hermo/lihasmassaan ei saa
koskea sanoo hierojat ja lääkärit, näin sillon kun kokemus kivusta puuttuu. onneksi emäntä jaksaa
puoli tuntia painella kropallaan kapeaa kaulimenpäätä rankanivelien väliin... kuuletko ulvontaa?
Tämän käsittelyn jälkeen säkki katoaa.
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Niin vain on, että tuo mainitsemani pilleri mulla toimi eilenkin, kun yritti taas kipu "koukuttaa".
Mutta toistan, että teen myös niitä venytyksiä ja katson, mitä syön.
Siihen selkärangan "nappuloiden" lihasten käsittelyyn on mulla sellainen salaojaputken pätkä,
selkääni hieman leveämpi, ja olen päällystänyt sen sellaisella solukumilevyllä. Käytän sitä kuin
mankelikelaa. "Könyän" sen päälle selälleni ja polvet koukussa "manklaan" selkääni sen päällä.
Aluksi se tuntui vaikealta, mutta nyt se käy jo hyvinkin luontevasti. Voin itse ohjailla
"manklauskohdan" sopivan ärtsyyn paikkaan. Ja mulla tuo homma toimii. Kokeilepa sinäkin!
Samanlaista kaulitsemista harrastan ympäri kroppaa kaulimella tai putkenpätkällä VETÄEN- en
pyörittäen.
Jestas, että ensimmäiset kerrat kirveli, mutta siinähän ne kuonakököt juuri olivatkin! Mutta kun ne
alkoivat sulaa, lakkasi se kirvelykin, eikä se vetely enää sattunut yhtään!
Nyt huomaan heti, jos on tarvis "manklata", enkä jää odottelemaan kuonakökköjen kasautumista!
Kyllä näitä konsteja on tullut kokeiltua monia!!!...Ja näihin on edistytty!
Aina on yritettävä itse tehdä jotakin, muuten menee elo parkumiseksi tai pää pillereistä hoopoksi!
Kivat terveiset! Tsemppiä!
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Karitva, eikös tuo Ibumetin ole ibuprofeenia eli Buranana paremmin tunnettua tavaraa. Hyvä, kun
toimii mutta taitaa olla vatsa vaarassa jos pitkään käyttää.
Täälläkin nuo selkärangan viereiset pikkulihakset ovat usein suurin ongelma, joihin ei tahdo
venytyksilläkään päästä käsiksi. Salaojaputki oli varmaan muovista eikä tiiliputki ?
Kiitos vinkeistä jälleen.



Omron E4 on muuten väsymätön hieroja vaikkei kyllä ole ihmisen veroinen. Ongelmakohtia voi
kuitenkin hoitaa aina tarpeen mukaan.
Viime päivien aurinkoiset säät tekee myös tosi hyvää. Toivottavasti tuleva takatalvi jää lyhyeksi.
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Mistäs tuota OmronE4:sta saa? Mulla pahkuroiden tilsimisen hoitaa 30€ ohlsonin obh nordica 6087,
prismasta saa myös hintaan +150% (lienee sama kuin pressan kannatus%?) Sen alkuperäiset
hieromapäät ei auta, tarvii omatekoset pitkät/kapeat. Kestää käyttää 8h/vrk. Joo nyt täytyis ilmojen
viiletä, on liian kivaa, muuten lämpimän ilman verottajat vie meiltä kaiken, katsokaas tää, video on
jo sensuroitu mutta teksti unohtui? http://www.yle.fi/mot/mb040906/kasikirjoitus.htm

Pillerit auttoi joka kolmas kerta sillon kun niitä popsin (?) vaan hyvä jotta edes silloin. Ny ei vatsa
kestä. Salaojaputket auttanee niihin kohtiin mihin ylettyy, tennispallon lailla, täytyypä kokeilla
rullata.
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Heh, juu, mieluummin muovista putkea ja pehmusteen kera sekin!
Ja toden totta, olen kai hoopompi kuin uskallan uskoakaan, tuo nimenomainen kipupilleri mulla
tepsii, vaikka samaa tehoainetta on muissakin ja kokeillut olen. Lienen luulosairas, mutta kyllä jos
tehoaa, niin kiitän siitäkin!
Vatsan suojaus on, ihan totta, aina huomioitava!
Olisi se mukava, jos joku muukin saisi tuosta selän manklauksesta apua. Aluksi se oli vähän
"könttyröimistä", muistan, mutta vaikutus alkoi tuntua aika mukavalta.
Kannattaa ennen aloitusta tehdä venytyksiä selin makuulla, ettei tule lihaskramppeja heti alkuunsa.
Vettä pitää silloinkin juoda, se auttaa kramppaamistaipumuksiin kuten mangnesium ja pika-apuna
merisuolakidekin kielen alla... Kiva kuulla, kuinka teidän kokeilujen käy!
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http://www.ostokset.fi/pd/8a8695ca/
Tuolta ostin Omronin. En tiedä saako jostain halvemmalla. Varmaan saa. En viitsisi hirveästi
mainostaa. Saatan ostaa kyllä tuon OBH Nordicankin jos Prismasta saa edes 45e. Sehän on vain
puolet Omronista ja hierontakerran hinta. Minkälaiset omat systeemit ole laittanut laitteeseen ?
Silläkö pääsee käsiksi aivan selkärangan vieressä oleviin lihaksiin ? Vieläkö muuten roikut
"raatona" lu@ukko kuten aikanaan kerroit ? Yhdistettynä muihin venytyksiin se auttaa mielestäni
pääsemään käsiksi selkärangan viereisiin lihaksiin vaan mikäänhän ei riitä pitämään niitä jatkuvasti
kunnossa. Kaikkein pahimmat kivut saa kuitenkin vältettyä.
Lääkärini sanoo, ettei tulehduskipulääkkeiden, kuten Buranan sukulaiset, pitäisi edes auttaa
fibrokipuun, joka ei ole tulehduksellista, mutta kyllä vahva Ketorin joskus toimii. Turha käyttää
kuitenkaan jatkuvasti. Haku on päällä myös salaojaputken pätkän suhteen. Mistä Karitva hankit
omasi ?
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Sitä tukevaa muoviputkea saa rautakaupasta.
Kai se virallisesti on viemäri ja vesiputkea nimeltään, sellaista harmaata putkea mulla on, 10 cm
halkaisijaltaan. Se on päällystetty ns. retkipatjakerroksella pehmikkeeksi.
Kyllä senkin kanssa kiemurrellessa ihan "makeita" nikamavälejä löytää!
Mutta esim. hartiaseutuja, nilkkoja, pohkeita ja polvien sisäsivuja "vetelen" puolta ohuemmalla
putkella ja kaulinkin on hyvä, kunhan ei pääse pyörimään! Rekkitankokin, sellainen ovienväliin
pingotettava on tosi hyvä, ja hartioiden jynssäämiseen napakka.
Ei kun leipomaan...!
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Jaa tommoin elektroniikka hieroja. Mulla on yksi rimpula (sama kuin allaolevassa linkissä s.366),
sen elektrodit meni hetikohta pilalle. Silloin kun se toimi (geelin kanssa) niin se oli hyvä. Kauanko
sulla on se ollut, toimiiko luotettavasti?

Mekaanisessa Nordicassa on alunperin vaihdettavat päät. Omassani omatekoiset kärjet: noin 20mm
pitkä 10mm paksu, pyöristetty muovinen. Ilmeisesti helpoin tapa saada lähes samanlainen
(kapea=uppoaa) on veistää mukanatulevat varakärjet kapeammaksi. Se että kärki on pitempi,
tietenkin antaa ulottuvuutta ja tuo sivuttaisliikettä lisää. Prisman hinta oli yli 70€... ja joutui
vääntään kättä ennenkuin tilaus onnistui ... clasohlson.fi today ... se näyttää vaihtuneen tohon 44€
romuun joka kestää kolme viikkoo... älä sitä osta
http://www.clasohlson.fi/pdf/ClasOhlson_Kat2007_FI.pdf s.366

Päivitt venytys oli alussa muutaman kuukauden avain juoksenteluun. Nyt teen enää viikottain,
ilmeisesti venytys on hommansa hoitanut? Elikkä toisin sanoen siis sen 'teho' on tavallaan hiipunut.
Sama teline on nyt täs sänkyssä, polvitaipeesta veto, reisilihasta tilsivä nordica pärisee toises kädes

Auttaahan noi temput toki, lähes aina 4-8h hieronta päästää sängystä 2-4h kirmailuun ja voi
askarrella lähes terveen lailla. Pitää muistaa kuitenkin hillitä tai joutuu viikoks kokonaan sänkyyn.
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Mua särkee... turvottaa...*******taa... väsyttää... sydän hakkaa... huippaa... nälättää...
janottaa...pissittää... ja kun pitäs olla elämän kevät... uusi auto persiin alla. Mutta kun ei jaksa niin ei
jaksa olla kuin naama norsun "piip". Tätäkö tämä nyt sitten on??? Viime viikolla hymyilin... karsin
puita... haravoin... kävelin ihania lenkkejä auringossa... leikin lapsen kanssa... jaksoin... jaksoin .. ja
jaksoin. Ja nyt... mikä taas meni vikaa???
Terv. 47 vuotta oikeasti... 147 vuotta henkisesti ja ruumiillisesti... ääh!!!
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Omronissa ei tarvitse geeliä. Läpyskät pitäisi kyllä jo uusia mutta olenhan käyttänyt niitä jo pian
vuoden. Pesemällä saa ne toimimaan paremmin ja kun niitä käyttää lähinnä selässä selässä maaten
niin eihän ne mihinkään karkaa. Uudet läpyskät maksaa muistaakseni n 15e eli eihän käyttö ilmaista
ole. Monenlaista ohjelmaa, osa aika turhia tosin, löytyy eli ei ole aina samaa jyystämistä. Instruhan
tuota myy myös jos haluat käydä hipelöimässä laitetta ennen hankintaa.
Täällä pitkät venytykset on tehtävä vähintään viikoittain, mielellään kahdesti. Syksyllä yritin tehdä
joka päivä ja joka kerta tuntui tarpeelliselta. Välillä tuntui, että pelkillä venytyksillä saa sen verran
apua ettei Omronista ollut enää kovin paljon lisäapua. Nyt on Omron taas käytössä. Mikään temppu
ei saa kirmailemaan mutta pitää tosiaan pahimmat kivut kurissa. En ole kyllä koskaan kokeillut 4-
8h ajan. Välillä saan Omronista myös migreenioireita. Mekaanisesta laitteesta niitä ei ehkä tulisi.

Crisse2
Jäsen lähetetty: 30-03-2007 20:31     Napsauta tästä nähdäksesi Crisse2 profiilin
Muokkaa/poista viesti

KARITVA: Ethän ole käynyt Turussa päin, vai mistä olet ton "mankelin" keksinyt
FIBROKANS: Samalaista vuoristorataa täälläkin käydään ja ihmetellään mistä mikäkin johtui.
Välillä on niitä parempia jaksoja ja kuvittelee olevansa taas terve ja kaiken sietävän. Sitten pienen
jakson jälkeen putoaa taas korkealta ja kovaa.
Yrittää selvitellä mistä kivut taas pahenivat, mutta salapoliisityö ei vain onnistu.
Vuosia ja vuosia olen yrittänyt selvittää mistä paheneminen johtuu, mutta ei koppa riitä sitä
selvittämään.

karitva
Jäsen lähetetty: 30-03-2007 21:33    Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Ihan oikein, Turun tienoolla viisastuu monin tavoin!
Joku vuosi sitten tuon "manklauksen" opin, hyvin opetettuna ja perusteltuna. En luovu siitä!
Yli 10 vuotta sitten otin käyttöön tuon ehdottoman venyttelyohjelman, jonka eräs tanssinopettaja
mulle kädestä pitäen neuvoi. Siitäkään en luovu, en veden juonnista pari litraa päivässä enkä
myöskään kasvisvoittoisesta ravinnosta ilman maitotuotteita.
Kaikki, mikä yleensäkin turvottaa, kerää nestettä tai saa aikaan rasitustulehdusta on tarkassa
syynissä ja sitä kautta pois "ohjelmasta".
Pitää kuulostella itseään, venytellä ja manklata, ja kun kunto sallii, myös rehkiä!
Henkinen itsensä hallinta, positiivinen ote asioihin, relaaminen omissa oloissaan eli "aikaa
tärkeimmälle henkilölle", sekä hankkeiden maltillinen aikatauluttaminen ovat välttämättömiä
minulle.
Kaikki, mistä henkisesti virkistyy ja relaantuu, kivat innostavat kaverit ja mielenmaltti auttaa
"hoitumaan" tämänkin vaivan kanssa! Itseään oppii tälläkin alalla kuuntelemaan ja tuntemaan omat
reagointitapansa. Voi sitten välttää pahimpia karikoita!
Ja tänäänkin, oltuani kaksi päivää 2-vuotiaan pikku pojan kaitsijana eli iloisessa liikkeessä koko
ajan, turvauduin tuohon mainitsemaani kipupilleriin, -alkava särky hellitti!!!Kummallista! Muut
vastaavat tuotteet eivät ole tehonneet. Outo juttu?!
Ja sitten venyttelyt, niin saatanpa nukkuakin urakan jälkeen mukavasti!
Tsempataan ja kuullaan...



fibrokans
unregistered lähetetty: 31-03-2007 10:03           Muokkaa/poista viesti

Mä asun kans Turun seudulla mutta en tunne ollenkaan viisaaksi itseäni tän taudin suhteen... tosin
olen vielä ihan vihreä... diagnoosista vuosi ja taudin myöntämisesta muutaman kuukausi.

karitva
Jäsen lähetetty: 31-03-2007 18:06     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Vitsi, vitsi... Ei Turku viisautta takaa, mutta kaikenlainen kokeilun ja tiedon sekä hoidon saannin
mahdollisuudet ovat täällä kohtalaiset.
En nyt sentään käy julkimainostajaksikaan millekään taholle erikoisesti. Kaikki ei tepsi edes
kaikille.
Mutta tuo tuleva matalapaine tuntuu varmaan monilla jo kipuherkkyytenä... Mulla ainakin. Tunnen
tarvetta pukeutua kunnon fleecepukuuni, jonka tiedän auttavan kuten tiettyjen
villatrikoidenkin...veneillessä sen eristysmateriaalinsa oppii tunnistamaan. Mulla se on tuo paksu
muheva fleece, ei mikään sellainen kevytversio.
Kannattaa varautua etukäteen. Nukunkin usein tuo puku päälläni! Eikä tämä kipuilu tai tuo
"eristystarve" ole kiinni edes sisätilan lämpöasteista, olen huomannut!!!
Joten pääsiäistaiat on tarpeen...

Crisse2
Jäsen lähetetty: 31-03-2007 19:12    Napsauta tästä nähdäksesi Crisse2 profiilin
Muokkaa/poista viesti
KARITVA: Meinaan vaan kun itsekkin opin sen mankelihomman siellä Turussa käydessäni.
Samanlainen putken pätkä täälläkin on, mutta en ole sillä mitään helpotusta selkääni saanut. En
tiedä lopetinko sen mankeloinnin liian aikaisin vai mistä johtui. Mutta niinhän se on että jollekkin
sopii se mikä toiselle ei.

fibrokans
unregistered lähetetty: 31-03-2007 22:23          Muokkaa/poista viesti

Mä "fyllään" itteni kunnon kulauksella konjakkia. Mulle ei auta viluun mitkään flleecet eikä
villafiltit... Konjakki auttaa nukkumaan mennessä hetkeksi. Tuo kivan lämmön tunteen. Muuta
alkoholia en sitten käytäkkään. Tuo matalapaine on kyllä huomattu. Tehdään tästä julkisempi lista
vielä ja tuo Pekka Pouta toimettomaksi. Joukkovoima jyllää. Jos tuhat fibroilijaa jyrää Pekan
ennustukset niin Pekka on työtön )
Mulla nuo kädet on pahimmat. Silloin kun on oikeen paha niin kaikki putoo käsistä. Ne on jotenkin
niin tunnottomat ja sellaiset kehonulkopuoliset roippeet tuossa. Samaten kun on oikein paha päivä
niin koko olotila on kuin asustaisi jossain kuplan sisällä ja muu maailma elää omaa elämäänsä
ulkopuolella. Jotenkin sama tunne kuin nukahtaa pihakeinuun ja kaikki naapurin lasten (lue:kakarat)
äänet alkaa hävitä jonnekkin usvaan. Epätodellinen olo. Mutta tilanteeseen tuo hetken helpotuksen
rentoutuminen ja pikku tirsat sohvalla. Tosin siitä noustessa on ihan tönkkö mutta pikku
venytyksillä pääsee taas elävien kirjoihin.



karitva
Jäsen lähetetty: 01-04-2007 13:10     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Nii-in! Tuttuja ovat kuvaamasi oireet! Taikoja vain vaihdellaan! Hyvin kuvattu tuo tönkkö olo
"tirsojen" jälkeen ja samoin olotila ennen niitä!
Ja jos jonkun venyttely- tai muun manklaus- ja jumppausmetodin hyväkseen tuntee, niin
säännöllisyys takaa parhaan tuloksen. Ei kannata jäädä odottelemaan "pakollista tarvetta" ja
epätoivoista tilannetta.
Alkoholista en ole apua löytänyt. Voi hyvinkin olla, että konjakki veisi hetkeksi viluisen olon pois.
Virpoin, varpoin vitsat käyvät, tulevaks´ vuodeks´ nivelet notkeiks´
---eikä miksikään aprillipilaks´!
Siis taikomaan...

lu@ukko
unregistered lähetetty: 07-04-2007 21:17        Muokkaa/poista viesti

Taiat saa suolen kuralle mutta tästä tossumallista löytyy hyvää lonkalle & kipeälle selälle.
http://www.swissmasaius.com/Default.aspx?lang=en-US
Sivulla animaatiota jalan asennosta ja uskottavilta tuntuvia väitteitä kropan /jalan asennon rasitus
mekanismeista. Tuo sivu sisältää urbaanin myyntilegendan masaiheimon jaloista ja sen voit
unohtaa... pallojalkaisia neekereitä ei sittenkään ole ... mutta muuten monon pohjan idea tuntuu
toimivan.

Testasin tota ajatusta vanhoilla sandaaleilla joista leikkasin kannan vinoksi ja sitten irrotetun
palasen pyöräytin ympäri ja liimasin sen sikaflexillä keskelle pohjaa. Lopputuloksena tollaisen
'mtb-masaimonon' irvikuvake. Nyt on sandaalissain ikäänkuin pallonpuolikas puolivälissä
jalkapohjaa. Uskomaton ja välitön helpotus lonkan kivulle! Huom. Kokemusta asiasta ei ole kuin
tältä päivältä... eli jäitä hattuun ettei lume efektit sulata lumiukkoa, mutta tutuilla on pidempi
kokemus ja on kuulema auttanut. Sanoi jotta ei sais käppäillä kuin 10min kerralla; nyt onkin mulla
jalat kuin tulessa.

Merkillinen kokemus on tää fibrojalkaisen jalanpomoptus kahvipöydässä noiden 'mtb sandaalien'
kanssa. Pohje ja reisi lihaksen harjoottelun helpotusta ei voi sanoin kuvata.
Elä osta, ensin kokeile auttako sinua, virittämällä jotain sandaalis jalkaosan keskelle. Pieni pyyhe
rullalle tms?
Aiheesta löytyy myyjiä googlaamalla pilvin pimein sanalla "mtb footwear".



Terveys
Fibromyalgia (Sivu 10)
Tämä aihe koostuu yhteensä 10 sivusta:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Aikavyöhyke: GMT+2

Seuraavaksi uusin aihe | Seuraavaksi vanhin aihe
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Lähetä uusi aihe  Vastaa viestiin
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------------------------------------------------------------------
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Oma profiilisi | Rekisteröidy | Omat asetukset | FAQ

lu@ukko
unregistered lähetetty: 08-04-2007 12:10        Muokkaa/poista viesti

Sivustolla löytyy myös yliopistojen tieteellisiä tutkimuksia(em kenkäkauppiaan teettämiä),
ainoalaatuisia lajissaan. Merkillistä että näissä tutkitut lihaksiston EMG käyrät osoittaa samaa kuin
omat lonkan ja alaselän 'tuntemukset' jalkaterän asennon suhteessa: välitön helpotus. Jalan, selän
vatsalihasten (mm. rasitusta kuvaavat) sähköiset signaalit eroavat jopa 30-80% - jalkapohjan
tuennasta riippuen. Lonkan ja selän asento/kulmat muuttuu ratkaisevasti vähemmän rasittavaksi.

- Sheffield Hallam University 8.1.2004: Changes in gait characteristics of a normal, healthy
population due to an unstable shoe construction
http://www.swissmasaius.com/files/00001216/00001061/sheffield_final_report.pdf
- University of Calgary 6.30.2004 Effect of an unstable shoe construction on lower extremity gait
characteristics:
http://www.swissmasaius.com/files/00001215/00001061/Calgary_Study_Complete.pdf

karitva
Jäsen lähetetty: 08-04-2007 13:37     Napsauta tästä nähdäksesi karitva profiilin
Muokkaa/poista viesti

Hei vain! Taikaa se tuokin on! Eikä mene vatsa kuralle! Kiva kun apua "taiotaan" vaikka mistä.
Eikö tuo "mono-oppi" annakin tukea yksilöllisen pohjallisen tarpeellisuudesta?
Kyllä tuota jalkaterän kallistuskulmaa on tullut tuettua monin tavoin ja juonta siinä jutussa on
paljon, mutta yksilöllisen mitoituksen tarve on huomioitava.
Käytän muotopohjallisia aina ja päivitän ne, mutta tuo lihasjumppa on hyvin tärkeä juttu siinä
ohessa.
Kerronko sulle vielä yhden "taikani"? Pistän villasukat jalkaani, istun tuolin reunalle ja nostan
jalkaterän maasta ja hinkkaan kantapäätä lattiaan...polvi suoraksi ja koukkuun...30 kertaa peräkkäin
ja sitten sama toisella jalalla. Sillä on lähes virallinen nimikin, "sukkajumppa"!!!
Tekee hyvää jalan verenkierrolle,lihaksille ja nivelille. Helppo toteuttaa vaikka lentokoneen
ahtaudessa! Eikä aiheuta vatsaoireita!!!
Ei kannata kävellä sukkasillaan kotosalla, vaan toppauksia tavalla tai toisella meikäläisen jalkaterä
tarvitsee aina.
[This message has been edited by karitva (edited 11-04-2007).]



lu@ukko
unregistered lähetetty: 23-04-2007 10:18      Muokkaa/poista viesti

Kengän muodolla tuntuu olevan selkeä yhteys lonkan asentoon ja siitä seuraavien hermosärkyihin.
Selkeä apu -kävellessä- on minulle tullut kun lenkkarieni 'majavanhäntä' kantapää on vuoltu pois.
Silloin jalan kohtauskulma on samantapainen kuin em. animaatioissa mainittu luonnollinen
paljasjalan kantapää-astunta. (Huom. Puhun kävelystä, eli siis olen näillä avuilla päässyt taas
kävelylle jo 2x !)

Juoksussa ja hölkässä vaatimukset kengänpohjan muodolle ovat tietenkin erilaiset, minulle koko
asia on mysteeri. Tassuttelijalle sandaalinpohjan ulkopuolen keskellä oleva kohouma tekee niistä
'keikkuvat' ja tuntuu että niillä voi harjaannuttaa em. lihaksia niveliä. Nämä tasapainon ylläpitoon
vaikuttavat lihakset mulla ovat varmaan surkastuneet, sillä tähän asti aina on 'täytynyt' olla tukevat
jalkineet. Pohjan sisäpuolen muoto on toisella sijalla (nehän mulla onkin viimesen päälle
anatomisesti muotitoillut).

Tämän lyhyen kokemuksen perusteella tuntuis että kenkähömpässä kyseessä on
ruuvimeisselikauppiaan myyntiunelma -syndrooma: kahva on värikäs ja muotoiltu pikkurillekin
mukavaksi, mutta kas, ruuvit ei aukee... Muotoilussa tärkein eli meisselin kärjen sopivuus ruuvin
kantaan on jäänyt myyntimiesten puheiden alle. (Uistimissakin väri on uistinkauppiaalle tärkein
ominaisuus.)

Fibroilija
unregistered lähetetty: 23-04-2007 15:35           Muokkaa/poista viesti

Oiskos tuommoiset kengät hyvät? www.swissmasai.fi
Aattelin ite mennä ainakin kokeileen, kun Stokkalla niitä noiden sivujen mukaan on.

Tutkimukset kesken
unregistered lähetetty: 23-04-2007 23:07         Muokkaa/poista viesti

En ole vielä lukenut kaikki juttuja, kun nyt vasta löysin tämän keskustelupalstan.

Onko kellään toisella sellaista ongelmaa, että kaula ja niska ei kestä minkäänlaista vetoa. Jos
vähänkin saan kaulalle kylmää tai joku autossa pitää hetkenkään ikkunaa auki, alkaa kaulaa ja
niskaa särkeä. Särky useimmiten siirtyy seuraavana päivän toiselle puolella kaulaa, mutta koskaan
molemmat puolet eivät ole yhtä aikaa kipeinä. Mikään särkylääke ei tehoa vaan ne kaksi tai kolme
päivää on vain kestettävä olkapäähän ja päähän asti tuntuvaa, inhottavaa kipua.

lu@ukko
unregistered lähetetty: 25-04-2007 12:48          Muokkaa/poista viesti

No just tuota kenkälinkkiä yritin teitil esittää... monosta ei ole kokemusta eikä köyhän stokka täällä
niitä tunne. Oman koevirittelyn perusteella on hyvä idee. Pitää varautua 'luistelijan jalkakipuun'.
Jouduin jättään monot nyt sivuun kun innostuin tosa hommaileen ylitte sietokyvyn ja siitäkös
sänkykausi alkoi.



Hei "tutkimukset kesken": ne on aina kesken... mutta lueskeles koko ketju, siellä löytyy monta
apunixiä. Minulla kaulan alue & ristiselkä pitää aina olla hyvin suojattu vetoa vastaan tai hetikohta
on tosikipee. Luulen että lihasten kiristyminen johtaa heikkoon lymfanestekiertoon jolloin lihakset
entisetään kovettuu ja verisuonetkin menee 'lyttyyn'. Lymfakierron kehnous on fibron merkittävä
ongelmakenttä vaan mikälie tämän syy/seuraus?

lu@ukko
unregistered lähetetty: 09-05-2007 16:28           Muokkaa/poista viesti

Vastajulkaistu FDA:n raportti USAssa - pudotti lääkefirmojen osakekurssia...
http://www.nytimes.com/2007/05/09/business/09anemia.html?_r=1&hp&oref=slogin

Otteita tesktistä: "Maailman suurimmat lääkeyhtiöt maksavat satoja miljoonia lääkäreille
anemialääkkeiden myyntipalkkioina. Mitä €nemmän myy, $itä €nemmän lääkäri nettoaa. Kyseiset
lääkkeet ovat vaarallisia jo normaaliannoksina... Toisin kuin muut lääkkeet, anemialääkkeillä ei ole
annostusohjeita: mitä isompia annoksia lääkäri määrää, sen enemmän tilille kopsahtaa
myyntipalkkioita.

Sensijaan että olisi todisteita lääkkeen positiivisista vaikutuksista, monet testit osoittavat sen
isompien annosten lyhentävän potilaan elinaikaa (kaunis sana murhalle, eikö totta?). Lievän
anemian hoidossa ei ole mitään todisteita että lääkkeestä olisi mitään hyötyä.
Aranesp and Epogen (epoetin and darbepoetin), lääkkeet Amgen; Procrit, Johnson & Johnson -
valmistajien maailmankuppaus on 10 mrd$. Lääkettä käytetään anemian, munuaisvaivojen (dialyysi)
'hoidossa' ja kemoterapiassa.

Kun lääkettä testattiin 1996 ja testipotilaita alkoi kuolla enenevässä määrin sydänkohtauksiin ...
kokeet (yllätysyllätys?) keskeytettiin.
By ALEX BERENSON and ANDREW POLLACK
NYTimes Published: May 9, 2007

Two of the world’s largest drug companies are paying hundreds of millions of dollars to doctors
every year in return for giving their patients anemia medicines, which regulators now say may be
unsafe at commonly used doses.
--------------------------------------------

Aivan linjassaan tuo on 'lintuinfluenssa' -rokotteen kanssa: kun yksi ihminen bantustanissa kuolee
(kuka tarkistaa?) 'lintu'flunssaan, kaikki lehdi$tö on kuvaamassa ja paisuttamassa olematonta asiaa.
Viikossa meitä ihmisiä kuolee 500.000, syntyy 1.000.000 - eikä uutiskynnys ylity. Mutta: näin
saadaan keisarin uudet vaatteet ostatettua kansalla ja synnytetään täysin kritiikitön 'rokote'
ostoryntäys verorahoillamme tautiin jota tuskin on - ja johon vielä vähemmän on todistetusti
toimivaa rokotetta. Kukahan osakkeet omistaakaan ao. 'rokote'firmoille?

eräs fibroilija
unregistered lähetetty: 11-05-2007 07:34           Muokkaa/poista viesti

Hei. Joku teistä kysyi Nykäsestä voin suositella häntä lämpimästi on asiantunteva ja ottaa potilaan
huomioon. Kun Nykäsen vastaanotolle menee ensinmäisen kerran aikaa kuluu reilu tunti ja käydään
läpi koko elämän kaari joten ottakaa mukaa kaikki paperit jotka liittyvät terveyteen. Nykäsenllä ei
ole koskaan kiire ja samoin on myös Jukka Pekka Kourilla



Viimeisessä reumalehdessä jota saa reumaliitosta tai reumayhdistyksistä on kokosivun aukeama
jossa kerrotaan fibrosta .Mahdollisesti kirjoitus tulee reumaliitonsivuille eli www.reumaliitto.fi ja
siltä julkaisut.

Olen perustanut noin kolmevuotta sitten yhdistyksen jonka linkki on
www.saunalahti.fi/~marittta/fibro
ja pyrin tuomaan fibro mahdollisiman paljon lääkäreiden ja jhoitohenkilökunnana tietouteen jotta
meidät otettaisin vakavasti.
Oma kokemukseni: Sain itse fibro-diagnoosin 2001 ja "sen jälkeen ennne ole sairastanut mitään
muuta kaikki fibron piikkiin" Jorvin sairaalan yksi ylilääkäri sitä mieltä että minua ei kannata edes
otta enään vastaan fysiatriselle osastolla koska olen vain luulosairas . Hänen mielestää
käsioireenikin johtuivat vain tupakanpoltosta ja ylipainosta mutta viimein leikaukseen pääseenä
kysyin leikaavalta lääkäriltä löysikö hän nämä sieltä ranteestani kun leikkasi niin hän vastasi että
kyllä sielä oli ihan oikea vika eikä tupakka tai ylipaino. Saadessani lähetteen Meilahden kipupolille
kipujen takia niin kysellesäni koska pääsen vastaus oli että heidän ylilääkäri on katsonut lähetteen ja
lähettää kirjalliset hoitoohjeet lähettävälle lääkärille tämä on varmnaan nykyaikaa ettei potilasta
tarvitse nähdä vaan hänet voi hoitaa lähetteiden perusteella.Kuulin varmalta taholta , että
vakuutuslääkäreillä on Suomessa yhteinen päätös , että fibroa sairastavat eivät pääse eläkkeelle ja
jos heille tulee mahdollisesti jokin muu sairaus papereihin lisäksi niin sekään ei vaikuta eläkkelle
pääsyyn myöntävästi

Olen itse taistellut noin 6 vuotta eläkkelle pääsyn toivossa Ilmarisen kanssa toista kertaa paperin on
jo vakuutusoikeudessa ja minulla on kahdeksan minua tutkineen erikoislääkärin paperit mukana
joista ilmenee etten pysty tekemää entistä ammattiani ( suurtalouspuoli eli keittiötyö 28 vuotta)enkä
mitään rasittavaa sillä minuulla on noin 10 kg nostorajoitus selkäsairuteni takia.Tässä muutama
esimerkki omalta kohdalta.
Pyrin saamaan jonkun tv kanavan tai jonku lehden tekemään jutun fibropotilaan asemasta
nykyyhteiskunnassa ja lähetän eri tahoille kirjeitä asian tiimoilta katotaan onko näistä mit'än apua.
Ilmoitelemn täällä jos onnitus saamaan tätä asiaa esille.
Yritetään jaksaa eihän täsää muukaan auta.

Fibroilija
unregistered lähetetty: 12-05-2007 20:56        Muokkaa/poista viesti

Poltatko vielä tupakkia? Itse jouduin lopettamaan, kun kivut olivat kahta kauheammat polttaessani
tupakkia. Toi sun ammattis on kyllä sellanen, että sitä hommaa ei todellakaan tällä näivetystaudilla
tehdä tuntiakaan päivässä.
Mullakaan ei kaikki läheiset, työkavereista puhumattakaan (ovat vielä miehiä) juur ymmärrä,
kuinka kipeä sitä voi ollakkaan, kun näyttää ihan terveeltä.
Mutta kunnon naurut sillon tällön hiukan helpottaa oloa.

Mieheni sen näkee parhaiten, kun ei meinaa illalla kunnolla soffasta ylös päästä, kun on niin kankea
ja kävelen kuin aku ankka. Mieheni passaa mua iltaisin, kun makaan soffalla eli tuo juomaa ja
syötävää, laittaa ikkunaa auki, verhoja kiinni ettei aurinko paista silmiin jne...
Aamupäivät oon paljon vetreempi ja vähemmän kipeä, mutta iltaa kohti kivut ja lihasten jäykkyys
sekä uupumus lisääntyy.



fibrokans
unregistered lähetetty: 16-05-2007 10:23          Muokkaa/poista viesti

Voi juma... että meninkin syömään (lue:ahmimaan) äitienpäiväkakkua kolmena päivänä. Nyt sitten
särkee. En tietty voi koskaan olla varma mistä nuo kivut pöllähtää mutta kova epäily on. Minulla on
ollut tosi kiva jakso jo muutaman viikon mutta nyt en tahdo aamuisin päästä käyntiin ollenkaan
ennen baratabsin vaikuttavaa osaa. Kävelemässäkin on niin tönkkö olo että pelkään sen jo näkyvän
muillekkin. Onkos tuo sillain että kun makeaa syö niin kivut lisääntyy vai olenko ihan hakusessa??
Inhottavaa kun sormet ovat ihan nakkeja eikä toimi ja tavarat putoilee. Ihan "mummo-olo".

Fibroilija
unregistered lähetetty: 17-05-2007 06:38          Muokkaa/poista viesti I

tse en ole sokerin syömisestä huomannut yhtään mitään negatiivista. Itsekkin söin kolmena päivänä
makeaa ja sunnuntaina varmaan puol kakkua, kun 2 paikassa sitä piti syödä ja paljon.
Mutta naudanliha lisää kipua, jos menee syömään sitä enemmän kuin yhtenä päivänä kerrallaan eli
esim. kerran viikossa voi hyvin syödä hyvän liha-aterian.
Muuten syön paljon kalaa, kanaa ja kasvikunnan tuoteita sekä täysjyväviljaa ja riisiä.

fibro
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Pehmein menetelmin hoitoa fibromyalgiaan ja kipuihin
"Olen kiinnostunut näistä kiinalaisen hoitotavan menetelmistä varsinkin siksi, että niissä ajatellaan
ihmistä aina kokonaisvaltaisesti."
"Ihminenhän ei ole mikään niska- ja hartia-seutu pelkästään, vaan ihmistä määrittää koko tunnetila
eli miten esim. kiire tai muut työelämän paineet vaikuttavat ihmiseen kauttaaltaan."

Näin pohtii työterapiaohjaaja Anna-Leena Toivanen.
...

Kipu-uupumusoireyhtymä voisi olla sopiva fibromyalgian suomennos
Fibromyalgiapotilaan monioireisuus voi johtaa useisiin eri tautidiagnooseihin, mikä eivät niinkään
johdu oireista tai kliinisistä löydöksistä, vaan lääkärin erikoisalasta. Osa lääkäreistä suhtautuu
fibromyalgiaan epäillen ja torjuvasti. Eniten tämän diagnoosin käyttöä vieroksuvat
sosiaalilääketieteellisten etuuskysymysten parissa työskentelevät lääkärit. Suomessa diagnoosi
M79.0 ei kelpaa työkyvyttömyyseläkkeen perusteeksi.
On valitettavaa, että monet lääkärit suorastaan purkavat turhautuneisuuttaan fibromyalgiapotilaisiin.
Monet erikoislääkärit eivät huoli tutkittavakseen tällä diagnoosilla lähetettyjä potilaita. Korkeintaan
näistä potilaista pyritään seulomaan sairaudet, joihin on vaikuttavaa hoitoa tarjolla. Potilasta ei
pyritäkään hoitamaan.

Ammattiauttajatkaan eivät näytä muistavan, että olivatpa potilaiden kivun mekanismit mitkä
tahansa, kipu on aina henkilökohtainen kokemus, jota kukaan toinen ei voi kyseenalaistaa.

Olisikohan potilaille avuksi, mikäli oireyhtymän suomenkielinen nimitys muuttuisi
pehmytkudoskipuilusta kipu-uupumus-oireyhtymäksi?
Pekka Hannonen reumatologian professori
Kuopion yliopisto sisätautien ylilääkäri
Keski-Suomen keskussairaala 40620 Jyväskylä



pekka.hannonen@ksshp.fi

Kirjoituksen lähteenä on käytetty artikkelia:
Hannonen Pekka ja Mikkelsson Marja:
M79.0 - mistä fibromyalgiassa on kyse ja mitä hoidoksi?
Duodecim 2004;120:237-46.

Pekko
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Olisikohan fibro pelkkä URL ollut riittävä eikä koko tekstin kopiointi muualta netistä ? Oliko joku
omakin kommentti joukossa ?
Saavatko Suomessa lääkärit palkkioita kirjoittamistaan lääkkeistä ? Tietääkö kukaan. Monilla
vanhuksilla on ainakin ihan käsittämätön määrä lääkkeitä. Isoäitini lääkitys lopetettiin, kun lääkärit
ajattelivat, että kuolee lähipäivinä. Lääkkeiden lopetus saikin kunnon parantumaan ja hän
sinnittelikin vielä vuosia.

lu@ukko
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 "Salomon saarten seminaarit" ainakin pyörivät myyntitykeille ilmaisen vauhdikkaasti. Muut seikat
on syvemmin salattu: lääketehtaat valitsevat ainna 'vuoden lääkärin'; käyppä kysymässä siltä. Älä
välitä mitä tuo vastaa, seuraa vaan korvien väriloistoa...

Nyt löytyi kova peli hierontaan: OBH Nordican selän hieronta /shiatsu jne istuin. Invertterin kanssa
voi hieroa tätä fibroselkää vaikka ajaessa. Nyt on viikon ollu ja tiedän että tästä 'alkaa uusi elämä'...
Lisänä tietysti kaikki naiemmin mainitut ja vasta aloitettu emännän kaulinkäsittely: kaulimenkahva
selkänivelten väliin ja emäntä nojaa paionollaan (kuuluuko huuto?). Honkogissa laite maksoi 200€,
muualta saanee viel halvemmalla.

Seuraus: selästäni ei em. Hannonen enää löytäisiu fibropistettä! (Hänelle hiuksen molekyyli
koostumus analyysi on kuulema uskomustiedettä; uskomaton tiedemies kun ei hiukkas
spektrianalyysiin usko!). Muuten fixun oloinen mies, kannattaa käydä.

Pekko
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OBH Nordica Shiatsu Gigantissa 119e. Saattaisin käydä tutustumassa vaan kun ei ole autoa ja
Gigantit hankalissa paikoissa. Kehu lisää jos laite edelleen toimii..
Jos kipuja saisi paremmin haltuun jäisi jäljelle ainakin uupumus. Mites borrelioosi ? Kuulemma
testeillä ei saakaan poissuljettua sitä luotettavasti. Lääkärini on moneen kertaan niitä teettänyt
pyytämättä vaan turhaan. Kuka osaisi asiaa ? Oireetkin ovat kuulemma erittäin yksilöllisiä.



lu@ukko
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kyseessä sama tuote, tuntuu halavalta? Yks istuin hajos jo kun 'kaik kyläläiset' 10-200kg kokeili sitä
jo. Osa huokaili, osa kehui, osa sanoi höh/hyi - mutta takuu toimii vuoden... Prismassa näyttää
olevan kanssa, siellä oli myöskin testilaite. Mulle selkänojan ylös/alas traversoiva siatsu pallukat
löysää kipunarua 2-4 tunniksi, ehdoton peli! Istuinosan päristin on joutava... Tässä makoilen sen
päällä käyttö-ohjeen vastaisesti ja annan 'hierojan hoitaa' - siittä johtuu myös nää krotusvrheet.

Jos Borreolis vasta-aineet löytyisikin, niin hyödyttäisikö sekään mitään? Ei ainakaan tuntemiani
henkilöitä.

Pekko
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OBH6082 on tuo Gigantin laite, joka http://tinyurl.com/344968 mukaan on 119e. Täytynee käydä
Prismassa koeajolla. http://www.musta-lammas.net/ sivuilla löytyy lisävaihtoehtoja vaan hintoja ei
näy. Tuskin ovat kovin halpoja. Onko kenelläkään kokemuksia ? Kipukoukku on aika veikeä.

lu@ukko
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On se eri laite. OBH6088:ssa tuplahinta:
http://obhnordica.net.dynamicweb.dk/Files/Billeder/FI/lehdistotiedotteet/OBH_Nordica_Shiatsu_60
88.pdf

_______________________________________________________________________________
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Keskustelupalsta on väliaikaisesti pois käytöstä päivitys- ja muutostöiden takia.
Ole hyvä ja palaa myöhemmin uudestaan.

Ultimate Bulletin Board Version 5.45c

"16-06-2007 Keskustelupalsta on väliaikaisesti pois käytöstä päivitys- ja
muutostöiden takia."

'Väliaika'. jatkuu. vielä. 17.06.2016.

Löysitkö syyn sensuurille? Sattumalta bongasin tämän sivun hieman ennen sulkemista ja laitoin
talteen. Tässä se nyt on taas... kopioi jo taltehen.

Loppu.



100% SENSUURI
Ainoa tapa pitää jatkuva rahvaan ryöstö käynnissä on sensuuri. Sen ilmenemismuotoja on
myös nk. vapaan keskustelun palstoilla jatkuva trollaus. Kuten esim islamofacistien häiriköinti
murhauhkauksineen: poliisien mielestä 'palvelua'. Vapaata keskustelua ei olekaan enää missään:
viestien poisto ja väärentely ratkaisee 'kaikki ongelmat. Eihän lukija edes tiedä mitä ei tiedä, eikä
myöskään sitä, kuka on kirjoittajan palkanmaksaja...

Eräs tehokas kansan mieleipiteen muokkaaja: 2000-luvun taitteessa synnytettiin bulevardin päähän
islamofacistien tuhatpäinen trollitoimisto. se on saanut käydä informaatiuosotaa homppilan yms
asioiden puitteissa vallaten kaikki keskustelupalstat. Tämä toimii yhteistyössä kaikkien forumien
ylläpidon kanssa ... parhaimmillaan kirjoittajan viestit käännetään ylösalaisin ja lopulta suljetaan
jopa nettiliittymä - mikäli asiaa asiallisesti esiintuo.

Vastikään (2015) Englannin poliisi ilmoitti palkkaavans 300 kybersotilasta - määrä mikä on vain
ripaus mielipiteenmuokkauksessa. Suomen poliisi onkin erityisen vahva ja väkivaltainen
ydinmafiansa vartija. Tutustu juutuubi ja A rto L a urin videoihin.

YLE: trollitehtaalla tienaa hyvin - työntekijät eivät itsekään usko
sanomaansa
Yle vieraili Pietarin "trollitehtaalla", jolla tuotetaan Putinin hallintoa tukevia
artikkeleita.
Ylen mukaan esimerkiksi 12 tunnin yövuorossa kirjoitetaan Ukrainaa ja länsimaita
arvostelevaa nettipropagandaa. Työntekijät lähettävät tekaistuja, versioituja ja
monistettuja kommentteja esimerkiksi länsimaisen median keskustelupalstoille tai
blogeihin. ...työllistää noin 270 henkilöä.
Entiset propagandistit ovat haastatteluissa kertoneet, ettei valtaosa usko itsekään
kirjoittamaansa propagandaa, pimeä palkka noin 400-650 euroa kuukaudessa.
Keskiviikko 18.2.2015 klo 07.53
Lähde: Yle PAULA KOSKI iltalehti fi/ulkomaat/2015021819217387_ul.shtml

Klikkaa T, jos artikkeli on mielestäsi tärkeä

YLE onkin itse kaikkein paras trollitehdas. Väkivalloin anastaa sinultakin rahat
valheensa tehtailuun.

IltaSatusanomat kirjoittaa aiheesta: "INFORMAATIOSOTA Oletko törmännyt
verkkokeskusteluissa tai sosiaalisessa mediassa outoihin venäjämielisiin kommentteihin, joiden
alkuperä jää hämärän peittoon?

Työ Venäjän verkkohäirikkönä raastaa hermoja – Yle: Palkka 400–660 e/kk
Ylen mukaan Venäjän some-propagandistille maksetaan noin 400–660 euroa tehtävästä riippuen.
Heidän tarkoituksenaan on provosoida ja ärsyttää muita. Ehkä myös samalla luoda kuvaa siitä, että
heidän kanssaan samaa mieltä on suurempikin joukko ihmisiä.
Yle Kioski selvitti, että Venäjän some-propagandistille maksetaan noin 400–660 euroa tehtävästä
riippuen. Yle myös tapasi venäläisen sanomalehden Novaja Gazetan toimittajan Aleksandra



Garmazapovan, joka soluttautui töihin Pietarissa sijaitsevaan propagandakeskukseen vuonna 2013.
Garmazapova työskenteli toimittajana.
Propagandatehdas sijaitsee Sobaka.ru-sivuston mukaan osoitteessa Savushkina 55.
– Viranomaisia kiinnosti tuolloin oppositiopoliitikko Navalnyi. USA:sta kirjoitettiin kaikenlaista
törkyä, mutta se oli tarkoitettu venäläisten hämäämiseen. Kirjoitettiin, että Amerikassa on ahdasta,
koska siellä on niin paljon pilvenpiirtäjiä. Tai että ihmiset käyttävät siellä pyjamia, koska taloja ei
lämmitetä, hän kertoi Yle Kioskille.

Helsingin Sanomat kertoi Venäjän trolliarmeijasta painetussa lehdessään 17.11.2014. HS tarkkaili
Pietarin pohjoisosassa sijaitsevaa nelikerroksista toimistorakennusta, joka tietojen mukaan on
Kremlin sylttytehdas. Keskuksella on omat osastonsa sosiaaliselle medialle, tiedotusvälineiden
seurannalle, hakukoneille, blogeille ja keskustelupalstoille.
– Ystäväni oli pari kuukautta töissä kommentoijana. Hän kyllä tukee Putinia, mutta Putinin
kehuminen 12 tunnin ajan käy tylsäksi, kertoi HS:n haastattelema entinen Putin-nuori Aleksei
Kuznetsov.

Ilta-Sanomat kertoi tammikuussa venäläislehti Sobaka.ru:n artikkelista, jossa entinen bloggari-
propagandisti kertoi työstään Venäjän trolliarmeijassa.
Nevan pohjoisrannalla sijaitsevasta trollitehtaasta pyöritetään kirjoittajan mukaan kahtatoista
nettisivustoa, jotka liittyvät politiikkaan ja Ukrainaan. Nevan pohjoisrannalla sijaitsevasta
trollitehtaasta pyöritetään kirjoittajan mukaan kahtatoista nettisivustoa, jotka liittyvät politiikkaan ja
Ukrainaan.
Propagandakeskuksen päätyönä on kirjoittaa uutiskanavien tuottamaa sisältöä uudelleen, mutta
hieman muunnellen. Jokaisen sivuston pääaiheina ovat yleensä Venäjän presidentti Vladimir Putin,
Krim ja kapinallisten tavoittelema venäjänkielinen osa Ukrainasta.
– Kaikille kerrotaan yksinkertaisesti, että Putinista ei saa kirjoittaa pahaa, Itä-Ukrainan taistelijat
eivät ole terroristeja, ”kyllähän sinä ymmärrät…”, kertoi Sobaka.ru:n nimettömänä pysyttelevä
lähde.
Työn ongelma oli psykologinen Samassa rakennuksessa Sobaka.ru:n lähteen mukaan on
myös ”trolliosasto”, jonka työntekijät kirjoittavat mielipiteitä ja kommentteja erilaisille sosiaalisen
median sivustoille.Lopulta propagandakeskuksessa työskennellyt lähde päätti erota tehtävistään.
Palkka oli venäläisessä mittasuhteessa hyvä, mutta syyt olivat muualla.
– Ongelma sen sijaan oli psykologinen: työ kävi niin hermoille, että joulukuuhin mennessä silmät
alkoivat nykiä ja öisin unet olivat pelkkää uutisten kirjoitusta Putinista ja Ukrainasta, hän kertoi.
Voit lukea Yle Kioskin uutisen tästä. Lehtikuva / Heikki Saukkomaa
Julkaistu: 18.2.2015 13:26 IS



Hoitoratkaisu useille Fibro-oireille.
Huom. lisäys Heinäkuu/2014

Fibromyalgian oireet sopivat myös 'uniapneaan' tai sen kaltaiseen keuhkojen vajaatoimintaan.
Potilaan veren happipitoisuus putoaa mikäli 'oire on kova'. Lääkärit saattavat olla haluttomia
asiantilan hoitoon monista syistä; hyvä tulonlähde katoaa tms... Nämät hävyttömästi heittäytyvät
tietämättömäksi väittäen että "tässä ei ainakaan sinulla ole ongelmaa!".

Keuhkojen vajaatoiminta oireilua ('fibron syy'):
- Aamulla väsyneempi kuin nukkumaan mennessä.
- Vireystaseen äkillinen romahtaminen sängystä pystyasentoon noustua.
(Keuhkopussit 'romahtaa', vääntyy tms ilmankulku keuhkoissa 'tukkeutuu'?)
- Sama kontausasentoon tms eri asentoon mennessä
- Istuminen tuotta tuskaa, selän kaaren asento äärimmäisen kriittinen
- Lepopulssi korkea jopa 130. Pulssi romahtaa jos istutetaan selkäkaari tuella
varustettuun istuimeen joss rangan kohta keskeltä on vapaana.
- Hemoglobiiniarvo niin korkea että lääkärit ivailevat

Happipitoisuuden voi itse mitatata ostamalla 50-100€ laitteen joka rekisteröi veren
happipitoisuutta esim. vuorokauden ajan ja siitä voi itse ottaa tulosteen... Lääkäri onkin tässä
tarpeeton sotkija; toki em veren happipitoisuus määrityksen voi teettää - josko jostain löytää
yhteistyökelpoisen norsunluutornin vartijan...

Jos - jos jostain syystä asiat menevät kuin elokuvissa, käynti terveyskeskuksessa tuottaa
lähetteen uniapneakokeeseen. Se voi  paljastaa - tai voi olla paljastamatta - tämän ongelman.
Elokuvissa saavat tämän jälkeen terveykeskuksesta ilmaisen laitteen uniapnean hoitoa varten.
Laitteiden hinnat on älyttömiä; ne voi ostaa toki itse. Varusteineen 1000-2000€.

Veren sormesta mitattu happipitoisuus on terveellä 99-100%. Lääkärit voivat valehdella
pokkana silmät värähtämättä että 93% -arvo on normaali ... pitääkseen potilaan koukussa. Älä siis
niitä ikinä missään usko, vaan hoidata happiarvo kuntoon hommaamalla itsellesi uniapnean hoitoon
tarkoitettu puhaltava, keuhoja avaava/paineistava ilmapumppu. (Ääritapauksissa veren happiarvo
60% on lähelle hengenmenoa).

Ainoa varma keino tämänlaatuisen oireen poissulkemiseksi on tehdä itse empiirinen kokeilu
muilta kyselemättä. Lain kirjaimen täyttääkseni kiellän tämmöttit kokeet joka tapauksessa...
Jos tuttavallasi on uniapnean hoitoon tarkoitettu laite, kokeile sitä luvatta ja salaa. Puolen tunnin
käyttö jos ei sinua helpota, silloin tämä keuhko ahtauma -oireyhtymä ei liene kyseessä.

100% keuhko-ahtauman kaltaisen sairaustila-fibron varmentavan kokeen voi tehdä myös
rakentamalla koelaitteen itse. Löytääpä jostain puhdas '100W tehoinen' puhallin ja puhtaat letkut,
ostaen 20€ hengityssuojain 'biltemasta' ja teippaillen väsäten hengitysilmaa paineistava naamari
koetta varten. (Joissain pölynimureissa on puhallus-ulosotto. En käyttäisi käytettyä tai likaantunutta,
ostaisin uuden. Imurin kautta puhallettu ionisoiva ilma ei myöskään ole hyvä pitkä-aikaiseen
käyttöön mutta (kieltämääni) koetta varten sellain vois olla jees.) On huomioitava että uniapnea
laitteen käyttö ei ole aina ongelmatonta. Erityisesti nenämaski voi aiheuttaa liian kovan virtauksen
takia kurkun ärsytystä. 'Liian kova' paine voi päästä vatsaan ja aiheuttaa huonovointisuutta.
Hoitolaitteissa hoitajan säätämä painearvo esim 4-20mm/Hg; tehdasasetus on 4.



"...number of "promising" treatment studies, including those testing certain dietary
supplements, intranasal insulin, and continuous positive airway pressure to ease
fatigue and pain and improve cognitive function."
www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140428121116.htm

"Jatkuvan paineistetun hengitysilman on todettu vähentävän väsymystä,
uupumusta, kipua ja parantavan huomiointikykyä eli aivotoimintaa."

Kuulemani mukaan (!), tämä on eräissä hoitolaitoksissa lastenhoidossa käytetty apu. (Shh.
tästä salatiedosta ei saa kellekään kertoa, lääkärien pilleritehtaiden maksamat Caymansaarten
seminaarimatkat ovat vaarassa.). Normaalia menettelyä tämänpäivän kuntoutuslaitoksissa: Kun
hoidossa oleva huonokeuhkoinen lapsi alkaa voida huonosti, esim kiukkuamaan, hänelle annetaan
tälläisellä em. laitteella 20min kevyesti paineistettua hengitysilmaa ... jolloin loppupäivä sujuu
ongelmitta. (Keuhkojen vajaatoiminta on tyypillistä esim keskosilla.)

Hapensaantiongelma
= kaikki solut kärsivät

... seurauksena kaikkinaiset taudit.

"Kätevää" sanoi tohtorisetä käteistä nostaessaan
Caymnansaarten käteisautomaatista...

Väitän että 50% fibromyalgiasta tms omituisista oireista - mistä tahansa - liittyy tähän. Ei toki
kaikkki.

Äärimmäisen helppo ja sairaan halpaa (!) on testata tämä apu millä tahansa <filtteröidyllä>
matalapaineisella 4-20 mm/hg ilmalähteellä... oireen ollessa paha, jo ensimmäinen 20min käyttö
antaa rajun positiiviset tulokset: etsi tutulta vehkeet lainaan niin tiedät. Pidemmän ajan pysyvät
tulokset tulevat kuten uniapneapotilaalla nukkuen laitteen kanssa yön yli. (alussa minulla oli omasta
pölynimurista viritetty laite, maskina bilteman 15€ suodatin naamari viritys...)

Onko ongelmia hapensaannissa? Veren happipitoisuus mittareita löytyy netistä alk. 30€. Lääkärit
(kaikki sata✜ kpl) väittivät minulle että 93% on ihan hyvä ... MIKÄ VALHE! Terve ihmisen
happipitoisuus on aina lähellä sataa, 93% on vakava hapenpuutostila jolla potilas pidetään
popsimassa pillereitä, varmistamassa tohtorisedän cayman saarten seminaarimatkat.

Minulla on ollu nyt 2kk käytössä erilaisia uniapnea CPAP 'rantapumppuja' ja hoitotrendi on
ensmäistä kertaa pysyvä ja kokoajan pareneva. 50-vuotta kestetyt sietämättömät kivut - POISSA
99%! Kropan profiilikin muuttuunut: 50% tehoisiksi jo v-93 mitatut lättäkeuhkot on nyt
asiaankuuluvan pulleat.

Tämä sairaus tehtiin lapsena iskemällä yli 100 grammaa elohopeaa [äännä: keskushermostomyrkky]
suuhun - josta se tarkoituksella tieteellisen tarkasti todistettuna liukenee halutusti kohteeseensa ja
myrkyttää kropan. Samaan aikaan systeemin palvelukseen tönköksi sairassensuroitu lehdistömme
kauhistelee tuhannesosain 'saastumista' kaloissa. Menepä peilin eteen ja avaa suusi: onko sinulla



tummia myrkkyklönttejä suussasi? Miksikö ne sinne laitettiin? ...et usko jos kerron. ... asiaa tehosti
tietenkin tieteen sairas taustasäteilytys: lue Chernobyl Raporttivuoto.

Täältä ostin, voin suositella. Tutki myyntiesitteitä. www.respshoppe.com
Halvin tyhmä peruslaite ja naamari on alle 280€ kotiovella: www.respshoppe.com/cpap-
machines/apex-medical-travel-cpap-machine-p-632.html
Hintaan tulee lisänä tullissa ALV25% sekä USPS 80$ lähetyskulut päälle. USPS lähettämänä
tullaus netissä helppo & ilmainen. [EI missään tapauksessa UPS]  !!! Suomen
asiointi.tulli.fi/nettituonti/mainpage.html
Tulliin CPAP -koodi: 10000014163041900  Tavaran kuvaus: Sairaanhoitotuote;
uniapneahoitolaite

Uniapnea testaus yksityisillä, hae netistä, luokkaa 280€. Jos saa lääkärintodistuksen, kaikki
hoitovehkeet saattaa mennä veronmaksajien piikkiin.

PS. Pidemmässä käytössä ilman tulee olla filtteröityä, hepasuodin 2-10 mikroni luokan paperi sekä
aktiivihiilisuodin. Nettikaupoista myös saa 'metritavarana'...

Halvimmillaan tälläinen laite (täyspaketti kaikkine osineen) näyttäisi olevan myynnissä 180$ +
lähetyskulut + ALV elikkä yht. n 300€, USAsta tilattuna. Eräs laitemyyjä josta mitään en tiedä:

Tuo peruslaite, CPAP Machine, Made in Taiwan; S9-005501 APEX MEDICAL S.L. 100-240VAC.
Sen ominaisuuksiin kuuluu vain ilmapaineen tuottaminen, ei analysoi eikä ohjaa painetta potilaan
hengityksen mukaan kuten kalliimmissa laitteissa. Tietenkin ilmanpainekin tulee orjille olla
saatavissa vain lääkärintodistuksella: USAssa vaaditaan lääkärintodistus jotta saat ostaa kyseisen
'kumipatjapumpun'. Paineensäätö onkin alunperin käyttäjältä estetty: näissä CPAP laitteissa
kerrotaan että säädön $aa tehdä vain lääkäri ... mutta eston voi ohittaa pitämällä kaikkia nappeja
muutaman sekunnin pohjassa - nk. lääkärien caymansaari-esto :) ... ("US Federal law restricts this
device sale by or on the order of a physician" -kertoo laitteen teksti.)

Tilaapa USA:sta: UPS paketinpotkinta-monopoli ryöstää (ei vaihtoehtoja) tuon 2kg paketin
kuljetuksesta 125$, sen päälle lakia uhmaten vaatii sotua 20€ uhkasollaan, väittää Suomen Tullin
ilmaista nettipalvelua omaksi tuotteekseen jne 'hauskaa'. Kannattaa siis tilata laite vinku-intiasta.
Tuo laite noilla ominaisuuksilla on hiljainen ja hoitaa hommansa; 300€ on järjetön hinta
kumipatjapumpusta - mutta mitä sitten on suomilaiselle tarjotut 1000-2000€ värkit.
Englannista CPAP ilman tullia: www.eu-pap.co.uk/products/cpap-machines.html alk. 275£

Yllämainitun CPAP Rantapumpun käyttöön käyttäjä tarvii obamaon katolisessa USA:ssa
lääkärintodistuk$€n. Elikkä cautionin✜ tehtaalta tulee tämäkin laite:

"Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician..."
Teksti USA:sta ostetun Z1 HDM CPAP uniapnealaitteen paketista.

Tämä laite muutti koko kropan toiminnan - fiitseri jonka pillerinpyörittäjät ovat aktiivisesti
salanneet - vaikka happikato oli todettu jo 20v sitten. Ilmankos silloin 'sain' oman raporttini josta
3½ sivua oli mustattuna... 'Sain': vasta oikeustoimella uhkailu toimi. Viiskytvuotta ovat✜
suunnitelmallisesti minua pitäneet tässä putkessa ja nyt se niiden ote repes!

Tämä sama hapenottokyvyn vajausoire lienee eri tasoisena puolella väestöstä - erityisesti
nykyisellä keuhkosäteily/sumutuksella. Siksi tähän pien suomexicossakin tullaan vaatimaan sakon
uhalla 'lupa'. Voit toki hakea lääkäriltäsi testiä ja lupaa - mutta jos et kuulu kerhoon, lupa evätään



näytöstä huolimatta: tästä olen elossa oleva esimerkki - kumma kyllä. Eräs oire hapen puutteesta on
väsymys ja lihassäryt - loogisesti. Vaan mihinkä ei puutos vaikuttaisi alk. muistin menetyksestä...
No näihin kansalle salaa tehtailtuihin vaivoihin onkin sitten tuhansien miljardien lentopilleribisnes,
Merck etc - suoraan !✜ ! Adolphin pöydästä.

Ja kaikki silkkaa ilmaa. Miksei siitä veroteta enempi?

Ihmekoje ihmehintaan:Todenn sisältää enemmän ohjelmakoodia & integroitua tietotekniikkaa
kuin suomen keskussairaalat yhdessä. Suomen Lidlissä oli satsi 25€ - tuli ristiintestattua useita
yksilöitä; tarkkuus/vertailu testilaitteilla lähes perfect. Tuosta (?) voinee tilata:
www lidl de/de/sanitas-pulsoximeter-spo-25/p188884

Huom.

- Terveen liikkuvan yksilön happiarvo on aina 99 tai 100%, toisin kuin nettisivujen väitökset.
Flunssa pudottaa keskim lukeman noin 97%. Tälläinen lukema on vielä 'normaali'. Hoitolaitoksissa
lapset lähetetään ensiapuun arvolla 90%. Toisin sanoen viimeistään happiarvon ollessa alle 90%
'pitäisi tehdä jotain'... Jossakin on väite siitä että arvo 55% = kohtakuollut. Happiarvo 95%
merkitsee väsymystä, 93% uupumusta ja sängyssä loikomista.

- happiarvo on jatkuvasti muuttuva 'suure'. Kaikki riippu kaikesta; liikunta, kropan asento,
terveydentila: esim. makuulla arvo putoaa ... (ilmeisesti vesipussisäkki eli kroppa on lytyssä).
Happiarvoon vaikuttaa myös psyyke/adrenaliini, alaselän asento/hieronta jne. Yllättäin kantapäiden
puristelu voi nostaa alhaalla olevaa arvoa '40%'. Mietipä tuota syy-seurausketjua...

- laitteen etuna on reaaliaikainen jatkuva mittaus jota itse voit seurata. Labrakokeena tehty
yksittäinen mittaus saattaa = saattaa olla tarkempi ---> Koska noin 7% labratuloksista  kuitenkin
ovat poimittu naapurisi mittaustuloksista - kos kaikkien näytteet sekaantuu verhon takana
arpajaisissa... Pidä taskussa ja mittaa 'vastaantulijoiltakin': onko omaisillasi hengitysoire piilevänä.

- Sanitas SPO25 -laitteessa näytössä happiarvo, syke ja sydänfilmi. Näytön kirkkaus, eril
näyttötiloja.  Ei tallennusta. Näyttäs löytyvän myös ebaysta samaan hintaan, muualla maksaa
luokkaa 100€. Pattereita syö jatkuvassa käytössä luokkaa 2 AAA /vko. ... Mittaa näytteen infra

laserilla, joitain rajoitteita tietty on: kuin ylikokoinen
pyykkipoika jolla voi mitata sormesta varpaasta tai
jopa korvalehdestä ja kartoittaa omaa verenkiertoaan
eri tilanteissa. Kaikenkaikkiaan saadun infon määrä &
laatu eri sfäärissä kuin kerran elämässä tehty
labramittaus...



"36-vuotias Emilia Tapiola kärsii pitkäaikaisesta väsymysoireyhtymästä, joka vie hänen
voimansa, -väsymys ei lähde lepäämällä, ja vain muutaman minuutin seisominen vie hänen
voimansa. - Ulkona olisi vaikka mitä tekemistä, mutta en pysty. Jos kävelen ulkona pari minuuttia,
en jaksa nostaa Esteriä syöttötuoliin, kolmen lapsen äiti kertoo. Hänen oireyhtymäänsä liittyy myös
paljon fyysisiä oireita --- väsymysoireyhtymä varmistui vasta viime vuonna. - Se oli kuin
synninpäästö. En ole laiska ja saamaton vaan sairas. Olen ihmetellyt, miksi en jaksa puistolenkkejä
ja normaalia tekemistä lasten kanssa, ja itkenyt huonommuuttani. Minun ei tarvitse piiskata itseäni
perusterveiden suorituksiin.
Vastaava väsymysoireyhtymä on "sadoilla, luultavasti tuhansilla ja kenties jopa kymmenillä
tuhansilla suomalaisilla". Oireita, joista väsymysoireyhtymää voi epäillä, ovat epämääräinen
kuumeilu 37,5–38 asteen paikkeilla ilman tulehduksia kuukausien tai vuosien ajan, yliliikkuvat
nivelet ja erityisesti selän ja niskan vaivat sekä muistamattomuus jopa siinä määrin, että
muistiongelmista kärsivä epäilee dementiaa. Yksi oire on myös hyvin hidas toipuminen
liikunnasta."  IS 5.5.2014 8:38

JO VUONNA 1874!
Lainaus: Chicago Medial Journal 1874.

"Suussa syntyvän syövyttävän sublimaatin aiheuttama myrkytys amalgaamitulpissa hampaissa.

Sen jälkeen kun minut on lääkärikunnan keskuudessa korkeassa asemassa oleva kutsunut
lääketieteelliseen kongressiin, tuomaan esille asia jolla on ratkaiseva merkitys ihmiskunnalle, mutta
oltuani estynyt olemasta läsnä olen kirjoittanut tämän artikkelin tuomaan olosuhteet lääketieteen
silmien eteen ja pyytääkseni yhteistyötä.

Olosuhteet joihin haluaisin lääkärikunnan kiinnittävän huomionsa ovat usean tuhannen henkilön
myrkytykset koko maailmassa, syövyttävän sublimaatin (elohopeakloridi) kautta, joka syntyy suussa
amalgaamitulpista hampaissa. Ei aasialainen kolera, isorokko eikä malaria saa aikaan puoltakaan
siitä vahingosta kuin tämä myrkytys. Jokaisella lääkärillä jolla on vähääkään kokemusta, on
epäilemättä ollut lukemattomia tapauksia tätä, tietämättä mitä se on. Oireet ovat niin monet ja
vaihtelevat että olisi mahdotonta luetella niitä kaikkia lyhyessä artikkelissa, mutta voidaan sanoa
että vatsa-suoliongelmat, neuralgia, halvaantuminen, kehon surkastuminen ja lukemattomat
kurkkutaudit ovat oireita, joista heidät tullaan käsittelemään. Potilas surkastuu hitaasti ja varmasti
eikä mikään lääke anna parannusta.
Useissa tapauksissa se tulee niin hiipien ettei se herätä hälytystä ja jatkuu muutaman vuoden
kunnes potilas muuttuu täydelliseksi ihmishylyksi, toisissa tapauksissa kohtaus tulee rajusti ja
ystävät ja lääkäri uskovat potilaan olevan kuolemassa. Hän kuitenkin toipuu, uupuakseen jälleen.

Ne ovat tällaiset oireyhtäläisyydet melkein kaikkiin ihmisen perintöosuutena oleviin tauteihin jotka
aiheuttavat että lääkäri tulee käsittelemään potilasta jostain taudista josta potilas vaikuttaa olevan
varma tapaus. Potilas sen sijaan huononee. Enemmän kuin 20 tapausta jotka minulla on ollut ovat
melkein kaikki diagnostisoitu tuberkuloosiksi. Melkein kaikissa tapauksissa on ajoittain vaikeaa
yskää, sisäänpainuneet silmät, taudin merkitsemä katse, tumma väri silmien alla, jatkuva
metallinmaku suussa, syljen valuminen suusta, niin että tyyny kastuu ja useimmissa tapauksissa
voimakas uupumus.



Minulla ei nyt ole aikaa yksityiskohtaisesti kuvailla miten sublimaatti syntyy, muuta kuin että lämpö
suussa ajaa elohopeaa tulpista hyvin pieninä hiukkasina ja yhtyy kloridiin suussa tai jokaiseen
suolapitoiseen aineeseen, kuten ravinto niellään vatsaan ja se aiheuttaa hitaan myrkytyksen. Jos
Valtion Lääketieteellinen yhdistys asettaa komitean joka vierailisi luonani voin näyttää useita
tapauksia joiden perusteella ei ole enää aihetta olosuhteiden epäilyyn. On olemassa
kaksitoistatuhatta hammaslääkäriä Yhdysvslloissa jotka saavat elantonsa tämän myrkytyksen kautta
ja pyydän Lääkäriyhdistykseltä yhteistyötä, joka toimii kansan terveydentilan valvojana, että he
auttaisivat saamaan aikaan kongressin päätöksen, joka tekisi rangaistavaksi teoksi jonkin
myrkyllisen aineen asettamisen hampaisiin, joka voisi vaurioittaa ihmisiä."

J. Payne, hammasalääkäri,
Chicago Medial Journal ja The Dental Cosmos 1874.

Amalgam, eli tina-lyijy-elohopea
yhdiste (amalgam) kiellettiin USAssa
1800-luvulla. Täällä paavin
susireservaatissa se hyvänä
väestönvähennys politiikkansa
välineenä on aina pidetty kunniapaikalla:
kansamme suut ovat tätä
keskushermostomyrkkyä täynnä,
jätelietteellä salaisesti viemärilietteellä
myrkytety pellot käyttökiellossa rajun
elohopeapitoisuuden tähden ...

Kuva: Sota aikana (=ryöstö) kaikki
myrkkyklöntit ja piikit saatiinkin kätevästi
pakkokeinoin jokaisen ajattelukykyisen
suuhun. SA-kuva poljettavasta myrkky
='lääkäri' keskuksesta.

Lue Lisää:
slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat



Näitä rahvaan suut täyteen jotta äänestyteatteri pysyisi pystyssä.

Oi mikä vahinko! ...siis tämänkin THLväestönvähennys-suunnitelman paljastuminen.



Yllättävä apu rohtuviin huuliin – vaihda hammastahnaa

"Syy huulten rohtumiseen voi johtua käyttämästäsi kosmetiikasta. Ennen kuin jälkimmäisestä
syyttää kylmää ja kuivaa ilmaa, kannattaa tehdä katsaus kylpyhuoneen kaappiin." ... vaan miksi
rajoittaa selvitystä pelkkään kaappiin?
"Kuivista huulista koko ikänsä kärsinyt ... Hammastahnamerkin vaihtamisen lisäksi hän alkoi
käyttää huulillaan vaseliinia ohuena kerroksena kahdesti päivässä. – Huomasin muutoksen vain
viikossa, ja nyt on kuitenkin melko kylmä keskitalvi!"...?? purkin kyljestä nimellä sodium laureth
sulfate löytyvä aine voi olla huulten halkeilun takana.
 Ihotautilääkäri Joshua Zeichner: "hammastahna-allergiat ovat melko yleisiä."
2017 Julkaistu: 31.1. 6:46

Hammasritarein BISNES - Todellinen Hammaspeikko:

Hammastahna ja pesusulkeis aivopesu on tarpeetonta kaupallista myrkytystä/tyrkytystä - tahna
vahingoittaa kaikkialla minne meneekin: huulista ruokatorvi-vatsa-suolistoon ...

Hampaiden pesun hyödyllisyydestä ei ole tieteellistä näyttöä; jatkuvasti hampaitaan harjalla
raapiva (hammaskiille kuluu, ikenet verille revittynä eli avoimena bakteereille) yksilön hampaiden
reikiintymisessä ei eroa yksilöön joka ei hampaitaan ei pese... tutkimuksia 'hyödyllisyydestä' toki on,
vaan tekijät ovat hammasbisnesritareita...

"Routine instruction to use floss is not supported by scientific evidence."
realclearscience com/blog/2013/10/the-shaky-evidence-for-flossing.html



Eikä tässäkään mitään uutta ole - kyseessä on vain liian halpa hoitokeino.

CPAP laitemainos yli sadan vuoden takaa. Ilmapumppu ilman Medisiiniä - vaarallista sanoi
pilleritehtailija ja vaati tämänkin ilman lääkärin reseptille!

Hyvin pahoinvoinnin laitos tehnee tästä pian asetuksen EUkkulaan?

Limpparin väriaine - syöpäläinen.

Popular soda ingredient, caramel color, poses cancer risk to consumers. Public health researchers
have analyzed soda consumption data in order to characterize people's exposure to a potentially
carcinogenic byproduct of some types of caramel color. Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health February 18, 2015 sciencedaily com/releases/2015/02/150218191653.htm



"UUTINEN" 9/2014

Terveysmafia kaataa rikoksensa seurakuntien niskaan: "Hampaista kallis ongelma
seurakunnille: Miljoonien eurojen lasku!
Antti Johansson HS Julkaistu: 27.9.2014 16:45

Seurakunnat joutuvat uudistamaan krematorioitaan suomalaisten hammaskalustojen takia. Helsingin
Hietaniemen krematorion uusiminen maksoi 6,5 miljoonaa euroa. Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymällä on edessään sen krematorioon liittyvä suuri investointi, joka johtuu vainajien
amalgaamipaikoista, Turun Sanomat kertoo. Turun Pyhän Ristin kappelin yhteydessä olevaan
krematorioon on todennäköisesti rakennettava savukaasujen puhdistusjärjestelmä, jolla otetaan
talteen tuhkattavien amalgaamipaikoista ilmaan pääsevä elohopea.

Helsingin Hietaniemen hautausmaan krematoriossa puhdistusjärjestelmä on ollut jo käytössä viime
helmikuusta lähtien. Kustannuksia Hietaniemen investoinnista tuli noin 6,5 miljoonaa euroa.
- Se johtuu siitä, että nämä vanhat rakennukset ovat suojattuja. Emme saaneet rakentaa maan päälle
lisätilaa, vaan jouduttiin louhimaan pois 2000 kuutiota kalliota ja rakentamaan maan alle. Uusi
krematoriotekniikka maksoi 2,2 miljoonaa euroa, Krematoriosäätiön toimitusjohtaja Göran
Fagerström sanoo Ilta-Sanomille.

Fagerströmin mukaan vastaavanlaisia investointeja on edessä nyt useissa seurakunnissa.

Suojelukomission suositus taustalla: Turun Sanomien mukaan Suomen ympäristökeskus on
ehdottanut, että maan 23 krematoriota velvoitettaisiin puhdistamaan savukaasunsa.
Taustalla on Itämeren suojelukomissio Helcomin suositus. Helsingin Hietaniemen lisäksi
muutamissa muissakin krematorioissa on jo puhdistuslaitos.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematorion ympäristölupa umpeutuu vuonna 2017, ja
uusissa lupaehdoissa vaaditaan todennäköisesti savukaasujen puhdistusta.

Poistuva ongelma
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajan Seppo Kosolan mukaan tilanne on
ongelmallinen. - Elämme niukkenevien tulojen aikaa, ja sitten pitää investoida poistuvan ongelman
korjaamiseen. Amalgaamia ei käytetä enää hampaiden paikkaamiseen ja vanhoja paikkoja
vaihdetaan vaarattomiin, Kosola sanoo Turun Sanomille.

---> ja jokainen maksaa itse mafiosojen rikollisesti suuhun laittamat myrkyt!

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kolmivuotissuunnitelmassa on puolen miljoonan euron
varaus puhdistuslaitosta varten, mutta Kosola arvioi, että rahaa kuluu investointiin paljon enemmän.
Turussa tuhkataan noin 2500 vainajaa vuodessa. Heidän hampaidensa amalgaamipaikoista
höyrystyy savukaasuihin nelisen kiloa elohopeaa.
Antti Honkamaa  iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288743839914.html



Liitän jatkoksi Fibromyalgian taustalta todennäköisen syyn - lääkärisi tieteen...:

Viimeisin versio: vrt. 1.sivun Päiväys

PPS. Ole hyvä ja laita kommentti jos tämän palstan neuvoista joku auttoi.

PPPS. Yllämainittu artikkeli viittaa Irakin sodassa sairastuneiden sotilaiden syndroomaan. Sen
kuoliaaksi vaiettu syy on uraanikärkiaseet joissa uraani aktivoituu ja leviää kaikkialle
ympäristösaasteeksi ja eritoten pilaa taistelijoiden ja kaiken maan auskkaiden keuhkot säteilyllä.
Kätevästi Irakin (tai Balkanin) sodan päästöjä on mitattu myös suomessa. Nyt voimala nimikkeellä,
kansan rahoilla rakennettujen höyryenergia plutonium tehtaiden raskaasti saasttava ja säteilyttämä
ilmakehä - ilma jota imet sisääsi parhaillaan - lisää potilaiden määrää aivan mukavasti...
Lue lisää www.slideshare.net/syottovasikka/chernobyl-raporttivuoto

Juomaveden FLUORI
- depressio, ylipaino ... mutta hampaat loistavat.

Fluoride in drinking water may trigger depression and weight gain, warn scientists
Around 15,000 people could be suffering needlessly from thyroid problems because of fluoride
in drinking water, the University of Kent has warned. telegraph co uk/news/science/science-
news/11430087/Fluoride-in-drinking-water-may-trigger-depression-and-weight-gain-warn-
scientists.html
By Sarah Knapton, Science Editor11:30PM GMT 23 Feb 2015

Israelin terveysministeri  Yael German (Yesh Atid) sai lähteä - liekö syynä veden fluoraus
jota Terveyden Nimessä =THL määrätään kansalaisille juotavaksi halusivatpa sitä tahi eivät.
Uusi ministeri Yaakov Litzman (United Torah Judaism) lienee valaistunut koska määräsi heti
hampaiden hautaloisto-pakko-salafluorauksen taas rahvaalle.

MKs call for Supreme Court to remove fluoride from water supply. Former Health Minister
German blasts water fluoridation plan, calling it a violation of citizens' rights.
It’s been two years since ex-Health Minister Yael German (Yesh Atid) ordered the removal of
fluoride from water sources not naturally containing the chemical. But with the collapse of the
ruling coalition and new elections in 2015, German lost her ministry – and the battle over water
fluoridation. In 2015 Yaakov Litzman (United Torah Judaism) replaced German and quickly
ordered the renewal of water fluoridation. By Arutz Sheva Staff First Publish: 4/12/2016, 3:26 PM



Mafiosi Juha Pystynen peittelee petokset.
Vakuutusoikeuden päätökset ovat täynnä valheita ja väärennöksiä - joiden perusteella
vakuutusyhtiöt väärentävät joka päivä asiakkaidensa eläkkeet alle puoleen =rikastuvat rikoksella.
Yksinkertaisimmillaan 'oikeuden' jäsenet väärentävät 'asiakkaan' tapahtumapäivämäärän - ja
systeemi estää suunnitellusti 'virheen' korjaamisen. Seitsemän vuotta työkkärissä nollatuloilla
jallitettu työkyvytön on normi: se merkitsee kultaa yhtiöiden pörssipelille, asiakkaalle ei tarvitse
käytännössä maksaa mitään korvauksia, koska tuo Lakitekstin taikakalu- seitsemän vuotta
asiattomia hylkypäätöksiä - kuulema määrittää eli nollaa koko ihmisen työhistorian eläkekertymän.

Kyse tässä kavallusketjussa ei ole näytön puutteesta vaan siitä, että kaikki oikeuslaitoksen eri
asteiden asianosaiset kuuluvat samaan kavaltajaloo$hiin, valitusmahdollisuus on tarkoituksellisesti
estetty. Tämän Juha Pystynen tietää, koska hallitsee tämän suunnittelemansa (perimänsä ?) koko
rikosketjun. Kavallukset ovatkin rikastuttaneet vakuutusyhtiöitä vakuutettujen kustannuksella
vuosikymmenet - eli kyseessä tässä(kin) on nk. maan tapa.

Eräs 'asiakkaistaan' kertoo Juha Pystysen(kin) peittelemän vakuutuspetoksen tähän mennessä
merkinneen yli 200.000€ menetyksiä (lue: nallen osingot) - eläessään alle köyhyysrajan. Työn orja
raataja sairastui 2001, jalliteltiin ohjelman mukaisesti hylsypäätöksin vuoteen 2009 - viranomais
työllisyystakuu. Työkyvyttömyys "viimein hyväksyttiin" eli jumalainen vakuutusoikeus näkemättä
myönsi yhtäkkiä 'sairaseläkkeen'. Asiakas olikin nyt yhtäkkiä ilman perusteita muuttunut
työkyvyttömäksi.

Tällä päätöksellään vakuutusvarkaat selvästi myönsivät panttaamansa työkyvyttömyyden.
Koska sitä ei voitu uusien valitusten tulvassa loputtomiin kiistää, vakuutusyhtiön toimesta tehtiin
normaali ja yleinen asiakirjaväärnnös - senhän lakimiehet jos ketkä osaavat ammattitaitoisesti
tehdä. Merkillinen on tässä ketjussa myös sairaan vastuu: sairastunut työkykynsä menettänyt
säännönmukaisesti laitetaan yksinään taistelamaan lakimiesarmeijoita ja niiden salakielikoukeroita
vastaan.

Syy sairaalle tehdyn kahdeksan vuoden pörssimeklarien jallituksellekin on selviö:
vuosikymmenten aikana työtuloistaan väkisin pörssipeleihinsä viety 'eläke' oli sulatettu
olemattomaksi - kavallettu suunnitelman mukaan. Näkemättä, ammatilaisten lausunnoille nauraen:
kymmeniä Yliopistosairaalain erikoislääkärien lausuntoja - vastaan Juha Pystysen pörssitieteiden
ropelikorvain mutupäätökset. Rahat oli viety orjan palkasta tälle rosvokoplalle väkisin - miksi se
siitä vapaaehtoisesti luopuisikaan? Toimintaa 'valvovat' valvovat itse itselleen maksimipotin.

Sitten yhtäkkiä ilman perusteluja putoaa 'eläkepäätös' - johon Pystysen alaiset väärensivät
työkyvyttömyyden alkamispäiväyksen vuodelle 2009. Tarina ei ole outo tai ainutlaatuinen: jos olet
normaali orja ja tienaat eläkkeesi, se varastetaan tällä tavoin häpeämättömästi mikäli työkyky
menee. Tämän kavalluksen kohteena juuri tänään ovat kymmenet tuhannet ahkerat työnsä hoitaneet
suomaliset: sinne Vakuutusyhtiöiden uuniin varastettiin pystynallein hirmupalkkiot. Orjalle ei
tässäkään ryöstössä anneta osaa ei arpaa, edes vakuutusyhtiötä valita ei voi.

BANAALI ASIAKIRJAVÄÄRENNÖS
- eikä Pystynen 'voi asialle mitään'! ...=rikoskumppani



Äänestysteatteriisi iltasatuviesti: Mene ja äänestä Puoluetta - voidellut edustajat, tulivatpa ne
mistä tahansa, eivät tähän(kään) petokseen aio puuttua. Alla aiheesta Iltasatu:

"Sunnuntaissuomalainen: Vakuutusoikeuteen ei saada aina oikean alan lääkäriä

"Ylituomarin mukaan kritiikki on vaikuttanut tilanteeseen. (AHAHA!)
Vakuutusoikeudella on vaikeuksia saada rekrytoitua asiantuntijalääkäreitä, kertoo
Väli-Suomen Median Sunnuntaisuomalainen.

"Vakuutusoikeuden ylituomari Juha Pystynen arvioi, että hankaluuksien taustalla
vaikuttaa kritiikki, jota on kohdistettu muun muassa vakuutusoikeuteen. Täyttämättä
ovat ortopedin ja ylilääkärin virat. Lääkärivajeen lisäksi toimintaa vaikeuttaa se, että
lääkärijäsenet palvelevat vakuutusoikeutta sivutoimisesti, eikä oikean erikoisalan
asiantuntija välttämättä pääse istuntoihin muilta töiltään. Vakuutusoikeus on
erityistuomioistuin, joka ratkoo sosiaalietuuksiin liittyviä valituksia. Pystysen mukaan
samat ongelmat vaivaavat myös sosiaalietuuksia käsitteleviä alempia oikeusasteita eli
muutoksenhakulautakuntia."

STT Julkaistu: 19.4. 4:45

Laskepa Eläkevakuutusyhtiöiden kultahammaskasat: jos jallitettuja, eläkkeensä maksaneita
duunareita on 50.000 ja jokaiselta vakuutuslaitos kavalluksella kuppaa vaikka vain 200.000€ ...
Yksinkertainen kertolasku ... kyllä tuo voitelee pysty-nallein suupielet messingille - etten sanois että
aika kultaa (asiakkaiden) muistot. "Kun on asiakirjoja  väärentäin rehkitty itselle 100milj, sitten me
muutetaan ruåziin eller hur?"



Eräänä päivänä alaikäisille tyttärille kolahti postia luukusta ... THL kansansterilointi oli alkanut:

Tyttöjenjuttu.fi
-

Lue ilmaiseksi: www.slideshare.net/syottovasikka/tyttojenjuttu-70



Tämäkin sivusto on tehty kopioitavaksi. Talleta. Lähetä eteenpäin...

Tiedoksi scribd.com -Lukijalle:

Scribd.com muutti kaikkien ilmaiset kirjoitukset ilmoittamatta ja SALAA maksullisiksi. Siksi
aion kertoa kuinka voit lukea niitä - ilmaiseksi, jäsenenä. Näin voit menetellä esim. silloin jos
www.slideshare.net/syottovasikka sivusto ei ole käytettävissä ja wordpress.com/erilainen -sivusto
ei toimi.

Toinen häiritsevä scribd.com -seikka on 'tyhjät sivut' sensuuri -ilmiö. Joka sivullani on tekstiä
ja/tai kuvia - mikäli ei näy, lataa uudestaan. Jossei sittenkään näy, käy slideshare.net/syottovasikka
sivustolla...

Ellet ole jäsen ja sisäänkirjautuneena, scribd.com näyttää dokumenteista vain neljä sivua...

Jäsenelle kaikki Scribd.com sivuston ilmaiset dokumentit ovatvapaasti luettavissa ainakin tällä
hetkellä...

Ensimmäiseksi luo itsellesi ilmainen tili. Älä anna mitään henk koht tietoja: silloin tietojasi ei
ainakaan voida varastaa ja sinulle tehdä vahinkoa... Seuraavaksi lataa (upload) dokumentti,  jotain
tekstiä jostain, näin sinusta tulee täysivaltainen jäsen. Voit ottaa kopioida vaikka tekstiä
iltasastusanomista, tekstillä ei ole väliä. 'Dokumenttisi' voit jättää yksityiseksi jolloin kukaan muu
käyttäjä ei sitä näe: pää-asia onkin luoda  toimiva täysvaltainen scribd.com -tili. Homma kannattaa
sillä scribd.com -dokumentteja on satoja tuhansia...

Mutta toistaiseksi tämä löytyy siis ilmaiseksi www.slideshare.net/syottovasikka/tyttojenjuttu-70

Ja Valtiojohtomme rikollinen Sen Suuri tulee tämänkin pyyhkimään: kopioi talteen ja levitä!

Vain tällä 100% sensuurilla
telkkarissasi ilkkuvat
rikollisnaamat pysyvät vallassa.



Salattu Operaatio
Alaikäiselle tyttärellesi on vastikään 10/2013 postitettu ministeriöstä tärkeää 'tietoa' - sinulta
kysymättä. Pinkkipaperilla tyttöjenjuttua - PYRAMIDIN ja (tietenkin) satanistisarvien suojasta (vrt.
kansikuvan "tyttöjen" yläpuolinen suojasymboli).

Verorahoillasi...

Täysin tarpeeton uusi rokote-operaatio jota ilman ihmiskunta on selvinnyt tuhansia vuosia.
Tarpeeton - kaikille paitsi - niin päättelepä kuka kerää miljardit, mikä on ohjelman takana.

Sinulta on EUkumenia -huijauksien avulla viety jo oikeus lapsiesi kasvatukseen, heidän
tulevaisuuteensa, terveyteen ja nyt sukusi jatkumiseen... Tokihan teksti ohjeistaa alaikäistäsi
'juttelemaan' rokotteesta. Lisätietoja kuulema saa systeemille kuuliaisuutensa vannoneelta ja siltä
palkkansa saava tippaiitalta. Siltä, joka vanhempien nimenomaisesta kiellosta huolimatta äkkiä ja
salaa rokotti lapsesi Neuvolakäynnin aikana - äidin ällistyneenä seisoessa vieressä...

Luepa mitä tämä merckillinen huijaus pitää sisällään.

Alla alaikäisille Suomen tytöille lähetetty kirje kokonaisuudessaan. Siinä heiltä edellytetään
vastuun ottamista omasta ja sukunsa tulevaisuudesta - merckin ehdoilla, yhden lappusen tarjoamin
tiedoin. ja opettajain auktoriteettiin nojaten. Ja mikäli uskallat epäillä tätä uskontoa, olet tietenkin
ääliö, foliohattu ja hoidon tarpeessa; koko koulun organisoidun kiusauksen kohde. Ja mikä parasta,
lammaslaumasi innostetaan määkimään ja repimään sinut jos et ole pilleriuskovainen -
rokottamattomanahan 'levität seksisairauksia' ja olet yhteisölle vaarallinen. Todellakin, ainakin
valta'yhteisölle'...

Kiusaaminen on tietenkin osa agendaa ja tarkasti suunniteltua, hallittua... jumal'aasi et saa epäillä,
pelkkä kysymyskin on sille uhka.

...pelkkä kysymyskin on sille uhka.

Alla alkuperäinen, vain akaikäisille lapsillesi (!?) lähetetty piilokuva "hyvinvointisatanistien
pyramideista..."





Katsotaanpa erään tohtorin näkemys asiaan:
Lainaus:

Tri Antti Heikkilä 16.09.2013 HPV-ROKOTUKSET ALOITETTU TAMPEREELLA

Näin uutisoi YLE ja kertoi, että "Laajojen HPV-seurantatutkimusten mukaan nyt ilmaiseksi
annettavat rokotteet ehkäisevät tehokkaasti kohdunkaulan syöpää. Rokotusten myötä virusten
aiheuttamien syöpien odotetaan vähenevän noin kolmannekseen nykyisestä 150 tapauksesta
vuodessa."

Väite ei todellisuudessa pidä paikkaansa, ellei sitten ole tarkoituksellinen vale, jolla jälleen
harhautetaan ihmisiä. Ei ole olemassa yhtään tutkimusta, joka osoittaisi, että HPV estäisi syöpää.
On totta, että rokote tehoaa 4:ään eri virukseen, joilla on yhteyttä kohdunkaulan syöpään, mutta siitä,
että se suoranaisesti estäisi syöpää, ei ole näyttöä. Tämän on myös todennut tohtori Diane Harper,
joka on ollut kehittämässä rokotetta.

Onkin pakko kysyä, tarvitaanko HPV-rokotetta lainkaan. On jo pitkään tiedetty, että yli 90 % HPV-
infektion saaneista naisista paranee itsestään, ja virus häviää 2 vuoden sisällä, jolloin
gynekologisissa tutkimuksissa todetaan kohdunkaulan solujen palautuneen normaalitilaan. Kaiken
lisäksi elimistö kehittää vasta-aineita mahdollisia uusia infektioita vastaan.
Tosiasia on, että rokote tehoaa vain 4:ään eri HPV-virukseen, joita tunnetaan tällä hetkellä 100 ja
joista tiedetään ainakin 15 eri viruksen voivan aiheuttaa syöpää. Joten, jos huomioidaan riskit, niin
rokotteella voi vaikuttaa vain osaan virusten aiheuttamasta riskistä. Kun vielä kysymys on syövästä,
joka on helposti hoidettavissa ja siihen kuolleisuus on vähentynyt huomattavasti ja vähenee
jatkuvasti, voi siis kysyä, miksi moinen mekkala. Radikaali käänne parempaan tapahtui PAPA-
testin tultua yleiseen käyttöön. Joka tapauksessa, vaikka ihminen olisi rokotettu, hänen tulisi käydä
säännöllisesti tutkimuksissa. PAPA-tutkimus on vähentänyt kohdunkaulan syöpäkuolemia
dramaattisesti.

Todennäköisesti syynä on raha. Lääketehdas Meck on netonnut rokotteella noin miljardi dollaria ja
tuoton odotetaan nousevan viiteen miljardiin Wall Streetin analyytikon mukaan. Joten rokotteen
puolestapuhujia löytyy pilvin pimein, kun motivaatiokin on tuota hintaluokkaa.

Riski saada HPV-infektio koskee pääasiassa seksuaalisesti erittäin aktiivisia naisia sekä miehiä,
joilla on useampia partnereita. HPV-virus ei siten tipu taivaasta, kuten taannoin H1N1, vaan
infektio liittyy elämäntapaan, jota voi aina muuttaa. Tietoisuus riskistä tulisi saada vastuuntuntoisen
käymään säännöllisissä tarkastuksissa. Syöpä koskee niitä ihmisiä, joilla on vuosien ajan ollut
kohdunkaulan tulehdus, eivätkä he hoidata sitä.

Rokotuksia on annettava useampia, jotta jonkinlainen teho ilmaantuisi ja rokotusten vaikutusaika on
korkeintaan 15 vuotta. Kun nyt rokotuksen kohteena on 11-vuotiaat tytöt, niin teho on hävinnyt
siihen mennessä, kun sillä olisi todellista käyttöä. On myös huomioitava, että HPV-rokotuksen teho
on kyseenalainen.

Rokotuksista huolimatta jokaisen olisi kuitenkin käytävä vuosittaisessa PAPA-tutkimuksessa, jossa
virustulehduksen voi helposti havaita ja sen voi sitten hoitaa helposti. Siis, miksi rokottaa, kun on
syytä käydä tutkimuksissa muutenkin?

Kun kaivaa todellisia tietoja rokotteen haitoista, tulee surulliseksi. Ehkä parhaiten lääketehtaan
heppoisia tutkimuksia kritisoi vuonna 2009 lääketieteellinen julkaisu JAMA. Liitän oheisena pari



lausetta artikkelista, joille voi vain nostaa hattua. Suomen media ei moisia ole lukenut, vaan julistaa
ilosanomaa rokotuksista. Muualla media on käsitellyt asiaa hyvinkin laajasti.

"When weighing evidence about risks and benefits, it is also appropriate to ask who takes the risk,
and who gets the benefit" "Patients and the public logically expect that only medical and scientific
evidence is put on the balance. If other matters weigh in, such as profit for a company or financial
or professional gains for physicians or groups of physicians, the balance is easily skewed." The
balance will also tilt if the adverse events are not calculated correctly."

Myös muutkin lääketieteen julkaisut ovat huolestuneita rokotteen haitoista, kuten BMJ.
Britanniassa on huolestuttu rokotteen haitoista koulutytön kuoltua rokotteeseen.
Gardasil- (Merck) ja Euroopassa vuodesta 2007 Cervarix- rokotteiden (GlaxoSmithKline) on
todettu aiheuttavan runsaasti sivuvaikutuksia. Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan 2012
rokotteisiin liittyviä haittoja on rekisteröity 26.304, joista 118 kuolemantapausta. Näistä
sivuvaikutuksia ovat välitön 24 tuntia kestävä tajuttomuus rokotuksen jälkeen, kouristukset,
lihaskivut ja heikkous, väsymysoireyhtymä, Guillan Barre-syndrooma, kasvohermohalvaus,
aivotulehdus, aivovaurio , nivelreuma, lupus, veritulpat, silmähermon tulehdus, MS, halvaukset,
sydänkohtaus, veritulpat ja kuolema. Cervarix rokote sisältää alumiinia, josta on todettu olevan
melkoisia haittoja. Todennäköisesti ilmoitettujen haittojen lisäksi on huomattavasti enemmän niitä
sivuvaikutuksia, jotka jäävät raportoimatta. Tämähän tuli esiin H1N1-rokotteen aiheuttaman
narkolepsian yhteydessä.

Todella huolestuttavasta sivuvaikutuksesta raportoi BMJ vuosi sitten. Silloin todettiin rokotteen
tuhonneen 16-vuotiaan tytön munarauhaset 3 vuotta kuukautisten alkamisen jälkeen. HPV-
rokotteen mahdollisia vaikutuksia suvun jatkamiseen ei ole koskaan tutkittu. Tapahtuma avaa
todella huolestuttavan näkökulman siihen, mitä kaikkea näihin rokotuskampanjoihin saattaa liittyä.
Todennäköisin syy munasarjavaurioon on rokotteen sisältämä Polysorbaatti 80, jonka tiedetään
aiheuttavan koe-eläimillä hedelmättömyyttä. Tätä seikkaa lääketehdas Merck ei ole huomioinut
lainkaan. Pirullisinta asiassa on se, että polysorbaatin haitat ilmenevät viiveellä, minkä koe-
eläintutkimukset selvästi osoittavat. ,

Olen aina ihmetellyt, miksi meitä painostetaan ottamaan kaiken maailman rokotuksia, joiden haitat
ovat mitä ilmeisemmät ja teho kyseenalainen.
Aina voi puhua salaliitoista, mutta WHO on jo pitempään tutkinut, miten ehkäistä raskauksia
rokottamalla. Aiheesta on julkaistu tähän mennessä jo yli 50 eri tutkimusta. Hyvällä syyllä voi
kysyä, mikä on Merckin osuus tässä. Joko ovat tyhmiä polysorbaatin suhteen tai jos ajattelee
inhorealistisesti: onko tarkoitus kenties tehdä laaja-alainen kemiallinen kastraatio etenkin, kun
rokotus kohdistuu esipuberteetti-iässä oleviin tyttöihin. Polysorbaattia on myös muissa rokotteissa
kuten flunssarokotteissa sekä hoitoöljyissä, ihovoiteissa ja jopa shampoissa. Saksalaistutkijoiden
mukaan polysorbaatti voi aiheuttaa myös henkeä uhkaavan anafylaktisen shokin.

Brasiliassa aloitettiin laaja vihurirokkorokotus. Itse vihurirokko on vaaraton tauti, mutta voi
aiheuttaa sikiövaurioita, jos äiti sairastuu tautiin raskauden aikana. Siihen aikaan, kun aloitin
lääkärin työt, oli tavallista, että kun joku lapsista sairastui vihurirokkoon, niin kutsuttiin kaikki
tyttölapset kylään. Lapsena sairastettu vihurirokko antaa elinikäisen immuniteetin sairautta vastaan.
Nykyisin viranomaiset varoittavat järjestämästä moisia kutsuja. Pelottelu on täysin aiheetonta,
mutta ilmeisesti onkin tarkoitus suosia rokotuksia, vaikka niiden teho on hyvin kyseenalainen.

Vuonna 2008 Brasiliassa järjestettiin valtava rokotuskampanja tarkoituksena hävittää vihurirokko
koko maasta. Tämä valtava operaatio toteutettiin maassa, jossa on lähes 200 miljoonaa asukasta ja
vaikka 2007 rekisteröityjä synnynnäisten vaurioiden määrä oli 17. Voi siis sanoa, että
kysymyksessä oli täysin yliampuva operaatio. Samanlaisia kampanjoita on tehty ennen Brasiliaa
Argentiinassa ja Nigeriassa.



Ihmisoikeusaktivisti Adolfo Castaneda on tutkinut asiaa. On todettu vihurirokkoaineen sisältävän
HGG:ta (human chorionic gonadotrophin) eli istukkahormonia, joko itse hormonia tai sen tapaista
ainetta. Ilman istukkahormonia raskaus ei ole mahdollinen. Rokotteen mukana elimistöön joutuva
istukkahormoni aiheuttaa vasta-ainereaktion, jolloin oma istukkahormoni ei enää toimi.
Tietysti kaiken voi mitätöidä salaliittoteoriana, mutta minkäs tosiasioille voi. Jos itselläni olisi tuon
ikäisiä tyttäriä, en missään tapauksessa antaisi rokottaa

Nokian puhelimet kaapannut Bill Gates on todellinen rokotusten kummisetä. Hän on itse myöntänyt,
mistä rokotuksissa on todellisuudessa kysymys. Väestöä pitää vähentää, muuten ilmasto lämpenee
liikaa. Gates edustaa modernia fasismia pseudotieteen avulla. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan
ilmasto todellisuudessa jäähtyy, mutta se ei Gatesia pysäytä.

Näin lopuksi tosiasia: ehdottomasti paras HPV-tulehduksen ehkäisymenetelmä on kondomi, jolla on
yli 70 %:n teho. Se ylittää selvästi rokotteen tehon.

Ylläoleva teksti lainattu täältä:
www anttiheikkila com/blogi/hpv-rokotukset-aloitettu-tampereella/

-piip-

Em. Aivopesun lopuksi yksiselitteinen, tohtorimme seksipropagandan romuttava
koko Totuus:

Ehdottomasti yksinkertaisin tulehdusten yms syntien seurausten ehkäisymenetelmä on
vuoden 1938 Raamatunkäännösversion käskyt, vuoden -92 väärennösversiosta jo
poispyyhitty:

"Älä Tee Huorin".

Mutta kuinka/miksi Heikkilästä suunniteltiin kansamme 'puolustaja'? Kas juoni on
yhtä vanha kuin Rooma: nyt rahvas uskoo kaiken mitä rohkeaHeikki sanoo... Näin
tehdään aina senjälkeen kun vuoto on jo tapahtunut ja rahvas on päässyt jyvälle.

Suomen kansan salasterilointi on alkanut.



USA:ssa 20miljoonaa
lasta ja perhettä rokotemyrkytetty!

Robert Kennedy Jr. pyyteli anteeksi käyttämäänsä holokausti-sanaa kuvatessaan massiivista
lapsimäärää jotka rokotteiden autimsi on tuhonnut, ajaen itsemurhiin jne.
NYPost.com April 14, 2015 | 9:25am. RFK Jr. apologizes after calling children hurt by
vaccines a ‘holocaust’

Lasten rokotus - tuhonnut jo 20milj lapsen elämän - pelkästään USAssa. Tähän messumurhan
edistämisenn  ILTASATU aivopesukoneesi tuottaa terveyden ja hulluuden lisäämislaitoksen
'emanuaenssit itkemään':

"jotkut voivat tietysti olla huolissaan jos joku lapsi saa narkolepsian" ...

totisesti, eihän lapsen kuolleena vaeltaminen tälläistä kyynistä lirkuttaja murhaajalääkäriä
kosketa. Pelkkä statistinen kupru messumurha-liikevoitoissa!

Presidentti John F. Kennedy kärsi elämänsä lävitse valtavista kivuista. Hänellä jos kellä oli
mahdollista selvittää niiden pakkorokotteiden taustamyrkyt millä häntäkin ylimielinen
hulluudenhoitolaitos (suomeksi: 'terveyden ja hyvinvoinnin laitos') oli piikitellyt lapsuudestaan
lähtien. Toinen seikka minkä oli nähnyt, olivat ydin 'kokeet jotka saastuttivat maapallon koko
ilmakehän 1940-1963. Kaikki tämä 'turvallisuutesi' nimessä - eli satanistinen väestönvähennys sota
'terror' ismiä vastaan - maapallosen puolesta. Julkinen paavien toitottama vatikaanin
myrkytysohjelma.

Presidentti John F. Kennedy - omin luvin ja kaikista piittaamatta - ajoi lävitse kansainvälisen
sopimuksen = ydin-saastutus ohjelmain lopetettiin ilmakehässä 1963. Siihen mennessä näitä
'kokeita' oli tehty ilmakehässä 2700kpl, nyt yli 12.000kpl - jatkuu tänään. Nämä saasteet kiertävät
yhäti alati maapalloa tuhoten milloin lentokoneita, milloin lintuparvia lennosta jnejne...

Ja kuten tiedämme, pian tuon kiellon jälkeen - John tapettiin tapettiin - kyyninen salamurha
jonka jälkiä kaivellaan yhä. Koko maapallosen hallinnan perustuessa väkivaltaan ja
totuudenpuhujain salamurhiin, se voittaa jolla on kovimmat aseet: tässä pullahtaa voittajaksi
plutonium. Plutonium keittoloissa syntyy niin paljon jätelämpöä että se joudutaan jonnekin
purkamaan: generaattoreilla sähköverkkoon. Tässä aihe hyppääkin Chernobyl saasteisiin ja
OLkiluodon murhavehkeisiin, Plutoniumin salakauppaan ja Itämereen lorotetun tritiumin kauhuihin.

Lue "Chernobyl Raporttivuoto."

Nyt Presidentti John F. Kennedyn veljenpoika - Robert Kennedy Jr. - joka näemmä kaiken
tämän nähnyt ja itse kokenut, on paljastamassa toista 'plutonium' saastetta - vatikaanin yli
satavuotiasta rokotusohjelmaa. Sanaa 'vatikaani' siinä ei tietenkään näy, siitä pitää aivopesukone
huolen tahi kuolen...

"Heihin pistetään rokote, samana yönä nousee korkea 41C kuume - he nukahtavat ja
kolme kuukautta myöhemmin aivonsa ovat mennyttä. Tämä on holokausti, tämä mitä
tapahtuu maallemme... (--->USAssa yli 20 miljoonaa sairastunutta!)

"Haluan pyytää kaikilta anteeksi sanaa 'holokausti'. Se oli huono sanavalinta
etsiessäni ilmaisua millä kuvata tätä autismi epidemiaa."Robert.



Robert: Merckilliset uunikaasupiikit ja kaiken mua-liman huulludenlaitosten paniikki.
Minulla - etten sanoisi sinulla lukijani - oli joskus Perustuslain mukainen oikeus omaan ruumiiseen
- kunnes Perustuslakimme kavallettiin ja ruumiistani tuli etukäteen luetteloitu ruumiskaupan
varaosavarasto: elinikä, lapseni jne päätösvalta ruumiistasi kuuluu nyt EUkkumafialle.

Sysysteemi vavapissee.
Ytimessä ydinrikolliset tärisee, ympärillä kaiken mua-liman tuhon ja hulluuden laitokset (THL)
(NHS) jnejne. Alkoiko pyramidin silmä13ּס-terässä jo tämänkin Kennedyn salamurhan suunnittelu?

Pääkirjoitus - vakava juttu kun jopa pää joutuu ressurssejaan tuhlaamaan ohjelmoitujensa
opastukseen. Kennedy ... tietenkin 100% voidellun suomalisma median hiljaisuus  = [stop secret]:

Pääkirjoitus: "Rokotuksista ei ole syytä kieltäytyä IS 2015.15.4. 6:30 Vanhempien
lisääntyvä kieltäytyminen rokotuttamasta lapsiaan on noussut puheenaiheeksi, koska
ilmiön pelätään johtavan rokotuksilla tukahdutettujen tautien paluuseen".

Vanhempien lisääntyvä kieltäytyminen!? Jahas, aivopesukone siis on alkanut lyödä
tyhjää...

Nouhätä: tämänkin viestin rikollisesti sähköpostistain kyylänneet ripulirikolliset
luottavat silmä-pyramiidinsa lukuun kolmetoista - siinäkö muka olisi heille uusi
kavalluspelastus ... (vrt. NYPost photo vasen ▲ alakulma)



MERCK yms -rokotteiden tuoma autismi on tuhonnut yli 20 miljoonan lapsen ja
perheidensä elämän. Kennedy vastustaa Kalifornian lakiesitystä joka rajoittaa
oikeutta itse päättää rokotuksista.

Nyt ihmettelenkin vain anteeksipyyntöään: sama jesuiittaklaani Dhjugasvilin, Adolphin jne
johdolla murhautti leireillään satoja miljoonia syyttömiä - nyt saman uunikaasutehdas MERCK
lääkejätin ym. elohopea-keskushermostomyrkkyjä pumpataan kaikkiin maailman lapsiin 24/7.
Jatkuen tänään, huomenna... Tämä kaikki teeteään kansalla iltasatu-lehdistön aivopesun kautta,
paavin hyvinvoinnin ministeriöitten rebekkain laulaessa seireenilaulujaan pakkomyrkytettäville.

Katso:
youtu be/sqqiy8DhyH0
www traceamounts com
nypost com/2015/04/14/rfk-jr-apologizes-after-calling-children-hurt-by-vaccines-a-holocaust/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohynek:

”Harhaanjohtavaa tietoa voi olla
vaikea tunnistaa”

Iltasatuvalhetta 13.4.2015 15:10

Milloinka tälle aivopesulle saadaan piste? Koska iltasatuilijat - holokausti avustajat joutuvat
vastuuseen valheistaan!?

"...On luonnollista tällaisen kokemuksen jälkeen olla huolissaan, että jostain uudesta
rokotteesta voisi tulla jotain muuta vastaavaa", Hanna Nohynek sanoo.

!! Siis jos yksi lapsistasi on jo kävelevänä kuolleena, koko loppuelämä menee tämän THL-
'tuotteen' hoitamiseen 24/7/365 - on syytä olla huolissaan!? Ja varmuuden vuoksi piikittää samat
'uunikaasut' kaikille muillekin lapsilleen?

Entäpä jos USAssa on näitä 20 miljoonaa, silloinko ei tule olla huolissaan ! Tästä peilaten
suomessa on kymmeniä tuhansia Nohynekin pahoinvoinninlaitoksen tuhoamia lapsia ja perheitä.
Kauanko kestää että nämä seireenit laitetaan leivättömän pöydän ääreen - parhaillaan ylläpitämänsä
mengele -luokan holokaustinsa takia? Milloin loppuu salailu - ja todelliset murhaluvut paljastetaan,
tämä satanistinen operaatio pysäytetään?



"HPV-rokotteen vastoin tämän äidin tahtoa. Lue lisää... Torstai 2.7.2015 klo 20.27
Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanneltiin tapauksesta, jossa terveydenhoitaja oli
antanut 12-vuotiaalle tytölle papilloomavirus- eli HPV-rokotteen vastoin tämän äidin
tahtoa. ... koska tämä oli tullut muiden rokotettavien tyttöjen kanssa vastaanotolle.
Helsinkiläiskoulun terveydenhoitaja rokotti 12-vuotiaan tytön, vaikkei tällä ollut
vanhempien allekirjoittamaa rokotuslupaa. Koulussa oltiin jaettu lupalomakkeet,
jonka äiti oli unohtanut palauttaa rokotuspäivään mennessä.... Yli 12-vuotiaan saa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käytännön neuvojen mukaan rokottaa hänen
omalla suostumuksellaan ilman huoltajan lupaa, mikäli tämä on kypsä tekemään
päätöksen itse....jne
RIINA NYGRÉN riina.nygren@ilmedia.fi"

Näin se menee, Suomen ujot tytöt steriloidaan helpolla Terveyden ja hulluuden laitoksen
ohjelman mukaisella painostuskikalla. Itse olen todistaja salaa väkivalloin tehdyssä 3v lapsen
rokotuksessa - nimenomaisesta kiellosta huolimatta tämä piikkinikkari tuikkasi piikin salaa luvatta
yllättäin laatikosta ottamalla piikillä!

Yli 12 vuotias? Onpa ylimmäisen papin tekstissä mahtava THL-valhe: vanhemmatn ne vastaavat
lapsistaan - eivät lääketehtaiden satanistit.

THL satanistien "OHJEITA ON NOUDATETTU...."



Ritarien luvatussa Britanniassa on nyt oikeuslaitos valjastettu anastamaan vanhempien
oikeus lapsiinsa ja tukemaan kalmanpiikittäjäin bisnesten liikevaihtoa. Voideltu tuomari ei välitä
muusta kuin lääkejättien hyvinvoinnista: "tämä vauva on pakkorokotettava!" (Ellei niin käy,
sosialitoimiston lepakopt ilolla anastavat tämänkin rikollisen (äiti) lapsen omaksi lelukseen...). Voi
vain kuvitella kuinka tuon voidellun ritarin (nk tuomari) päätöstä käytetään hyväksi THL-
lepakkojen laskeutuessa neuvolabisneksiin.

Baby should be vaccinated against infections that can lead to meningitis despite
mother's opposition, judge rules.  The seven-month-old boy's mother said the
Haemophilus Influenza Type b (Hib) vaccine and the pneumococcal conjugate (PCV)
vaccine could cause adverse reactions. CREDIT: DAVID CHESKIN/PA WIRE
Lydia Willgress  3 FEBRUARY 2017 • 11:57AM telegraph co
uk/news/2017/02/03/baby-should-vaccinated-against-infections-can-lead-meningitis/

Ai jaa. Vai 'jumppasali' se tässä syyllinen olikin... Erkon klaanin takuutuubaa.



MYSTEERI
Miksi niin monet rokotetut lapset saivat rokotteesta huolimatta hinkuyskän?

THL HUHAA-ristisuoja toki 'kannatti' - ja rampautti määrättömästi lapsia... Kannattavuutta
bisnekseensä tuo jatkuvasti uusittava myrkytyspiikki - joka auttaa pakkopiikki myyntimiehiä vaan
ei ikuna auta onnettomia pakkorokotukseen julmasti vietäviä lapsia - joille ei todellakaan adolphin
pikkiterroriin vaihtoetoja tarjota.

Lapsen OIKEUDET ?

"HAhaHHAAA" - nauraa THL pörssimeklarien kuoro ivaten...

LATimes artikkelin tiedoista poimittu ja koottu Diagrammi esittää kuinka lapsille hyödytön
hinkuyskärokote 'toimii':

Kuusi tehttomaksi todettua myrkkyannosta nk rokotetta vuosittain. Rokotteen
teho romahtaa lähes välittömästi - todenn. 'teho' onkin 3%, josko sitäkään.

12-vuotiaana annetaan taas sama myrkkypanos: kuumehourailua, oksennusta,
elämänmittaisen rampautumista, väsymystä, allergiaa ym. lisärokotus - täysin
hyödytöntä sekin - nk. huuhaafaktaa mikä artikkelin irvien välistä on luettavissa.



Rokotus teki BBC uutisankkurista mielisairaalapotilaan.

Telegraph 28 Feb 2015

Malcolm Brabant meni 4/2011 Ateenassa keltakuumerokotukseen tulevan Norsunluurannikon
matkansa takia. Kuuluisa Ateenan BBC reportteri oli saanut mm. Sony -palkinnon 1993
(valehdeltuaan ? onnistuneesti) Sarajevon piirityksestä Bosnian kriisissä. jne. Ruutinirokotus
maailmankuululle toimittajalle ... Terveyden ja Hyvinvoinnin pakkorokote jonka seuraukset olivat
kaikkea muuta kuin rutiinia: aamulla hän oli vajonnut syvään psykoosiin ja luuli vuosikausien ajan
olevansa milloin messias, milloin piru yms. Tietenkin työpaikka suli alta, rokotetun tekstit olivat
kammottavaa, käyttökelvotonta...

Kuten asiaan kuuluu, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos hylkäsi hänet.- NHS eli UK
Terveydenhoitolaitos. Vielä rahakkaana Malcom suunnisti Tanskaan - siellä kuulema sai tälläiset
potilaat 'hoitoa' ... eli kasseittain pillereitä. Nyt neljä vuotta myöhemmin hän on päässyt ulos
pillerikaupastaan - vähän kerrallaan jättänyt lääkkeet kokonaan pois vastoin lääkäriensä ohjeita - ja
sen takia palannut elävien kirjoihin...

Rutiinirokote ja seuraukset ovat romahduttaneet taloutensa ja nyt he aikovat käydä
oikeustaistoon korvauksia saadakseen (- Onnee vaan toivottavat kaikki miljoonat rokoteinvalidit:
ehken BBC-ritari saa taskurahat - rahvas ei edes hautapaikkaa ahneen pakkolaitosbisneksen
Hyvinvointihuijareilta.
How a jab plunged my life into madness: BBC newsman Malcolm Brabant says yellow-fever
vaccination led him to believe he was the Devil By Peter Stanford2:00PM GMT 28 Feb 2015
telegraph co uk/news/worldnews/europe/11439622/How-a-jab-plunged-my-life-into-madness.html

NHS Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos murskaa sen paljastajat!

Se joka paljastaa 'hoidon' kaameudet, sen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos NHS murskaa
armotta - sanoo Sir Robert Francis QC. Ensimmäisenä tuhotaan potilaat, hän sanoo. Telegraph
Laura Donnelly, Health Editor 10 Feb 2015
Whistleblowing: NHS crushes those who speak out, Sir Robert Francis QC warns. The NHS should
exploit the idealism of its doctors and nurses - not crush those put patients first, warns Sir Robert
Francis, ahead of his landmark report on whistleblowing
telegraph co uk/news/health/news/11403069/Whistleblowing-NHS-crushes-those-who-speak-out-
Sir-Robert-Francis-QC-warns.html

Rokotekampanjan ikä?
Onko tuo rokotekampanja siis vain 10 vuotta vanha? Eihän toki, katsopas mitä L'Asino kirjoitti
yli sata vuotta sitten:



Pappien kerho (L'Asino, 8 Nov. 1903): tieteen nimellä rahvaalle pakotettu 'hyvinvointi' on mitä
julmin uskonto kautta ihmishistorian. Eloonjääneet kysymyksenesittäjät löytävät itsensä kalterien

takaa...



Aukoton Agenda:
Et ehkä tiennyt että agendaansa on suunnitelmallisesti edistetty jo pitkään ja kaikkien isä
insestin valvomain veljeskerhojen toimijoiden kautta. Ja mitä vähemmän toimijat itse tietävät, sen
aidompi 'juttu'.

Jos jesuiittakoulunsa Roomassa käyneet Piispamme julistavat kouluissa alaikäisille lapsille
esiaviollista seksiä, kehoittaen jo hylkäämänsä Raamatun ehdottomasti kieltämään haureuteen, niin
tottakai:

- 'tarvitaan jatkuvia säännöllisiä tarkastuksia' näin opetetuille 10vuotiaille tytöillemme
- rokotukset ovat välttämättömiä - piispain hedelminä saatujen tartuntojen takia,
Halosen myyräntöiden 'saavutuksia' unhoittamatta.
- Seurauksena tietenkin kymmenet tuhannet abortit jotka on tuotettava salaa,
vanhemmilta kaikki tiedot sakon uhkaamana kielletty...

Merck -
Merck. Tuo merckillinen firma jonka edustaja istui jo katolisen Adolph-jesuiittamme
ignazius-valtion teollisuusmahtien pöydässä 1940, innokas agendan edistäjä ja juutalais
uunikaasu zyklon B valmistaja. Onko siis ihme että EU:n peruskirja luotiin Berliinin natsisaksassa
1940? Onko siis ihme että hitlerin lailla koko nyky EU:n johto on tunnustavia katolisia, jesuiittoja?
Onko siis ihme jos koko USAn johto on katolisia, mm. korkein oikeus katolisia 6/9 ja poliisillekin
sillä on tarjota omat messut (blue mass) ? Onko siis ihme jos Merck saa mellastaa kotoista valtaa
pitäväin veljeskerhojemme suojeluksessa?

Merck Suspends Lobbying for HPV Vaccine to Become Law
Tuesday, February 20, 2007
TRENTON, N.J. —  Merck & Co. is immediately suspending its lobbying campaign to
persuade state legislatures to mandate that adolescent girls get the company's new
vaccine against cervical cancer as a requirement for school attendance, the company
said late Tuesday.

Ylläolevan uutisen mukaan Merck vetäytyy pakkolaki -aloitteesta 20.Helmikuuta 2007. Näin
siis USAssa: vastustakaa perkelettä niin se pakenee. Seuraavaksi tuo pakenija saapui 2013
Suomeen... eikä väisty ellet sinä sitä vastusta. Julkisesti julistettu tarkoituksena sillä on kansamurha
eko-nimellä 'väestönvähennys', tässä operaatiossa päämääränä steriloida Roomaa vastustava protest
antti -valtakunta... SUOMI.

Samainen laitos on jäänyt jatkuvista räikeistä tutkimusraporttien väärennöksistä, se ei kaihda mitään
keinoa isäntiensä agendan ja rahan tahkoamiseksi.



FoxNews 2007, USA
FoxNews.com Video Headline: 'Hands Off Our Kids'  021207
Texasin kuvernööri Perry otti lääkejätti Merck'iltä vastaan lahjuksia ennen kuin ajoi läpi lain jossa
HPV rokotus tehtiin pakolliseksi vankeusrangaistuksen uhalla teksasin koulutytöille.
(Vaccine Rick Perry HPV Texas Merck Autism Mercury Thimerosal School Girls)

Häikäilemätön lääketehdas Merck puskee 20:ssä osavaltioissa lobbarien kautta pakollista
rokotusohjelmaa (tietenkin Merckin oma myrkkybi$nes). Ensimmäinen laatuaan on Texasin
osavaltion kuvernöörin vasta säätämä rokotu$laki, kaikille teinitytöille Merck-pakkopapilloma
virusrokote ... vanhempien oikeus päättää lapsistaan syrjäytetään kuten itänaapurissa ennenmuinoin.

Papilloma leviää ainoastaan huorauksen kautta, sanoo asiaa vastustava järjestö
julkilausumassaan - tosin peitellen asian ytimen virallisen totuuden sanahelinään:

ei ole olemassa mitään yleistä rokotusta vaativaa terveysuhkaa - ja tartuntaa ei saa
jos pitää housut jalassa.

Itse 'lääkkeen' testauksetkin ovat puutteelliset etten sanois huterat - missäpä lääketesteissä ei
väärennöksiä löytyisi... Tämänkaltainen pakkolääkitys on tulossa meillekin, pyöriihän
"demokratiamme" rattaat vain hyvin öljyttyinä, parhaillaan miljardeja verotaalereitamme
pumpataan pimeään ja todistamattomaan 'uhkaan' nimeltä lintuflunssa. (Huom. tämä kirjoitettu 5v.
sitten)

Kuinka ollakaan, tyttöjenjuttu 'sai' Nobel palkintonsa jo kauan sitten:

Ruåzin viranomaiset tutkivat Nobel -lautakunnan
vastaanottamia lahjuksia.

Dagens Medicin, väittää kahden Nobel'iin liittyvien yritysten (!?) -- Nobel Media & Nobel Webb --
vastaanottaneen miljoonia dollareita Ruåzalais-Amerikkalaiselta farmasian jätiltä, AstraZeneca'lta.
Siitä on ollut suoraa myyntihyötyä firman tutkijoiden Nobel-palkinnoissa. Tämä kyseinen yritys
pitääkin hallussaan juuri tämän tarinan ytimen patentteja - >em. HPV rokotteet. "Silkkaa
kriminaalien huijausta" - Sanoi kaupallinen aikakauslehti - Dagens Medicin Joukukuussa 2008.

Karolinska Instituutin tutkija, professori Bo Angelin, kuuluu AstraZeneca johtokuntaan SEKÄ
on Nobel komitean äänestävä jäsen. Eräs toinen akateeminen Nobel komitean jäsen, Bertil
Fredholm, on maksettu AstraZeneca konsultti...



AstraZenecan patentoidut papillomavirus (HPV) rokotteet Gardasil/U.S. ja Cerverix/Eukkula --
ovat jo luoneet hallitusten hyvinvointiministeriöiden avulla (!) mahtavat kymmenten miljardien
liikevaihdot - kun tutkijansa 'yllättäin' saivat Noopeli palkinnot:

Harald zur Hauser & srk. löysi yllättäin tämän mysteeri HPVn; 'havaitsi
yhteyden kohdunkaulasyöpään ja sattumalta vielä keksi rokotteen! Kyllähän
Haraldille palkinto kuuluu, myhäilee miljardiosakaslautakunta...

Hahhaa Harald Hirmuinen ja Noopelien jesuiittakaapu!
© 2008 Newsmax. All rights reserved....

Swedish Officials Investigating Nobel Prize Board Friday, December 12, 2008 7:18 PM
By: Celia Farber  newsmax.com/newsfront/nobel_prize_bribery/2008/12/12/161399.html

Luepa huviksesi Mikä pulju on YLEn ihailtu Noopel petossarja!
Nobeli karmaiseva historia tämän sivun lopussa:

www.scribd.com/doc/109442382/Musta-Muslimi-Marxisti-Keniasta

Merck - tuotti tunnetuille
tutkijoille tulokset - etukäteen!

Kas tässä koko tyttöjenjutun piikin kärki: kauheata jos uskallat epäillä näitä puoskareita.

Merck Wrote Drug Studies for Doctors
nytimes.com/2008/04/16
By STEPHANIE SAUL Published: April 16, 2008

Oikeus tuomitsi jo piikittäjäsi:

Merck maksoi $4.85mrd korvauksia ...

27.000 rikoskanteen nostajille!
Vioxx - Nov. 9, 2007



Ikkuna Lääkkeiden Lahjusmaailmaan;
Article By By GARDINER HARRIS and JANET ROBERTS Published: March 21,
nytimes.com/2007/03/21/us/21drug.html?_r=1&hp&oref=slogin

Minnesotan osavaltion taannoinen lakimuutos määräsi pakolliseksi lääkärien saamien tulojen
ilmoittamisen; siitä avautui harvinaislaatuinen ikkuna siihen kuinka maailmanlaajuiset lääkeyhtiöt
ujuttavat kansakunnille myrkkyjään ... viimeisin tappio  Merckin lääkejätille tuli hepatitis virus
rokote pakottamis yrityksessä kaikille Texasin koululapsille; paikallinen aktivisti paljasti
suunnitelman ja tällä kertaa tämä kuppausoperaatio epäonnistui - USAssa. Tämä sama suunnitelma
tulee vielä takuuvarmasti suomeen, nyt sen pakkosyöttö 'projekti' on suunnitteilla Englannissa. Tätä
'arvostetut tiedemiehet' lausunnoillaan pohjustavat. Lue alta syy "arvo$tuks€€nsa"... Näin siis
ennustin 6v sitten - nyt nämä samat huijarit ovat TÄÄLLÄ.

Otteita:

Minnesotan osavaltion (USA) tilastot alkavat 1997. Siitä vuoteen 2005, lääkeyhtiöt maksoivat
5500:lle lääkärille ja hoitajalle sekä muille terveysviranomaisille vähintään 57.000.000$ Sen lisäksi
40.000.000$ ohjautui 'klinikoille', 'tutkimuskeskuksille' ja muille organisaatioille. Enemmän kuin
20% osavaltion virallistamista lääkäreistä sai tätä rahaa. Keskimääräinen lahja oli 1000$; enemmän
kuin 100 henkilöä sai 100.000$.

...Vermontin osavaltiossa (kuten suomess) nämä summat ovat valtiosalaisuuksia (eh, tottahan
toki!)...

..."Suurimmaksi osaksi 'yhteistyömme' lääkärien kanssa tuotti hedelmää; he alkoivat myydä
enemmän tuotteitamme" sanoo Kathleen Slattery-Moschkau, Bristol-Myers Squibb and Johnson &
Johnson ex myyntitykki. "On ikävä sanoa tätä suoraan, mutta kaikki keskittyy siihen kuinka
saamme mani puloitua lääkärit"....

Jamie Reidy,  Pfizer Inc. and Eli Lilly & Company myyntimies joka sai potkut 2005
kirjoitettuaan kirjan kokemuksistaan, sanoi että "lääkeyhtiöt viettelevät lääkärit ja se alkaa
maksetuilla 'tutustumismatkoilla'... Jos tohtori sanoo viettäneensä hyvää aikaa Mauin viiden tähden
hotellissa lääketehtaan kustannuksella, sekö ei muka vaikuttaisi häneen? Älkää naurattako minua."...

...Lääketehtaiden arvokkain 'konsultti' on se joka ohjeistaa kuinka lääkkeitä käytännössä tulee
ottaa... eräs näistä  Dr. Grimm nettosi mm. Pfizerin Lipitor kolestorillääkkeistä yli $798,000
vuosina 1997-2005. (Pfizerin Lipitor vuosimyynti 13.000.000.000$ =13mrd$)

New York Times kirjaesittely - Books of The Times. Erillinen huumeiden vastainen
sota, lääkejättien törkeitä likaisia myyntitemppuja vastaan.
...JOKAPÄIVÄINEN PILLERIMME - OUR DAILY MEDS
Kuinka lääkeyritykset muutettiin likaisiksi myyntikoneiksi jotka koukuttivat
kansakunnat pakollisilla lääkemääräyksillään: The Case for Another Drug War,
Against Pharmaceutical Marketers’ Dirty Tactics By Melody Petersen
nytimes.com/2008/03/17/books/17masl.html : March 17, 2008
How the Pharmaceutical Companies Transformed Themselves Into Slick Marketing
Machines and Hooked the Nation on Prescription Drugs



Viimeisin Lääke 'Tieteen' Saavutus
- josta Suomityttöjuttujen sensuurihesarit vaikenevat:

LATimes By Melissa Healy, November 4, 2013, 6:03 p.m.

Maailman kahdeksanneksi suurin lääkejätti Johnson & Johnson, suostui sovinnolla maksamaan U.S.
hallitukselle $2.2 mrd korvauksia kaupiteltuaan psykiatrisia lääkkeitä ohjeiden vastaisesti. Siihen
historian suurimpaan petossarjaan sisältyy osavaltioiden pettämisestä tullutta hyötyä rikossakkoja
$485miljoonaa. (Todennäköisesti osakkeet nousivat heti...?)
Juttu ei paljasta montako murhaa näiden kampanjain takana on: "Nämä asiaan liittyvät monet
sovitellut rikoskanteet koskevat psykoosilääke Risperdal , Invega Natrecor lääkkeitä -- made by
Johnson & Johnson and its subsidiaries Janssen Pharmaceuticals Inc. of Titusville, N.J. (Risperdal
and Invega) and Scios Inc. of Sunnyvale, Calif. (Natrecor).

The Justice Department says Monday's agreement, is of the largest healthcare fraud settlements in
U.S. history, with criminal fines totalling $485 million and civil and administrative penalties
totalling $1.72 billion. ... defrauded those states of funds intended to insure care for the poor and
disabled.

Vastoin ohjeita näitä on käytetty vanhusten ja invalidien 'hoidossa' vaikka (tai juuri ? siksi että) ne
aiheuttavat sydänkohtauksia...

Marylandin Tuomari: "Rokota lapsesi tai menet vankilaan!" (vankilako ehkäisee
sairauksia?)

Sadat vankeudella uhatut vanhemmat jonottavat oikeustalon edessä kiemurtelevassa
jonossa: "Kirje tuli hyvin raakamaisesti", terveyshallinnon tekosta kommentoinut
Aloma Martin sanoo, "Kuulostaa siltä että he aikovat laittaa meidät vankilaan."
Tämä poliisianarkiaan perustuva uhkailu on voimakkain yritys varmistaa että kaikki
lapset streiloidaan eikun siis piikitetään: viran omaiset havait$ivat että osavaltiossa oli
vielä 2000 rokottamatonta lasta. Niinpä PaavinPyhän Marian Maan (=Maryland)
piirituomari Judge C. Philip Nichols määräsi nuo systeemiä uhanneet ($$$-uhka)
vanhemmat vankeustuomion uhalla todistamaan lastensa rokotus.
foxnews com/story/0,2933,312066,00.html Saturday, November 17, 2007
Maryland Judge to Parents: Vaccinate Kids or Go to Jail

Lintu Flunssa -rokote oli hoidon kannalta puhdas kupla - mutta tietenkin myyntimenesty$...

Vuoden 2008 rokote osoittautui täysin tyhjän arvoiseksi (eihän elohopea-säilöntä-aineiden
ruiskutus terveisiin koskaan ole turhaa, eihän: miten paljon eri 'syndroomia' jäisikään syntymättä
jos...). Sillä ei ollut mitään vaikutusta B/Florida-viruksiin jotka olivat tuona vuonna päälaji. Onneksi



kaiken tämän korvasi lääkejättein miljardi-liikevaihto ja toimintaa 'valvovan' viranomaisköörin
etelämeren seminaarimatkat.

Flu shot failed to protect against major strain. Vaccine gave modest protection against A strains but
none against B this year. "Well the (H3N2 component of the) vaccine really didn't work" Dr.
Edward Belongia, an infectious diseases epidemiologist with the Marshfield Clinic Research
Foundation in Marshfield, Wis. April 17, 2008 healthzone.ca/health/article/415715

Helen Branswell THE CANADIAN PRESS

Huom. Vuoden 2014 flunssarokote todettu myöskin täysin (vain rokotteen ottajan kannalta)
hyödyttömäksi.

3%!

Brittitutkimus paljasti karun luvun influenssarokotteesta
Perjantai 6.2.2015 klo 21.52
"Influenssarokote ei juuri tarjoa suojaa muuntuneelta A (H3N2) -virukselta, sanovat brittitutkijat.
Public Health England (PHE) -viraston tekemän selvityksen mukaan rokote toimii vain 3%
rokotteen saaneista, kertoo BBC. Terveysviranomaisten THL mukaan influenssarokota kannattaa
joka tapauksessa ottaa.

- tokihan, rahaa tulee niin että ranteita pakottaa...
ja entäs ne Caymansaarten seminaarimatkat...



Farmasialiitto: Rokottamattomuus uhkaa jo koulujen laumasuojaa

"Oman suojan lisäksi rokotus rakentaa myös yhteisön suojaa, kun taudille ei jää tilaa. Rokotukset
Farmasialiiton mukaan pahimmillaan Suomessa voi muutaman vuoden päästä olla koululuokkia,
joista rokotusten tuoma laumasuoja puuttuu kokonaan. Esimerkiksi tuhkarokko ei ole hävinnyt
maailmasta, vaikka Suomessa se on saatu kattavalla rokotusohjelmalla kuriin. Esimeriksi
Pietarsaaren seudulla rokotusvastaisuus on niin voimakasta, että laumasuoja tautia vastaan on
heikentynyt. ..." Julkaistu: 3.2. 6:11 2017

Laumasuoja tarkoittanee Apteekkien monopolia, sen liikevaihto ainakin on  uhattuna...
Esimerkiksi tuhkarokko on tuhatvuotinen tauti josta kaikki ovat selvinneet - ilman tulojensiirtoa
eliitille. Esimerkiksi Pietarsaaressa on keskimääräistä lukeneempaa porukkaa, eivät niele 3% suojaa
funtsimatta. Rikollista eikövaikka THL? Ja vielä: 'yhteisösuoja' on lisäksi suojaamassa yhteisön
tuloja. Mietipä tykönäs mikä tuo massiviset tulonsiirrot nappaava 'yhteisö' tässä onkaan,

Pietarsaaressa se tiedetään jo:

Rokotetut sairastuvat influenssaan hirmu tahtia: ”Toivottiin että suoja olisi hyvä”
Raimo Laaksonen otti influenssa-rokotuksen Punkalaitumen terveysasemalla vuonna
2014. Terveydenhoitaja Anna Paija toimi pistäjänä. Otin rokotteen, mutta sairastuin
silti. Tänä syksynä moni on pettynyt influenssarokotteen tehoon, joka on ollut selvästi
edellistä influenssakautta vaatimattomampi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilasto: jokaista kymmentä influenssaan
sairastunutta kohti on seitsemän, jotka ovat sairastuneet, vaikka ovat saaneet
rokotteen.... Sari Rautanen Aamulehti KOTIMAA3.1.  22.09 Päivitetty 4.1.  10.32
ERIIKA AHOPELTO



Ilman Piikkiä Olet Uhka
Pilleri✜tehtaille

...piikin kanssa rullatuolipotilas.

Rokotuksen levittämä polio iski Nigeriaan vuonna 2003. WHO:n mukaan 69 lasta
sai polion - suoraan piikistä! (Hyvä hyvä toteaa piikkipuhemies, Afrikassahan näet...)
10 October 2007 Vaccine-linked polio hits Nigeria, By Alex Last, BBC News, Lagos
Nigeria is fighting a rare outbreak of a vaccine-derived form of polio, says the UN's
World Health Organization.

Keski-Suomen käräjäoikeus - narkolepsia Pandremix

Iittalan Virallinen Totuus "Julkaisu". Näkyvissä vain tunnin verran ja vain reunassa jossa
näkyy vain kymmenen uutista: klo 13:22 tämäkin ikävä fakta oli jo poispyyhkimisvuorossa...
Roni Rekomaa; Julkaistu: 17.6.2014 12:22 iltasanomat.fi/terveys/art-1288702807176.html

THL on paljastanut uutta tietoa narkolepsian ja Pandemrix-rokotteen yhteydestä.
Narkolepsia oli THL:n mukaan Pandemrix-rokotteen saaneilla lapsilla ja aikuisilla yleisempää kuin
rokottamattomilla kahden vuoden ajan rokotuksesta.
Pandemrix-rokotteita saaneiden vuosina 2005–1991 syntyneiden lasten ja nuorten riski sairastua
narkolepsiaan oli ensimmäisenä vuonna rokottamisesta 13-kertainen ja toisena vuonna
viisinkertainen samanikäisiin rokottamattomiin verrattuna.
Pandemrix-rokotetuilla ennen vuotta 1991 syntyneillä aikuisilla oli kahtena ensimmäisenä vuonna
noin 7-kertainen riski sairastua rokottamattomiin verrattuna. Luvut perustuvat sairaaloista ja
perusterveydenhuollosta kerättyihin tietoihin sekä neurologien ja unitutkijoiden asiantuntijaraadin
tekemään potilasasiakirjojen tarkastukseen.
Ministeri Paula Risikon mukaan osa hylätyistä narkolepsiakorvaushakemuksista otetaan uuteen
käsittelyyn näiden uusien tietojen valossa.
– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänään julkistamat tutkimustulokset tarkoittavat sitä,
että Lääkevahinkovakuutuspooli (pooli) käsittelee uudelleen kaikki ne korvaushakemukset, jotka on
hylätty sillä perusteella, että rokottamisesta sairastumiseen on kulunut liian pitkä aika. THL:n
tutkimusraportti "tuo uutta tietoa Pandemrix-rokotteen ja"... bla bla valhetta valheen perään.
Miksikö? Koska suomen ensimmäinen oikeusjuttu THL 'kohti' paljastuu parin viikon päästä
heinäkuussa:

12-vuotias poika muuttui aggressiiviseksi Pandemrix-rokotteen takia – valtio ELI THL
tuomittiin jättikorvauksiin vahingoista. Pekka Sakki Julkaistu: IS 10.7.2014 6:01

Poikkeuksellista tapausta on käsitelty Keski-Suomen käräjäoikeudessa viime lokakuusta lähtien.
Keskiviikkona oikeus antoi päätöksensä asiassa.Käräjäoikeus tuomitsi valtion maksamaan lähes 50
000 euroa jyväskyläläismiehelle, jonka poika sairastui vakavaan narkolepsiaan Pandemrix-
rokotteesta nelisen vuotta sitten. Noin 31 000 euroa tuosta summasta on vahingonkorvausta
esineellisistä tuhoista, joita poika on tehnyt kotonaan sairastumisensa seurauksena. Loput ovat
oikeudenkäyntikuluja.
...Sairastuneen pojan ja hänen perheensä kivinen tie alkoi marraskuussa 2009, kun tuolloin 12-
vuotias kuopus sai Pandemrix-rokotuksen sikainfluessaa vastaan. Hyvin pian tämän jälkeen hänelle



alkoi ilmaantua vakavia oireita: ensin jatkuvaa nukahtelua, myöhemmin harhaisuutta sekä ihmisiin
kohdistunutta aggressiivista käytöstä. Tilanne on vuosien mittaan vain pahentunut.
Sairastunut poika on nyt 17-vuotias. Hän ei kykene käymään koulua eikä kommunikoimaan
kunnolla vanhempiensa kanssa. Ennen rokotuksen ottamista poika oli terve, isänsä mukaan ”hyvin
lahjakas lapsi”.
– Hän oli täysin terve fyysisesti ja henkisesti, pojan isä kertoo ajasta ennen äkillistä sairastumista.
Diagnoosin selvittyä poikaa on hoidettu useilla narkolepsialääkkeillä ja hoitomenetelmillä. Hän on
kotihoidossa, sillä isä kokee, että kotona eläminen on pojan terveydentilan kannalta huomattavasti
inhimillisempi vaihtoehto. Sairaudesta johtuvat aggressiiviset ja vaikeat tilanteet ovat arkipäivää.
– Kun poika näkee jatkuvasti unia, painajaisia ja taisteluita, hän alkaa ikään kuin toimia niiden
mukaan, isä selvittää.

Muuttunut persoonallisuus
Pojan olotila on joko sairaudesta tai lääkityksestä johtuen jatkuvasti niin tuskainen, että hän tuhoaa
satunnaisesti ympärillään olevia esineitä, oikeuden papereissa todetaan. Esimerkkeinä isä mainitsee
kodin elektroniikkaa, huonekaluja, astioita ja ovia. Poika hermostuu helposti, koska sairaus on
muuttanut hänen persoonallisuuttaan.
– Hän ei ole sama ihminen enää. Silloin tällöin saamme pilkahduksia entisestä esimerkiksi pienen
hymyn muodossa, isä sanoo hiljaa. Molemmat vanhemmat ovat joutuneet jättäytymään työelämästä
hoitaakseen poikaansa kotona. Isä kuvailee viime vuosien elämänmuutosta ”katastrofaaliseksi”.
– Raskasta on ollut. Isä peräänkuuluttaa moraalia. Käräjäoikeus katsoi päätöksessään, että sekä
Suomen valtio että Lääkevahinkovakuutuspooli ovat myöntäneet, että Pandemrix-rokote on
aiheuttanut lapsilla ja nuorilla suuremman riskin sairastua narkolepsiaan.
Nyt isä ihmettelee, että miksi rokotteen hankkinut GlaxoSmithKline-lääketehdas pakoilee
edelleen vastuutaan sairastumisiin liittyen.
– Jos lääkefirma ja yhteiskunta toimisivat nyt eettisesti ja moraalisesti oikein, ne panostaisivat
yhdessä narkolepsiaan liittyvään tutkimukseen. Ongelma koskettaa monia.

KSML: Narkolepsialapsi aiheutti kymppitonnien vahingot - valtio määrättiin
korvaamaan Pandemrix-rokote laukaisi joillakin rokotetuista lapsista narkolepsiaa.
Käräjäoikeus on tuominnut valtion korvaamaan narkolepsiaan sairastuneen lapsen
rikkomia esineitä, kertoo Keskisuomalainen. Lehden mukaan poika sairastui
narkolepsiaan ja siihen liittyvään katapleksiaan saatuaan sikainfluenssaan tarkoitetun
Pandemrix-rokotteen. Sairastuttuaan poika käyttäytyi aggressiivisesti ja
arvaamattomasti sekä rikkoi esineitä kotonaan. Lehden mukaan Keski-Suomen
käräjäoikeus katsoi, että valtion täytyy korvata pojan isälle esinevahingot, jotka olivat
korkoineen yli 30 000 euroa. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun valtio on
tuomittu korvaamaan Pandemrix-rokotteesta narkolepsiaan sairastuneen lapsen
aiheuttamia esinevahinkoja. Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan lehdelle, että
käräjätuomioon haetaan muutosta. ... tietenkin: poika ostakoon THL -rikollisille uudet
huvipurret! 10.7.2014 3:00



Lääkeyritykset lahjoivat miljoonilla terveydenhuollon ammattilaisia; maan tavan mukaan

"Lääkeyritykset käyttivät lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn
yhteistyöhön viime vuonna 27 miljoonaa euroa. Keskimäärin lääkeyritykset käyttivät noin tuhat
euroa yhteistyötahoa kohden. Rahaa kului palkkioihin ja tukiin, joita maksettiin muun muassa
asiantuntijatehtävistä ja tieteellisiin kongresseihin osallistumisesta. Lääkäriliitossa lääkeyritysten
tuki nähdään tärkeänä, koska se mahdollistaa kouluttautumisen, josta hyötyvät myös potilaat.
Rahasummat julkistettiin nyt ensimmäisen kerran..." STT ...

Veronkiertoa? 35 prosenttia lääkäreistä ei suostu julkaisemaan 'yhteistyötä' omalla nimellään.

Tiistai 31.5.2016 klo 11.50    iltalehti fi/uutiset/2016053121653984_uu.shtml

Suurin uhka ritariKärnälle kuitenkin lienee tilintarkastus?



Tee järkyttävä empiirinen koe: Mene lääkäriin ja valita jotain. Sitten reseptisi kera
apteekkiin, sieltä löytyy ratkai$u kaikk€€n. Koe suoritettu; nyt lue pilleripurkin kyljestä minkä
pillerifirman seminaariin lääkärisi on matkalla ... osta sinäkin sinne liput ja bongaa uima-altaan
reunalta kaikki THL silmäätekevät.

VALHETTA: tällä
raivoisasti sensuroidulla
sivulla ne ovat näkyneet jo
15 vuotta... tosin
suomenTHLritarit ovat
välttyneet ryöstöinsä
selvityksistä...

PS. luuletkos tuon
pikkusumman edes sisältävän
kaiken kavalluksen?



Jännitys tihenee: löytyykö lääkärisi Lillyn GOLD-level auditoriosta vaiko peräti Novartis
PLATINUM- looshista. Jos lääkärisi nimelle on rekisteröity 3 mersua, arvelen hänen pörräävän
'PRESIDENT-circle' -altaan reunamilla.'



Hei Tuija. Kannattais ennemmin pelätä kulissiesi romahdusta ja pääsyä leivättömän pöydän
ääreen. Kaikki mitä selität on tod. 'huu haata' - mutta pakkohan sinun on se tehdä hengissä
pysyäksesi. Valoissahan luvataan kuolema sille joka rintamasta lipeää... Muitten henki ei sitten
kaltaisiasi painakaan - vain bisnes. Jo Adolph tiesi että ryöstömurhat tuottivat eniten tililleen
'ristisuojaa'...

HuuhaaTuijain sijasta lukija tutkikoon tässä esitettyjä tuhansia lääketieteen kiistatomia näyttöjä
lähdeaineistoistaan, minulla (kirjoittaja) tai mielipiteilläni ei ole merkitystä. Paitsi se, että tuijatätien
kaltaiset pilleriseireenit elämäni pilasivat 100%, ja lääkärein avustuksella ryöstivät mikä
tuhkakasaan jäi.

Mielipiteeni on, että kuolemantuomio on eduskuntamme otettava lainmukaiseen käyttöönsä.
Kaikki katumattomana pysyvät, seurauksien saalaaja-kansanmurhaajat on sitten hirtettävä Lain
mukaan aamunkoitteessa rakkaimpansa menettäneiden omaisten ihaillessa torilla. Mutta tapahtuuko
niin? Ei tietenkään, koska koko yhteiskunta menestyy yhden ja saman 'isän' maan✜-ritarinimessä,
Perustuslaki ja Markankavaltajat kemuilevat anastamissaan setelikasoissaan, mitaleita jakaen
parrasvaloissa.

Lue Lisää... 'Suomi Orwellin Yhteiskunta'.

Huom. Terveiset Lue Lisää... -huu haa satutoimitukseen: laittakaa harjoittelijat kirjoittamaan
näitä juttuja niin vältytte itse joutumast muiden mukana valheistanne oikeuden eteen. Mistään
mitään tietämättömät teinitytöt sen (tuomio) kärsiköön puolestanne.



Killer Vaccines - Tappajapiikit
"Rutiinirokotukset joita miljoonille lapsille ja aikuisille piikitetään voivat olla
hyvin vaarallisia terveydelle" - sanoo neurokirurgi Dr. Russell Blaylock. Erityisesti
niiden massiivinen yliannoastus - jossain jopa 22 piikkiä vuodessa - on vaarallista
sekä kaikkien sääntöjen ja ohjeiden vastaista.
Katso videolta Dr. Blaylock ja 'hiljainen tulehdus' - miten sen hoidat ilman
lääketehtaita. Asiantuntija kirurgin suusta tietopaketti ilman pillerirahastusta:
lääketeollisuus tahkoaa omaisuuksia markkinoidessaan lehtiartikkelien maksettujen
kirjoittajien kautta tuotteitaan - välttämättömänä hyvänä. Uhkana näissä kuvataan
suuri enemmistö joka ei tätä hölmöjen ryöstöä hyväksy.

Neurokirurgi Blaylock, suomennettu youtube video:
www.youtube.com/watch?v=wnH8hLD_5kI
www.youtube.com/watch?v=2Kh4eH8AqU4

The Killer Vaccines Dr. Russell Blaylock: Vaccines routinely given to millions of
children and adults can be very dangerous to your health, a respected neurosurgeon
warns. "The medical industry is making a fortune promoting and requiring
unnecessary vaccinations," Dr. Russell Blaylock warns in The Blaylock Wellness
Report – published by NewsMax.com.

Hesarien Aivopesu 'uutisilla' - tavallinen vuosituhannet lievänä lapseuden vitsauksena elänyt
tuhkarokko nyt THL ritarinstant -experttien 'kuolemanvakava epidemia':

"HS: Berliinin tuhkarokkokuolema vauhditti väittelyä – ”Rokotepakko ei saa olla tabu”
Saksan liittovaltion terveysministeri kritisoi rokotekriitikkoja vastuuttomuudesta.
Saksan Berliinissä riehuva tuhkarokkoepidemia vaati ensimmäisen uhrin viime viikon
keskiviikkona, kun tautia vastaan rokottamaton puolitoistavuotias poika kuoli vajaan viikon
sairastamisen jälkeen. Kuolintapaus on vauhdittanut Helsingin Sanomien mukaan poliittista
väittelyä rokotepakosta. Saksan terveysministeri Hermann Gröhe totesi maanantaina Frankfurter
Allgemeine -lehdessä, että mikäli mitkään muut keinot epidemian suitsimiseksi eivät tehoa,
rokotepakko ei saa olla tabu. Julkaistu: 24.2.2015 10:30"

- kaikki faktat leijuvat, päällimmäiseksi - ainoaksi ratkaisuksi keksitylle ongelmalle - jätetään
piikkihysteria



Tässä syy miksi tiedeartikkelien lähdetiedot ovat tässä 15v. tutkimustyön tuloksena
syntyneessä dokumentissa liitteenä: jokaisen väitteen perusteet voit itse tarkistaa - ilman
iltasatujen instant experttejä.

THE THLHUM BUG

Seuraavassa malliesimerkki iltasaturitarien humpuukista, paniikkiteollisuudesta, terror -
ismin erikoislajikkeesta jolla terveytesi ulosmitataan THL salaisille pankkitileille:



Tottakai 'se' on tulossa sardinian nimettömälle H3N2IHS333 -tilille, edellisten kavallusten
kassa on tietenkin jo jaettu veljesten kesken. Katteella onkin erityisen hyvä ennuste - onhan
pakkopiikkilaki jo pöydällä odottamassa poliisien mobilisaatiota ... paavimedia some-
keskustelupalstoineen 100% sensuurin hallinnassa.

Paitsi että. Sitä Super saatikka Influenssaa ei tullutkaan... "SHH! ja tästä ei sitten puhuta!"

Vuonna 2017: No tuliko tuo THL tilaama superinfluenssa? Ei tietenkään, aivopesukoneesi
'tietoisku' sai kuitenkin myytyä miljoona annosta enemmän joten operaatio €€€€€€€-onnistui.
(Tietoisku=ritarien pillerikaupan mainos)



Etkö vieläkään usko jesukokkien keittämään ristisuojabisnekseen?! Etkö vieläkään tajua miten
tärkeä on pitää THL-budjettitavoitteet?

Ei väliä mitä rokotetta käytät ja itses täytät, kunhan otat paljon ja useasti!



Ellet vieläkään ole THL-piikkiuskovainen, tässä noidilta lisää painetta korvien väliin:

'Iltalehden Lukija' = THL valheitten tukija.
Merck osakemeklari = iltalehti-instant-expert.

Todellakin kannattaa: jos nk. asian tuntijanasian uskoo miljoona hesarinlukijaa, tuloksena uusi
kannattava huvipursi x-pertillemme. Kannattihan se silloin. Ja jos kaikki hesarilla höynäytetyt
pilleriuskovaiset hurmoshenkiset juoksevat piikille, meklari voi ostaa vaimolleen kivitalon, lisänä
höplästä vedetty toimittajamme saa 'ilmaisen' lounaan.

...NO mutta. YLEn aivopesukone yskii: ohjelmoidut eivät rynnänneetkään piikille. Niinpä
'uutinen' pitää kerrata, toistaa toistaa toistaa....

RIENNÄ JO PIIKILLE! aivan sama mille piikille kunhan...

Aivokuumetta aivopesusta? "Kertaa valhettasi kunnes ohjelmasi puree kuin punkki "sanoi jo
entinen THLtehojesuiittakin Caymansaarten seminaarissa...



Oho. Tässä nk ovela 'tietovuoto'. Kuuletko kuinka nyt
voidellut ovelat THLritarimme raivoavat...

Pää-asia ettäs olet rosvoillemme kuuliainen ja pelvossasi myrkytät itsesi - koska koko
hesarilaumasi (lukuunottamatta THL-tyttösiä) tekee niin.



VALTIO!? Mikä ihmeen valtio... THL piikkijesuiittain nimet ovat tiedossa, eikun
marssitetaan nämä rikolliset valtakunnanoikeuden eteen. Sitä ennen pitää lakialoite
kidutusteloituksesta saada eduskunnassa läpi...



OUDOT SYNDROOMAT

Oudot syndroomat piinaavat suomalaislapsia - onko sairastuneita jopa kymmenittäin
enemmän? ... luuletko että saisit niistä tietää aivopesumediastasi jos olisi - Kennedyä peilaten -
kymmenin tuhansin?

Iltalehti uutisoi helmikuussa jo parinkymmenen suomalaislapsen sairastuneen harvinaisiin
aivosairauksiin. Sairastuneiden lasten vanhemmat kertovat kuitenkin saaneensa lähes 50 vastausta
tekemäänsä kyselyyn vertaisverkossa.

Suomalaisilla lapsilla ja nuorilla on todettu outoa taudinkuvaa, johon kuuluu useita vaikeita
oireyhtymiä. Professori Markku Partinen kertoi helmikuussa Iltalehdelle hänen tiedossaan olevan
parikymmentä lapsipotilasta, jotka ovat sairastuneet harvinaisiin oireyhtymiin.

Sairastuneiden vanhemmat ovat vakuuttuneita, että sairastuneita on huomattavasti enemmän
kuin julkisuudessa on kerrottu.  IL 20.3.2017

...ei, tämän täytyy olla sitä ihtiään,  THLhuuhata.



Lääkejättien paavinglobaali agenda: KANADAn
pakkopiikki noitavainot:

Ontario: joukko piikkilahjottuja tippaiitoja keksi tarinan huutavasta opettajasta joka häiritsi
narkolepsia-operaatiotansa. Opettaja näet kuuli pakkopiikki-operaatiosta ja meni kesken oppitunnin
(=yhtäkkiä = kauhia rikos) narkolepsiatiimin piikkijuhlille ja varoitti lapsia: "lukekaa mitä
rokotepiikkien varoitusteksteissä lukee, voitta vaikka kuolla...

Ontariossa yksi (!) opettaja on havaittu syylliseksi mielipiteeseen (nääs opettaja on rooman orja eikä
kyseistä oikeutta ole).

Timothy Sullivanin ViharikosMielipide on THL pakkoPandemrix uniapneavastainen.

Ontario teacher found guilty of misconduct for pushing anti-vaccination views. Science teacher
Timothy Sullivan shouted at a public health nurse administering vaccines at his high school and told
students they could die if they take the vaccine. thestar com/news/gta/2017/02/22/ontario-teacher-
found-guilty-of-misconduct-for-pushing-anti-vaccination-views.html



"Salla, 19, on yksi outoon syndroomaan sairastuneista - rajut oireet veivät pyörätuoliin. Salla
(nimi muutettu) voitti 14-vuotiaana SM-kultaa yleisurheilusta. Nykyään sairauden
pahenemisjaksoilla hän voi nukkua jopa 20 tuntia vuorokaudessa ja joutuu liikkumaan pyörätuolilla
valtavien kipujen vuoksi.
Salla on yksi ainakin parinkymmenen [huom. muista aina lisätä riittävä määrä nollia
aivopesukoneesi lukuihin] suomalaisen lapsen ja nuoren joukosta, jotka ovat sairastuneet
harvinaisiin oireyhtymiin.
Äidin mukaan sairaus alkoi oireilla pian Pandemrix-rokotteen jälkeen. Lääkärit kiistävät
yhteyden. Salla viettää pitkiä aikoja elämästään sängyssä, vaikka 19-vuotiaan nuoren elämän
kuuluisi olla aivan muualla.
- Nämä oireet ovat todella vakavia ja vievät toimintakyvyn. Tämä on todella surullista, kun lapsilla
olisi ollut elämä edessä, niin millainen se elämä nyt tulee olemaan...." IS 26.2.2017 klo 07.17

PAKKOPIIKKILAKI - Australia
"Nyt meillä on uusi tartuntatautilaki, joka mahdollistaa valtioneuvoston päätöksellä
pakkorokottamisen..."

Vanhemmat eivät ottaneet lapsilleen rokotteita: Australia vei lapsilisät 140 000 perheeltä –
kansanedustaja ajoi samaa lakia myös Suomeen. AustAustralialaisperheiltä leikattiin lapsilisät,
koska perheiden lapset eivät ole saaneet rokoteohjelman mukaisia rokotteita. AUSTRALIA
Kiistelty laki on Australian liittovaltion terveysministerin mukaan lisännyt rokotettujen lasten
määrää merkittävästi. Suomalainen kansanedustaja ehdotti kesällä samaa käytäntöä myös Suomeen.
Australiassa 142 793 perheeltä on leikattu pois lapsilisät, koska perheiden lapset eivät ole saaneet
maan rokoteohjelman mukaisia rokotteita. Liittovaltion hallituksen esittelemät luvut osoittavat
9News.com.au:n mukaan, että lapsia jää rokottamatta erityisesti Adelaiden kaupungissa ja Gold
Coastin Hinterlandin alueella. Liittovaltion terveysministerin Greg Huntin mukaan ristiriitaisena
pidetty politiikka on lisännyt rokotettujen lasten määrää Australiassa. Huntin mukaan lapsia on
tammikuussa 2016 voimaan astuneen uuden käytännön ansiosta rokotettu jopa 200 000 enemmän
kuin aiemmin.
18.2. 16:05 ... ja tietenkin Iltasatu salaisuus on vuosiluku: 2017



SUOMEXICO

Uusi laki tuo hoitajille pakkorokotukset – Työnantajan pitää valvoa

Maaliskuussa uudistuva tartuntatautilaki velvoittaa työnantajan valvomaan, että riskiryhmien
kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ei saa jatkossa tehdä töitä ilman
pakollisia rokotteita. Suurin Suomea koskeva uhka on tällä hetkellä influenssapandemia, joka on eri
asia kuin kausi-influenssan aiheuttama epidemia. Uusi laki lisää kuntien tartuntatautilääkäreiden
vastuuta. Porin perusturvan tartuntatautilääkäri Timo Toivanen tekee jatkossa päätöksen, jos
henkilön on oltava pois työstä yleisvaarallisen tartuntataudin vuoksi. Lisäksi sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilökunta, joka työskentelee riskiryhmien kanssa, joutuu ottamaan tarvittavat,
pakolliset rokotukset. Tämä koskee myös työharjoittelussa olevia opiskelijoita. Vuodesta 1986
voimassa ollut tartuntatautilaki päivitetään maaliskuun alussa vastamaan tämän päivän uhkakuviin.
Uusi tartuntatautilaki velvoittaa kaikki hallinnon tasot varautumaan aiempaa paremmin
poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan... Anne Nikka Pori KOTIMAA6.2.  07.20
JOONAS SALLI

(PS. aivopesumediasi sivuseikka = vuosi 2017)

Jesuiitta  koto nimeltä iso Britannia:

Pimeästi rappareidensa salaa kokoama Korkein ritariOikeus määrää miten synnyttämääsi lasta
kohdellaan. Äiti halusi lapsensa parasta - tietenkin luettuaan muutakin kuin hesaria ja
kauhistuttuaan rokotteiden pimeitä kalmankuvioita ja hyödyttömyyttä...

Kasvisruokavaliota noudattava äiti [kauhea nainen eikötotta?] pakotetaan rokottamaan lapsensa
flunssarokotteella - jonka 'teho' voi olla jopa kolme (3) prosenttia. Psst... prosenttiluku todenn
nolla...

Vegan mother forced to vaccinate children in High Court ruling
Two young boys will receive routine vaccinations, in spite of their mother's wishes,
after the High Court ruled that it would not be in the children's best wishes to keep
them from being vaccinated.
Telegraph 6 APRIL 2017 • 4:50PM Adam Boult



IL 10.02.2017

Kun tönkkö
lahjottu iltasatu
kertoo tälläviistee,
mikä onkaan
todellisuus? Lue
mitä Robert
Kennedy kertoo...

"12-vuotias poika muuttui aggressiiviseksi Pandemrix-rokotteen takia – valtio tuomittiin
jättikorvauksiin vahingoista . Poikkeuksellista tapausta on käsitelty Keski-Suomen käräjäoikeudessa
viime lokakuusta lähtien. Keskiviikkona oikeus antoi päätöksensä asiassa. Käräjäoikeus tuomitsi
valtion maksamaan lähes 50 000 euroa jyväskyläläismiehelle, jonka poika sairastui vakavaan
narkolepsiaan Pandemrix-rokotteesta nelisen vuotta sitten. Noin 31 000 euroa tuosta summasta on
vahingonkorvausta esineellisistä tuhoista, joita poika on tehnyt kotonaan sairastumisensa
seurauksena. Loput ovat oikeudenkäyntikuluja.... Muuttunut persoonallisuus: Pojan olotila on joko
sairaudesta tai lääkityksestä johtuen jatkuvasti niin tuskainen, että hän tuhoaa satunnaisesti
ympärillään olevia esineitä, oikeuden papereissa todetaan...

Nyt isä ihmettelee, että miksi rokotteen hankkinut GlaxoSmithKline-lääketehdas pakoilee edelleen
vastuutaan sairastumisiin liittyen...." Pekka Sakki Julkaistu: 10.7.2014 6:01

- Elä isäparka ihmettele tätä globaalia operaatiota joka on pyhän istuimen
suojeluksessa: kaikki suomen (yli100.000) rapparit ovat hiljaa kuolemanpelossa
tämän noituuden edessä. Onneksi tilipäivänsä koittaa eikä tulematta jää - siksi
Raamatun lupaukset ovatkin näille rooman noituuden orjille kauhistus.



Ai miten niin rapparit? Kas, joka kaupungiss - saatikka ministeriöissään - asioistasi
päättää pyhän istuimen looshi ... ja joskus sen ansiot tulevat näkyviin näin:

"Der Jesuit auf Vatikan brennen hier...



KalmanKAUPPIAILLA on HÄTÄ

Farmasialiitto: Rokottamattomuus uhkaa jo koulujen laumasuojaa

Oman suojan lisäksi rokotus rakentaa myös yhteisön suojaa, kun taudille ei jää tilaa.

Farmasialiiton mukaan pahimmillaan Suomessa voi muutaman vuoden päästä olla koululuokkia,
joista rokotusten tuoma laumasuoja puuttuu kokonaan. Suomen Farmasialiitto on huolissaan siitä,
olemmeko enää turvassa epidemioilta ja jo kertaalleen voitetuilta vakavilta taudeilta. Herkästi
tarttuvien tautien rokotuskattavuus on vähentynyt ja rokottamiseen liittyy vääriä uskomuksia. ...jne
Julkaistu: 3.2. 6:11

(2017)

(Kyllä, liitto kokoontui myös tuolla. Missäs nyt sitten...)

No siirrytäänpä taas vääristä uskomuksista faktoihin:

Rokotetut sairastuvat
influenssaan hirmu tahtia 2017 :

"Rokotetut sairastuvat influenssaan hirmu tahtia: ”Toivottiin että suoja olisi
hyvä” Raimo Laaksonen otti influenssa-rokotuksen Punkalaitumen terveysasemalla
vuonna 2014. Terveydenhoitaja Anna Paija toimi pistäjänä. "Otin rokotteen, mutta
sairastuin silti." Tänä syksynä moni on pettynyt influenssarokotteen tehoon, joka on
ollut selvästi edellistä influenssakautta vaatimattomampi.  Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL valhe vilppi) tilasto kertoo, että rokote on pienentänyt ikääntyneiden
riskiä sairastua tautiin vain 30 prosenttia. Se tarkoittaa, että jokaista kymmentä
influenssaan sairastunutta kohti on seitsemän, jotka ovat sairastuneet, vaikka ovat
saaneet rokotteen.... jne yms. Sari Rautanen Aamulehti KOTIMAA3.1.  22.09
Päivitetty 4.1.  10.32 ERIIKA AHOPELTO

(psst. Kätevää kun aivopesukoneesi unhoittaa vuosiluvun lähes aina, eikövaikka)





Oudot? Tasan tarkkaan tiedossa - kielletty aihe. Kaikki on suunnitellun yksinkertaista, rahvaan
harhautus sensijaan älyvapaa sotku:

Osiristakaan unhoittaa ei saa: mutta miksi se on tänään alimmaisena? Paha istuin saa tälläisestä sivu
vaikutuksia





EU direktiivit - Kielletyt Tehokkaat kotihoitoLääkkeet
Ensinnäkin voi kysyä miksi. Minä en tiedä yhtään rationaalista syytä miksi joku tehdas lopettaisi
suosittujen rahaa tahkoavain tuotteiden valmistuksen ja myynnin.

Ainoaksi syyksi jää, että ottamalla yksinkertaiset hoitomenetelmät pois sieltä missä ne heti
otettuina auttaisivat, saadaan hoidettavien määrä moninkertaiseksi. Koko hoitoala bisneksenä
kymmenkertaistuu. Taustalla tietenkin julkinen 'väestönvähennys'.

Vastaava 'hoitotoimenpide' maanteillä autonomistajarikolliselle - kyllä doktriinin
mukaan omistaja on aina rikollinen - tehty iskunvaimentimien vaihdatus:
esteettömälle pikatielle laitetaan tietyö merkki, 25km matkalle. Päälle 50kmh rajoitus.
Keskellä tuota autiomaata järjestetään asfaltilla muotoiltu 10cm terävä rajapinta, jossa
oikea nopeus olisi 30kmh. Tulos on suunniteltu: 20% ohiajavista auoista hajoaa yksi
tai useampi iskunvaimentaja. Liikenteen keskinopeus krpitiellä 70kmh tai yli...

Hypochylin: liian halpa ja tehokas vatsahapon säätölääke ... kuten niin monet muut lääkkeet
Tannopon: ripuli katkeaa kerrasta. Halvin lääke mitä Orion on koskaan valmistanu.
Käärmeenpurema-kortisoni - ei enää sisällä kortisonia. Kielletty.
jnejne.



Suolistosairauksien räjähdys!
"Lähes 40 000 suomalaista sairastaa tulehduksellista suolistosairautta.
Pauliina M sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri. 2000-luvulla tulehduksellisten
suolistosairauksien määrä Suomessa on lisääntynyt 25 prosentilla. Tarkkaa syytä sairauksien
yleistymiselle ei tiedetä. ..." Lue Lisää: kansanterveys fi - "ELÄMÄNTAPA. (?2002)

Uutinen katoaa samana päivänä: lehdistön muurarit rappaavat kansanteurastuksessa saumattomasti.

Syöttämällä rahvas tönköksi antibiooteilla tehostettiin sairaitten määrää ja turpeeseen
laitettavia joutosuita ilman rajaa: Vuoden 2006 uutinen tutkijalta USAsta kertoo aids basillin
'piiloutumisesta' vatsan limakalvon sisälle (=ongelmana niillä joilla housun vetskari ei pysy kiine).
Potilas oli muuten 'puhdas' mutta limakalvonäytteissä piili virus. Kyse ei tietenkään ole tuosta
yhdestä basillista, vaan basillien suojatyöpaikasta, vatsasta ja sen rakenteesta. Kuinka kätevää
onkaan ottaa sen hoidossa toimivat käsilääkkeet pois rahvaalta.

Nyt 12/2015, vuosia myöhemmin tapahtuu anti-ihmettä: täyssalauksen seurauksena IBD
räjähtää tarkoituksellisesti pilviin! Syyllissankari looshiloiset paistattavat päivää YLEn
hesarikameroitten edessä: näin ristisuojamme toimii, rikossyytettä ei kukaan uskalla nostaa!

JÄÄKIEKKO Jääkiekkoilijat ovat antaneet kasvot suolistosairauksille. Viime puolen vuoden
aikana moni entinen ja nykyinen SM-liigakiekkoilija on paljastanut sairastavansa kroonista
tulehduksellista suolistosairautta IBD:tä, jonka yleisin muoto on haavainen paksusuolen
tulehdus.Julkaistu: 1.12.2015 16:53 ... Huomenna alkaa IBD-viikko - mistä kirjainyhdistelmässä on
kyse? Tulehduksellisista suolistosairauksista käytetään yleisesti lyhennettä IBD. HIFK-tähti Teemu
Ramstedt on ollut näkyvästi esillä IBD-tietoisuuden edistämisessä. Maanantai 30.11.2015 klo 10.32
LUE LISÄÄ vuodesta toiseen.
(Viljatuotteet, sokeri pois - siinä parantumisen alkulaukaus. Shh. tätä ei saa kertoa, viharikos)



Loppuko?

Ehei, vasta alussa...



Paavillinen lääketehtailusta ja sen rokotusohjelmista puhuminen kielletään: USAssa
vatikaanin talutusnuorassa 100% oleva media hypettää kauhukertomuksia viharikollisista jotka
eivät itseään anna paavinpiikeillä pistellä. Keskustelupalstoilta suljetaan pois kaikki ne jotka
haluavat asiaan selvyyttä - pakkosyötön sijasta. Aivan samoin kuten tässäkin forumissa:
raivonsekainen blokkaaminen, vastinita kirjoittavan nettiliittymän sulkeminen - ja lopult koko
keskusteluforumin tuhoaminen. Nihil Obstat Imprimatur.

'Vapauden USA', LATimes: "ROKOTUKSISTA PUHUMINEN ON NYT KIELLETTY"

Missään paavinmailla - erityisesti suomessa - ei olekaan yhtään vapaata forumia missä saisi
asiansa ilmaista, kysyä vapaasti. Yhden Virallisen Totuuden suomettumislehdistön palstat ovat
palkattujen jees-populistien hallinnassa: kukaan mielipide kirjoittaja ei tietenkään näe
esisensuroituja tahi poistettuja vastineita. Näkyviin sinisilmä rahvaalle sallitaan vain tarkasti valitut
vastaväitteet - jotka paavinpillereitä tarjoavat trollit sitten lyttäävät foliohattujuttuineen. Nämä
pohjattomat perättömät väitteet jätetään tietenkin näkyviin - ja kansa uskoo kaiken, menee piikille
kuin pässi teuraaksi.

Piikille on terror ismiinsä uskovan sinisilmän pakko mennä - piikille jonka väitetään olevan
jopa 97% vailla tehoa ... valhe sinänsä: teho onkin 100% niissä myrkyissä joka kansaan pumpataan
sekä  rahastuksessa.



97 prosenttia rokotteen ottajista ei saa suojaa: "Brittitutkimus paljasti karun luvun
influenssarokotteesta. Influenssarokote ei juuri tarjoa suojaa muuntuneelta A (H3N2) -virukselta,
sanovat brittitutkijat. Terveysviranomaisten mukaan influenssarokota kannattaa joka tapauksessa
ottaa. (JARNO JUUTI) Tuoreen brittitutkimuksen mukaan influenssarokotukset tarjoavat
harvinaisen huonon suojan muuntunutta A (H3N2) -virusta vastaan. Public Health England (PHE) -
viraston tekemän selvityksen mukaan rokote toimii vain kolmessa tapauksessa sadasta, kertoo BBC.
Toisin sanoen 97 prosenttia rokotteen ottajista ei saa suojaa muuntunutta A-virusta vastaan.
Tavallisesti rokote on tarjonnut suojaa noin puolelle sen ottaneista, kertoo The Guardian." IL
Perjantai 6.2.2015 klo 21.52
Totta kai se 'kannattaa' lahtipenkkiin laitettujan ottaa. Kysehän ei ole 'suojasta' vaan
lahjottujen hyvinvoinnista - joten kannattavuus on 100% - ainakin Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen THL:n mukaan...

Sama uutinen Telegraphissa saa Merckilliseksi 'suojaprosentiksi' 23% ... eli prosentit on
revitty lehtien otsikkotehtaan laatikoista. Mutta naiset - niitä kehoiteaan terrorin ja rakkauden ja
ykseyden ja suvitsevaisuuden nimessä heti juoksemaan piikillensä! Ettei heitä havaita
viharikollisiski ihmiskuntaa kohtaan.

Flu vaccine given to millions in the UK barely works. A warning has been circulated that the
main strain of influenza has mutated since the jab was prepared. telegraph co uk
/news/health/news/11393560/Flu-vaccine-given-to-millions-in-the-UK-barely-works.html
Women are being urged to have the vaccine between 28 and 32 weeks of their pregnancy Laura
Donnelly By Laura Donnelly5:11PM GMT 05 Feb 2015 Comments35 Comments The flu vaccine
given to millions of people in the UK barely works, health officials have admitted.

- Huom. kommentteja on näemmä jätetty jäljelle vain 35. Kaikki Merck-piikkifirman
tarkastamia, Nihil Obstat leimattuja...

Leaked already at least 3 weeks before: "Government confirms flu vaccine is only 23 percent
effective. By Frank Rosario and Leonard Greene. January 15, 2015 | 10:50pm" www quadrofoil
com

"Influenssarokote voi antaa suojaa muuntunutta virusta vastaan niin sanotun ristisuojan kautta,
myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL muistuttaa." Ristisuojaa tarvitsevatkin kaikki
piikkitehtailun upporikkaiksi tekemät ristinkantajat. Vähän samalla tapaa kuin Knut Torkkelinpoika
tarvitsi Viipurinlinnaa turvapaikaseen - vihaisia vähäjärkisiä Karjalaistalonpoikia vastaan. Jotka
alinomaa ryöstettyinä alinomaa kapinoivat.

Lue Lisää tästä piikkiPyhimyksestä: 'Evakkotie'

'ristisuoja'



Kuinka ollakaan, ex. uunikaasutuottaja Merck,
väestönvähennys piikkien hurmioitunut Adolph kalmankauppias tuulettaa samaa THL-
Konstantinus ritari ristisuojaa tuotemerkissään tänäänkin. Vanha kunnon jesuiittain Ho-spit-
allier Ritarikunta...

'AMEN!'

Kansalaiset! Tervetuloa Heti THL piikille!
Piikin jälkeen poistuessas täytä perinnönsiirtolomake, autat köyhiä...

Ja ellet tule, meillä on miljardibudjetti lahjoa isän maittemme edus kunnat *1 ... ne väsää lait jolla
jokainen rakas poliisisetämme saa piikkipyssyn. Palkankorotuksen ansaitakseen ne lähtevät CE-
sireenit vilkkuin  metsästämään paavinpiikeillään kaikki Merckillisesti huuhaaksi merckityt ...

Osumain jälkeen Merck-THL-uhrien perintökirjat väärennetään vakuutuslaitosten ammatti-
LÄÄKÄRI-väärentäjäin toimesta. STOP. *1 Shh. Tässä 'veljesavuksi' tulee EUkkulan 200.000
vähitellen avattavaa direktiiviä ja isän jesuiittain kavaltamat 27 maan perustuslait. STOP.

Yllä nk. huuhaata. Poimittuna joutosuilta salatusta toimenpidesuunnitelmasta.

Lue Lisää: 'Suomi Orwellin Yhteiskunta'



Korkein Oikeus on päättänyt että lasten vanhemmilla on oikeus päättää lastensa
rokotuksista.

Supreme Court quote anti-vaxxers will love. Measles vaccine. By MICHAEL
MCGOUGH The Supreme Court has recognized the right of parents to make choices
for their children. Vaccination is the latest test of parental authority. The refusal of
many parents to vaccinate their children against measles has become a political story.
Some (but not all) Republican presidential hopefuls are giving aid and comfort to anti-
vaxxers. LATimes FEBRUARY 04, 2015

Samalla USAn Yliopistot 'päättävät' olla ottamasta opiskelijoiksi henkilöitä jotka eivät ole
Merck piikitettyjä. Päättävät? Raha haissoo...
New York City Requiring Flu Shots for Preschoolers. By SHARON OTTERMANJAN. 2, 2015
New York City preschoolers will be heading back to class next week with memories of new holiday
toys, vacation adventures, and, health officials hope, a flu shot. In fact, because of a new city
requirement, young children can, for the first time in the city’s history, be excluded from class if
they have not received a flu vaccination. The new rule, which applies to some 150,000 children in
city-licensed day care centers and preschools, was quietly adopted by the city’s Department of
Health and Mental Hygiene...

California school bans 66 students without measles vaccinations. Childhood
vaccinations are under the microscope as the California measles outbreak expands.
(Los Angeles Times). By VERONICA ROCHA . JANUARY 28, 2015

Kalifornialainen koulu kieltää 66 lapselta koulunkäynnin: Täysin tarpeetonta
rokottelua sairauksiin jotka ovat ihmisiä kiusanneet maailman alusta asti. Kevyisiin
sairauksiin joille viikon kärsittyään ihminen on immuuni. Ilman bisnestä, ilman
väestönvähennys myrkkyjä. Ilman terrorisointia ja norsunluutornin valheväkivaltaa.

ROKOTESODAN loppuvääntö KOVENEE
Kalifoniassa lainlaatijat väsäävät nyt lakia jossa vanhempien oikeudet lapsiinsa lahjoitetaan
Valtiolle. Siis sama mitä katais-halosen perustuslakikavallus teki EUkkulan susiresrvaatille,
Suomelle jo aikoja sitten. Tai jesuiitta Stalin ajoi katolisohjauksesaan läpi CCCP:
messumurhaleirien... Pian sinäkään et saa kävellä kadulla ellei rokotetodiste, 666-numerosi ole
poliisimafiansa etäluettavissa...
Scribd.com astuu mukaan sensuuriin: viimeisin päivitys jossa nämä ylläolevat muutama sivua on
on lisätty 2/2015, ei enää anneta päivittyä...

Bill would abolish vaccination exemption for parents' personal beliefs Californian lawmakers seek
to end personal belief exemption available to parents to avoid vaccination of their children. A group
of state lawmakers announced legislation Wednesday that would abolish an exemption from the
mandate that children get vaccinated before they enter school if it conflicts with their parents'
personal beliefs. LATimes FEBRUARY 07, 2015 By PATRICK MCGREEVY



P.S.

En malttanut olla lisäämättä vielä kuvaa rikospaikalta, Suomen Perustuslain kumonneiden EU
asiakirjain allekirjoitusmaisemista: Katainen-Halonen -saavutus.

Siinä taustalla on vatikaanin taakse immuniteettisuojaan 9000 lastenraiskauskannetta pakeneva
nyky-jesuiittapaavin homppitarina. Asiaanhan se ei liity mitenkään sillä sehän on nk. katolispappien

ja pikkupoikain oma juttu eli www.pikkupoikainjuttu.eu

Äläkä kyseenalaista mitään, usko tiedejumalaasi. Niin tekevät 'kaikki' naiset...

...ainakin Saudi-Arabiassa autoilevat.



P.S.

CNN julkaisi jutun 3/23/2010 jonka mukaan kolmekymmenen miljoonan (30.000.000)
vanhempien lasta huijattiin ottamaan saastunut ja täysin tarpeeton Rotarix -piikki. Lääkejätti
GlaxoSmithKline tuotteessa oli 'vahingossa' laitettu sikavirus. Nyt piikkifirma hädissään selvittää
kuinka vaaraton sikavirus onkaan, oikeastaan pelkkä piriste - paitsi silloin kun siihen löytyy rokote...

Onhan lapsesi jo saanut GlaxoSmithKline sikaviruksen, onhan? Ellei, lapsesi ja sinä olette uhka
'ympäristölle'. Siis GlaxoSmithKline herkkusienien piikitys-ympäristölle. 'Ei koske Suomea'.

On March 23rd, 2010, CNN News published a story that revealed a horrible tragedy. Thirty million
kids got Rotarix vaccine tainted with pig virus. The FDA uncovered the pig virus while researching
the vaccine produced by GlaxoSmithKline. The manufacturer quickly stated that the pig virus is not
known to cause disease in humans. (25) Of course, there are many other problems with vaccines
and high tech chemicals that are causing serious conditions. The February 2010 issue of the Journal
of Modern Genetics revealed the following shocking headline: "Gender-Bender Chemicals Are
Turning Boys into Girls." A 326 page report issued by the government of Denmar...



Rokotteiden ainesosaluettelo; USA:n
terveysvirasto CDC:n luettelo 2015

Appendix B
Vaccine Excipient & Media Summary by CDC
www cdc gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf

Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine
This table includes not only vaccine ingredients (e.g., adjuvants and preservatives), but also
substances used during the manufacturing process, including vaccine-production media, that are
removed from the final product and present only in trace quantities. In addition to the substances
listed, most vaccines contain Sodium Chloride (table salt). Last Updated February 2015

Vaccine Contains Source: Manufacturer’s P.I. Dated

Adenovirus
sucrose, D-mannose, D-fructose, dextrose, potassium phosphate, plasdone C, anhydrous lactose,
micro crystalline cellulose, polacrilin potassium, magnesium stearate, cellulose acetate phthalate,
alcohol, acetone, castor oil, FD&C Yellow #6 aluminum lake dye, human serum albumin, fetal
bovine serum, sodium bicarbonate, human-diploid fibroblast cell cultures (WI-38), Dulbecco’s
Modified Eagle’s Medium, monosodium glutamate March 2011
Anthrax (Biothrax)
aluminum hydroxide, benzethonium chloride, formaldehyde, amino acids, vitamins, inorganic salts
and sugars May 2012
BCG (Tice)
glycerin, asparagine, citric acid, potassium phosphate, magnesium sulfate, Iron ammonium citrate,
lactose February 2009
DT (Sanofi)
aluminum potassium sulfate, peptone, bovine extract, formaldehyde, thimerosal (trace) =
MERCURY, modified Mueller and Miller medium, ammonium sulfate December 2005
DTaP (Daptacel)
aluminum phosphate, formaldehyde, glutaraldehyde, 2-Phenoxyethanol, Stainer-Scholte medium,
modified Mueller’s growth medium, modified Mueller-Miller casamino acid medium (without beef
heart infusion), dimethyl 1-beta-cyclodextrin, ammonium sulfate October 2013
DTaP (Infanrix)
formaldehyde, glutaraldehyde, aluminum hydroxide, polysorbate 80, Fenton medium (containing
bovine extract), modified Latham medium (derived from bovine casein), modified Stainer-Scholte
liquid medium November 2013
DTaP-IPV (Kinrix)
formaldehyde, glutaraldehyde, aluminum hydroxide, Vero (monkey kidney) cells, calf serum,
lactalbumin hydrolysate, polysorbate 80, neomycin sulfate, polymyxin B, Fenton medium
(containing bovine extract), modified Latham medium (derived from bovine casein),
modified Stainer-Scholte liquid medium November 2013
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
formaldehyde, gluteraldehyde, aluminum hydroxide, aluminum phosphate, lactalbumin hydrolysate,
polysorbate 80, neomycin sulfate, polymyxin B, yeast protein, calf serum, Fenton medium
(containing bovine extract), modified Latham medium (derived from bovine casein),
modified Stainer-Scholte liquid medium, Vero (monkey kidney) cells November 2013
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)



aluminum phosphate, polysorbate 80, formaldehyde, sucrose, gutaraldehyde, bovine serum albumin,
2-phenoxethanol, neomycin, polymyxin B sulfate, Mueller’s Growth Medium, Mueller-Miller
casamino acid medium (without beef heart infusion), Stainer-Scholte medium (modified by the
addition of casamino acids and dimethyl-betacyclodextrin), MRC-5 (human diploid) cells, CMRL
1969 medium (supplemented with calf serum), ammonium sulfate, and medium 199 October 2013
Hib (ActHIB)
ammonium sulfate, formalin, sucrose, Modified Mueller and Miller medium January 2014
Hib (Hiberix) formaldehyde, lactose, semi-synthetic medium March 2012
Hib (PedvaxHIB) aluminum hydroxphosphate sulfate, ethanol, enzymes, phenol, detergent,
complex fermentation medium December 2010

B Appendix B-7
Centers for Disease Control and Prevention
Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, 13th Edition April, 2015

Hib/Hep B (Comvax)
yeast (vaccine contains no detectable yeast DNA), nicotinamide adenine dinucleotide, hemin
chloride, soy peptone, dextrose, mineral salts, amino acids, formaldehyde, potassium aluminum
sulfate, amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, sodium borate, phenol, ethanol, enzymes,
detergent December 2010
Hib/Mening.
CY (MenHibrix) tris (trometamol)-HCl, sucrose, formaldehyde, synthetic medium, semisynthetic
medium 2012
Hep A (Havrix)
aluminum hydroxide, amino acid supplement, polysorbate 20, formalin, neomycin sulfate, MRC-5
cellular proteins December 2013
Hep A (Vaqta)
amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, bovine albumin, formaldehyde, neomycin, sodium
borate, MRC-5 (human diploid) cells February 2014
Hep B (Engerix-B)
aluminum hydroxide, yeast protein, phosphate buffers, sodium dihydrogen phosphate dihydrate
December 2013
Hep B (Recombivax)
yeast protein, soy peptone, dextrose, amino acids, mineral salts, potassium aluminum sulfate,
amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate,
formaldehyde, phosphate buffer May 2014
Hep A/Hep B (Twinrix)
formalin, yeast protein, aluminum phosphate, aluminum hydroxide, amino acids, phosphate buffer,
polysorbate 20, neomycin sulfate, MRC-5 human diploid cells August 2012
Human Papillomavirus
(HPV) (Cerverix) vitamins, amino acids, lipids, mineral salts, aluminum hydroxide, sodium
dihydrogen phosphate dehydrate, 3-O-desacyl-4’ Monophosphoryl lipid A, insect cell, bacterial,
and viral protein November 2013
Human Papillomavirus (HPV)
(Gardasil) yeast protein, vitamins, amino acids, mineral salts, carbohydrates, amorphous aluminum
hydroxyphosphate sulfate, L-histidine, polysorbate 80, sodium borate June 2014
Human Papillomavirus (HPV)
(Gardasil 9) yeast protein, vitamins, amino acids, mineral salts, carbohydrates, amorphous
aluminum hydroxyphosphate sulfate, L-histidine, polysorbate 80, sodium borate December 2014
Influenza (Afluria)
beta-propiolactone, thimerosol*1 (multi-dose vials only), monobasic sodium phosphate, dibasic
sodium phosphate, monobasic potassium phosphate,



potassium chloride, calcium chloride, sodium taurodeoxycholate, neomycin sulfate, polymyxin B,
egg protein, sucrose December 2013
Influenza (Agriflu)
egg proteins, formaldehyde, polysorbate 80, cetyltrimethylammonium bromide, neomycin sulfate,
kanamycin, barium 2013 Influenza (Fluarix) Trivalent and Quadrivalent octoxynol-10 (Triton X-
� � � � Į-tocopheryl hydrogen succinate, polysorbate 80 (Tween 80), hydrocortisone, gentamicin
sulfate, ovalbumin, formaldehyde, sodium deoxycholate, sucrose, phosphate buffer June 2014
Influenza (Flublok)
monobasic sodium phosphate, dibasic sodium phosphate, polysorbate 20, baculovirus and host cell
proteins, baculovirus and cellular DNA, Triton X-100, lipids, vitamins, amino acids, mineral salts
March 2014
Influenza (Flucelvax)
Madin Darby Canine Kidney (MDCK) cell protein, MDCK cell DNA,SRO\VRUEDWH
***FHW\OWULPHWKO\ �DPPRQLXPEURPLGH ȕ-propiolactone, phosphate buffer March 2014
Influenza (Fluvirin)
nonylphenol ethoxylate, thimerosal*1 (multidose vial–trace only in prefilled syringe), polymyxin,
neomycin, beta-propiolactone, egg proteins, phosphate buffer February 2014
Influenza (Flulaval)
Trivalent and Quadrivalent thimerosal*1, formaldehyde, sodium deoxycholate, egg proteins,
phosphate buffer February 2013
Influenza (Fluzone: Standard (Trivalent and Quadrivalent), High-Dose, & Intradermal)
formaldehyde, octylphenol ethoxylate (Triton X-100), gelatin (standard trivalent formulation only),
thimerosal*1 (multi-dose vial only) , egg protein, phosphate buffers, sucrose 2014

Appendix B-8
Centers for Disease Control and Prevention Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable
Diseases, 13th Edition April, 2015

Huom.
- *1 Thimerosal = keskushermostomyrkky eli hammaspaikka-aineesi eli rahvaal elohopea.
- Lähes jokaisessa myrkkytuotteessa erilaisia karsinogeenejä mm. formaldehydi jne ... eli 'syöpäsi
siemen' ...

Noituus = Farmakeia ... Noitain motto:

"Rahat mulle - Myrkky sulle

Glo Baal Hyvinvointiministeriöiden motto:

"Myrkky sulle - perintö mulle

...nyttemmin on paljastunut (huuhaa?) että joku em. myrkyistä voi olla haitaksi. Siksi...



Onneksi THL piikkipetoksissa elämänsä menettäjä saane 'korvauksen'. (usko huviksesi, ei kuulu
sinulle)

Ministeri Mattilalla täytyy olla papereissaan oikeat pöyristyttävät THLmurhaajien
järjestelmällisesti järjestämät kalmansaldot - tuskin huvikseen vaatii uutta huuhaa-järjestelmää?





KORJAUS: iltasatusetä lienee kevättalven huumassa erhettynyt runoilemaan huuhaata pyhän
istuimen määräämistä pakkorokotuksista. Kyseinen toimittaja lienee saanut  nk. kenkää ja
pitemmän istunnon pyhän veljien venytyskoneessa. Lisäksi konsernin johto teetätti yhdessä THL:n
iittain kera ohjelmistopäivitykset (rakoilevaan rahvaan pakko-rokko-ohjelmaan ...)

OUTO JUTTU 20.3.2017



BIG PHARMA NOITAVAINOT:

NOITA akkain [=phamakeia] noitavainot eivät kohdistu ainoastaan pakkopiikitettäviin orjiin,
vaan myös oikeisiin [eilahjottu] lääkäreihin. Esimerkiksi Kalifornian tönköksi lahjottu
lääkehallinnon [tönkkö$] johto vaatii lääkäri Dr. Robert Sears'in lisenssin peruuttamista - syynä se
että hän ehdottaa pikku potilaalleen rokotteista luopumista... (kauhuskenario mikäwaara: "kohta
kaikki haluavat päästä noitien kynsistä ja business romahtaa...")

California wants to pull this doctor's license. Here's how it's sparked a new battle over child
vaccinations. Dr. Robert Sears is a celebrity among parents worried about vaccines. Dr. Robert
Sears is one of the leading voices in the anti-vaccination world, a hero to parents suspicious of
childhood immunizations that public health officials say are crucial to preventing disease outbreaks.

So when the Medical Board of California announced last week that it was moving to pull the
Orange County pediatrician’s medical license, it immediately set the stage for a new battle in the
long-running fight over whether schoolchildren should be vaccinated.

At the heart of the case is whether Sears used sound medical practices when he wrote a doctor’s
note for a 2-year-old boy, saying he should have “no more routine childhood vaccines for the
duration of his childhood.” In its six-page accusation, the medical board said Sears made that
conclusion without obtaining even basic medical information, such as a detailed history of vaccines
the boy previously received and any reactions that occurred, before deciding to recommend against
future immunizations....(Don Bartletti / Los Angeles Times) Rong-Gong Lin II, Soumya
Karlamangla and Rosanna Xia, Contact Reporters.
latimes.com/local/lanow/la-me-sears-vaccine-20160909-snap-story.html

Tamiflu 'haitat' ... Tutkimuksissa todettiin että Tamiflu ei lyhennä flunssaa.
12 Aug 2009 telegraph.co.uk/health/swine-flu/6009820/Swine-flu-more-than-400-
cases-of-Tamiflu-side-effects.html

Andrew Castle, the GMTV juontaja haastaa Terveysministerin - tyttärensä melkein kuoltua
Tamiflu-piikkiin. 12 Aug 2009 telegraph.co.uk/health/swine-flu/6009819/Swine-flu-GMTVs-
Andrew-Castle-says-daughter-almost-died-after-taking-Tamiflu.html

Englannin terveysministeriö on järjestänyt Tamiflu uhreilleen puhelinpalvelun -
vastaajina 16v lapset...

Tamiflu rokotteessa tiedetään olevat rajut 'sivuvaikutukset'. nk. tehokas myrkky...
The NHS swine-flu hotline is employing 16-year-olds to assess suspected cases of the
potentially deadly virus 08 Aug 2009 telegraph.co.uk/health/swine-flu/5992246/NHS-
swine-flu-hot-line-employing-teenagers-to-diagnose-virus-and-hand-out-Tamiflu.html

Tutkijat sanovat ettei lapsille saa antaa Tamiflu -rokotetta. (Vain vanhuksille, eh?).
'Sivuvaikutukset ovat merkittävästi pahempia kuin hyödyt... Parents been urged not to give children
under 12 the anti-viral drug Tamiflu for swine flu because its harms outweigh any benefits. 11 Aug
2009 telegraph.co.uk/health/swine-flu/6006588/Children-should-not-be-given-Tamiflu-Oxford-
researchers.html



Mitäs Heikkimme sanoikaan: "Polysorbaattia on myös muissa rokotteissa kuten
flunssarokotteissa sekä hoitoöljyissä, ihovoiteissa ja jopa shampoissa.
Saksalaistutkijoiden mukaan polysorbaatti voi aiheuttaa myös henkeä uhkaavan
anafylaktisen shokin."

Oliko sikaflunssa koskaan uhka? Tiedemies, ex Health at Council for Europe -johtaja kutsuu
WHO:n toimintaa lääketehtaiden salaliitoksi, syyttää sitä tahallisesta pandemia paniikin
lietsomisesta. Mark Honigsbaum tutkii olisko tämä H1N1 hömppä voitu hoitaa toisin. "WHO on
lääketeollisuuden talutusnuorassa," Dr Wolfgang Wodarg kertoo Strasbourgin kokouksessa. "WHO
viestitti paniikkia lietsoen että koko ihmiskunta on vaarassa - vain tällä pakkomyytiin valtioille
miljardeja rokotteita". ... ja lääkeyhtiöt käärivät hämmästyttävät ennenäkemättömät voitot.
Yksistään Englannissa GlaxoSmithKline ja muut piikkifirmat tahkosivat £4 miljardia.
Maailmalaajuisesti tuo on ehkä sadasosa ohjelmoinnin tuotoista.

Was swine flu ever a real threat? With one scientist alleging a World Health Organization
'conspiracy' that was a bonanza for drug firms, Mark Honigsbaum asks if H1N1 could have been
handled differently.telegraph.co.uk/health/swine-flu/7130303/Was-swine-flu-ever-a-real-threat.html

Sikainfluenssan rokotteesta on tullut jättibisnes monikansalliselle
lääkeyritykselle GlaxoSmithKlinelle. Lääkejätti kertoo myyneensä Pandemrix-
sikainfluenssarokotetta jo 440 miljoonaa annosta. GlaxoSmithKlinen myymän
rokotemäärän karkea hinta-arvio on Helsingin Sanomien mukaan noin 3,1 miljardia
euroa.  GlaxoSmithKline on myynyt rokotetta yli 30 maahan, joiden joukossa on myös
Suomi.... hinta on 37 miljoonaa euroa. Lopulta kaupan sai GlaxoSmithKline ... rokote
ostettiin ilman kilpailutusta "kiireen vuoksi". IS 06.10.2009 12:26 (=lausutaan: kiiru$)
Sveitsi rajoittaa sikainfluenssarokotteen käyttöä. ...Suomi viittaa kintaalla Sveitsin
rokotepäätökselle "Sveitsi tekee usein eri tavoin kuin EU-maat" 30.10.2009 13:02
--- OLISIKO tilien tarkastukset nyt kohdallaan? Vaan eipä sekään auta mitään sillä
'tarkastajat' kuuluvat samaan looshiin.

Kiistellystä influenssalääkkeestä paljastui uutta rahoitustietoa. Lääkärilehden artikkelin
mukaan Tamiflu-kohussa on taas tapahtunut käänne. Vertaisarvioitu lääketieteen alan aikakauslehti
ja www-sivusto BMJ tarttui tuoreeseen Lancetin Tamifluta käsittelevään artikkeliin, tutki taustoja ja
löysi tutkimuksen rahoittajaksi lääketehtaan...

(Wautsi mikä löytö. 'Tutkijan' taskun pohjalla oli pähkinä! Olisiko niin että
vastuuttomat folihattuhäiriköt sittenkin...?)

Influenssalääke Tamiflun käyttöä puoltava tutkimustieto on nostettu uuteen valoon.
Tamifluta käytetään edelleen paljon. (=paljon rahaa paljon uhreja molkille) Keskustelu Tamiflusta
jatkuu Lääkärilehden mukaan vilkkaana....ja päälle liirum laarum valhetta miten ihana ($$) lääke
onkaan kyseessä. IS 20.2.2015 klo 15.30



Terveysministeriö kirjoittaa kirjoihinsa vanhentuneen Tamiflu varaston hävityksen, milj.255
puntaa. Voi mikä vahinko! Miten monta kestopotilasta näillä myrkyillä olisikaan aikaansaatu
huokailee piikkitehtailija.
Kun tuo summa kerrotaan lähes 200 maan varastoilla, kas siinäpä propagandakone saa 24/7
propagandavoitelyöljyä hallitsemiaan pohjolan hesareita myöden.
The Department of Health. They incurred £255 million of constructive losses primarily due to
vaccine write-offs. The Department of Health wrote off £49 million for the exchange of Tamiflu
stock. telegraph co uk/news/politics/11414143/Whitehall-losses-Ear-plugs-wrong-receipts-and-
wrong-bank-account-payment.html

PAKKOPIIKKI - KAS SIINÄ  ristisuojaRATKAISU EUKKULAN SUSIRESRVAATTIIN!



Kaksi vuotta pakkopiikin sikapakkojakelun jälkeen varoitus:
The European Medicine Agency sanoo että Pandemrix piikkiä ei tule antaa alle 20 vuotiaille kuin
erityistapauksissa. Koska se voi aiheuttaa narkolapesiaa - kuten Suomessa on käynytkin -
viranomaisten yhä pakoillessa vastuutaan. Nämät samat (lahjotut?) markkinoivat piikkejään yhä
häikäilemättömästi tähän valjastetun globaavin median avulla - vaikka mm. suomalaisten
tutkimusten mukaan narkolepsia tartunta räjähtää 6-13 kertaiseksi - rokotetuilla... By Martin
Beckford, Health Correspondent 10:00PM BST 21 Jul 2011 telegraph.co.uk/health/swine-
flu/8653387/Young-people-should-not-take-flu-vaccine-watchdog-says.html

HahhaAlman aivopesulehdet: Narkolepsian aiheuttaja selvisi. Sikainfluenssa-
rokotteen narkolepsian aiheuttaja ei olekaan sen tehosteaine. Asiasta kertovat Alma
Median lehdet. Tutkijat ovat viimein selvittäneet, mikä sikainfluenssarokote
Pandemrixissa sai aikaan lisääntynyttä narkolepsiaa. Tehosteaineen sijaan syypäänä
onkin rokotteen virusantigeeniseos, joka sisältää sikainfluenssaviruksen osia.
Antigeeniseos on sen erilaisen valmistusprosessin vuoksi Pandemrix-rokotteessa
erilainen kuin monissa muissa rokotteissa. - Valmistusprosessissa tapahtuu jotain
sellaista, että virusosat tulevat rokotteeseen narkolepsiaa lisäävään muotoon. Ei
tiedetty, että tässä valmistusprosessissa voi olla riskejä, sanoo tutkimusprofessori Outi
Vaarala Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Sunnuntai 23.3.2014 klo 08.45. "Ei
tiedetty, että tässä valmistusprosessissa voi olla riskejä" ... hehe. Mutta suunnittelija
tiesi jo kauan sitten että väestöä on liikaa, maksoi Outille koulutuksen - jos Outi
lupaisi olla kilttinä..

Kas näin pysyy Virallinen Totuus elinvoimaisena:



Jo vuonna 2007 ... Japanin viranomaiset antoivat varoituksen sveitsiläisen Roche-läkejätin
Tamiflu (oseltamivir) influenssa 'lääkkeen' käytössä: nuoret 12V pojat oppivat lentämään saatuaan
tätä hoitoa. Laskeutumien useinmiten on johtanut vammautumiseen jopa kuolemaan ...  tämäkin
myrkky aiheuttaa sekoilua, sekavuutta. "Ei koske suomea" sanoo jyrki poikinensa ... syynä todenn.
harjotuksen puute (laskeutuminen).
Japanese Officials Issue Warning on Flu Drug nytimes.com/2007/03/21/world/asia/21tamiflu.html
Article Tools Sponsored By By ANDREW POLLACK Published: March 21, 2007

PUOLAN JOHDON MESSUMURHA - Sikaflunssa (?) peittelyyn tapettiin 100 henkeä:

Huhtikuun 10pnä 2010, Lech Kaczynski, vaimonsa ja koko Puolan poliittinen
johto, 94 henkilöä, ‘katosi’ jäljettömiin. Joillekin omaisista on tarjottu jotain
haudattavaa, mitään todisteita näiden henkilöllisyydestä ei ole eivätkä omaiset
ilmeisesti (?) ole tätä hyväksyneet. Myöskin Smolenskin hylystä ja koko
tapahtumaketjusta annettu✜kuvaus on hatara. Yleensä tälläisen delegaation
noustessa koneeseen, paikalla on lehdistö kuvaamassa: tälläistä ei ole esitetty –
ilmeisesti sitä ei siis ole. (Tapaus on samanlainen Poliittisen Koneen ohjaus-✜-
operaatio kuin Traja halloosen hanskaama Suomen Puolustuslakikomitesn likvidointi
räjäyttämällä heitä kuljettanut DC-3 Juurusveteen vuonna 1978 (15hlö). Kts Lisää
"suomi orwellin yhteiskunta"

Joidenkin arvelujen mukaan koko Puolan johto (samalla tavoin) pullikoi EU-Paavin
Konstantinus-kuristusotetta vastaan ja likvidoitiin jo kauan ennen lentokoneen lähtöä... Eräitä
tekijöitä lienee Puolan edustalta löydetty jättimäinen koko maapallon energiapoliitikan mullistava
kaasulöytö – siitä ei saa puhua ettei venäjänputki ja jesuiittain hintakuristuskartelli romahtaisi.
Toinen seikka oli Puolan terveysministerin kieltäytyminen sikaflunssa murharokotteesta ja
sen julkinen vastustaminen EU kokouksissa: koko hallitus oli asettunut poikkiteloin rooman
direkttivien tielle. No, isänmaallinen johto pistettiin poikki ja uusi lipeväkielinen✜nuolemislaite
asetettiin kansaa kyykyttämään…

Sikamainen juttu - TU 154 Polish air force 101: Tätä Puolan hallituksen konetta saatikka sen
'matkustajia' ei ole löydetty. Kuvattu päivää ennen väitettyä 'onnettomuutta'...



"Tämä rokote on Venäjältä. Sen mahdollinen sivuoire on että juokset 100m alle 10sek."

Tietenkin otat piikkisi koska Cayman saarten Pharmaseminaarille 'ilmaiseksi' lipun saanut
Tohtorisetäsi suosittelee...



Kauppalehti se kannattaa ja Bisnes is Bisnes, minkäs sille voi että tiede eiku noituus menee
eteenpäin, kehitys kehittyy - kunnes tulee LOPPU

Hei. Pyhän Istuimen Tutkijat. Olis teille ehdotus: Kova hitti voisi olla lompakon täyttävä rokote.
Hesariisi vain myynti-ilmoitus oops huuhaa 'tiede-artikkeli' ja heti 400.000 ohjelmoitua jonottaisi
piikkiäsi...



Lääkärit ovat aina olleet viisaampia kuin sinä.
Aihe lienee ensimmäinen oppikurssi lääkiksessä, sisältö kiteytettynä: "teistä on tulossa ylijumalia"
Alla todiste 1950-luvulta miten sairaanhoito kipeästi kaipaa aina lisää potilaita - päämäärä joka
onkin ylitetty mielikuvituksellisen onnistuneesti... jo 20679 LÄÄKÄRIÄ SUOSITTELEE
SINULLEKIN KEUHKOSYÖPÄÄ:



Kun lellivauva lunttaa itsensä lääkikseen ja oppii olevansa jumala, väistämättä psyyke murenee
jonain päivänä. Mikäli kyseinen jumala ei joudu nöyrtymään - ainoa ulospääsyn harha tälläiselle
on itsemurha. Apua ei uskalla hakea, pelastajaansa ei ylpeydessään löydä: ja olisihan häpeällistä
nöyrtyä ja alistua luojansa tahdon alle "mitä muut siitä sanoisivatkaan?"

Mutta pelastus odottaa tänäänkin jokaista apua huutavaa, nöyrtyvää. Lahjoitetaan etsivälle
ilmaiseksi. Lue hätääsi 'Tämäkö Oli Elämäsi' -dokumentti

Lääkärien itsemurhaluvut ovat järkyttävän korkeita.
Häpeä joka liittyy mielen sairauksiin estää ylpeitä etsimään apua.

"Dr. John Bradford muistaa ottaneensa kotiin moottorinlämmittimen kaapelin, sellaisen joka kestää
hirttonaruna ...

Suicide rates for doctors are shockingly high. The stigma of mental illness prevents them from
getting help ... Dr. John Bradford remembers taking the block heater cable, the kind of cable that
doesn’t stretch, into the house. 31.3.2017
WOUNDED HEALERS By Sharon Kirkey, news nationalpost com/features/wounded-healers



EI (kö) KOSKE SUOMEA?

"sairauksien jättämää bisnestyhjiötä"
"Suomi haaskaa miljoonia turhiin lääkkeisiin ja leikkauksiin: Voisi luulla, että yhteiskunta ja
yksilöt säästäisivät pitkän pennin, kun suomalaisten elintaso nousee ja vakavat sairaudet ja
vaaralliset infektiotaudit vähenevät. Taltutettujen sairauksien jättämää bisnestyhjiötä ovat kuitenkin
täyttämässä elintapasairauksien hoito ja ehkäisy. Kyse on jo nyt jättimäisestä liiketoiminnasta,
mutta se laajenee laajenemistaan - ja markkinat näyttävät rajattomilta. ...Teppo Järvinen on
Tampereen yliopiston kokeellisen ortopedian dosentti ja Helsingin yliopiston tuore professori. ...
(ANTTI NIKKANEN). IS Perjantai 30.1.2015 klo 06.00

"ja markkinat näyttävät rajattomilta."
Kauhujen kauppa = terror ismi markkinoi ja myy väkisin. Edellytyksenä tässäkin paljastettu
täyssensuuri. Ohjelmoitujensa tuudittaminen ruususen uneen, luulotautiin missä näennäisesti kaikki
tieto on vapaasti esillä.

”Carea sai hoidettua faijan hengiltä reilussa neljässä kuukaudessa”, ilmoitus alkoi."
- psst. oma appiukkoani pidettiin vain kuukausi - kunnes murhattiin Satalinnan sairaalassa.

"Raju syytös lehden kuolinilmoituksessa: ”Totuuspohjaa muistovärssyn väitteellä ei ole” ... ja
kaikki faktat - kuten kuolinilmoituksen teksti taas markkinoiden ylläpidon puolesta 100%
SENSUROITU. "Kymenlaakson keskussairaala. Kymenlaaksolainen kaupunkilehti julkaisi
vahingossa kuolinilmoituksen, jossa lapset syyttävät isänsä kuolemasta sairaalaa. Sairaalaa
hallinnoivan kuntayhtymän toimitusjohtaja ymmärtää reaktion osana surutyötä. Kotkan ja Haminan
alueella ilmestyvän kaupunkilehti Ankkurin kuolinilmoituspalstalla ilmestyi keskiviikkona 28.
tammikuuta kuolinilmoitus, jossa menehtyneen miehen lapset syyttivät kuolemasta Kymenlaakson
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Careaa...." IS Julkaistu: 29.1.2015 12:34



Lääkettä - astmaan, kuumeeseen, hengitysvaikeuksiin jne... Ilon sikarit:
Välitön Apu! ...

Kuuluisa kurkkuspesialistimme on potilaiden tarpeessa: Aski Camel-
savukkeita päiväss auttaa (tuomaan sinut leikkauspöydälleni)



THL piikkimummot (?) kaffeella - Hihihihiii: Tämä 'uutinen' koskee varmaan THL huu haata?

KuusKuus Kuus -päätön pharmakeia noita ja rinnassa paavin amuletti - sopii hyvin kuvaan:
lääkärit itse eivät (90%) ota karmeita syöpähoitoja koska tietävät että niistä hyötyy vain THL-
lääkeyhtiöt...

Etsi itselles uusi tauti ja Popsi sinäkin, kaikki hesarinlukijat tekevät niin!



THL ristisuojan sidekudosta:

"Kymmeniä outoja kuolemia - mikä tappaa nuoria suomalaisia? Nuorten äkillisiin
sydänpysähdyksiin etsitään syytä Oulussa... pohjoissuomalaisten nuorten erikoisiin
sydänpysähdyskuolemiin. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) kardiologian
professorin Heikki Huikurin mukaan niiden taustalla on se, että nuorten
sydänlihakseen on jostain syystä kertynyt sidekudosta. Se voi johtaa äkilliseen
sydänpysähdykseen.Maanantai 8.6.2015 klo 03.00 (päivitetty klo 06.49)   "

"Näkökulma: Kansanterveyttä vai lääketutkimusta? Sunnuntai 17.5.2015 klo 07.18
Sydänperäisten kuolemien lisääntymiselle on löydettävä syy, kirjoittaa Tuula Malin.
LUE MYÖS Kolesterolilääkkeille kovaa ryöpytystä: "miljardimoka""

"Voi ei vahingoita mutta margariini aiheuttaa sydänkohtauksia, diabetesta ... voi voi:
näin voisi sinisilmä uskoa jos ei tietäisi kuinka radioaktiivisesti saastunutta sekin on.
Lue 'Chernobyl Raporttivuoto'
HOME»NEWS»SCIENCE»SCIENCE NEWS: Butter unlikely to harm health, but
margarine could be deadly. Saturated fat does not increase the risk of stroke, heart
disease, diabetes or early death, a study has shown .
telegraph.co.uk/news/science/science-news/11796834

Suo Mesta 12/2015: varmaankin THL:n purjejahtien omistajat 'löysivät' ensin (tuottoisalla
katteella) poliisin avulla pakkomyytävän ristisuojarokotteen?



Daily Telegraph; Matt: "Kirurgi luulee unohtaneensa
salauspaperinsa sisääsi"

(salauspaperi = vastuuta ei ole mistään koska kaikki mitä se
tekee, on salaista, kielletty paljastamasta)

Brittisairaalain henkilökunta saa toimia kuin siat vatukossa
salaussäännösten suojissa, mitään vastuuta mistään ei ole,
valvonta ja seuranta puuttuu joten tilastot näyttävät hyviltä.

Kuulostaa ah niin kotoisalta.

Liekö ihana neitomme tuija vaiko hanna?Eniweis, luota häneen, hän on niin iloinenkin...

Hannan äitikin osasi jo hymyillä: Onnellisten Tyttöjen juttua 1960-luvulta: Vain Valium Voi
Vapauttaa naisen. Vaihtoehtona  kieltäytyminen ja masennus.
Valitse sinäkin Valium=Diazepam ja hihität joka tilanteessa.

...Nomutta jatketaanpa tyttöjen juttua:



WANHA  JUTTU

Juttuhan on toki vuosisatoja vanha, tässä verorahoillasi maksetussa operaatiossa pikkutytöille
välähtää tuon Rooman väestönvähennysoperaation viimeisin näytelmä kauniilla pinkkisellä
paperilla.

Pinkkinen viranomaiskirje täynnä sanomaa: Systeemin on pakko toki juttuihinsa aina kätkeä
oma heraldiikkansa ; satanistien sarvet ja Rooman pyramidit vilkkuvat tällä tyttäresi pinkkipaperilla
ääriään myöden - toki kätkettynä niin etteivät terveyttä ja hyvinvointia odottavat kansalaiset sitä
tunnista. Piiloviesti onkin kohdennettu vain veljeksille. Opettele jo tunnistamaan agendan isännän
symbolit - eräs tärkeimmistä on pyramidi... Bongaa ne kansikuvan väri-korostetusta versiosta, kuin
myös juttumme päättävistä viimeisistä kuvista.

Kuinka vanha juttu?

Merck peruu USA:ssa HPV pakkolain ajamisen - vuonna 2007:
Merck Suspends Lobbying for HPV Vaccine to Become Law
Tuesday, February 20, 2007



SHAM - POO:
[Sham=petos, Poo=uloste] Huomasitko mitä tohtorimme kirjoitti?

Polysorbaatti 80:tä sinulle syötetään tänään salaa jopa suihkussasi. Käytät shampoota joka
suihkussa höyrystyy, vedät sen tehostetun höryn keuhkoihisi - ja tule steriloiduksi. Näin siis jos käy
hyvin; tohtorimme luettelee myös kouristukset, lihaskivut ja heikkous, väsymysoireyhtymä, Guillan
Barre-syndrooma, kasvohermohalvaus, aivotulehdus, aivovaurio , nivelreuma, lupus, veritulpat,
silmähermon tulehdus, MS, halvaukset, sydänkohtaus, veritulpat ja (joutoväen suunniteltu
väestönvähennys eli) kuolema...

"Polysorbaattia on myös muissa rokotteissa kuten flunssarokotteissa sekä
hoitoöljyissä, ihovoiteissa ja jopa shampoissa."

Jo 1500-luvun Roomassa jesuiitta (?) Giovanni Botero sai kannatusta havainnoilleen (!?)
liikakansoituksesta ja että se pitää hoitaa pois väestönvähennyksellä. Tätähän seuraajansa Adolph
jesuiittamme toteutti - kateellisena katsellen kuinka katoliskoulut käynyt Stalin leireillään murhautti
147milj väärinajattelijaa...

Tohtorimme mainitsee tuossa yllä myös agendan hyväntekijän, Bill Gates'in, joka Monsanton avulla
haluaa 'auttaa' Afrikkaa: geenimanipuloitua viljansiementä ilmaiseksi! (psst. Kyseinen siemen ei
idä, seuraava siemenvilja on kurjain siis ostettava - Monsanton HINTAAN).



Yltäänkö rahvaan 'pesuaine' kemikaalisyöpäkäsittelyillä kattavampaan väestönvähennykseen
kuin THL-rokotteet? ...EU-direktiivien mukaiseksi huononnetut pesukoneet jättävät kemikaalit
ihoasi vasten - josta ne imeytyvät kehoosi.

Kuin käsipyyhe 'puhtauskin': käsipyyhkeiden kemikaalit imeytyvät suoraan verenkiertoosi - joka
voidaan todeta puolen tunnin päästä veresi myrkkyjen huippuarvoissa.

Löytyy jos etsitään: 'ainakin' 10.000 Microsoftin insinööriä suunnittelee ohjelmistoihin katolisCIA
vaatimia salaisia reittejä tietoihisi - anna YLEn: hesariTHL kutsuu niitä yllättäin löydetyiksi
tietoturva-aukoiksi.

"Pöpöjä luksushotellien shampoissa: jopa hengenvaarallisia infektioita

"Pääasiassa luksushotelleihin henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tuotteita valmistavan Gilchrist
& Soamesin valmisteista on löydetty ihmiselle myrkyllisiä ja haitallisia aineita ... joutunut US
elintarviketurvallisuusviranomaisen FDA:n hampaisiin. Gilchrist & Soames veti jo viime vuonna
markkinoilta yli kaksi miljoonaa tuotetta, joista oli löydetty ihmisille mahdollisesti haitallisia ja
myrkyllisiä mikrobeja. 5.4.2016 14:13 TerveydenhuoltoLifestyleMatkailuTutkimus"



Sham - poon jesuiitalliset salat:
Hiusten kemiallinen koostumus-analyysi kertoo hiusten kemiallisen koostumuksen: sitä kikkaa
viran omaiset käyttävät kaikkiallah paawinmailla - oikeusistuimissa laboratoriotulos toimii
laillisena perusteena ryöstää lapset - täyttää potilasvajauksesta kärsivää 'hoitokotia' virallisesti
lainmukaan anastetuilla lapsilla - elikkä sosiaalilepakoiden homppileikkeihin...

Sosiaalitoimen lasten anastussysteemi pyörii globaalisti esim. tällä tavalla, menetelmiä
isä insestillä on runsaasti:

1. Lahjoitetaan köyhälle sham poo. 2. Sitten viran omainen määrää ottamaan
hiusnäytteen. 3. Systeemin oma lepakkolaboratorio löytääkin 'yllätyksen'. "!Ahaa -
huumetta ... 'todistettavasti' äiti on narkkari ... 4. Sitten otetaan poliisiväkisin lapset
pois: suomessakin kuinka monta tuhatta!!?? --->return to 1.

Toimii tänään tämäkin ... vain eräs keino keksiä 'todiste'. Insesti/murhateollisuutensa
ritariedellytys = noitain saastainen tiedejumala. oxettaa. Huijaus paljastui vuonna 2015 yksityisen
riippumattoman laboratorion testeissä: nyt siis tuhannet lapset pääsevät kotiin? Heheh, elä usko
joulupukkiin

NewsCanada - Nova Scotia
Nova Scotia suspends hair testing for child protection cases
An independent review deemed the hair test results “inadequate and unreliable” in 2015.
thestar com/news/canada/2016/05/03/nova-scotia-suspends-hair-testing-for-child-protection-
cases.html

Nova Scotia - tunnettu jesuiittain kauhuntaloistaan.

Gary Barlow: "Hiukseni ovat parhaimmillaan,
enhän ole vuosiin käyttänyt Sham-Poota ..."

by Telegraph



Deodorantit, Hajuvedet - oletko

sinä kävelevä YMPÄRISTÖMYRKKY!?
Kolmasosa amerikkalaisista valittaa terveysoireista jtoka tulevat sinusta, rakas hajuherne,
yleisten paikkojen myrkyttäjätär... nyt bisnesmiehet ovat huolestuneet kos käy ilmi että muut
asiakkaat pakenevat puodista joissa sinun dödösi löyhkäten myrkyttää ilman. Sinun ihana tuoksusi
voi aiheutta toisille astmakohtauksia - vaan silläkös olis väliä eikövaikka...

Fragranced products: Risks for people and profits?     Over one-third of Americans report
health problems -- from asthma attacks to migraine headaches -- when exposed to common
fragranced consumer products such as air fresheners, cleaning supplies, laundry products, scented
candles, cologne, and personal care products. The same study also found that fragranced products
may affect profits, with more than 20% of respondents entering a business, but leaving as quickly
as possible if they smell air fresheners or some fragranced product. A University of Melbourne
researcher has found that over one-third of Americans report health problems -- from asthma
attacks to migraine headaches -- when exposed to common fragranced consumer products such as
air fresheners, cleaning supplies, laundry products, scented candles, cologne, and personal care
products.The study also found that fragranced products may affect profits, with more than 20% of
respondents entering a business, but leaving as quickly as possible if they smell air fresheners or
some fragranced product. More than twice as many customers would choose hotels and airplanes
without fragranced air than with fragranced air....     October 24, 2016  University of Melbourne



Kauhuritarien orpokoti - Halifax
Kruunun hallintopiirissä, Kanadan Halifax, Nova Scotia Värillisten Lasten Orpokoti
avattiin kuningattaren vuonna 1921. Nyt on oikeusjuttu tulossa tästä kauhujen talosta jonka
pahoinpitelyjä, seksuaalista hyväksikäyttöä ritarit ovat urheasti suojelleet vuosikymmeniä.
Tokihan ruumita moisessa suojelussa syntyy, siitä tämä juttu kertoo tarkemmin. aivan kuten
'kotimaassa', Brittein saarien Maltan kuningattarensa 'lastenhoitolaitoksissa'. Tony Smith sanoo
vieläkin näkevänsä painajaisia orpokodistaan ja poikajengien rehtorien avulla hallitsemasta
terrorista : ystävänsä 9v. Anthony Langford, joka ei nöyrtynyt jengin komentoon, piestiin
tiedottomaksi ja kuoli sairaalassa. Mitään selvitystä tästäkään yksittäistarinasta tahi muista ei
tietenkään ritari h0spitallierien saatikka kruunun ylevän ratsupoliisin toimesta tehdä - lienevät
BBC-Jimmy Savilen yms POPparien tavoin asiakkaita?

House of Horrors: ground zero of a devastating abuse scandal spanning several decades. thestar
com/news/canada/article/1282105--special-to-the-star-w5-s-victor-malarek-on-abuse-scandal-at-n-
s-home-for-colored-children thestar.com/news/canada/article/1282105--special-to-the-star-w5-s-
victor-malarek-on-abuse-scandal-at-n-s-home-for-colored-children

Lapset - Britannian sosiaalilepakoiden riistana yhä 2016 - eikoskesuomea eihän: telegraph co
uk/news/2016/05/05/mother-goes-missing-with-her-two-children-after-they-were-taken/
Lue Lisää 'Suomi Orwellin Yhteiskunta'



KANADAN KANSANMURHAT
Milloin jesuiittain katolisorpokodit eivät raiskaa ja kuoppaa perheiltä anastettuja orpoja, sen
tekevät noidat pharmakeia -leimasimella.

Eräs tapa anastaa sateenkariporukalle lapsia (peräpohjolaa myöten) on hyökätä eri syillä
koteihin ja ottaa esim vanhemmilta hiusnäytteitä. Laboratoriossa ne analysoidaan ja jo
ennaltatiedetysti niistä löydetään 'jäämiä kovista huumeista'. Huumeenkäyttäjäin lapset sitten
adoptoidaan 'laillisesti' hommpiksien leikkeihin. Kaikki lain mukaan, Poliisisetäin taserien kera
hymyillessä avustusoperaatiossaan.

Nyt ritarionnelan Kanadassa on noussut kapina tätä rapparein masinoimaa valtionterroria
vastaan. On näet niin että sosiaalilepakkoin masinoima hiusnäyte ei kerro kuin käyttämäsi
shampoon merkin. Tokihan jo luit sham poo :sta?

Mietipä lahjoittiko soskun lepakko  'käräytetylle' tuttavaperheellesi shampoot? Sille jonka
lapset vietiin yön pimeydessä salaisin oikeudenkäynnein, nk. laillisesti, ilman valitusoikeutta.
Erikoisshampoot, sisältäin sellaiset myrkyt ettei lapsiensa hallintaoikeuden menetystä kukaan
uskalla epäillä...

Kanadan opetusministeriö poistatti sateenkaarieliitin harmistusta aiheuttaneet Motherisk -
seinä-ilmoitukset ja verkkosivut... Ne oli kohdennettu suoraan onnettomille koululaisille:

"Ottiko sosiaalihuolto sinutkin väkisin vanhemmiltasi?" ...
hajoitti perheesi salaa, petoksella.

KIELLETTY! ...eihän anastettujen lapsien kohtaloita saa pöyhiä -
Terveisin siniveristen Trudeau ritarihallitus.

Education Ministry pulls controversial Motherisk flyers from schools, websites
A flyer posted at the request of the Ministry of Education on elementary and high school bulletin
boards and Facebook pages appealed directly to children: “Were you taken from your parent by the
Children’s Aid Society?”
thestar com/news/queenspark/2017/03/30/education-ministry-pulls-controversial-motherisk-flyers-
from-schools-websites.html

A flyer posted  this week on elementary and high school bulletin boards and Facebook pages at the
request of the Ministry of Education appealed directly to children, with the question: “Were you
taken from your parent by the Children’s Aid Society?”



Meillä taannoin agendasi seireeni nimeltä Linkola julisti samaa ylikansoitus evankeliumia -
samalla kun maapallomme on lähes tyhjä - kaupunkien ruuhkat suunniteltua asunto/liikenne &
energia-politiikkaa. Koko populaatio mahtuisi yhä 'seisomaan Hankoniemelle'...

Luepa aivopesumedian öljynhintamanipulaatio messujen päälle faktaa öljy-ei-
lopukaan -tarinasta: tunnetut kaasu/öljyvarannot riittävät nykykäytöllä 'vain' 5000
vuotta eteenpäin... Katso sisällysluettelosta:
oljy-luonnontuote
www.scribd.com/doc/118845376/Sisallysluettelo-Table-of-Contents

Hauskin mediakontrollin ilmentymä tuli erääseen Kanadan aikakauslehteen tekemäni kommentti.
Sen liikennepalsta itki tavanmukaista ruuhkaa, kuvilla vahvistettuna. Kommentoin kuvia
toteamuksella että

"tuo tiehän näyttää lähes tyhjältä! Siinä näky Mannerheimstrassen tapaan vain kolme harvaa
autojonoa keskustan suuntaan, paluuväylällä ei mitään. Menoväylän ruuhka-kaistoillekin mahtuisi
viisi jonoa - jos kaistamerkinnät vaihdettaisiin".

Nyt kaupungeissa tiverkostojen kapasiteetista on kaikkialla maailmassa ohjelman mukaan
tarkoituksellisesti käytössä vain 25% - että saataisiin agendan mukaiset ruuhkat aikaan! Ottamalla
kaistat älykkääseen liikennetilanteen mukaan suuntaa vaihtavaan käyttöön, ruuhkia ei
yksinkertaisesti ole."

---> Tuo kommentti johti koko jutun ja kaikkien sen kommenttien katoamiseen
lopullisesti ja autopalsta suljettiin kolmeksi viikoksi. Nyt se toki on taas auki,
vaatien kirjautumisen ja kommenttisi Nihil Obstat -sensuurin hyväksynnän - ettei
tälläisiä skandaalimaisilla mielipiteillä kukaan pilaisi jokapäiväistä
taivasputoaaniskaan -verosatuasi. Suomessa ohjelmointimediasi palstat ovat onneksi
aina olleet niin tarkassa valvonnassa ettet moisia ohivuotoja ole ikinä nähnyt tai tule
koskaan näkemään.

Jesuiitta Paavin Punaiset Aallot = liikakansoitus on saatava näkyviin -ohjelman
käytännön toteutusta:
"Liikennevaloja säädetään tahallaan niin, että autoilijat jumittuvat toistuvasti
punaisiin," epäilee kansanedustaja Mikko Alatalo.... "Jos tämän tarkoitus on maailman
pelastaminen, niin tämä ei ole mielestäni kauhean kivaa. Aika jesuiittamaista moraalia,
että tarkoitus pyhittää keinot." IL Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30

Paavinpaniikilla uutisioitu 'kymmenen', iät ja ajat ihmiskuntaa vaivannut lyhyt vaaraton
rokko, (hehepidemia') on kuulema nyt ohi. Rokotepolitikot sensijaan jatkavat kalmantuhoa kaataen
kansaa sadoin tuhansin MERCKillisiin kaa$ukammiohinsa.
LATimes CALIFORNIA APR 17, 2015.
California's measles outbreak is over, but vaccine fight continues. Rong-Gong Lin II and Patrick
McGreevy. California officials on Friday declared the end of the Disneyland measles outbreak, but
the political battle over immunization that it sparked continues to rage on.



Camel on tehokkaampi (lääkärien suosittelema syöpäläinen), onhan sitä mainostettukin
pidempään... Kuvassa näkyy myös wiisaampien toitottama ilmaston lämpeneminenkin, kuten
rajuista myrskyistä voi päätellä. Päivän tietoiskuannos tosiuskoville:

Kuivuus = ilmasto lämpenee. Verotus pelastaa...
Sateet = ilmasto lämpenee. Verotus pelastaa...

Kuumuus = ilmasto lämpenee. Verotus pelastaa...
Pakkanen = ilmasto lämpenee. Verotus pelastaa...

Ydinviesti = Ilmasto . Verotus . pelastaa...

Tällä kertaa tyhmät pelasti naapuri, jolla oli olosuhteisiin sopiva riittävä maavara ja hinausköysi.
Tiesitkö muuten että EU kielsi hinaamisen, naapuriavun? Kiltti poliisi sakottaa kun autat.



Tupakki todettiin raivoisan 60-vuotisen sodan jälkeen yllättäin vaaralliseksi. Miksi Näin? Näet
keksittiin että saadaan enemmän tuloja pilleritehtaiden putkesta, enemmän ukkoja jotka pyrkivät
oppimaan lentotaitoa, parvekkeelta... Maailmalaajuinen myrkkybisnes on ennenäkemätöin.

Huomattava tietenkin on se, että ennenkuin plutoniumtehtaat (='voimala') alkoivat myrkyttää
ympärille keskitettyjä tupakkiviljelyksiä, keuhkosyöpää ei ollut.



Lapin saastuttajat, CCCP plutoniumtehtaat, nk. ydinvoimalat - saastepilvet /väärävärikuva.
Suomessa näitä on omiakin, ja rikollisemme lahjuksineen väsäävät rahoillasi lisää...

Lähes 500kpl tunnettua plutoniumtehdasta saastuttaa meret, joet ja ilman. Koskaan aiemmin
ei ilmakehä ole ollut näin rajusti säteilysaastunut aiheuttaen akuutteja sairaskohtuksia kaikille jotka
sitä hengittävät - sinäkin siinä. Jäähdytysvesistä sumeilematta suoraan luontoon lorotettu Tritium on
esim Olkiluodon jne takia 350 kertaistunut itämeressä.

- chernobyl-raporttivuoto
- fukushiman-taustat



Tänään lääkärit toteavat astman tämän tästä. Arvasitkin jo miksi: iänikuiset tulot sille toh torille
joka potilaansa tähän narkkiputki välinetehtailuun saa koukutettua.

"Puoli miljoonaa lasta joilla todettu astma - jota ei $hit ollutkaan ollenkansa... Lääkärit tekevät
jatkuvasti virhediagnooseja..."

Nomutta. Rohkenen väittää vastaan koska en mistään mitään tiedä: lääketehtaiden
miljardituotot osoittavat että lääkärit (erit. THL) ovat AINA oikeassa. Ja todistaahan
sen jo 1950 -keuhkosyöpäläis - 'hoito'.

Half a million children with asthma may not actually have condition
New research suggests that doctors are regulary misdiagnosing children and Nice is due to change
guidelines so that GP carry out clinical tests. Sarah Knapton By Sarah Knapton, Science
Editor12:00AM GMT 26 Feb 2016 telegraph co uk/news/health/news/12173687/Half-a-million-
children-with-asthma-may-not-actually-have-condition.html

Tiedämme että astmapiiput (inhalers) ovat ongelma:
We know inhalers are a problem... LTRA is a different agent that is orally active and well tolerated.
The inhaled drugs are used in inhalers as streoids and beta agonists are not safe orally.
www in-pharmatechnologist com/Ingredients/New-asthma-treatment-threatens-inhaler-companies.



"Lyijy auttaa suojaamaan terveyttäsi" mainosti maalikauppa tuotteitaan 1923. Ja
tokihan kun keskushermostomyrkky muuttuu suussasi lääkärin lääkkeeksi [pharmakeia-temppu], se
auttaa kotisi sisustuksessa ja eritoten lastensairaalan psykiatrian budjettien paisutuksessa.



Lapsille Satavuotta Lyijyä - operaatiot jatkuvat

Vuonna 2016 Newarkin wesihanat wiimein suljettiin: kouluviranomaiset [lue: ritarit] tiesivät
koko viime vuosisadan juottavansa lapsille keskushermostomyrkyllä lotrattua myrkkyvettä.
Salasivat kaiken raivoisasti syyttäen jokaista hulluksi huuhaatiedon levittäjäksi ... halu$ivat
käskytettynä jatkaa lyijytys onnistunutta syöpäoperaatioita yhäti alati...

(Asutko sinäkin 'Newarkissa'. Todennäköisesti ...shh)

Satavuotta jatkunut myrkytys katkesi 'kiireellisenä' jonkun [huuhaatieto] mummon aktivismiin:
nouse jo sinäkin ylös ja ala taistella tälläistä THL-satanismia vastaan!

Newark School Officials Knew of Lead Risks, 2014 Memo Shows
By MARC SANTORA and DAVID W. CHENMARCH 11, 2016  N.Y. / REGION
nytimes com/2016/03/12/nyregion/newark-officials-knew-of-lead-risk-in-schools-water-in-2014.html?_r=0
August 2014, Newark’s public schools, 35,000 students: mgr Keith Barton, sent an urgent message
to all principals, managers: Before anyone drank, they should run the water for at least 30 seconds.
Mr. Barton directed to run every water fountain for two minutes before school started each day etc.
The memo, was part of an effort “to reduce the risk of possible lead contamination.” Effort failed.
3/2016, water at 30 Newark’s schools was shut off after being found to contain high levels of lead.
Officials try to reassure nervous parents that they had the situation under control, even as questions
swirled about how the problem had been handled in the first place.... had been aware of for years..

For 15 yrs PEX plastic pipes have been poisoning Finnish drinking water. Papal EU depop -
directives: every hut in the sparsely populated country must be connected to municipal PEX piping!

PEX YLEnantoa 4.4.2016 13:12

"Vettä pitää juoksuttaa kylmäksi aina ennen käyttöä ...etenkin aamulla, kun vesi on seissyt", sanoo
Tuija Kaunisto Satakunnan amk Vesi-Instituutti Wanderista. Nyt selvitetään [jo 15 vuota syöpää
kylväneiden] PEX-muoviputkivesien kemiallista laatua: PEX -kemikaalit liukenevat helpommin
lämpimään veteen. Suomessa vesiputkia on vaihdettu edullisiin PEX muoviputkiin tällä
vuosituhannella. Arvion mukaan noin puolet uusista vesiputkista on muovisia...

---> ELI miljoonille juotetaan SALAA PEX-myrkkyvettä!
Ilmankos kokosuomen maaseutu, ympäristöt, pakotettiin PEX putki-orjiksi...

"PEX putkien liukenevia aineita ja pitoisuuksia ei tunneta; kemikaalien laatu ja pitoisuudet
ovat valmistajan tuotesalaisuus. Putkista voi irrota syöpää aiheuttavia aineita. [Jo 15 vuotta
nysvännyt] Ympäristöministeriö laatii parhaillaan asetusta muovisten PEX-vesiputkien olennaisista
vaatimuksista. [THL ristisuojatyttöset repivät huuhaahiuksiaan].



LOPPU
...paitsi hei. odotas. Lisään yhden jos toisenkin keskustelupalstan tekstin vielä. Nehän eivät liity

asiaan mitenkään, eihän?

Otteita Jo Useasti Deletoiduilta Keskustelupalstoilta.

Lataa nämä itsellesi ennenkuin

tämäkin palsta taas suljetaan...

(Huom. Seuraavissa jutuissa lyhyitä suomennosnäytteitä ao. artikkeleista, lähdetietoineen. Kieliasu
tietenkin tarkoituksellinen tehorokote Valtion Virallista Totuutta vastaan.)



Lainaus Aamulehden blogista ...
"Lääkärit ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy Amerikassa
Lääkärit aiheuttavat 250 000 kuolemaa vuosittain jo yksin Amerikassa.
Artikkeli julkaistiin JAMA:ssa, Journal of the American Medical Association, Amerikan
arvostetuimmassa lääketieteen julkaisussa. Tutkijat olivat selvittäneet kuinka paljon
kuolemantapauksia lääkärit aiheuttavat virheellisillä toiminnoillaan ja lääkitysten seurauksena.



12 000 kuolemaan johtanutta tarpeetonta leikkausta / vuosi
7 000 kuolemaan johtanutta lääkintävirhettä sairaaloissa / vuosi
20 000 kuolemaan johtanutta hoidollista virhettä sairaaloissa / vuosi
80 000 kuolemaan johtanutta infektiota sairaaloissa / vuosi
106 000 kuolemaa, hoidoksi määrättyjen lääkkeiden sivuvaikutuksista / vuosi "
Sen siitä saa, kun Jumala ei kelpaa !

"Sen siitä saa, kun Jumala ei kelpaa !"
Eikös Jumala aiheuta kaikki kuolemantapaukset?

Ei - synti aiheuttaa kuolemat

Eiks synti ole juuri jotain JUMALAN tahdon vastaista touhua?

"Ei koske Suomea"
psst. Suomen tunnusluvut ovat 2.5x ilkeämmät [SALAINEN]

Lääkärit ovat sairaampia kuin potilaansa. He tekevät yli kaksinkertaisen määrän itsemurhia
normaaliväestöön verrattuna, heillä esiintyy erittäin paljon depressiota ja päihdeongelmia, ja
avioerojakin on enemmän kuin väestöllä keskimäärin. Kaikkein sairainpia ovat psykiatrit.
The Painful Truth: Physicians Are Not Invincible
http://www.medscape.com/viewarticle/410643_2

Miten siis sellaiset ihmiset, jotka eivät osaa pitää edes itseään terveenä, olisivat parhaita terveyden
asiantuntijoita? Hedelmistään puu tunnetaan ...

Samat luvut ovat SALATTUJA Suomessa.
Suomilais kärsimysten määrä on tilastoja peilaten x2.5 kovempi. Jos tilasto julkistettaisiin, se
näyttäisi jotakuinkin tältä:
500 kuolemaan johtanutta tarpeetonta leikkausta / vuosi
300 kuolemaan johtanutta lääkintävirhettä sairaaloissa / vuosi
800 kuolemaan johtanutta hoidollista virhettä sairaaloissa / vuosi
3300 kuolemaan johtanutta infektiota sairaaloissa / vuosi
4400 kuolemaa, hoidoksi määrättyjen lääkkeiden sivuvaikutuksista / vuosi "

Pilleribisnes
USAssa laboratorio kokeet ovat väärät 7% tapauksista - kokeet joiden perusteella
tehdään esim leikkaus. Mitä se on suomessa? 10%
Joka kymmenes labrakoetulos on mätä? Kuuluu naapurille?

Suvussa on iso liuta tapettuja ja tiedejumalten pilalle leikkelemiä. samat ylijumalat saavat jatkaa
ilman mitään seurantaa, vastuuta:
Yllätyskäynti sairaalassa appiukon luona meinasi estyä. Sanoin 'portsari' tippaiitalle että kutsutaan
sitten paikalle poliisi ja aloin kaivaa puhelinta. Noh, ovet aukeni. Puhekyvytön appiukko 'löytyi'
yksinäishuoneesta. alasti, lakana päällä, ikkuna auki, ulkona pakkasta, huoneessa +7C.
Tietenkin mies kuoli seur pnä "flunssaan".



Joudutko II-vaunuun?
Kaikkihan meidät on jo skannattu jo lentoasemilla, luetteloitu, varaosat sertifioitu. No
onneksi et tiedä...
◙ Tulee sydänkohtaus.
◙ Soitetaan Ambu lanssi. Niitä lähteekin kaksi ... Hmm.
◙ KAKSI? MITÄ IHMETTÄ...
◙ Kaksi. Palsetiinalaisilla Toinen vie pommiliivit asiakkaille, New Yorkissa se
kakkonen on preparointivaunu. Näet tarpeen mukaan sydäntäsi saatetaan tarvita
jossain  (tilauskirja päivittyy realiaikaisesti) ... jossain on (?) ehkä sinua arvokkaampi
ritari✠ kuolemassa. Silloinhan tarvitaan pian sydän, hyvässä kunnossa oleva,
täydellisesti tuoreena preparoituna.
◙ No, nyssitten arvotaan kumpaanko joudut, tuleeko (?) tilausta. Josko kroppasi
raijataan II-vaunuun, omaiset saavat alkaa järjestää hautajaisia... sinulla taas alkoi
iäinen vastuu - jokaisesta sanastasi.
◙ Kas tässä on tieteen huippua, varaosakauppaa josta et mitään tiedä! Onneksi tiede ei
moraalia tunne, sille ei syntiä eikä murhaa ole. Paras kertomus netissä löytyy 300
serbiporsaasta jotka kasvatettiin, syötettiin ja viipaloitiin EU-tieteen markkinoille.
Saitko sinä sieltä varaosan? Käteviä nuo dhimmit, niitä voi kasvattaa ja bisnes on
kiivas, tunteeton ja tietenkin täynnä rakkautta, pelastaahan se paaljon✠ritareita.
http://www.nytimes.com/2010/12/01/nyregion/01organ.html?_r=1&hp
City Tries Ambulances to Save Organs; By ANEMONA HARTOCOLLIS Published:
December 1, 2010 ...similar operationSS have been carried out in Europe.
Some 911 calls in Manhattan will now bring out two ambulances, one hurrying to the
scene and one lagging slightly behind.

◙ Samanlaisia operaatioita tehdään myös paavin mailla EU:ssa.

http://www.scribd.com/doc/106786103/Tamako-Oli-Elamasi
Katso tosihauska suomennettu sarjakuva by chick.com

"Sairaala halusi tehdä pojastamme taloutensa korjaavan lypsylehmän" - kuin kirva jota
murkkulauma pitää vankinaan lypsäen sokerit.
Hospital wanted to kill our son, turn him into a vegetable:  Telegraph, By Keith Perry, Nicola
Harley, and Edward Malnick 12:39PM BST 03 Sep 2014
Vanhemmat sanovat että heitä kohdeltiin kuin terroristeja - tokihan, uhka bisnekselle. Asia laukesi
vasta kun juttu pääsi lehtiin - ja pääministerin oli puututtava tähän ah niin jokapäiväiseen
bisnekseen. Muut samassa tilanteessa olevat tietenkin jäivät itkemään bisneskasviensa vuoteiden
ääreen... telegraph.co.uk/health/11072116/Ashya-King-Hospital-wanted-to-kill-our-son-turn-him-
into-a-vegetable-claims-father.html



Oslon tiedeskandaali saattaa yltää Suomeen
6.5.2006 21:39 iltalehti.fi/2006/05/07/200605064486698_uu.shtml
Oslon Rikshospitalet-sairaalassa tarkastetaan 60 kansainvälisen tutkijan tutkimustuloksia.
Tarkastettavien joukossa on myös suomalaistutkijoita.
Kaikki tutkijat ovat työskennelleet yhteistyössä norjalaistutkija Jon Sudbon kanssa. Sudbo on
tunnustanut kolmen tieteellisen artikkelinsa perustuvan virheellisiin ja manipuloituihin tietoihin.
Asiasta kertoi riippumattoman tutkimuskomission johtaja, professori Anders Ekbom Aftenposten-
sanomalehdelle.

Huijauksia onkin paljon enemmän?
Tarkistettavia tutkijoita on norjalaisten ja suomalaisten lisäksi Ruotsista, Ranskasta, Saksasta ja
Yhdysvalloista. He ovat kirjoittaneet kaikkiaan 38 tieteelliseen julkaisuun.
Tutkimuskomissio selvittää, onko huijaukseen osallistunut Sudbon lisäksi muitakin henkilöitä ja
onko huijausta tapahtunut tunnustettua enemmän. Aftenpostenin mukaan komissio on jo todennut,
että huijaus on ollut laajempaa. STT

Asiantuntija: Lääkärin tekemiin virheisiin kuolee joka vuosi 400 23.12.2006
iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet/Asiantuntija%3A+L%E4%E4k%E4rin+tekemiin+virhei
siin+kuolee+joka+vuosi+400/1291692

Päivystyksessä lääkärien hoitovirheiden ja hoidon viivästymisen vuoksi
arvioidaan vuosittain kuolevan enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuuksissa.
Sisätautien ja keuhkosairauksien erikoislääkäri Tapio Kuha sanoo Etelä-Suomen
Sanomissa ja Satakunnan Kansassa tänään (jouluaattona), että vuodessa näistä syistä
päivystyksessä kuolee ainakin 400 ihmistä.
– Olisi aika ministeriön ja Lääkäriliiton herätä tähän. Silloin kun tiedoissa on musta
aukko vakavassa paikassa, se voi viedä potilaan hengen, Kuha sanoo.
Lääkintöneuvos Erna Snellman sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että
päivystyslääketieteen erikoislääkärin tutkintoa tulisi harkita vakavasti...
Päivystyslääketieteen yhdistys jättää päättäjille lähikuukausina esityksen
päivystyslääketieteen erikoisalan perustamisesta. (STT)

Ruusuritarien unta on vedetty horohorkkanaan 7 vuotta. Tuleeko herätys?

pastori Mooney

"Jumalan lähettämä tilaisuus" -ajatteli Indiana Pentecostal Bible College raamattukoululainen Traci
Johnson, kuultuaan kliinisistä Prozac -kokeista läheisessä Eli Lillyn koekeskuksessa. Kuinka
ollakaan, testistä maksettu korvaus täsmäsi (!?) raamattukoulun vuosimaksun kanssa. Kaikki
raamattukoulussa opettajista oppilaisiin suosittelivat hänelle sinne osalliistumista... "Saathan 150$,
49vrk aikana päivittäin. ... ...
Koulutoveri 22-year-old Gary Parks, sanoi olleensa yhdeksässä kokeessa... "jotain diebeteskoetta se
oli", hän muistelee. Parks tienasi $2,600 viikon diabetes -kokeesta, jossa hänen muistinsa mukaan
kaikki oksentelivat.
Traci päätti ottaa vastaan tuon korvauksen. Kuukautta myöhemmin hän oli kuollut.



Päivä itsemurhan jälkeen, pastori Mooney kutsui Dr. Michael Turekin, Eli Lillyn Indianapolis
duloxetine -testien päätiedemiehen, kirkkoonsa. Opiskelijat jotka olivat kokouksessa, sanoivat
Turekin osoittaneen sympatiaa...

Eräs heistä kysyi: "...pitäisikö minun silti osallistua testiin?"
"Se on oma asiasi" Turek vastasi.

By Alan Zarembo and Benedict Carey, Times Staff Writers, LaTimes April 2, 2004

Maailman ensimmäinen laaja kipulääke ym. vaikutus/väkivalta -
tutkimus - Suo mesta!:

Professori Jari Tiihonen johti tutkimusryhmää Itäsuomen yliopistossa jossa analysoitiin 959
reseptilääkkeitä käyttävää potilasta ja lääkkeiden käyttöä ennen henkirikosta v-2003-2011. Suomen
kriminologian murhatilastoja verrattiin KELAn reseptilääketietokantaan. Julkaistu 6/2015.

Tutkimuksessa analysoitiin suomessa tapahtuneita murhia verraten niitä lääkkeiden käyttöön. Siinä
ilmeni että tiettyjen keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö lisäsi murhaan johtanutta
väkivaltariskiä. Suurin vaara liittyi kipulääkkeisiin ja rauhoittaviin (benzodiazepines) kun taas
masennuslääkkeillä oli vain lievästi kohonnut riskitaso.

Monissa tapauksissa benzodiazepines -lääkitys oli määrätty jatkuvasti pitkään korkeina
annoksina.  "Benzo-diazepines huonontavat itsehillintää, impulsiivista kontrollia ja tunne elämän
käsittelykapasiteettia. Lääkkeiden määräämistä alkoholinkäyttäjälle tulee varoa" sanoo Tiihonen.

More information: Tiihonen J, Lehti M, Aaltonen M, Kivivuori J, Kautiainen H, Virta L, Hoti F,
Tanskanen A, Korhonen P: Psy-chotropic drugs and homicide: a prospective cohort study from
Finland. World Psychiatry 2015, Epub June 1, 2015. DOI: 10.1002/wps.20220
Provided by University of Eastern Finland
1 / 2APA citation: Study analyzes link between psychotropic drugs and homicide risk 2015, June 1
http://medicalXpress.com/news/2015-06-link-psychotropic-drugs-homicide.html

"ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. "



Liittovaltion tuomari Judge Jack B. Weinstein Brooklynissä päätti avata lääkejätti Eli Lillyn
salaista materiaalia (... Salaista!? Aivan, eihän media-ohjelmoitujen porsaitten messumurhia
voitaisi tänäänkään jatkaa päivänvalossa.... ) koskien psykoosilääke Zyprexa'a. Kyseessä
miljardien oikeuskanne jossa eläkerahastot ym vaativat myrkkyyn käytettyjä rahoja takaisin .
By By MARY WILLIAMS WALSH Published: September 5, 2008
A federal judge in Brooklyn decided on Friday to unseal confidential materials about Eli Lilly’s
top-selling antipsychotic drug Zyprexa, citing “the health of hundreds of thousands of people” and
“fundamental questions” about the way drugs are approved for new uses.

Afrikan Koekaniinit

Trovan -lääkkeen ennustettu liikevaihto yksistään USAssa on 1mrd dollaria:
Nigerialaisen lääketutkimuspanelin tekemän yhteenvedon mukaan Pfizer Inc on
rikkonut kansainvälisiä lakeja vuoden 1996 epidemian aikana ja testannut
hyväksymättömiä lääkkeitä Nigerialaisessa sairaalassa. Tutkintopaneli sanoo että
suunkautta ottettavaa Trovan -testilääkettä ei ollut koskaan annettu lapsille
aivokuumeeseen. Ei myöskään ole olemassa todisteita siitä että Pfizer olisi kertonut
lapsien vanhemmille että lapset ovat osa koetta...

Pfizerin esittämä hyväksymiskirje Nigerian etiikkakomitealta on jälkikäteen kyhätty
väärennös jonka päätutkija Kano teetätti Pfizerin jälkien peittämiseksi.
Jotkut elementit asiassa ovat 'salaperäisiä', kuten esimerkiksi miksi tämä raportti on
edelleen salainen. Tutkimuskomission johtaja Abdulsalami Nasidi sanoi lyhyessä
puhelinkeskustelussa Nigeriasta: "en todella tiedä itsekään miksi" tätä raporttia ei ole
virallisesti julkaistu. Hän on saanut tappouhkauksia.
New York City lakimies Elaine Kusel, Milberg Weiss Bershad & Schulman, sanoo
että yritys on vuosien ajan etsinyt raporttia käsiinsä joista sanotaan olevan vain kolme
kopiota. Erään niistä tuli olla Nigerian hallituksen kassakaapissa, mutta se olikin
varastettu. Toista hallussaan pitänyt viranomainen on kuollut. "Tämä haiskahtaa
salaperäiseltä rikostarinalta kuin John le Carré'ssa," Kusel sanoo.
Edellinen Nigerian lääkeministeriön johtaja sanoo olleensa tietämätön 1996 kokeista.
Hänen lausuntonsa mukaan Pfizerin käytös on petos ja etuoikeuksien väärinkäyttöä.

Viimeviikolla Californian edustajainhuoneen jäsen Tom Lantos kuvasi
tapahtumasarjaa täysin käsittämättömäksi vaatien Pfizeriä avaamaan arkistonsa.
Nigerialaisperheet ovat nostaneet oikeusjutun NY:ssa vuonna 2001, syyttäen Pfizeriä
"epäinhimillisestä julmasta kohtelusta." MSNBC.com -sivulta: By Joe Stephens The
Washington Post, Updated: 5:58 a.m. ET May 7, 2006, msnbc.msn.com/id/12636315/



54 000 potilasta
NYTimes.com, By GARDINER HARRIS: "Kun tohtorit kirjoittavat reseptin, Lääketehtaat
kirjoittavat shekin: 10.000$ shekki saapui pyytämättä, postitse. Lääkäri joka vastaanotti sen
Schering-Plough lääketehtaasta, sanoi että se oli tehty hänelle henk koht vastineeksi liittenä olevaan
"konsultti" sopimukseen.

Sopimus ei vaatinut muuta, se vain velvoitti kirjoittamaan em. yrityksen lääkereseptejä. Kaksi
muuta lääkäriä eri haastatteluissa kertoi myös vastaanottaneensa näitä (lahja) shekkejä Schering-
Plough lääketehtaalta joka on eräs maailman suurimpia.... jne"

As Doctors Write Prescriptions, Drug Company Writes a Check. Published: June 27, 2004
By GARDINER HARRIS nytimes.com/2004/06/27/business/27DRUG.final.html?hp
The check for $10,000 arrived in the mail unsolicited. The doctor who received it from the drug
maker Schering-Plough said it was made out to him personally in exchange for an attached
"consulting" agreement that required nothing other than his commitment to prescribe the company's
medicines. Two other physicians said in separate interviews that they, too, received checks
unbidden from Schering-Plough, one of the world's biggest drug companies.

Lääketutkimuksissa eettisiä ongelmia (28.5. 03:14)
Lääketeollisuuden tutkimuksissa ilmenee toisinaan eettisiä ongelmia. Suurimmat
hankaluudet johtuvat siitä, että tutkimuksiin osallistuvat ihmiset eivät aina tiedä, mihin
ovat suostuneet. Suomessa oli viime vuonna yli 400 lääketutkimusta; 54 000 potilasta.
(STT) iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet.asp?id=783074



Sairaalatulehduksiin
Kansanterveyslaitoksessa toimiva Siroksi kutsuttu valtakunnallinen sairaalainfektio-ohjelma on
vasta selvittämässä tartuntojen määrää. Neljän sairaalan tietojen perusteella projektin päällikkö,
infektiolääkäri Outi Lyytikäinen arvioi, että 3 000-4 000 ihmistä kuolee vuosittain niin sanottuun
veriviljelypositiiviseen sairaalainfektioon.

Yhdysvalloissa kuoli 103.000 ihmistä virheellisen sairaanhoidon tuloksena vuonna 2000 (MSNBC
23.07.2002) A 1999 report by the Institute of Medicine that found preventable medical errors to be
the eighth leading cause of death in America, contributing to up to 98,000 deaths annually.
http://www.cnn.com/2002/HEALTH/10/29/medical.errors.ap/index.html

Joka vuosi Tuhannet suomalaiset kuolevat sairaalatulehduksiin
29.01.2002 20:56 http://www.jippii.fi/uutiset/kotimaa/?aid=53232

paavin pilleritehtaat
Klinikan yhteydet lääketehtaisiin vaarantavat Laboratoirion tulokset
Ties to Industry Cloud a Clinic's Mission; Lab Mistakes Threaten Credibility, Spur
Lawsuits ...nytimes.com/2005/12/17/business/17clinic.html
By REED ABELSON and STEPHANIE SAUL, Published: December 17, 2005

* Luotettavuus vaakalaudalla; Laboratorioiden väärinkäytökset oikeusistuimissa
* Virheistä johtuva Kuolemantapausten määrä, 100.000 vuodessa - nyt 2016 UUSI
LUKU 250.000/v
* 7% :ssa potilaiden näytteistä NIMI VAIHTUU 'vahingossa'
* jotkut potilaista saivat väärän diagnoosin, se johti turhaan kirurgiaan ja jälkihoitoon
kuten säteilytykseen='hoitoa'
* eräs työntekijä valitti CAP:lle jonka tulisi valvoa laboratorioita. CAP "tarkasti"
laboratorion, ilmoitti etukäteen tarkastuksesta sekä ilmiantoi huolestuneet työntekijät
jotka heti irtisanottiin... Laboratorio sai täydet pisteet. December 2, 2005
latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-labs2dec02,0,7312868,full.story

SUOMEXICO 2016: "Virhediagnoosi vaarallisesta taudista meinasi
romuttaa avioliiton

Vantaalainen perhe eli kauhunhetkiä viikon ajan, kun perheen äidillä todettiin virheellisesti
hepatiitti B - tartunta. Heidi ja Marko Savolaisen suhde koki kovia, kun he elivät väärän diagnoosin
kanssa viikon verran.
"Minulta kyseltiin tekemistäni matkoista. Piti antaa tarkkaan vuodet ja kuukaudet kaikista
reissuista." Hepatiittitartunnat ovat Suomessa harvinaisia ja ne saadaan lähinnä ulkomailta.
Savolainen kutsuttiin seuraavaksi päiväksi uuteen kokeeseen, jonka negatiivinen tulos ... "Minulle
sanottiin puhelimessa ohimennen, että todennäköisintä on, että näyte on sekoittunut toisen henkilön
näytteen kanssa." Lue Lisää 7.5.2016 iltalehti fi/uutiset/2016050721525030_uu.shtml

KYSYMYS sinulle leikkaukseen menijä: kenen diagnoosin perusteella sinut
leikataan, missä ja minkä koulukkaan toimesta?



Ehkäisy. Ei murhetta huoruilusta kun ensin klikkaat tuotesarjamme luettelosta päivän parhaat
tuotteemme. Aloita nyt ja valitse omahoito listaltamme sinulle parhaat. Valitse väriskaalastamme



käsilaukkuusi sopivat kauniisti koristellut✜rasiamme. OTA Syntyvyyden säännöstely omaan
kontrolliisi!
Ehkäisyn lisäksi saat tuotepaletistamme klikkailtua ♥ huoruilujen jälkeen tarpeelliset hepatiitti
yms THL-terveellisesti elohopeasäilötyt sukupuolitautipiikit ja pillerit etukäteen ... Tutustu myös
THL ristisuojaan ja alle teini-ikäisten alaikäis-alennuksiimme; lähetämme kaikki tuotteemme salaa
anonyymisti.

ALOITA NYT - KLIKKAA HETI!

ONKO TÄMÄ SPEDESHOW'N AIKAINEN WITSI?
Rokotusten haitat entistä tarkempaan seurantaan 8.1.2012
iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet.asp?id=921038
Kansanterveyslaitos pyrkii seuraamaan entistä tarkemmin rokotteiden haittavaikutuksia. Ilmoituksia
kannustetaan tekemään jo pelkän haittavaikutusepäilyn perusteella. Vuonna 2003 Suomessa
annettiin 1,6 miljoonaa rokoteannosta.

AINAKIN ELÄT SITÄ YHÄ TODEKSI...

Isabellan tyttäret
Veripankista voi aina valita sopivat pussit jokaiselle, valitsijana isän isabellat. Tämän tästä
'paljastuu skandaaleja joissa tuhannet ovat saaneet sitäsuntätä tautia S P R -veripankeista... ja päälle
ammattiapua.

Isabellan tyttäret saivat nimensä Portugalin kuningatar pyhän Isabellan mukaan. Se on
Kolumbuksen Ritarien jesuiittasisarjärjestö. Perustettiin 1897 ja vuonna 1994 sillä oli 100.000
jäsentä. Tekevät isälleen ylistettävää työtä, Punaisen Ristin veripankki (petokset) jne. He ovat
kiivaita hyviksiä vastustaen aborttia jne. Sisään pääsee 16-59 ikäinen nainen. Etuna 'vain'
hautajaisrahasto.

Isabellan tyttäret -jesuiitoilla on jatkuvat riittimenonsa joissa vaihdetaan mm. salasana
neljännesvuosittain. (hmm. ylevä toiminta tod vaatii salasanat? kuten Rebekkain myrkyt?) ... tässä
selite karitsan ritarikunnasta joka mitali on Rooman taluttamilla monilla 'hengenmiehillä', Suomen
piispoilla jne.

w w w . m a s o n i c - l o d g e - o f - e d u c a t i o n . com/masonic-lamb.html



SUOLA.
Miksi sitä ei saisi syödä? ... tämä vaiettiin kuoliaaksi - ettet tietäisi: Dr Joel Dunning,
sydänkirurgi James Cook University Hospital sanoo että mitään linkkiä suolan ja
sydäninfarktien välillä ei ole. Sydänkirurgi Blaylock sensijaan kertoo syyt... Katso
molemmat Blaylockin jo kadonneet videot tästä.

Hiljainen Tulehdus Tri Blaylock Part 1 / 2 www.youtube.com
Neurokirurgi Dr Blaylock kertoo 'hiljaisesta tulehdustilasta' joka ei tule näkyviin
laboratoriokokeissa. Mikä se on, miten saadaan tulehdus kuriin. Kirurgina näkee
työssään miten ihmisen verisonisto kalkkeutuu, kuinka vihannesmössöllä KAIKKI
kalkkeuma (=tulehdusperäinen plakki) poistuu.
www.youtube.com/watch?v=wnH8hLD_5kI

Hauskin linkki SUOLAAN löytyykin Strontiumista jolla suomi saastutettiin täysin
04/1986 - Chernobyl räjäytyksellä. Lue siitä linkistä ja onnellisesta Lääketiteteen
rikastuttajasta täältä. Olisihan vaarallista jos rahvas tulisi terveeksi - seuraisi bisneksen
romahdus ja maailmanlaajuinen lama - ja eritoten isän kultaharkkoholvien
täyttyminen hidastuisi...

Keep eating the bacon butties! New study finds NO evidence of link between salt
and heart disease By MARTIN DELGADO -  20:41pm on 3rd November 2007
dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/healthmain.html?in_article_id=491578&in_
page_id=1774

"Päämäärä aikaansada kansalaisten ruokavalioissa rajut suolanvähennykset perustuu
enemmän intoon kuin tieteeseen - ja se agenda pitäisi pysäyttää heti - niinkauan kuin todisteita ei
ole" kirjoittaa tunnettu kanadalainen sydäntutkija  Dr. Salim Yusuf artikkelissa. "Äärimmäinen into
ohjeistaa koko yhteiskuntaa vähentämään radikaalisti suolankäyttöä - siinä ideologia ohittaa
tieteen", sanoo Dr. Yusuf, the Heart-and-Stroke-Foundation Chair in Cardiovascular Science at
Hamilton’s McMaster University.

Suolan käyttö nousi esiin kun arvostettu USAn tieteellinen yhteisö, Institute of Medicine (IOM)
esitti raportin jonka mukaan ei ole olemassa riittävästi näyttöä suolan käytön rajoittamiselle.
news.nationalpost.com/2013/09/22/little-evidence-sharp-reductions-in-salt-consumption-will-
improve-health-heart-researcher-says/ Tom Blackwell | 22/09/13 | Last Updated: 23/09/13 12:57
AM ET



Ihana THLSUOLAMYRKYTYS:

Suositussa jodisuolassa alumiinia – valmistajana lääkejätti AkzoNobel.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta käynnisti kansalliset joditalkoot uudistaessaan jodioidun suolan
käyttösuositusta koskemaan kaikkea ruuanvalmistusta. Jodioitua suolaa on viime syksystä asti
lisätty koulu- ja laitosruokaan, leipomotuotteisiin sekä eineksiin. Tarkoitus on torjua jodinpuutosta,
joka on yleinen suomalaisilla. Jodioidun suolan lisääminen suomalaisten ruokiin tarkoittaa jodin
lisäksi lisäaineiden ilmestymistä lautasille — sitä ei tosin välttämättä kerrota tuoteselosteessa [näin
vältyttäneen rahvaan annostelun syöttöhäiriöiltä eli THLhuuhaatiedolta].
...

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositus jättää epäselväksi, onko suolan lisäaineita merkittävä
ainesosaluetteloon. Jodioidun suolan käytöstä tehdään merkintä tuotteen pakkausmerkintöihin
ainesosaluetteloon ”jodioitu suola” tai ”suola (suola, jodi)”.

Leipä - jodioitu ... Alumiinia lasten lautasille:

EFSA:n (European Food Safety Authority / EU:n elintarviketurvallisuusvirasto) tutkimuksen
mukaan alumiinia sisältävien lisäaineiden käyttö ylitti suositellut rajat. Etenkin lasten ja nuorten
alumiinin saanti on huolestuttavalla tasolla. Evira julkaisi aiheesta tiedotteen 18.1. 2016.

Alumiini kertyy elimistöön: lautakunta päätyi antamaan siedettävän viikkosaannin (TWI)
päivittäisen saantiarvon sijasta siedettävän viikkosaannin arvoksi määriteltiin 1 mg painokiloa kohti
asiantuntijoiden arvion mukaan alumiinin saanti voi ylittää TWI:n huomattavalla osalla Euroopan
väestöä lapsilla ja nuorilla maksimisaanti oli 0,7 – 2,3 mg painokiloa kohti, mikä on ylärajalla tai
ylittää jopa kaksinkertaisesti suosituksen alumiinilla on epäilty olevan yhteys Alzheimerin tautiin ja
muihin ihmisten hermostoa rappeuttaviin degeneratiivisiin tauteihin
Alumiinia saadaan lisäaineiden lisäksi viljasta, sekä etenkin alumiinisten paistopeltien kanssa
kosketuksissa olevista leipomotuotteista, kekseistä ja eineksistä. Myös alumiinisista astioista ja
esimerkiksi alumiinifoliosta voi liueta alumiinia ruokaan. (EFSA, elintarvikkeiden sisältämän
alumiinin turvallisuus)

Yllä otteita Maria Nordin Ruoka ja juoma tammikuu 31, 2016
kemikaalitutka fi/2016/01/31/alumiinia-suositussa-suolassa/

Suola sitoo Strontiumia:
Kun Chernobyl räjäytettiin, Suomen maat ja järvet eläimineen saastuivat 100% radioaktiivisesti -
mm Strontiumilla (shh. elä kerro kelleen). Osalla näistä väestönvähennys-nukledeista on 100.000
vuoden jopa puoliintumisaika. Jäljellä siis enää 999.970 vuotta - puolittumiseen.
Kansanmurhasyöpään.

Koska tämä väestönvähennyskoe ja säteilysairauksilla sairaitten laitosten täyttäminen [muista myös
anastettu kulta eli perintövero] on ristisuojatuille äärimmäisen tärkiää, rahvaalle ei saa kertoa että
suolan syöminen on 1. tärkeä selviytymiskeino. Yhtä tärkeä on jatkuvasti puhdistaa kroppaansa
vieraita ja myös säteileviä hiven-hiukkasia 'imevällä' zeoliitilla (='savi')

Suurin vaara suolassa piilee siinä että mineraalisuola puhdistaa elimistöstäsi
Strontium-Sr90 väestönvähennys radionukleidit eli säteilyn. Hyvin tehokkaasti. (Kts



Chernobyl raportti, Yablokov al. Table14.2.). Siinä missä zeoliitti on tehokas Cesium
puhdistaja, Suola ‘toimii huonommin’ – ja zeoliitti taas ei auta ollenkaan Strontium-
90:n sitojana. Katso taulukko 14.2. Saman raportin mukaan Suomi, eräs pahiten
Cherno-saastuneista maista, sisältää paikoin sammaleessa 3,500 Bq/kg Sr-89 (Hair
moss 3,500 Finland Ilus et al., 1987 sivu.260).

Suolattomuus: sinusta tehdään hintelän heikko puolustuskyvytön dhimmi
--->SINÄ = kiitos hesariaivopesu by THL.

MAANPUOLUSTUS:
"Ravitsemustieteen professori pitää energiapitoisuutta sissimuonan tärkeimpänä
ominaisuutena. Taistelueväässä on jopa kolminkertainen määrä suolaan suosituksiin
verrattuna.  [kääntäen: THL ritarit saalistavat koko kansan taistelukyvyttömäksi!] ...

"Uudessa TST-muonassa hurjasti suolaa – professori Fogelholm
viileänä: ”Taistelutilanne on taistelutilanne” Vääpeli [ritari] Vainionpää esittelee
puolustusvoimien taistelumuonat ...

"Isoin kysymys taistelutilanteessa ja kovan paineen alla on kuitenkin se, että saadaan
tarpeeksi energiaa" professori Fogelholm. ...Uusien muonapakkausten
päiväannoksissa on jopa kolminkertainen määrä suolaa Maailman terveysjärjestö
WHO:n suosituksiin verrattuna. Fogelholm ei hätkähdä tätäkään. – "On tietysti hyvä,
jos ruoka on suositusten mukaista, mutta taistelutilanne on taistelutilanne".
iltasanomat fi/kotimaa/art-2000001140385 html 18.3.2016 7:20

"TAISTELUTILANNE  ON  TAISTELUTILANNE"
Jos olet hengestäsi taistelemassa, älä usko whouhaatietoa jota vihollisen Tilturitarit ruikuttavat.

Karjalan Ryöstöretkien 1939-45 Taistelutilanteiseen kehitettiin myös jykevä ainutlaatuinen
puolustuskykyä kohottava [SUPER-SALAINEN] sissimuona : sittemmin kaupallistettu Valion
proteiinipakkaus nimeltä 'Koskenlaskija' -sulatejuusto. Älä syö sen THL-who suolatointa
suositusversiota joka sinut halvaannuttaa puolustuskyvyttömäksi.

THL-Noitien kesken kulttijumalpalvontaa nauttiva lääketieteen julkaisu, The
Lancet: Sydänsairaudet, kuolintilastot sidoksissa vähäsuolaiseen ruokavalioon

Low-sodium diet dogma challenged again. Increased heart disease, death rates
associated with low sodium intake. sandiegouniontribune
com/news/2016/may/25/salt-sodium-dogma-challenged-again/ The link applies to
those with and without high blood pressure, said the study, published Friday in The
Lancet. For those with hypertension, about 11 percent of the population, low as well
as high sodium intake is also associated with increased heart disease and death. The
study estimated intake by measuring urinary sodium excretion. It's available at
http://j.mp/lancetsalt.
The Sandiego Union Tribune7:57 a.m. May 25, 2016



16 vuotta kestäneen suolankäyttötutkimuksen julkistus 22.4.2017,

Boston University School of Medicine
Boston University School of Medicine teki 16 vuotta kestävän tutkimuksen suolan käytöstä.
Siinä seurattiin 2600 miestä ja naista. Tutkimus osoittaa että suolan vähentäminen ei laske
verenpainetta - päivastoin. Tutkimus lisää todisteita siitä että nykyiset rajoitus suositukset
suolankäytössä ova harhassa. Tutkimuksen datasta tehty grafiikka osoittaa verenpaineen ja 16
vuotta kestäneen yksilöiden seurannan. ... Lynn L. Moore, DSc, Boston University School of
Medicine professori, esittää uudet tutkimustulokset American Society for Nutrition Scientific
Sessions and annual meeting during the Experimental Biology 2017 -vuosikokouksessa joka
pidettiin 4.22-26.2017 Chicago. sciencedaily.com/releases/2017/04/170425124909.htm Apr25.2017

Huomaa kuinka ahdistava tutkimustulos: kaikissa em. artikkeleissa on grafiikka tarkoituksella
kutistettu lukukelvottomaksi! Alla parannettu -sensuroitu fibromyalgia- -versio.

Summary: A new study that followed more than 2,600 men and women for 16 years
found that consuming less sodium wasn't associated with lower blood pressure. The
study adds to growing evidence that current recommendations for limiting sodium
intake may be misguided.

Runsaasti suolaa käyttävillä on aina alempi verenpaine - vihreä graafi.



Yllättävää eikö totta. Nyt THL ritarit tulevat kieltämään suolan kokonaan...

Syö Terveellisiä Vihanneksia: Tutkimus: Lasten ja äitien virtsassa korkeita torjunta-
ainejäämiä Tanskassa: "Hälyttävää"
Tanskalaisten äitien ja lasten virtsasta on löytynyt korkeita torjunta-ainepitoisuuksia, kertoo tuore
tutkimus. Tulosten mukaan jäämiä löytyi 90 prosentilla testatuista. Valtaosa testatuista torjunta-
aineista on Tanskassa kiellettyjä, joten jäämät ovat tutkijoiden mukaan peräisin tuontihedelmistä ja
-vihanneksista. Keskiviikko 18.5.2016 klo 11.11



SOKERI.
...elimistölle vieras ja täysin luonnoton kasveista tislattu myrkky - lääketehtaiden noitien
bisnesenkeli.

Sokeri voi aiheuttaa aivovaurioita - aiheuttaen ihania THL -bisneshalleja täyttäviä Alzheimer
ADHD yms sairauksia. ADHD = lastesi huostaanottobisneksen ydinkysymys... Itse asiassa
teollisesti jalostettu sokeri on koko noituusbisneksen ydinkysymys. Siksipä sinä syöt sitä joka päivä
leivässä, säilykekalassa(!), juomissa jne ja tietenkin AINA SALAA HUIJATTUNA.

LOHIkalan syönti voi kääntää jokapaikassa sinulle salaa syötetyn sokerin aiheuttaman
taudinkulun ja parantaa - kunnes sekin saadaan geenimanipuloitua yhtenäiseen EU-
direkttivilinjaan. Tahi sitten Norjalaisen merilohen kasvatus ja myynti  kielletään ja vain Suomen
täyssäteilevien lampien lörppänät bequerel kirjolohet sallitaan kauppoihin...

Sugar can cause brain damage, claim scientists (but salmon reverses it.  Soft drinks and sugar
Fructose is found in high quantities in soft drinks. Bad news for people with a sweet tooth - a new
study suggests that sugar can damage the brain.
Researchers at the University of California in Los Angeles found that fructose - a type of sugar
naturally found in fruits and vegetables, also present in soft drinks and sweets - damages brain cells
and can lead to a wide range of diseases, from diabetes and heart disease to Alzheimer's and ADH.
telegraph co uk/food-and-drink/news/sugar-can-cause-brain-damage-claim-scientists-but-salmon-
reverse/  Telegraph Food  27 APRIL 2016 • 11:19AM

Ilmeisesti THL ristisuojalla on oma toimittaja IltaSatusanomain terveyspalstalla - tarinansa
on vain varjo alkuperäisestä:

vertaapa: iltalehti fi/elintavat/2016042921491760_el.shtml

..."Syö lohta - se tasapainottaa sokerin haitallisia vaikutuksia. Tuliko litkittyä liikaa
sokerilimsaa? ... Ruoka on kuin lääkeaine, joka vaikuttaa aivoihin, kuvailee tutkimusta
tekemässä ollut professori Fernando Gomez-Pinilla. Tulosten perusteella on selvää,
ettei runsas sokerin syönti ole suositeltavaa. Gomez-Pinilla suositteleekin välttämään
ylenmääräistä sokerijuomilla, jälkiruoilla ja tyydyttyneellä rasvalla herkuttelua. Mutta
jos sokeria saa joskus liikaa, on ihan järkevää syödä sen jälkeen vaikkapa lohiateria.
Lähteet: Yahoo, Science Daily IL Keskiviikko 4.5.2016 klo 15.18

Jätä kaikki sokeri pois - 'tiede' miesten suunnittelem plakki hampaistasi katoaa -
hammaslääketiede  alkaa kärsiä puutostautia.ja sen suuhusi kaatamat
keskushermostomyrkkyteollisuuden budjetit kuihtuvat. Hautaustoimistojen krematorio
elohopeapilvet eivät enää myrkytäkään ympäristöä.



SOKERITEOLLISUUS RAHOITTAA
'tutkimuksia' joissa todetaan sokerin vaarattomuus.

Äskettäin paljastuneet arkisto-dokumentit jo 1960-luvulta alkaen osoittavat teollisuudenhaaran
rahoittavan tutkimuksia peittääkseen sokerin haittoja ja väittävät rasvojen olevan pääsyy
sydänsairauksiin...

Sugar industry funded research to cast doubt on sugar's health hazards, report says
Archival documents suggest the sugar industry funded research with the intent to cast doubt on the
health hazards of sugar, and shift the focus to dietary fat as a key factor in heart disease.
The sugar industry began funding research that cast doubt on sugar's role in heart disease — in part
by pointing the finger at fat — as early as the 1960s, according to an analysis of newly uncovered
documents latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-sugar-industry-coverup-20160912-snap-
story.html

Viimeisimmän EU-selvityksen mukaan kuuteen prosenttiin hunajista oli lisätty sokeria jossain
muodossa ilman, että siitä oli ilmoitettu pakkausmerkinnöissä. Vielä yleisempiä ovat hunajan
alkuperäväärennökset. iltasanomat.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000005099796.html

Lapsille pakkosyötetään SOKERIA - syövät 5 donitsin verran sokeria joka päivä - ruokaansa
salapiilotetun pakkosokerin muodossa.

Children are eating the equivalent of five donuts a day, in sugar terms, the research suggests
Children are eating the equivalent of five donuts a a day as a result of “hidden sugars,” a coalition
of obesity experts has warned. New research from the Obesity Health Alliance shows that the
average child is eating as much sugar as if they were consuming 20 chocolate biscuits or five slices
of cake each day.  Laura Donnelly, health editor 24 FEBRUARY 2017 • 6:01AM
telegraph co.uk/news/2017/02/24/children-eating-equivalent-five-donuts-day-hidden-sugars/

Alzheimerin tauti - sokerin aiheuttama. Kaikki sokeria käyttävät riskiryhmässä.

Alzheimer's could be caused by excess sugar: new study finds 'molecular link' People who eat
diets high in sugar could be at greater risk of Alzheimer's disease, a new study suggests.
For the first time, scientists have established a "tipping point" link between blood sugar glucose and
the degenerative neurological condition. Researchers from the University of Bath found excess
glucose damages a vital enzyme involved with inflammation response to the early stage of the
disease. - Knowing this will be vital to developing a chronology of how Alzheimer's progresses
Abnormally high blood sugar levels, or hyperglycaemia, is a well-known characteristic of diabetes
and obesity, and it is already understood that diabetes patients have an increased risk of developing
Alzheimer's, where abnormal proteins aggregate to form plaque and tangles in the brain.
Henry Bodkin 23 FEBRUARY 2017 • 11:31AM Dr Rob Williams, Bath University
telegraph co.uk/science/2017/02/23/alzheimers-could-caused-excess-sugar-new-study-finds-
molecular/



Sydäntautiriskit pullasorsille ja riisinmässääjille -vastaan- laihat lihan ja rehunsyöjät.

Hmm. 'Näyttöä' toki on, alkaen Nobel tason tiedemiesten väestönvähennys
vaatimuksista:

Joutosuiden Säteilytys - Chernobyl ... Fukushima ... Olkiluoto ...

Tuhansissa raporteissa todettuja Chernobylin aiheuttamiasäteilysairauksia ovat
mm. (s.342)
• Verenkierron sairaudet (endothelium, verisolujen seinämien vauriot)
• Sisäelinsairaudet, kilpirauhasmuutokset (Endocrine system, thyroid pathology)
• Vastustuskyvyn romahdus (“Chernobyl AIDS,” lisää kaikkia infektioita jne).
• Hengityselimet
• Virtsatie ja sukuelin epänormaalit muutokset
• Lihaksistomuutokset (myös luuston patologiset rakennemuutokset osteopenia and
osteoporosis).
• Keskushermostohäiriöt, älyykkyystason romahdus (changes in frontal, temporal,
andoccipitoparietal lobes of the brain,).
• Silmäsairaudet (cataracts, vitreous destruction, refraction anomalies, and conjunctive
disorders).
• Ruoansulatuskanavat.
• Synnynnäiset epämuodostumat (aiemmin tuntemattomat monivauriot lihaksissa ja
päässä)
• Imusolmukesyöpä ( Kaikki ennusteet tässä ovat olleet vääriä. Leikkaus johtaa
jatkuvaanlääkeriippuvuuteen ja monesti sen sivuvaikutuksina mm. debilitoiva jatkuva



aina jyskyttävä päänsärky– sivuvaikutuksista kirurgit vaikenevat, ‘hoidon’ onnistuu
jos potilas ei kuollutkaan– elävä raato ei enää ketään kiinnosta…)
• Leukemia yleistynyt koko väestössä
• Muut pahat kasvaimet.
Muihin Säteilysairauksien ilmentymiseen kuuluu
• Muutokset ruumiin biologisssa tasapainossa johtaa lisääntyvässä määrin
myrkytystiloihin, bakteritulehduksiin ja sepsis
• Rajummat tulehdus ja loistartunnat (e.g., viral hepatitis, hengitystievirukset).
• Lisääntynyt määrä lapsia jotka ovat syntyessään sairaita kaikkialta, myös
geneettissti– säteilytetyillä vanhemmilla
• Katastrofaalinen Liquidaattorien terveydentila
• Ennenaikainen vanheneminen sekä lapsilla että aikuisilla
• Lisääntyneet geneettiset ja somaattiset mutaatiot

12 000 henkeä kuolee vuosittain - RA-säteilysyöpä ympäristöstäsi

eh ... THL... josko alennettaisiin vaikka nopeusrajoituksia jookosta?

Kansanterveyslaitoksen professori Terttu Vartiainen sanoi ykskantaan, että maassamme
radioaktiivisen säteilyn takia sairastuu syöpään 12 000 henkeä vuosittain, 6000 kuolee. 16.11-05 A-
talk ohjelma.

Yleinen taustasäteily, STUK: 1962 1,2mSv. 1980 3mSv, 1990 jo 3.6mSv. Viimeisin tausta 2007
oli jo täydet 4mSv, - ja jos 90-luvun laskentakaavan väärennös-STUK-poistoa ei  huomioida, 6mSv.

Vuoden 1960 sätielyarvoluku, 1mSv, on ajalta jolloin jo 2700 ydinräjäytystä oli tehty
ilmakehässä 1945-1963. Käytännössä joka vuosi täysimittainen ydisota 10 vuoden ajan! ...ja tästä
täysmyrkytetystä ilmakehän säteilytasosta lähdetään pumppaamaan tasoa ylös. Tulos täysin THL-
luonnollista, eikö totta? Nyt miljoonakertainen STUKsäteily - verrattuna v.1900 luonnontilaan...

Ole hyvä ja lue Lisää - josko hesarisensuurisi ei tätä tänään estä:

Käytännön Säteilyntorjuntaa Kotona, alk n. s.63

chernobyl-raporttivuoto





Tiedemiehet ovat ymmällään - TAAS
...tällä kertaa Kazakstanissa riehuvasta unisairaudesta. Sairastuneet saattavat nukahtaa jopa
kolmeksi vuorokaudeksi (tahi viikoksi) . Unisairauteen on sairastunut jo 152 ihmistä Kazakstanin
pohjoisosissa Kalachin kylässä. Sairautta tutkiva venäläinen professori Leonid Rihanov uskoo
sairauden leviävän ja myöntää samalla, etteivät tiedemiehet vieläkään tiedä sairauden syytä.

(Satu onkin siinä että tämäkään 'tauti' - eli ilmakehän radioaktiivinen saastuminen ei suinkaan ole
rajattu pelkästään tänne)

Sairastuneet nukahtavat yhtäkkiä vaikka keskellä päivää eikä heitä saa hereille moneen päivään.
Moni ei muista mitään herättyään, vaan valittaa sekavuutta. Toiset taas kertovat kokeneensa
hirvittäviä hallusinaatioita. Ensimmäiset unisairaustapaukset todettiin vuoden 2013 maaliskuussa.
- Sairastuneilla on heräämisen jälkeen päänsärkyä, sekavuutta, emotionaalista tasapainottomuutta ja
muistikatkoksia, jotka saattavat kestää jopa viikkokausia. Erityisesti lapsilla on ollut hallusinaatioita,
Rihanov sanoi Newsweekille.
Rihanov uskoo kauhistuttavan sairauden alkusyyn löytyvän Krasnogorskin lähellä sijaitsevasta
vanhasta neuvostoaikaisesta uraanikaivoksesta. Rihanovin mukaan kaksi vuosikymmentä sitten
hylätystä kaivoksesta liukenee radonia.
- Radon saattaa toimia narkoottisena tai jopa nukutusaineena. Kaivoksen maanalaiset käytävät ovat
nyt veden peitossa ja kaasut nousevat pintaan, Rihanov selitti. (OHO - vettäkö tarvitaan siihen ettäs
kaaus nousee? No ovatpa tiedemiehet ymmällä tottatosiaan)

Jos Rihanovin teoria pitää paikkansa, sairaus uhkaa koko aluetta. Alueella neljän vuoden ajan
tutkimuksia tehneen Rihanovin mukaan nyt riehuvan unisairauden oireet vastaavat radioaktiivisen
säteilyn aiheuttamaa kroonista väsymyssyndroomaa. Kyseessä saattaa kuitenkin olla jokin uusi
sairaus, jos tautitapauksia ilmenee lisää. Viime viikolla viranomaiset päättivät alkaa evakuoida 650
asukkaan kylää. Kaikki saataneen turvaan ensi viikon loppuun mennessä.
Lähde: Newsweek. iltalehti fi/ulkomaat/2015030519304017_ul.shtml

Eräs syy seurausyhtälö plutonium keittoloiden radioaktiivisesti säteilysaastuttamalle
ilmakehälle on Chemtrailing. Myrkyn vastamyrkky: Lue Lisää 'Sky Sky Sky - Cry Cry Cry'



This not about poor brit knights dying of hunger. This is training: this Telekategraph photo
hideously teaches all that this depopulation chemtrailing is 'normal'.

Joutosuiden ohjelmointi: Uusi lontoon ritareiden ratsastajapatsas. One otettu koulutusvälineeksi
joutosuille: Chemtrail myrkkyjen levitys on 'normaalia'.

"Ilma sairastuttaa ..."

Lue: 'Sky Sky Sky -
Cry Cry Cry'

Ilmakehä - nyt jo täysin
radioaktiivisesti saastunut.

Näin kirjoitti Telegraph
Travel jo vuonna 2001



Eräs Nokialandiassa jyrkästi kiistetty sairauslähde on
radioaallot - jotka tuhansissa eri tutkimuksissa on todettu sairastuttavan väestöä. Näyttö
on nk. kiistaton,

kts esim bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/RFR-11_28-research-summary.pdf

Alla pikku pilkahdus miltä solusi näyttävät ilman radiaalto-säteilytystäsi ... Erityisen tärkeää
ohjemoijille on suomilasten sterilointi - ja WIFI yms 4G jne tukiasemat koulujen katoilla...

...tässä alla samat kännykän loisteessa käristetyt solusi.

Hauskasti tämäkin soppa on väärennetty sähkölaitoksen mittareiden syyksi: samanlaista
taikalevyä kannat taskussasi myrkyttämässä elämääsi...



Yllä näyte suomilaisten tutkimuksesta:
"Aalto S, Haarala C, Bruck A, Sipila H, Hamalainen H, Rinne JO. Mobile phone affects cerebral
blood flow in humans. J Cereb Blood Flow Metab. 26(7):885-890, 2006. Mobile phones create a
radio-frequency electromagnetic field (EMF) around them when in use..."
"Kännykkäsäteily vaikuttaa verenkiertoon jne

Alla kuva aivoista hevosniityllä ilman kännykkää, vieressä valtionsalasäteilyttämä VR matkustaja ...
oops eikos siis vasen kuva ilman kännykkää, toinen 50min kännykkä korvalla:

Alla: Koehenkilön viereen on asetettu langaton modemi. Sydänkäyrä täynnä rytmihäiriöitä ...
sitten modemista kytketään sähköt pois 5:40 - WiFi closed. Vertaa vaikutusta. Katso video:
koulujen WiFi kentät todistettu vaarallisiksi.



Äiti syytti oikeuden edessä koulua välinpitämättömyydestä Jennin kärsiessä WiFi
radiolähettimien lähellä. Oireet olivat selvät tiloissa missä lähetin oli vieressä, eikä hän voinut
työskennellä päänsäryn takia: kotona oireet katosivat. Kyseessä tyypillinen koulukiusaaminen
opettajien taholta: lapsi kärsii ja opettajat uhoavat rangaistusta rangaistuksen päälle. Lapsen
tyrkkimisrinkiin innostuvat sosiaalilepakot psykilooshien kera ... Lopulta Jenni surmasi itsensä.
Tyypillinen virkaintoinen pahoinpitelyrinki tiivistyy erityisen raa'aksi ja perhettäkin uhkaavaksi
mikäli 'Jenni' sattuu olemaan älykkäämpi kuin viran ja looshin puolesta kiusaajansa...

Tässä tilanteessa auttaa vain pakeneminen: koulun/paikkakunnan vaihto. Tuomarin
'apuna' perhe voi saada korkeiontaan syytteen lapsensa heitteillejätöstä ja
pakkohuostaanoton. Tämä siksi että kaupungin rappariloosheissa jaetaan ylhäältä
käsky veronmaksajien kyykyttämiseen, kukaan ei uskalla saatikka halua auttaa (syyttä
tai syystä) vihanpidon kohteeksi valittua perhettä.

HOME»NEWS»UK NEWS Mother claims wifi allergy killed her
daughter and accuses school of failing to safeguard children. Jenny Fry,
15, was found in woodland near her home in Chadlington.
telegraph.co.uk/news/uknews/12025988/Mother-claims-wifi-allergy-
killed-her-daughter-and-accuses-school-of-failing-to-safeguard-
children.html

ONKO EHS totta? (electro-hypersensitivity) 'Radioaalot sairaus ' kuvattiin jo 1932. Tri Erwin
Schliephake julkaisi tieteellistä dataa  German Medical Weekly -lehdessä potilaista joilla oli
erikoisia oireita  radiomastojen lähellä. Hän kutsui tätä mikroaalto tai radioaalto -taudiksi.

Käytännön WiFi-testi youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I
4:40 testi: miehen pulssi reagoi WiFi kenttään (itse olen mitannut samankaltaisen tuloksen)
The Bioinitative Report 2012 recommends a precautionary level of 3
to 6 µW/m2

ELISA OYJ 4G: Pihamaalle 100.000x sallittua korkeammat
solukon käristyskentät. "No nyt kuuluu hyvin" sanovat tulevat
syöpäpotilaat.

Alla kuva näistä maankattavista väestönvähennys -nokialttarin
uhripylväistä - liekö 10.000kpl x 20kW !!?? - koko nokikansakunta
haluaa omasta tahdostaan saada maistaa ja lapsilleen syöttää syöpää,
yksikään ei kättänsä kohota tätä molokia vastustamaan...

Ai ettei ole näyttöä? Löytyy tuhansia tieteellisiä tutkimustuloksia
jotka osoittavat radioaaltojen vaarallisuuden kiistatta - $alataan 100%
viran omaisten toimesta. Koeajossa onkin 5G järjestelmä yhä
häijymmällä taajuuspurskeella: pian kansa lakoaa syöpäläis
konitohtoriemme haaviin...



NokiaLand - World Leader in WiFi Cancers



Mikroaaltouuni - säteileekö se?
Jos epäilet, käytä omasi asiantuntijaliikkeessä [siellä aina ystävä], heillä on välineet
mikroaaltojen vuototarkastukseen, special työkalut ... muttamutta: älä vain ala itse tutkimaan muita
radiotaajuuksia saatikka magneettiaaltoja. Hassusti kanat kypsyttävä säteilijää kutsutaan nimellä
MAGNETRONI.

Mikroaaltouunin mitatut RF säteilyt, max:
teho: 692.000 µW/m² vs. 'normaali' 160µW/m²
jännite: 25.000 mV/m vs. 'normaali' 8 mV/m
mg-kenttä: 62.000 µA/m vs. 'normaali' 130 µA/m

'Normaali' = 'THL-luonnontaustasäteilytyksesi' eli illan verrokkimittaus Nokiakyläläisten
lörpötellen puuhatessa Samsung-iltaruokaansa ... näissä luvuissa toki mukana muutkin
radiomastometsäin huuhaa-luonnonilmiöt.



VR-vaunussa yms. suurjännitelinjan alla [siellä missä on rakennuskielto] saatat saada mg-
säteilyannoksen luokkaa 4mA/m (=4.000 µA/m). Kotona tuo syöpäistuntosi käy paaljon nopiammin

ja on toki kätevästi napinpainalluksen päässä. Eikä tarvitse edes omaa laitetta, riittää että naapurit
käristävät sinut puolestasi - "mg-säteily tulee läpi kaikesta": sunnuntaiaamukävelyn annos

lähikadulla onkin samaa luokkaa kun korkeajännitelinjan alla - kaikkien K-kaupan pakastekanain
sulaessa yhtaikaa ...

Btw. Kyseinen PC-EM29 RF-mittari löytyy netistä luokkaa 170€. Hanki tuosta hyvä patterisyöppö,
mittailu onkin haastavampaa haaskan ohjekirjasrupuskan myötä ... käännöstomistoille vihjeeksi;
ottakaa tekin kolmekymppinen kaikentietävä THL-tytönhupakko toimistoon - takkeella ei yksikään
käyttäjä ymmärrä kryptisiä äitiyspakkausohjeitaan ...

_________________________________

Suuri tutkijajoukko väittää, että kännykän käyttö aiheuttaa aivosyöpää. ”Meidät on pakotettu
osaksi suurta biologista koetta”, kirjoittavat tutkijat muun muassa WHO:lle lähettämässään
varoituksessa.
Ainakin 190 tieteentekijää 38 maasta on juuri allekirjoittanut Yhdistyneille kansakunnille,
Maailman terveysjärjestö WHO:lle ja kansallisille viranomaisille osoitetun kirjeen, jossa he vaativat
sähkömagneettisten kenttien vaikutusten tiukempaa valvontaa. Tutkijat uskovat, etteivät
viranomaiset ja valtiot tee tarpeeksi suojellakseen meitä puettavien laitteiden ja matkapuhelinten
mahdollisilta pitkäaikaisilta terveyshaitoilta.
Tutkijat jopa vertaavat tilannetta tupakkateollisuuteen, joka aikanaan onnistui käännyttämään osan
tiedemiehistä puolelleen. Nyt tupakan vaarat myönnetään kautta maailman.
Erityisessä vaarassa ovat kirjeen allekirjoittajien mukaan lapset.
Suomesta mukana ovat filosofian tohtori Mikko Ahonen Tampereen yliopistosta, Ympäristön
radiosäteily Suomessa -hankkeen projektipäällikkö, tohtori Marjukka Hagström ja Stukin entinen
tutkimusprofessori Dariusz Leszczynski. 12.5.2015 8:51 DigitalousTerveydenhuoltoTutkimus

Näin paikataan paiseita Nokialandiassa:
"Vahvistaako uusi kohuttu tutkimus kännykkäsäteilyn ja kasvainten yhteyden? Ei –
tässä perustelut KOTIMAA 1.6.  17.29 ALEX HOFFORD" (psst. 2016)

Cellphone, cancer link found by government study. A government study found a link between
cellphones and cancer. (Source: CNN) - A new U.S. government study appears to show a link
between cellphones and cancer. Saturday, May 28th 2016, 2:31 am EEDT www kcbd
com/story/32085641/cellphone-cancer-link-found-by-government-study



SALATTUJA TUTKIMUKSIA vuosikymmneten aikana ainakin 4000 kpl. Tulokset
yksiselitteisen kiistattomia...

Tässä eräs lyhyt yhteenveto radiomaston korkuisesta tietyeellisestä tutkimuskirjallisuudesta.
www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf

Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-
Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

Super-alhaiset radiotaajuus signaalit aiheuttavat geenimuutoksia, chromatin conformation (DNA), solukon
kasvuongelmia, siittiösolujen vähentyminen, solukon kasvun estyminen, huimaus, masentuneisuus, uniuvaikeudet,
keskittymisvaikeudet, verisuonivauriot päänsärky, lapsilla koulunkäynnin vaikeutuminen em syistä

Tieteellisistä RF-solututkimuksista lista, kts Liite 2
dokumentista : 'Sky Sky Sky Cry Cry Cry''

Kännykkä; säteilylähde
...yhteenveto radiotaajuus yms = Rf-säteilyhaitoista

Kännykkä on käyttäjän liittymäkapula maapallosen kattaviin radioliikenne /puhelinjärjestelmä -
verkkoihin. Kännykän käyttäjä ei näe eikä koe tämä puhelinverkoston tärkeämpää osaa, 'tukiasemia'
=radiomastoja. Tukiasemassa yksittäisen kännykän kaikkialle säteilemän energian värähtelystä osa
vastaanotetaan, se välitetään edelleen. Nämä yksittäiset tukiasemat ovat 'väyliä' joilla massiiviset
keskukset välittävät miljardien kännyköiden signaaleja - puhetta/dataa - tilatusta osoitteesta toiseen.

Kännykkä saa yhteyden järjestelmään, tukiaseman kautta, pumppaamalla järjettömästi
ympäristöönsä radiotaajuusenergiaa - tarkasti suunnitellussa signaalimuodossa.  (rf = Radio
frequency, radio-aalto taajuus). Tämä ilmaan pumpattu rf-energia voidaan myös ottaa ilmasta
talteen. Tukiasema saa kännykkäin lähettämistä energioista talteen vain tuhannesosan. Suurin osa
kaikista signaaleista haaskataan, 'rf-signaalijäte vain lämmittää' ympäristöä. 'Kadonneet' -
massiivisesti haaskatut - rf-signaalit uppoavat ympäristön materiaan ja muuttuvat mm. lämmöksi...

Miljardit kännykät pumppaavat tyhminä radioaaltoja [energiaa] ympäristöömme 24/7/365 -
josko joku osa pumpatusta energiasta kohtaisi toivotun radiomasto-tukiasemansa. Sama pahempana
takaisinpäin: Miljoonat radiomastot [vrt. kuva s.3] pumppaavat tyhminä kertaluokkia
voimakkaampia radioaaltoja [energiaa] ympäristöömme - josko joku osa pumpatusta
säteilyenergiasta kohtaisi toivotun kännykkänsä. Mitä heikompitasoinen on kännykän
vastaanottama signaali, sitä voimakkaampi kännykän pumppaama lähetysenergian määrä. Ainoa
asia missä voit vaikuttaa tilanteeseen, on tämän oman lähettimesi etäisyys ympäristöön - SINUN
kroppaasi. Mitä kauempana säteilylähteesi on, sitä pienempi on soluihisi uppoava säteilymäärä.

Kännykän lähetin imaisee säteilemänsä energian kännykän akusta. Kuten todettiin, mitä
huonompi vastaanottokenttä [kännykkä peitettynä, taskussa tms] sitä enempi pumpataan
LÄHETYStehoa, hukkaenergiaa ympäristöön, sitä nopeammin akku kuumentuen tyhjenee.



Ympäristöön pumpattu näkymätön energia ei häviä vaan uppoaa kaikkeen materiaan
muuttuen lämmöksi ym. häijyiksi materiamuodoiksi. Osa radiosäteilynergiasta uppoaa tietenkin
myös olentojen ruumiiseen. Kun tämän ainahaitallisen radiotaajuus säteilyenergian määrä ylittää
sietokyvyn, syntyy nk. komplikaatioita ja solukko vaurioituu. Jos tuo solukko on päässä, elollinen
olento voi jopa kuolla. Jos on kyse vatsan solukosta, vatsa menee nk. kuralle ja syöpä saa otteen...

Eräs veden ominaisuus on vaimentaa erilaisia säteilymuotoja, toimia 'sienenä'. Ihmisen kropan
ollessa 70% vettä, voidaan aavistaa kropan halukkaasti imevän/vaimentavan ympäristön rf-taajuista
säteilyä. Tämä ilmiö on havaittavissa esim. rf-mittarilla: mitä lähempänä mittari on kroppaa, sen
vaimeampi on havaittu rf-kenttä. Toisin sanoen kroppa imee/vaimentaa ympäristöön pumpattua
säteilyenergiaa itseensä kuin sieni. Tämän rf-säteilyenergian upottamista kroppaan auttaa
korkeampi taajuus: 5G lähetyksien vaikutukset solukkoon lienevät entistä häijymmät. Samalla tässä
taajuusleikissä lähestytään ominaisuutta jolla voidaan nähdä rakenteiden läpi, kotien, yritysten
vakoilurf-taajuuksilla onkin jo arkipäivää (vrt. yhtäkkiä kuoliaaksi vaiettu Trump-Husseinobama rf-
vakoiluskandaali)

Tämän ilmiön osasi Nikolai Tesla hyödyntää jo v.1891 keksinnöillään. Kansalaisilta tämä
näkymätön ulottuvuus on pidetty sotilassalaisuutena - eritoten nyttemmin kännytehtaiden toimesta:
"ei voida osoittaa rf-säteilyn haitallisuutta ..." - lehdistön peitellessä faktoja parhaan kykynsä
mukaan. Asia on jopa niin arka, että tämän täyssensuroidun lehdistön nk. yleisö keskustelupalstain
manipuloijilla on ohjeet poistaa kaikki Teslaan viittava sekä vääntää informaatio tinahattusaduksi.

Ohivuoto:
Apple on patentoinut iPhone latauksen - ympäristöstä keräämistään Wi-Fi signaali hukkaenergiasta.
[oho mikäpaljastus - HUKKAENERGIA]. Nyt nuo solukkoasi tuhoavat signaalit on saatu
hyötykäyttöön:  lopputuloksena aletaan lisätä (?) kaikkialle ja jokapaikkaan joutilasta
väsetönvähennys -lähetystehoa, tyhjiä akkuja onkin päivä päivältä yhä enemmän...

Apple patents way to charge iPhone over Wi-Fi. The technology could be introduced on the next
iPhone Cara McGoogan Telegraph 28 APRIL 2017 • 4:04PM telegraph co
uk/technology/2017/04/28/apple-patents-way-charge-iphone-wi-fi/

PS.

- vaikea nähdä kuinka jo 1891 Teslan esittämää voitaisiin enää patentoida - hömppä kuuluukin
säteilytettyjen sumutusohjelmaan.

- Radiomastoverkkojen massiivisiin saastutuksiin emme mitään voi. Sensijaan oman kännykän
pitäminen mahd mukaan kaukana kropasta, datalähetys: off, WiFi lähettimet kauas ja aina jos
mahdollista pois päältä - sen voimme tehdä. Säilytys ei taskussa, ei sylissä.

Taiteiljan nyrkkisääntöä lähetystehosta µWm²:
kännykkä /puhelu: 2000 ... (pelkkä päälläolo*1 murto osa tästä)
kännykkä /data: 10.000
WiFI modemi /data: 70.000

Yllämainittua tehoa*1 kuvaava tämä empiirinen vahinko/testi: Nokian puhe-kännykkä
vyökotelossa, vuoden ajan 8h/vrk -  aiheuttaa ihoon 1cm halkaisijan palovamman antennin kohdalla
(silloin joskus oli vielä antenninysä). Vielä 20 vuoden päästä tämä uhri tässä  kirjoittelee...

- Mainituilla asioilla on jonkinasteinen yhteys - pahin kuitenkin on salattu ilmakehän, hengitetyn



ilmamme radioaktiivinen säteily. Lue 'Fukushimalinkit' - hae sisällysluettelosta.

______________________________________________________________________________

Vaikka syy-yhteys rf-vaarallisuuteen on aukoton, Suomessa seuraavaa on turha odottaa,
suojeleehan rapparimedia Nokiaintressejä ohjelmoitujen ohjelmointia saumattomasti:

"Kännykkä aiheutti aivokasvaimeni" – mies saa korvauksen
Kännykkäsäteilyn mahdollisista vaikutuksista on kiistelty vuosikaudet. Italialainen oikeusistuin
päätti uskoa kännykänkäytön aiheuttaneen aivokasvaimen ja määräsi maksamaan potilaalle
korvauksia." ... 24.4.2017 17:45 Lähde: Tivi

AIVOPESUKONE-Tivi HALOO - kuka kiistelee ja mistä?
Näyttö on vedenpitävä: hae lista tutkimuksista, lue: 'Sky Sky Sky Cry Cry Cry' -Liite1.

Pohdipa tuota ja selaa em. liitteen listaa kistattomista haitoista.



POTS POTS sshh: näkymätön Nokipots-oireyhtymä
Outo syndrooma tuhosi MM-lupauksen terveyden - Krista, 19, makaa vuodepotilaana

Vielä 1,5 vuotta sitten Krista Lahtinen tavoitteli unelmiaan Suomen maajoukkueessa
pyöräsuunnistuksen EM-kisoissa. Nyt Krista makaa sairaalassa vuodepotilaana. Krista on viettänyt
viimeiset kuukaudet suurimmaksi osaksi vuodepotilaana. 19-vuotias nuori nainen kärsii rajuista
kohtauksista, jatkuvasta pahoinvoinnista sekä voimakkaasta sykkeen heittelystä. Krista on viettänyt
viimeiset kuukaudet suurimmaksi osaksi vuodepotilaana. 19-vuotias nuori nainen kärsii rajuista
kohtauksista, jatkuvasta pahoinvoinnista sekä voimakkaasta sykkeen heittelystä. Voimattoman
oloinen 19-vuotias nuori nainen tervehtii sairaalasängystä hennolla äänellä. Nurmijärveläinen Krista
Lahtinen on yksi harvinaiseen POTS-oireyhtymään sairastuneista suomalaisnuorista... 17.4.2017



ADHD huijaukset

Varsinainen tietopaketti kuinka maailman kaikki THL:ritarit ovat ADHD pilleritehtaiden
salaliitossa - Sharm El Sheikin lääkäriseminaareja myöten:

Origin of ADD/ADHD Medication

israelnationalnews com/News/News.aspx/194414#.VuVx7jhjPxk

4/22/2015, 10:28 AM, Dr. Deb Hirschhorn, Ph.D. in Marriage & Family Therapy
Health Canada 'on päättänyt' salata kaikki ADHD raportit. Miksikö? Kas
veljesten voitelu miljardibizneksistä on niin mahtava voima ettei kukaan voi sitä
vastustaa - ja vastustajat ovat silppuna 'juurusveden pohjassa' kuten Tarjan
homppagendan vastustajat 3.10.1978; DC3 ja Suomen puolustuslakiovaliokunta
räjäytettiin Juurusveteen...

Suomilaiset eivät edes tiedä olevansa näiden STUK-raporttien salaisia
seurantakohteita, mielenkiintoisia tieteellisiä koemarsuja.
Tiede tässäkin = $$$$$$$$$$$$$$$
Ottawa keeps ADHD reports secret
Published on Friday September 28, 2012
thestar.com/news/canada/article/1263560--ottawa-keeps-adhd-reports-secret

Mielialalääkkeitä määrätään liian helposti
Lääkärit kirjoittavat nuorille suuria määriä mielialalääkkeitä kummallisen tiheään tahtiin.
Apteekkareilta tulee oudoista resepteistä Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (TEO) noin 160
ilmoitusta vuodessa, kertoo keskiviikon Aamulehti. IA, 17.5.2006



ADHD-PIKKUKEISARIT:

Psykologi lataa: ADHD-tyyppisistä oireista suuri osa johtuu vanhemmuuden puutteesta

Vanhemmuus Vanhemmuus on hukassa, lapset oireilevat ja Suomessa tehdään turhia ADHD-
diagnooseja, uskoo lasten kanssa pitkään työskennellyt ammattilainen. Huomattavan suuri osa
tarkkaavuushäiriöistä ja levottomuudesta onkin kotitaustaan ja kotona tapahtuvaan
vuorovaikutukseen liittyvää eikä aivoperäistä, väittää lasten kanssa työskentelevä psykologi ja
psykoterapeutti Risto Lappeteläinen. Ylen haastattelussa & Ilta-Sanomille sanoo , että
prosenttiosuus, riippuu siitä, keneltä kysytään.
- Neurologi varmasti vastaa, että aivoperäistä on 80 prosenttia.
- Psykoterapisti vastaa että viisi prosenttia on aivoperäistä ja 95 prosenttia liittyy elettyyn elämään,
hän vertaa.

Väitteensä tueksi Lappeteläinen ihmettelee, miten nykyään niin suuri osa lapsista diagnosoidaan
tarkkaavuushäiriöstä kärsiviksi. 20 vuotta sitten levottomia oli vain murto-osa, nyt luokasta jopa
kolmasosalla voi olla jonkinlainen diagnoosi levottomuudesta, tarkkaavuuden ongelmista tai
häilyvyydestä. Jos ongelma on moninkertaistunut, ei voi olla niin, että aivojen rakenne olisi
rappeutunut 20 vuoden aikana niin isolla osalla lapsista, hän sanoo. 20 vuoden takaiseen verrattuna
lääketiede on kehittynyt ja samoin ravintoasiat. Jos asiat olisivat kiinni vain aivoista, lasten pitäisi
olla aina vaan kehittyneempiä ja paremmin voivia. Onkin päinvastoin.

Oireileva lapsi sai turhan diagnoosin: Lappeteläisen mukaan vanhemmat saavat sellaista palvelua,
mille luukulle sattuvat lapsensa kanssa menemään. Hän kertoo esimerkkinä tapauksen, jossa
perheessä oli monenlaista murhetta väkivallan takia. Äiti otti eron väkivaltaisesta miehestään, mutta
eskari-ikäinen lapsi jatkoi oireilua mm. levottomuutena. Äidin mielestä oireilu johtui perheen
menneistä tapahtumista, mutta lastenneurologian poliklinikalla lapsi sai oitis ADHD-diagnoosin.

Mene neurologin luo, se vapauttaa vastuusta. Nykyajalle ominaista on, että syyllisyydestä ja siitä,
että on toimittu huonosti, on tullut tabu, Lappeteläinen sanoo. ”Vanhempia halutaan suojella
pahalta mieleltä” - vanhemmuus on hukassa.

Yhteiskunta on nykyään ennustamaton, vaativa ja epävarmuutta luova irtisanomisineen ja
pätkätöineen. Vanhempien energia menee kaikkeen muuhun kuin vanhemmuuteen, johon
kuuluisivat kiintymys, hoiva, leikki ja yhdessä touhuaminen ja toisaalta selkeät rajat ja pelisäännöt,
Lappeteläinen sanoo. Kahdenlaista pulmaa: Osa sellaista, ettei huomioida riittävästi. Uusi ryhmä
taas ovat lapset, joilla on kaikkea, paitsi rajoja ja pelisääntöjä. Usein vanhempia halutaan
suojella pahalta mieleltä, ja tehdään näistä lapsista neurologisia tapauksia. Tällöin oikea asia jää
hoitamatta, Lappeteläinen sanoo.

Psykoterapeutin mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana perheiden tilanne on vaikeutunut.
Moni varoo puuttumasta asioihin seurausten pelossa. Ammattilaisten, jotka voisivat nähdä lapsen
hädän, energia menee turhiin asioihin. Tarvittaisiin työrauhaa ja jatkuvuutta. Sama koskee
opettajiakin – on helpompi antaa asioiden vain olla. He ovat ahdistuneita ja kyvyttömiä. He
tarvitsevat koulutusta oireilevien lasten kohtaamiseen, sillä sitä ei nykyään juuri ole



”Pikkukeisarit ovat pulassa”. Jos vanhempi huomaa lapsessaan oireilua ja havaitsee, että omassa
toiminnassa olisi parantamisen varaa, kehottaa Lappeteläinen tekemään itselleen perusteellisen
arvopäivityksen. Somet, menot ja kiireet jäävät lapselle kakkoseksi. Häntä kauhistuttavat
somesukupolven vanhemmat, joiden lasten kielellinen kehitys jää jälkeen, koska vanhemmat eivät
puhu lapsilleen. Vanhemmuus ei vaadi ulkomaanreissuja, vaan yhdessä olemista ja tekemistä – ei
sen kummempaa. Pelkkä rakkaus ja kiintymys eivät kuitenkaan riitä, tarvitaan myös rajoja. Rajat
luovat päiville rakenteen ja toisaalta ohjaavat siihen, ettei ihminen voi elää pelkän mielihyvän
varassa. Rajat ovat välttämättömiä kehitykselle, vaikka ne tuntuvat lapsista ikäville. Nämä
pikkukeisarit, jotka kasvavat ilman rajoja, ovat kauhean suuressa pulassa, vaikka eivät sitä itse
tiedosta. He ovat tosi heikoilla, Lappeteläinen sanoo. 1/2017

1½ miljoonaa kerrottiin = suurin osa salattiin...
By WILLIAM J. HOLSTEIN, Published: February 17, 2007
nytimes.com/2007/02/17/business/17interview.html
Yli 1.500.000 lääkkeisiin liittyvää vahinkoa tapahtui 2006
amerikkalaisissa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Tämän lisäksi 98.000
ihmistä kuoli 'vahingossa' virhelääkityksen tai hoidossa saadun infektion
johdosta.

Vanhusten sitominen lääkkeillä yleinen tapa laitoshoidossa
IA, 9.9.2007 verkkouutiset fi/juttu.php?id=114134
Potilaita sidotaan kemiallisesti vanhuksia ja kehitysvammaisia hoitavissa laitoksissa Suomessa.
Tämä hoitokulttuuri on pahimmillaan sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla sanoo
geriatrian professori Sirkka-Liisa Kivelä sunnuntain Aamulehdessä.
- Vanhuksille syötetään liian paljon ja liian monia psyyken lääkkeitä ja keskushermoston lääkkeitä
samanaikaisesti. Suurelta osin käytäntö perustuu tiedon puutteeseen. Ihmiset eivät tee sitä
pahantahtoisesti, sanoo Kivelä, mutta toteaa, että laitoskohtaiset erot ovat suuria. Kivelä puhuu
ensisijaisesti vanhusten hoitolaitoksista.



Suomen eläkevarmarahat - ritaririkollisjoukkioiden hallussa

Toistuva tarina: Vuosikymmeniä yksityisten eläkekassojen pakkoluovuttajatyömuurahainen
sairastuu. Kiistatta, 'kymmenen lääkärin' todistuksin. Häntä pidetään työttömyskortiston
lepakoiden jallituksessa 'seitsemän vuotta' kaikki kiusat keksien.

Yhtäkkiä kaikki muuttuu, 'taivaasta' putoaa sairaseläkepäätös. Hehhee: siinä päätöksessä
eläkerahastonhoitaja lääkärikongrekaatio yksissä tuumin väärentää potilaan sairastumispäiväksi
'eilen' ... käytännössä nollaten eläkkeen lähtien niilläkin rahoilla rypemään Qatarin lomaparatiisi-
seminaariin. Eläkkeeksi verotetulle jää kolmannes siitä mitä Egyptistä tänne houkuteltaville (!?)
'pakolaisille' käteen jäävä tuki on - asunnon yms jälkeen... Tässä limbossa pyöritetään keskimäärin
10.000 sairasta veronmaksajaa, puolustuskyvytöntä...

Jo on Keva-edut: Miljoona-asunto, avo-Bemari ja potkuista jopa 216 000€! Kevan
toimitusjohtajan Merja Ailuksen kokonaispalkka luontaisetuineen on 18 000 euroa kuukaudessa,
14.11.2013 11:47 IS ... Rasittuneen oloinen toimitusjohtaja Merja Ailus saapui Ylen haastateluun
varhain torstaiaamuna. Qatarista palanneella Ailuksella oli huomattavat silmäpussit, mutta
esiintyminen oli rauhallista ja varman oloista. Julkaistu: 14.11.2013 7:00 ... psst VARMAn yms
rikollisten olot onkin taattu lailla.

Kohu Kevan ja sen toimitusjohtajan Merja Ailuksen ympärillä kasvaa. Kuntien ja valtion
eläkkeitä hoitava Keva osti päiväksi Ailuksen Mercedes-Benz A -henkilöauton. Sen jälkeen autoa
käytettiin välirahana, kun Keva hankki Ailukselle BMW 118I merkkiä olevan avoauton. Näin
kierrettiin sääntö - lakia rikkomatta - jossa Kevan pitäisi kilpailuttaa kaikki yli 30 000 euron ostot. ...
ihmekös tuo jos viimeisten tietojen mukaan verorahoillasi remontoidaan tj:n kotia 250.00eurolla...
Mika Koskinen IS: 12.11.2013 4:48



Opi sinäkin lentämään, mene kehoituksesta hankkimaan ammattiauttajan apua...
Laihdutuslääke voi aiheuttaa masennusta 16.11.2007 12:05 Iltalehti

Acomplia-lääke kaksinkertaistaa depressioriskin.
Masennuksesta ja ahdistuksesta kärsineille lääkettä ei pitäisi määrätä lainkaan, tuore
tutkimus paljastaa.
Professori Arne Astrup Kööpenhaminan yliopistosta on kollegoineen analysoinut neljä
lääkkeestä aiemmin tehtyä tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 4 000 potilasta. Heistä
puolet sai oikeita laihdutuslääkkeitä ja puolet lumelääkettä. Potilaat, joilla oli todettu
masennusriski, oli suljettu tutkimusryhmistä jo ennalta.
Astrupin mukaan Acomplia-lääkettä syöneet potilaat laihtuivat vuoden aikana lähes
viisi kiloa enemmän kuin lumelääkettä saaneet. He saivat kuitenkin tuplasti enemmän
masennusoireita ja kolme kertaa enemmän ahdistusoireita kuin verrokkiryhmä.

Kasvattaa itsemurha-alttiutta
Yhdysvaltain lääkelaitos FDA keskeytti jo kesällä Acomplian myynnin tutkimusten
osoitettua, että se lisää masennus-, unihäiriö- ja itsemurhariskiä. Kaksi erääseen
amerikkalaistutkimukseen osallistuneista oli tehnyt itsemurhan.
Sittemmin EU:n lääkearviointivirasto Emea on tiukentanut suosituksiaan.
Masennuspotilaille tai depressiosta aiemmin kärsineille lääkettä ei Emean mukaan
pitäisi määrätä lainkaan.
- Acomplia on turvallinen laihdutusmenetelmä kunhan sitä vain määrätään oikeille
potilaille, professori Astrup totesi Dagens Nyheter -lehdelle.

OLETKO SINÄ 'OIKEA' POTILAS? Käy kokeilemas siipiäsi...



Alzheimer

isän pilleritehtaat - tuplaamassa väestönvähennystä vuonna 2009
Alzheimerin taudin 'hoitoon' käytetyt lääkkeet hoitavat 'ongelmatapauksia' turpeeseen: pillereillä
'hoidettavilla' on kaksinkertainen kuolemanriski.
Study: Alzheimer’s Drugs May Raise Death Risk in Elderly. Lancet Neurology. January 8, 2009
nytimes.com/aponline/2009/01/08/health/AP-EU-MED-Alzheimers-Drugs.html?_r=1

LATimes 12/2014 etusivun mainos.

'Risk Information' -lista on pitkä ja kattaa kaiken näön menetyksestä sydänkohtaukseen, aina
hautaan asti; hyvä niin. Mutta osaatko lukea, ymmärrätkö lukemasi, näetkö paavisi osirispyramidit?

Näkemäni pillerinpopsijat luottavat enemmän lääkäriensä ilmaismatkoihin, kiltisti osallistuvat
etelämeren lentolippurahoituksiin...

"Osta Nyt uutta erikoispolttoainetta autoosi - mainostaa hesari. Saat sata litraa ja
maksaa vain 5000 €uroa! Ajattele miten edullista. Tynnyrissä lukee H2O. Tuoteseloste:
ruostuttaa moottorin laakerit, halkaisee mahdollisesti tankin jäätyessään, aiheuttaa
tärinää ja rytmihäiriötä, näkyvyys katoaa savun täyttäissä kabiinin, kuljettajalle yskää,
pahoinvointia, sammuttaa auton keskelle risteystä, aiheuttaa lommoja hinauksessa,
johtaa moottorinvaihtoon jnejne."

 'Risk Information' -Listaa romuttamolle saakka. *1

Ja kauppa käy kuin häkä! Onhan siinä Lääkärin hesaritakuu! Hinausautobisnes
ja taksimiehet riemuissaan. PS. EUkkula kielsi auttamisen, hinaamisesta saa nyt sakot.

Näinkö autoja hoidetaan, rallimainosten perusteella unhoittaen kaikki valmistajan ohjeet ja
maalaisjärki, lukutaito?

*1 Kuolemanvakava Witsi



NOU HÄTÄ!
Nyt on keksitty uusi dementialääke jota osiriksen orjat voivat alkaa syödä jo 30 vuotiaana!
Varmista jo nyt ettet jää ilman...

Huomaa että tämä tuote on valmistettu OSIRIS-suojalla, siis tämä ei olekaan mitään THL
ristisuojahuuhaata! Osta kassilinen ja syötä jo lapsillesikin; ellet syö, voit olla uhka yhteiskunnalle
tai ainakin valkotakkisille helppoheikeille.

'Neurostatins' may beat dementia if drugs taken in your 30s. Drug has "serious prospect" of being an
effective preventive treatment for Alzheimer's, researchers say ... telegraph co uk/news/science
/science-news/12155308/Neurostatins-may-beat-dementia-if-drugs-taken-in-your-30s.html

Näin autat myös köyhiä: Syötkö närästyslääkkeitä? Dementiariski kasvaa 44 prosenttia
TerveydenhuoltoTeollisuusLääkkeetTutkimus. PPI-lääkkeitä käytetään närästykseen. Nyt niiden
epäillään aiheuttavan dementiaa. Närästyslääkkeitä käyttävillä ihmisillä on 44 prosenttia suurempi
riski sairastua dementiaan kuin muilla, väittävät saksalaistutkijat. 23.2.2016 9:28 kauppalehti
fi/uutiset/syotko-narastyslaakkeita-dementiariski-kasvaa-44-prosenttia/SL8LcLyd

Sokerittomia limuja juovilla jopa kolme kertaa suurempi riski sairastua dementiaan



Dementikko joi Light Coca-Colaa ?
Tutkimus: Light Coca-Cola lisää dementian ja sydänkohtauksen riskiä. Tulokset eivät paljasta,
mistä yhteys johtuu, mutta samansuuntaisia havaintoja on saatu aiemminkin. Tuoreen tutkimuksen
mukaan keinotekoisesti makeutettuja virvoitusjuomia päivittäin juovat sairastuvat
aivoverenkiertohäiriöihin ja dementiaan muita todennäköisemmin.Julkaistu: 25.4. 13:49 2017



Yleisellä lääkkeellä yhteys muistihäiriöihin. Diabeteslääke Metformin voi aiheuttaa B12-
vitamiinin imeytymishäiriötä, jolla on yhteys muun muassa muistisairauksiin.
B12-vitamiinipuutos voi vaikuttaa monin tavoin. Tiistai 2.12.2014 klo 19.19
...kätevää bisnestä eikövaikka: ellei alzheimer potilaita ole riittävästi, tehdään niitä!

2014 ...2017 ... Tämä lienee kestouutinen vielä vuonna 2050? On ja pysyy, bisnes on
mielettömän hyvä, roskasta saadaa rahaa pakkaamalla se muoviin.

Lääke? No jaa, tappava myrkky siinä missä muutkin: ohimenevä sokeritasapainoa
järisyttävä vaikutus.



Naisille määrätty lääke lisää Alzheimer-riskiä Virtsankarkailuun määrätty lääke voi
lisätä merkittävästi riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Antikolinergiset lääkkeet
voivat jouduttaa merkittävästi potilaan riskiä sairastua Alzheimerin tautiin.
Antikolinergisten lääkkeiden käytön haitoista on tiedetty jo aiemmin, ja Suomessakin
niistä on varoiteltu. [olipas taas rahakas witsi: kuka varoittanut ja ketä]. Myös
Käypä hoito -suosituksen mukaan yksi ongelmallinen lääkeryhmä Alzheimerin tautia
sairastaville ovat juuri antikolinergiset lääkkeet. ... Tutkimuksessa oli lähes 3 500 yli
65-vuotiasta naista ja miestä. Heitä tutkittiin seitsemän vuoden ajan. Ne, jotka saivat
suurimpia määriä antikolinergisiä lääkkeitä, riski sairastua Alzheimerin tautiin kasvoi
63 prosentilla muihin verrattuna. Tiistai 27.1.2015 klo 16.04

Hygianiapyyhkeet, hammastahnat, suuhuuhteet - kuolemanvakavankin allergian aiheuttajina.
Tällä kertaa käytetty rahvaan myrkytykseen bisneslientä nimeltä methylisothiazolinone. No eipä
ole silti huolta rahankäärijöillä, nimi vaihdetaan pian - ja joka mantereelle omansa...
Growing Scrutiny for an Allergy Trigger Used in Personal Care Products. Michelle Kirn, 37, with
two of her children at home in Breinigsville, Pa. Ms. Kirn developed a strong allergic reaction to a
common preservative. Because she has an eczema condition, Michelle Kirn intently reads
ingredient labels on baby wipes, soaps and other household items to avoid allergic reactions that she
says were caused by a commonly used preservative. Ms. Kirn, 37, says she believes that nerve
damage and scarring to her hands stemmed from using wipes that contained the preservative
methylisothiazolinone, or MI. Still, when her throat began to swell, she says she did not think to
check the label of her new mouthwash, Colgate Total Lasting White. “I thought I was developing
allergies to foods,” Ms. Kirn, a consultant in Breinigsville, Pa., said. “I felt like I constantly had a
sore throat.”...........By RACHEL ABRAMSJAN. 23, 2015 The New York Times

Myrkkymuseo - ei mutta tämä on tosi 'hauska' sairasmuseo. Käy sinnäi toki
tutustumassa tarkemmin. Museon sijaintia ei tietenkään kerrota. Eipä sillä olekaan
merkitystä, kuulunee osana ohjelmaansa jokamuseoon ja uimahalliin... Vakavasti
sairastunut 'agent orange' kasvimyrkyn levittäjä lentäjä Carter kertoo saaneensa
selville että lentokone jolla oli työnsä tehnyt, oli 100% dioxiinilla saastunut.
Myrkynlevityskoneesta lempinimeltä Patches oltiin näet tekemässä kansanhuvi. Tähän
sairaittein lisäämisoperaatioon eli bisnes-enkelinä toimimiseen tuo hökötys ja museo
sopivatkin erityisen hyvin. Kaikki kynnelle kykenevät tulisivat konetta hiplaamaan
lapsineen - ja sittemmin ihanatsi sairastuttuaan rahansa syöttämään sairassysteemin
kitaan. Kun konetta tehtiin museokelpoiseksi, sen tekijät käyttivät erikoissuoja hazmat
asuja - joita ei tietenkään museokävijöille anneta. Etsi kone ja ihas eiku sairastu!

Through a Freedom of Information Act request, however, Carter got an Air Force
report from 1994 showing one aircraft he had flown on, nicknamed Patches, was
described as "heavily contaminated" with dioxin, enough so that work crews preparing
it for display at a museum wore protective suits.
Read more at gazette com/military-update-report-says-crews-of-former-spray-birds-
exposed-to-agent-orange-residue/article/1545207#5YcVYUssHFtm1hCj.99



hammastappajat

Tuntemani henkilö vietti 4kk sairaalassa koomassa yhtaikaisten kaikkien hammaspaikkojen vaihdon
jälkeen. Hammaslääkärinä tyypillinen mistään mitään tietämätön - mustan amalgamipaikan
elohopea (keskushermostomyrkky) levisi potilaaseen...

Tiesitkö että hammaslääkärissä amalgamipaikan 'korjaus' tuottaa elimistöösi myrkkypommin? ...
ellei sitä suoriteta erityistoimenpitein estämällä höyryjen tai murusten pääsy sylkeen,
hengitysilmaasi.

Tositarina: Rutiinitoimenpide hammaslääkärissä oli viedä hengen

Vajaat neljä vuotta sitten Susanna Nurminen alkoi kärsiä epämääräisistä oireista. Oli
sydämentykytystä, hengenahdistusta, nivelsärkyä, suolisto-oireita, hikoilua ja suunnatonta
väsymystä. Lääkärit eivät meinanneet löytää oireille mitään syytä. Lopulta Susanna oli niin
huonossa kunnossa, että hän oli menettää henkensä.
Kaikki alkoi toukokuussa 2006. Susanna Nurmisen vanha amalgaamipaikka oli lohjennut, ja hän
istui hammaslääkärin tuolissa hoidattamassa asiaa. Rutiinitoimenpiteessä meni kuitenkin pieleen
kaikki mahdollinen, ja elohopeaa sisältävää amalgaamia levisi Nurmisen suuhun, mistä elohopeaa
pääsi verenkiertoon ja nieluun.
– Hammaslääkäri kyllä pyyteli kovasti sähellystään anteeksi, mutta en minä silloin ymmärtänyt, että
minun pitäisi huolestua. En edes tiennyt, että amalgaami sisältää elohopeaa, Nurminen kertoo.
Pian hammaslääkärikäynnin jälkeen Nurminen alkoi oireilla.
– Lista oireistani on pitkä, mutta kaikkein pahinta oli väsymys. Olin ollut fyysisesti hyvässä
kunnossa, mutta yhtäkkiä en jaksanut edes portaita nousta lepäämättä joka askelmalla. Lisäksi
minusta tuntui ikään kuin olisin palanut sisältä. Tuskat olivat ihan hirveät.
Nurminen juoksi oireidensa vuoksi lääkäriltä toiselle kunnes viimein, joulukuussa 2006, eräs lääkäri
antoi hänelle epävirallisen diagnoosin hiivasyndroomasta. Epävirallisen siksi, että virallinen
lääketiede ei hiivasyndroomaa tunne.
– Muutin ruokavalioni kokonaan, ja aloin syödä luontaislääkkeitä, mikä toimikin aluksi. Aloin
voida paremmin, mutta seuraavana kesänä kuntoni romahti täysin. Lääkäri määräsi minulle lääkettä,
mutta sekään ei apua tuonut.

Omia tutkimuksia
Koska lääkärit eivät pystyneet Nurmista auttamaan, hän rupesi tutkimaan sairauttaan itse. Hän luki
hiivasyndroomasta kaiken, minkä käsiinsä sai, ja jossakin vaiheessa urakkaansa hän törmäsi sanaan
amalgaami. Hänelle valkeni, että amalgaami sisältää elohopeaa, joka on vaarallinen hermomyrkky,
ja joka voi aiheuttaa myös suoliston bakteerikannan sekoamisen.
– Ymmärsin, että oireeni johtuivat siitä, että olin saanut aimoannoksen elohopeaa elimistööni
pieleen menneen amalgaamipaikan korjauksen takia. Elohopea oli sekoittanut elimistöni täysin.
Tajuttuaan amalgaamin sisältävän elohopeaa, Nurminen poistatti kaikki vanhat suussaan olevat
amalgaamipaikat. Sitä toimenpidettä ei olisi kuitenkaan kannattanut tehdä tavallisen
hammaslääkärin luona niinkuin hän teki, sillä paikkojen poiston yhteydessä Nurmisen elimistöön
vapautui entistä enemmän myrkkyä.
– Olin todella sairas pitkään. Jälkikäteen kuulin, että biohammaslääkäri olisi ollut parempi
vaihtoehto paikkojen poistattamiseen.
Lääkärit passittivat psykiatrille - t(ietenkin, ammattiauttajalle ostamaan isän aitoja pfizer-
lentopillereitä!)
Vaikka Nurminen oli varma, että hänen oireensa johtuivat elohopeamyrkytyksestä, lääkärit eivät
häntä kuunnelleet. Lääkärit tutkivat hänet läpikotaisin, mutta elohopean määrää hänen elimistöstään
ei syystä tai toisesta ymmärretty mitata. Lääkäri toisensa perään oli aina lopulta passittamassa
Nurmista psykiatrin vastaanotolle, koska he eivät keksineet oireille mitään fysiologista syytä.



Vasta viime lokakuussa Nurminen sai tahtonsa läpi, kun hän oli ihotautilääkärin vastaanotolla
selvittelemässä ruoka-aine allergioita.
– Kerroin ihotautilääkärilleni samat asiat kuin kaikille muillekin vajaan kahden vuoden ajan, ja hän
oli ensimmäinen, joka uskoi minua.

keskushermostomyrkky
Lääkäri määräsi Nurmisen verikokeeseen, jossa selvisi, että hänen verensä elohopeapitoisuus oli
130 nanomoolia litrassa, kun altistumattomalla ihmisellä luku on 25, ja toimenpideraja on 90.
Nurminen kärsi ilmiselvästi elohopeamyrkytyksestä.
Hoitoon ei noin vain pääse
Kuva: Susanna Nurminen
Luulisi, että tässä kohdassa Nurmisen tarinaa olisi tapahtunut käänne parempaan. Näin ei
kuitenkaan käynyt.
– Munuaiseni olivat ihan sökönä, eivätkä ruoka ja nesteet pysyneet sisälläni. Menin sairaalaan
manometriatutkimukseen, mitä ei minulle voitu tehdä, koska olin niin heikossa kunnossa. Minut
kuljetettiin pyörätuolilla päivystykseen. Pyysin apua elohopeamyrkytykseen, mutta lääkäri pitäytyi
entisessä hoitosuunnitelmassa. Se tarkoitti, että minulle oli puhelimitse määrätty reseptilääke, jonka
piti kelatoida elohopeaa elimistöstäni pois.
Nurminen olisi pitänyt laittaa tiputukseen, koska jo monen päivän ajan kaikki hänen nauttimansa
nesteet olivat tulleet ulos saman tien. Hän oli siinä kunnossa, että hän ei pystynyt kävelemään. Siitä
huolimatta hänelle lyötiin vain resepti kouraan ja pyydettiin menemään apteekin kautta kotiin.
– Tilanne oli aivan absurdi. Hoitaja työnsi minut sänkyineni väkisin sairaalan käytävälle, ja avuksi
kutsuttiin jopa vartija, joka oli heittää minut ulos, vaikka en pystynyt kävelemään. Lopulta sain
neuvoteltua itselleni ambulanssikyydin omaan terveyskeskukseeni, jonka vuodeosastolla makasin
sitten seuraavat päivät.

Apu löytyi lopulta antioksidanttihoidosta
Paikallisessa terveyskeskuksessakaan Nurmista ei hoidettu asianmukaisesti. Kun hän vaati saada
hoitoa elohopeamyrkytykseen, lääkäri oli jälleen kerran passittamassa häntä mielisairaalaan. Kun
Nurminen kertoi, että psykiatrit ovat jo tutkineet hänet, ja todenneet että hän on kyllä masentunut,
mutta masennus johtuu vain ja ainoastaan hänen fyysisen terveytensä tilasta, terveyskeskuslääkäri
suuttui.
– Hän vain totesi, että kaikki kertomani ovat sellaisia uskomusasioita, Nurminen huokaa.
Lopulta Nurmisen vanhemmat varasivat tyttärelleen ajan Helsingissä olevalle yksityiselle
antioksidanttiklinikalle, sillä kunnallisen puolen lääkärit eivät Nurmista suostuneet tai osanneet
hoitaa.
– Isä ajoi Helsingistä tänne Pohjois-Savoon, otti minut kyytiin, ja ajoi takaisin Helsinkiin. Selvisin
matkasta hengissä ja pääsin vihdoin hoitoon ihmisarvoisena potilaana.

42 pilleriä päivässä
– Nyt voin jo paljon paremmin, mutta edelleenkään en pysty suunnittelemaan mitään, koska tilani
vaihtelee koko ajan. Nykyisin pärjään jo yksin kotona, mutta hoidon alkuvaiheessa olin vielä niin
heikossa kunnossa, että en selvinnyt itsekseni. Voimani eivät esimerkiksi riittäneet koirani
hoitamiseen tai taloni lämmittämiseen.
Nurmista hoidetaan pääsääntöisesti erilaisilla luontaistuottelilla. Hän syö vitamiineja ja hivenaineita
monen sadan euron edestä kuukaudessa. Tällä hetkellä päivässä menee noin 42 pilleriä.
– Antioksidanttihoitoon erikoistuneen lääkärin tutkimuksissa selvisi esimerkiksi, että D-
vitamiinitasoni oli todella alhainen. Elohopean poistamiseen tärkeimpänä aineena on seleeni, joka
yliannosteltuna on sekin toki myrkyllinen. Mutta luotan täysin minua nyt hoitavan lääkärin
ammattitaitoon määritellä mittasuhteiltaan juuri oikea antioksidanttihoito minun terveyteni
palauttamiseen.



Kenellä on vastuu?
– Ongelmallista tässä kaikessa on, että hoidoilleni ei löydy maksajaa, Nurminen sanoo.
Hän itse ei ole sairastelunsa takia ollut työkykyinen pariin vuoteen, joten hänellä ei ole rahaa
maksaa kalliita lääkkeitä itse. Tällä hetkellä hoidon kustantavatkin Nurmisen vanhemmat.
– Minusta se on väärin. Sairauteni ei ole vanhempieni syy, joten heidän ei pitäisi joutua hoitoa
maksamaan, vaan se on yhteiskunnan tehtävä.
Nurminen onkin tehnyt ilmoituksen potilasvakuutuskeskukseen sekä valituksen kohtelustaan
lääninhallitukseen, mutta vielä toistaiseksi ilman tulosta. Työssään epäonnistunutta hammaslääkäriä
hän ei kuitenkaan halua syyttää, vaikka toivoisikin, että tämä olisi selittänyt heti, mitä tarkoittaa kun
amalgaamia pääsee leviämään suuhun. Ehkä Nurmisen oireet olisi tunnistettu heti, eikä elohopea
olisi päässyt tekemään niin paljon tuhoja.
– Se ei kuitenkaan ole yhden hammaslääkärin vika, että joku on keksinyt ruveta tunkemaan
hermomyrkkyä ihmisten suuhun, Nurminen toteaa.
studio55.fi/artikkeli/1036911/

Totea itse elohopeamyrkytys tilanne omassa suussasi:
Läheltä nähty Tosikertomus:

Kyseisestä globaalista ja tahallisesta ihmiskunnan amalgami-paikka myrkytyksestä alkoi vuotaa
tietoja jo 1980-luvulla. Olihan tämä keskushermostomyrkky  paikkana kielletty USA:ssa jo vuonna
1890... Ensimmäiset lehtijutut peitettiin raivokkaalla paavimedian kampanjalla: "mielenvikaisia
ovat ne jotka hampaista valittavat, uskaltavat kyseenalaistaa Virallisen Totuuden"

Itselläni heräsi 1. kertaa epäilys Virallisen Totuuden totuudellisuudesta. Mutta kuinka selvittää
johtuuko oma pahoinvointi myrkkypaikoista? Ensimmäinen toteamus on peilin edessä, suu auki:
hampaat täynnä koulusairaan 'hoidon' pakkotuottamia mustia rumia paikkoja... Olin lukenut jostain
näiden paikkojen sähköisistä ominaisuuksista ('kätevää eikö totta' sanoi paavi).

Niinpä päätin eristää suuhuni pakko asennetut myrkkyklöntit sähköisesti. Operatio on hiukka
hankala enkä kehoita siihen: kuivasin hammas kerrallaan ja lakkasin jokaisen mustan paikan
kynsilakalla. hyh. ... mutta seuraava aamu oli ihmeellinen, ei koskaan aiemmin ollut nähnyt
värillistä maailmaa, haistanut mitään! Mutta nyt tiesin, sinun tohtori on turha äpittää, äpittäjä-yli-
ihmiset norsuluu tornien lausuntoineen painan tästedes aina lantaveteen...

Mitä seuraavaksi? silloin 1990 luvun alussa toimi vielä hammaspotilasyhdistys, yhden naisen
urhea yritys koko suomexicon ritarikaartia vastaan. Sekin kadonnut kuten kaikki rebekkain ja
veljeksien vastustajat... Sen kautta sain vihiä amalgami-erikoistuneista hammaslääkäreistä. Menin
pankkiin ja otin lainan. Sillä maksoin kaikkien paikkojen vaihdatuksen - sehän on tehtävä
erikoismenetelmin, erikoislaittein - ettet kuolisi hammaspaikoistasi sisääsi valuviin myrkkyihin...

Miten itse todeta myrkytyksen määrä?

Hammaslääkärini opetti yksinkertaisen ja pomminvarman vaarattoman keinon jonka voit tänään
tehdä kotonasi. Maksaakin kymmenen euroa... En kuitenkaan kehoita siihen ketään, voihan olla että
joku rane jossain nyt nielaisee yleismittarin ja alkaa syyttää minua. Mutta minä (siis kiellän)
tekemästä seuraavasti:



Kaupasta ostin 20markan (nyt valuuttakavalluksen jälkeen 10 euron) yleismittarin.
Sitä piti opetella käyttämään esim. mittamalla jonkun pariston jännite. Sitten
oppimisen jälkeen mittausalueeksi valitsin millivoltti -alueen. Toiseen mittapiikkiin
kiinnitin pienen, noin 5mm X 20mm ohuen metalliliuskan. (Tinanpoistoon käytetty
kuparisukkarullan pätkä toimii hyvin, 5€) Tämä liuska laitoin lääkärin opettamana
kieleni viereen, toisella mittapiikillä kosketin tummaa hammaspaikkaa. Koska
kyseinen amalgam-paikka on samalla elohopeaparisto, sain tällä operaatiolla mittarin
näyttöön lukeman - kuin aiemmasta paristomittauksesta (tämä vain dekadia pienempi
lukema). Lukema kertoo kuinka paljon jännitettä hammasparistossa on jäljellä...
Minulla korkein jännitelukema oli kuulema suomen ennätys, 41mV. (Eli 41
millivolttia, millivoltti on 1/1000 osa Voltista)

Nyt paikat on vaihdettu muovisiksi, elektronien elohopea-lyijy-tina ionisaatiovuo on suussani
loppu. Eri varaustasoilla olevain paristojen (paikat) välinen sähköinen piiri kielen yli ei kuljetakaan
myrkkyjä elimistööni. Kyseistä ilmiötä kutsutaan myös korroosioksi: eräs ruotsalainen
korroosiotutkija paljasti tämän hienon väestönvähennys projektin (joutuen tietenkin km tehtaalle?).
Eniweis, miehestä ei tuon paljastuksen jälkeen ole kuultu paavimediassa...

Keskushermostomyrkyn Käyttö 'loppuu'
Tiede onkin tunnettu tehokkuudestaan eli eritoten tiedon pimityksestä ja salailusta.
Elohopea, Lyijy, Tina = amalgam paikka. Kaikki aineet ovat löytyneet toksikologian
kirjoista kohdasta keskushermostomyrkky - niinkauan kuin kirjoja on ollut olemassa.
USAssa aine kiellettiin jo 1800-luvulla - mutta obamaon vapauden aikana myrkystä
puhuja laitetaan nyt oikeasti herjauksesta vankilaan...

Amalgaamin ja elohopean käyttö loppuu Ruotsissa

Ruotsin hallitus haluaa kieltää elohopean ja amalgaamin käytön hammashoidossa.
Kielto voi mahdollisesti tulla voimaan jo ensi vuonna, kertoi Ruotsin television
Rapport-uutislähetys lauantaina.
Aineiden käyttökieltoa perustellaan sekä terveys- että ympäristösyillä.
Kiellon myötä hampaiden paikkaukseen on käytettävä esimerkiksi muovia
amalgaamin sijaan. Elohopeaa sisältävän amalgaamin käyttö on vähentynyt
huomattavasti sen jälkeen kun Ruotsin sairausvakuutusjärjestelmä lopetti
amalgaamilla tehtyjen hoitojen korvaamisen.
Arviolta vain 2-5 prosenttia kaikista paikoista on enää amalgaamia.
Myös Suomessa amalgaamin käyttö on vähentynyt tuntuvasti, vaikka ainetta ei
olekaan kielletty.
verkkouutiset.fi/juttu.php?id=120114 STT, 29.12.2007

"sekä terveys- että ympäristösyillä."
Jo 2 vuosikymmentä sitten esim Porin kaupunki lupasi "lannoittaa" pellot ilmaiseksi. Eräs
pikkujuttu jarrutti niitä jotka eivät luotakaan "tieteeseen" ... nimittäin tuon jälkeen Jalostajan
säilyketehdas ei osta enää koskaan juurikkaitasi. Miksi? Kuulema juurikkaissa likaa elohopeaa.
Mita ihme...!?

Niinpä. Rahvaalle syötetty jäte eli elohopea, keskushermostomyrkky eli Rooman Agendan
mukainen väestönvähennys murha-aine, Hammaslääkärissäsi sinulle salaa ujutettu elämän eliksiiri,



liukenee ruumiiseesi ja pissitään viemärilaitokselle. Siellä aine on nk. ongelmallinen ... mutta
erittäin hyvä LANNOITE! Kun se on pelloillesi pumpattu, se muuttuu jälleen myrkyksi... MOT
Voiko isä insestiltä olla törkeämpää 'tiedettä'?

Terve. Terveellistä ruokaa. Mistäkös sitä...

psst: "...kaakana lannoitetuilta alueilta"

Mutta älä luulekaan että säteilevä luomusi terveellistä olisi:
Lue tiedeuskonnon ihmesaavutus, ydinsäteily: 'Chernobyl Raporttivuoto'...

HAASKA JUTTU:

PSST. Minäpä tunnen huippu-hammaslääkärin. Olen onnellinen hänet nähdessäni. Etsi etsi
Heli -rukka, ehkä läydät hänet...



'Tiede' = SAASTE

Tieteen "uutinen": Hammaslääkärit suurin elohopea saastuttaja.

Miksiköhän?

Syynä elohopea-amalgami paikat. Elohopea muuttuu tieteen pyhäksi elämän
eliksiiriksi hammasluussasi. Sieltä se liukenee mm. sähkökemiallisesti ruumiiseesi,
menee joka soluun... (elohopea mm. erittäin hyvä paristojen raaka-aine).

Mittatarkka juttu: Parhaimmillaan voit 10€ yleismittarilla mitata 0,05V jännitteitä
paristohampaasi ja suuhusi laitetun pikku maadoitusliuskan välillä. Kokeiles...

-->Nyt tapahtuu jeninin massamurharuumiitten haihtuminen:

Elohopea li$ää terveyttäsi tieteen mukaan näin: Vapina, kivut, muistinmenetys,
tasapainohäiriöt, pahoinvointi, kuolema .... elohopea keskushermostomyrkyn lista on
PITKÄ. Kysypä hammaslääkäriltäsi. (Tee se vasta poislähtiessä ovenvälistä, ei pääse
lyömään sinua, kerettiläistä joka uskallat tiedettään, jumalaansa epäillä)
Kun sitten menet vessaan, osa tuota sinuun liuennutta elohopeaa joutuu viemäriin.
Viemärilaitos haluaisi nuo jätteet aikanaan käsittelyn jälkeen levittää pelloille,
loistavaksi kalmanlannoitteksi.

Valtioneuvosto on päättänyt 30.1.1997, että amalgaaminerottimien käyttö ...
Amalgaamin sisältämä elohopea vaikeuttaa puhdistamolietteen hyödyntämistä.
www.kuntaliitto.fi/yhdysk/ystied19.htm

--->Nyt tapahtuu jeninin massamurharuumiitten hautajaiset;
ruumiit nousee ylös paareilta kesken kulkueen
kuin palsetiinavideon marttyräruumiit ikään:

KIELLETTY! Lietteen levitys pellolle on Kielletty. ...no mutta miksi? Näethän,
elohopea on vaarallinen keskuhermostomyrkky, toksinen jenintiede va$taa...

Khrm! TÄMÄ ON TIEDETTÄ = jos epäilet ->syö paavin pilleriä, tinahattu päähän!!

Muinoin lisätietoa sai Hammaspotilasyhdistyksestä kunnes sekin tapettiin tapettiin.
Sankarimme ritareita vastaan tapellut ansioitunut touhotäti hoidettiin hautuumaalle?

Hammaslääkärit ovat suurin elohopeasaastuttajaryhmä.
Dentists Biggest Mercury Polluters, New Study Finds
By ELIZABETH SHOGREN, TIMES STAFF WRITER
WASHINGTON -- Coal-fired power plants are notorious for being the biggest source
of mercury pollution in the air. But now, new attention is being directed at another,
much less known source of mercury contamination in water--dentists.
latimes.com/news/nationworld/nation/la-
000039830jun06.story?coll=la%2Dheadlines%2Dnation%2Dmanual



Popsi ja parane?
Ilta-sanomat:"Antibiooteilla yhteys syöpään 26.08.2008 14:26
Suomalaistutkimuksen mukaan antibiootit saattavat lisätä useiden syöpien vaaraa. Riski sairastua
kasvaa kuurien määrän mukana. Keuhkosyövän riski kuuden kuurin ihmisillä oli liki kaksikertainen
ja eturauhassyöpään sairastui 40 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä...
Antibiootit muuttavat bakteerikantaa jopa pysyvästi28.2.2007 06:56
iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet/Antibiootit+muuttavat+bakteerikantaa+jopa+pysyv%E4sti/1328845
Turhia antibioottikuureja tulisi välttää, koska ne lisäävät ihmiselle tauteja aiheuttavien bakteerien
vastustuskykyä antibiooteille. Suomen Akatemian tutkimuksen mukaan viikon kestävä
antibioottikuuri muuttaa ihmisen normaalia bakteerikantaa pitkäksi aikaa.

Ketek -antibiootin käyttäjiltä poksahtaa maksa. Hmm, ilopilleri...
latimes.com/features/health/la-na-fda17jun17,0,1723498.story?track=mostemailedlink
Liver Failures Linked to Antibiotic Ketek Renew Worries About FDA Drug ScreeningFour deaths
have been tied to Ketek, approved in 2004 for respiratory infections. Critics say the FDA needs to
further improve oversight. By Ricardo Alonso-Zaldivar, Times Staff Writer June 17, 2006
... one doctor has pleaded guilty to mail fraud in connection with the case, and another lost his
medical license after being arrested on suspicion of using cocaine.

Joka vuosi 700.000
Joka vuosi 700.000 ihmistä lähes kuolee - joutuu teholle - allergiareaktioiden takia.
Kyseessä tavalliset antibiootit, insuliini yms. Nämä luvut siis kaikkien noiden muiden
tilastokukkasten päälle... valmistajain onneksi tähän keksitty pillerinimikaruselli pitää
seurannan mahdottomana.
October 18, 2006, washingtontimes.com/national/20061018-123124-3707r.htm
Bad drug reactions send 700,000 to ER each year
By Lindsey Tanner ASSOCIATED PRESS

...Kun menimme somaattiselle puolelle, ehdimme kiertää 12 lääkäriä ennen kuin saimme oikean
diagnoosin. Lääkäri määräsi jälleen uuden antibioottikuurin, joka johti siihen, että Aino
sairastui vaikeaan clostridium difficile -suolistotulehdukseen. Lue lisää: Homepommi jysähti
Suomen kouluissa – Äiti: Sädesienestä ei kerrottu vanhemmille. Psykiatrinkin mukaan poika oli
stressaantunut somaattisista oireista. is fi/kotimaa/art-2000005136725.html 22.3.2017

"alle viisivuotiaana sairaalahoitoa vaativan infektion sairastaneet ovat aikuisena lihavia noin
puolitoista kertaa todennäköisemmin kuin muut lapset. Heille kehittyy myös muita
todennäköisemmin metabolinen oireyhtymä. Yhteys on sitä voimakkaampi mitä useampia
infektioita lapsi sairastaa. ...on löydetty myös yhteys lihavuuden ja varhaislapsuudessa syötyjen
antibioottikuurien väliltä. Antibiooteilla hoidetaan infektiosairauksia, joten on mahdollista, että
osa nyt saaduista tuloksista selittyy antibioottien vaikutuksilla.

Metabolinen oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa yhdistyvät vyötärölihavuus, poikkeava glukoosi- ja
rasva-aineenvaihdunta sekä kohonnut verenpaine. Siihen liittyy suurentunut sydän- ja
verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja yleisen kuolleisuuden riski. Metabolista oireyhtymää
potee joka kolmas [eli kaikki antibiootinpopsijat] keski-ikäinen suomalainen.
iltasanomat.fi/terveys/art-1441674125297.html



ALLERGIAT Vastustuskyvyn kannalta kriittisimpiä ovat ensimmäisten
elinvuosien aikana syödyt antibiootit.

Tuoreen tutkimuksen mukaan lapsena syödyt antibiootit voivat heikentää
vastustuskykyä aikuisena. Tutkijat halusivat selvittää, lisäsivätkö 0–2-vuotiaana
syödyt antibioottikuurit heinänuhan ja ekseeman eli erään tulehduksellisen
ihosairauden riskiä myöhemmin elämässä. Utrechtin yliopiston tutkimuksessa käytiin
läpi yli 40 vuosina 1966–2015 tehtyä tutkimusta.
Yhteys oli selkeä. Antibioottikuurit kasvattivat ekseeman riskiä 15–41 prosentilla,
tutkimuksesta riippuen. Heinänuhan riski kasvoi 14–56 prosentilla. Yhteys oli vielä
vahvempi, jos lapsi oli syönyt useampia kuureja. Tutkijat epäilevät syyksi sitä, että
antibiootit vaurioittavat puolustuskyvylle tärkeää suoliston bakteerikantaa. Julkaistu:
7.9. 15:45 2016

Flight School
Näin teki tuntemani masennuslääkkeiden käyttäjä. Yksi tuhansista lentoa opettelevista.
Nainen yritti hypätä ikkunasta. Nainen oli keskiviikkona hypätä kerrostaloasunnon ikkunasta
Helsingin Tapulikaupungissa, mutta asunnossa ollut mies sai vedettyä hänet takaisin.
Hätäkeskukseen hieman ennen kello 17:ää tehdyn ilmoituksen mukaan naista oli roikotettu
Palokellontiellä kerrostalon kuudennen kerroksen asunnon ikkunasta. Ilmoitus käynnisti laajan
pelastus- ja poliisioperaation. Asian todellinen tila selvisi, kun asunnon ovi avattiin. Poliisi oli vielä
puoli tuntia hälytyksen jälkeen varautunut tunkeutumaan asuntoon voimakeinoin. Tilanne laukesi,
kun asunnossa olleet avasivat oven ja kertoivat poliisille tapahtumien kulun.
verkkouutiset.fi/juttu.php?id=107739 STT-IA, 2.5.2007

Ja vielä tämäkin 'löytö':



Jo yksi masennuslääkepilleri muuttaa aivojen toimintaa. Yllätyskö?
A single dose of SSRI antidepressants such as Fluoxetine, shown here, can change the brain's
functional connectivity within three hours, a new study found. (Joe Raedle / Getty Images)
By Geoffrey Mohan contact the reporter
Drugs tinker with brain connections within three hours, study of antidepressants says
latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-antidepressants-brain-structure-20140918-story.html

syöpälaisTiede
Vakavat infektiot ja syöpä - lääketieteen ihmesaavutuksia reumapoltilailla. infliximab
ja adalimumab TNF-blocking antibodies lääkkeillä on vahva yhteys kovaan
flunssaan ja syöpiin sanoo Eric Matteson, M.D., Mayo Clinic rheumatologist.
Posted: May 22, 2006 sciencedaily.com/releases/2006/05/060522093410.htm
Rheumatoid Arthritis Drug Linked To Serious Infections And Cancers (TNF-blocking
antibodies, infliximab and adalimumab)

TUTKIMU$$$$-tutkimus
USAn Yleisen syyttäjän mukaan Astrazeneca lääkejätti maksaa $520Milj sakkoja joilla se
selviää psyykelääke Seroquelin aiheuttamista väärennös syytöksistä kuin koira veräjästä. Juttu ei
kerro montako tuhatta tässä Rooman katollisessa Mengelekokeessa kuoli...
AG: Drug Maker Astrazeneca to Pay $520 Million Tuesday, 27 Apr 2010 02:08 PM
newsmax.com/Newsfront/US-DOJ-AstraZeneca/2010/04/27/id/357063

Lääketutkimuksia pimitetään tietoisesti: "Vaikea arvioida ongelman laajuutta" Jopa kolmannes
lääketutkimuksista voi jäädä julkaisematta epäsuotuisien tulosten vuoksi.Positiivisilla tuloksilla on
suurempi todennäköisyys tulla julkaistuksi kuin negatiivisilla tuloksilla. Lääkkeen toimivuudesta
kertovat tutkimukset julkaistaan paljon todennäköisemmin kuin tehottomuudesta kertovat
tutkimukset. Tiedeyhteisön on vaikea saada tietoa kyseenalaisista tuloksista." .... Keskiviikko
20.4.2016 klo 12.41

PSST. Tiedeyhteisö = maksettu läpimätä ryhmä paawinpyrkyreitä tekemässä mitä tahansa
päästäkseen caymansaarten seminaareille...



'Tutkimus' joka 'todistaa' että MMR rokotteen ja autismin yhteyttä ei ole - sisälsi
250 potilasta joille osalle on maksettu korvauksia juuri MMR rokotteen aiheuttamasta
lapsen elämän pilaamisasta, autismista. The research that 'disproves MMR jab link to
autism' ... "They would like to pretend these children don't exist, yet some parents
have been awarded vaccine damage payments. By JENNY HOPE - More by this
author » 5th February 2008 dailymail.co.uk/pages/live/articles/health
/healthmain.html?in_article_id=512348&in_page_id=1774

Tutkimus: Lasten autismi lisääntyy Yhdysvalloissa - syy hämärän peitossa.
Syy onkin mädännäisyyden peitossa, katso mikä hämäryys, täältä:

chernobyl-raporttivuoto

Yhdysvalloissa arviolta joka 68:s lapsi on autistinen, kertoo tuore raportti. Määrä on
lisääntynyt nopeasti, sillä vuonna 2012 terveysviranomaiset arvioivat, että autistisia lapsia olisi yksi
88:sta.
Varsinkin korkeamman älykkyysosamäärän omaavien lasten autismi on kasvussa. Syytä
yleistymiseen ei tiedetä. Viranomaisten mukaan diagnosoinnin kriteerit eivät ole muuttuneet. IS
28.3.2014 1:54

Tieteen lääke = Tiedemiesten palkat maksava MYRKYTYSbisnes

Diabeteslääke Avandia lisää osteoporoosia - ja sydänkohtauksia. No mutta tämähän on nähtävä
tieteen haasteena, mahdollisuutena - osteoporosilääkityksellesi...
Avandia may Raise Osteoporosis Risk
nytimes.com/aponline/us/AP-Diabetes-Osteoporosis.html December
2, 2007
Another Study Finds Heart Risks in a Diabetes Drug
nytimes.com/2007/12/12/business/12drug.html

Sydänkohtaus - 'riski' kenelle? Osteoporoosin hoitoon
käytettävät Protelos- ja Osseor-lääkkeet saatetaan vetää pois
myynnistä, uutisoi Helsingin Sanomat. 10.1.2014 22:18 Lehden
mukaan myyntiluvan keskeyttämistä suositteli perjantaina Euroopan
lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC).
Valmisteita myydään useissa maissa, myös Suomessa. Lääkkeiden
on hiljattain havaittu nostavan muun muassa sydänkohtauksen,
veritulpan ja valtimotukoksen riskiä.

No mutta sanovat diabetes bisneksen tuloksentekijät: "tämä
kaikkihan lisää liikevaihtoamme! Ei tuloksiimme saa puuttua.

Key Account Manager: kun joka ovesta tunkee kultaharkkoja, ne
pitää toki laskea ennen vatikaanin holveihin rahtausta.



Haluatko sokeutua? Viruksen aivoihisi? No sitten mene heti ammattiauttajan luo ...
Avastin injektiot aiheuttavat sokeutta.
Avastinia käyttäneet silmälääkärit ovat vähätelleet bakteeri saastutusta Avastinilla.
Tietenkin, rahaa tulee että ranteita pakottaa - sokeat, mitäs täällä lojutte, antaa vetää...
Ainakin 16 ihmistä on saanut vaikeita silmä-infektioita, jotkut sokeutuneet Avastin
lääkkeestä. Jotkut silmälääkärit ovat käyttäneet sitä silmien hoidossa vaikka lääke ei
ole siihen hyväksytty.
Genentech Avastinia markkinoidaan syöpälääkkeenä, ei silmälääkkenä! Mutta kun se
on isoissa pulloissa halpaa kuin kura, niin pitäähän sitä ruiskia - ajattelevat (?)
silmälääkärit.
Yksi annos maksaa 50$ kun oikia silmälääke on 2000$ /annos. Tällä säästyy potilailta
miljoonia vuodessa - kun yksi isompi annos jaetaan - mutta vaarana on bakteerien
saastutus. Eräälläkin potilaalla tämä puoskarointi aiheutti Streptococcus viridans -
infektion aivoihin.

Avastin Injections Are Reported to Cause Blindness, By ANDREW
POLLACK Published: August 30, 2011
nytimes.com/2011/08/31/health/31drug.html
The cancer drug Avastin has been used by some doctors to treat macular
degeneration, an off-label application.

Laserbisnes: mene ja revitä silmäsi laserilla, niin senjälkeen tarvitset aina
aurinkolaseja, yöllä autonkuljettajaa ... "oho, mutta eihän mainoksessa
niin sanottu."

Niinpä niin. Olisit seurannut keskustelupalstoja ja lukenut operaation
lävitse käyneitten omakohtaisia kokemuksia - sanoo Nestori
Hyväveljes... ...eikä tietenkään kerro, että kaikki netin keskustelupalstat
ovat jo 100% turvallisesti sensuroituja. Oikean mielipiteen ja/tai sille
johtavan linkin elinaika onki luokkaa 30s - jonka jälkeen et tiedä mitä et
tiedä...



Pikku Brandon Kramer diagnosoitiin rhomboencephalosynapsis – taudin kantajaksi jo äitinsä
kohdussa - vain yhdellä miljoonasta. Kuka✠ diagnoosin teki ja kenen käskystä - kas sitä ei
paljasteta... Joka tapauksessa ritari✠tohtorit olivat 100% varmoja että lapsi syntyisi kuurona ja
eläisi vain muutamia tunteja - siispä tothtorilogiikan mukaan - ne vaativat että syntymätön lapsi
pitää MURHATA HETI NYT ja tässä, abortti ennenaikaisesti! Painostus on varmaan ollut nk.
ammattiauttajain ystävällist ja mahtavaa...

No tämänhän ymmärtää kun tuntee kirurgien kilopalkkaus systeemin ja systeemin aborttitukiaiset:
mitä enemmän abortoit ja viipaloit, sitä isompi huvipursi!

Mutta vanhemmat olivat jostain saaneet vihiä tämän jumaluusopin papeista: äiti Kriss 24v,
Pembroke Dock, South Wales nauroi tohtorilepakoille ja antoi lapsen syntyä aikanaan. Niinpä
Brandon on nyt terve, hampaita tulossa ja sanoja tapailee. Tohtorit ovat kauhuissaan: miten voi olla
mahdollista ... onneksi heillä on vielä autismi pakkopiikkiä takataskussa, he vihaavat tuota elävää
todistetta... jonain päivänä✠ kyllä...

In perfect health, the baby doctors said would be born deaf and blind ...and live only a few hours By
dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/healthmain.html?in_article_id=517827&in_page_id=1774

22.000 ihmistä kuoli leikkauspöydille USAssa - kun Bayerin tohtoroitua
verenhyydytys -'lääkettä' haluttiin markkionoida seurauksista välittämättä ( - tai
oikeammin nimenomaan välittäen seurauksista. Kas aina riippuu kat$ojasta ja
perintökaaresta - kenen kuolema suotava, kenen ei. Vatikaanin väestönvähennys
agendan keksijän mielestä juuri sinä olet joutava suu...)

Bayer AG Trasylol tiedettiin aiheuttavan munuaisten tuhon ja vaativan
lopunikäistä ($$$$$) dialyysiä - siis jos jäi henkiin. Vuosien ajan tätä annettiin
valikoiduille leikkauspotilaille - vain kolmannes ohitusleikkauksista... Hmm. Kuka
potilaat Bayerin alttarille valitsi ja millä perusteella? Nyt lääke on kuulemma vedetty
pois USAssa eikä sitä käytetä (kuin erikoistapauksissa?) ... sensijaan Euroopassa
asiasta ei edes keskustella, 'lääke' siis kuuluu Darwinin vahvemmat voittavat
=evolotionin piiriin? hmm. Kertoisko joku faktat? ... ai ei - No ei sitten.
Doctor: 22,000 Died Amid Delayed Drug Recall Friday, February 15, 2008 12:00 PM
newsmax.com/newsfront/Doctor:_22,000_Died_Amid_/2008/02/15/72983.html

jopa $200 milj. BAYER 'TIEDE'
Bayer AG tiedemiehet - Mengelen pappiskoulustako valmistuneet? ...salasivat Usan viranomaisilta
FDA:lta Trasylol [trasy - LOL] verihyydytys aineen laajat koetulokset joissa selvisi että se voi lisätä
joutosuiden kuolemia, sydänkohtauksia, tuhota munuaiset ja tuottaa muuta samankaltaista
lisäbisnestä...
Staci Gouveia, a Bayer puhemies vakuutti kuin Katainen - ei koske meitä ja Trasylol lääkkeemme
on turvallinen, sen todistaa jo se että se on Bayerin paras myyntiartikkeli: viime vuonna jopa $200
milj.nytimes.com/2006/09/30/health/30fda.html?hp&ex=1159675200&en=c45172fc9263d962&ei=
5094&partner=homepage



Adolphin 'oma' Bayer
Dokumentit osoittavat että Bayer tiesi kolesterolilääkkeensä vaarallisuudesta. (Se ei
myyntiä haitannut koska koko kolesterooli satu keksittiin rahastustasi varten. Lääkärit
saatiin mukaan jatkuvan bosnusmatkaseminaarilahjusjärjestelmäin avulla...)

Nyt Bayer vaatii että dokumentit on pidettävä salaisina! (Tokihan, normaali gangstan
pyyntö yleisen syyttäjän juttusilla....)

Bayeria vastaan nostettiin oikeusjuttu ( - kuinka monen kymmenen tuhannen potilaan
kuoleman johdosta? Kerrotaan sadan kuolemasta ja 1600 loukkaantumisesta
maailmanlaajuisesti. Mutta kuka tästäkin oikeasti pitää kirjaa? =ei kukaan) Lakimiehet
paljastavat että Baycol potilaat putoilivat harvinaiseen lihassairauteen - jopa
useammin kuin muilla samanlaisilla lääkkeillä. Niinpä, kaikki kaksin käsin mukana
tuhoamassa ja ryöstämässä hölömöjä...

Papers Indicate That Bayer Knew of Dangers of Its Cholesterol Drug By MELODY
PETERSEN and ALEX BERENSON
nytimes.com/2003/02/22/business/22DRUG.html
Newly disclosed company documents indicate that some senior executives at Bayer
were aware that their anticholesterol drug had serious problems long before the
company pulled it from the market.

...pakkosiru

B A Y E R    6  6  6



onnistunut leikkaus

Monta leikkauspotilasta päivässä lähtee sairaalasta - puoskarilta unohtuneet sakset
mahassaan. Potilas ei tietenkään kivuissaan asiaa tiedä - ja tilastoihin sairaala merkkaa: onnistunut
leikkaus. Omaisetkaan eivät välttämättä asiasta koskaan kuule...

No joku osa näistä - keskim noista kaksi potilasta päivässä, alkaa valittaa ja asia selviää. Kolmen
vuoden aikan em. aiheesta 283 hoitovirhe ilmoitusta NHS:lle. Tämä tietenkin pitää asiata salaisina -
joku veti asian oikeuteen jolloin oikeus määräsi asian julkistettavaksi. Terveysvirasto on maksanut
satasen kirpurahoja(?) eli £4.3 milj 'korvauksia'. Omaisille vai kirurgien golfklubille, sitä ei
tarinamme tietenkään kerro.

Esimerkkitarina näistä tuhansista on Mr Hutchinson - jonka vatsaan jäi operaatiossa veitsi. Sitä toki
etsittiin, mutta löytynyt ei - röntgen totesi potilaan valitettua kipua... mutta ei voitu poistaa (!?)
koska blabla. Tässäkin leikkaus onnistui, potilas kuoli ja hesari vaikeni. Eikä kukaan vertaa
hautakumpujen määrää onnistuneisiin leikkauksiin. Eihän tiedejumalaa sovi epäillä, eihän?
Patients leaving hospital 'with surgical instruments inside them' by DANIEL MARTIN -
dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/healthmain.html?in_article_id=447484&in_page_id=1774
Two patients a week are leaving hospital with surgical instruments still inside them

Yllä THL-instant xperttien todistamaa huuhaata: leikkau$ kannattaa aina!



Kalmankasvovoiteet - varastetuista sikiöistä

"Muovipussi näyttää lihapussilta. Sitten oikia jalka otetaan ja laitetaan kirurgiseti
pöydälle, sitten vasen. Sitte torso, sitten pää - ilman aivoja. Mutta sitten patologi tutkii
30viikkoisen sikiön pikku sormia. Nyt kauhu alkaa upota tajuntaani... Ällöttävä video
jossa kuoleman jälkeistä tutkimista tehdään lapsille joiden äidit sanovat että ne
varastettiin heiltä synnytyksessä."

Tatyana Zhakarova joka esitti filmin, edustaa 300 perhettä jotka sanovat että heidän
terveet lapsesna joutuivat ryöstön kohteeksi Kahrkivissa, Ukrainan itäosassa. Dimitry
and Olena Stulnev kertoo että synnytyksen jälkeen vauva vain katosi - vastauksia ei
ole. Tatayana pelkää että hänet vaiennetaan - kuten 20-vuotias poikansa joka katosi
syksyllä pimeissä olosuhteissa.
Vauvat on viety kansainväliseen ihmisvaraosakauppaan (vrt suomessa kuoliaaksi
vaiettu shkupolli). Ukrainasta on tullu kantasolukaupan pää-tuottajamaa. Virallinen
Totuus selittää että kyse on abortissa murhatuista (=sallittu tappomenetelmä) mutta
Tatyana uskoo että satoja on tapettu tilausten perusteella. Asiasta vihiä saaneita on
murhattu, kuten Tatyana poika...

Uuttahan tämä ei ole: jo 1980 luvulla oli rajusti jopa julkista polemiikkia sikiö-
kasvovoiteista - iki ihanaa kasvokaunistusta huorille... Onneksi tässä jutussa kyseessä
on BBC-luokan huijaus: keskitytään pikkujuttuihin keskellä kansainvälisen mafian
ihmisten kasvattamisen ja varaosiksi viipaloinnin. Ja kukas se kontroilloikaan mafiaa?
Aivan...

The babies who are murdered to order By MATTHEW HILL 15th December 2006
dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/healthmain.html?in_article_id=423057&in_
page_id=1774

Kosmetiikan kemikaalit voivat yllättää.
Antibakteeri saippuoissa, body lotioneissa ja tuoksuissa käytetään kemikaaleja, joiden vaikutuksia
ihmiseen ei tunneta: nostavat mm. syöpäriskiä tai aikaistavat vaihdevuosien alkamista.

(Huuhaa) University of Californian tutkimuksessa sata teinityttöä jätti normaalisti käyttämänsä
meikit ja muut normaalisti käyttämänsä tuotteet pois kolmeksi päiväksi. He ottivat käyttöön
tuotteita, joissa ei ollut ftalaatteja, triklosaania, parabeeneja ja oxybentsonia. Mainitut aineet
kuuluvat niin sanottuihin [THL-myynninedistys] hormonihäiritsijöihin.

Kolmen päivän jälkeen havaittiin, että testaajien virtsanäytteissä oli näitä kemikaaleja 25 - 45
prosenttia vähemmän kuin ennen testiä. ... Pakkausseloste: 'ei sisällä flataatteja' voi olla
myyntivalhe. Ftalaatit voidaa piilottaa tuotteen tuoksuaineisiin.
Lähde: Time/IL 12.3.2016 klo 08.22



Munasarjasyöpä talkista? Lääkejätti joutuu maksamaan 55 miljoonan korvaukset.
Johnson & Johnson on hävinnyt jo toisen oikeusjutun, joka koskee yhtiön
talkkituotteita.
Yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi maanantaina jättiyritys Johnson & Johnsonin
maksamaan 55 miljoonaa dollaria naiselle (48 milj. euroa), joka väittää saaneensa
munasarjasyövän käytettyään yhtiön talkkituotteita vuosikymmeniä.
Uutistoimisto Reutersin mukaan J&J aikoo valittaa Missourissa annetusta tuomiosta.
Kyseessä on lyhyen ajan sisään toinen tapaus, jossa J&J on tuomittu jättikorvauksiin.
Helmikuussa munasarjasyöpään 62-vuotiaana kuolleen naisen perheelle tuomittiin 72
miljoonan dollarin korvaus.
....
Maailman terveysjärjestö WHO:n alainen syöpätutkimuskeskus IARC on luokitellut
talkin "mahdollisesti karsinogeeniseksi" aineeksi ihmisille. Tiistai IL 3.5.2016 klo
11.35

Talkin syöpävaaroista varoitti American Cancer Society jo 1999

Johnson & Johnson  has long marketed the talc-based powders as feminine hygiene products, and
Baby Powder is widely available in the UK
The pharmaceutical giant Johnson & Johnson has been ordered to pay $72 million (£51 million) to
the family of a woman who claimed her ovarian cancer was caused by talcum powder.
A jury in St Louis, Missouri, said the company had failed to warn users of the potential dangers
despite concerns raised by the American Cancer Society in 1999. Telegraph, Sarah Knapton, and
David Lawler in Washington DC8:49PM GMT 23 Feb 2016



Tieteen ohjeet
Kun kaikkia 'tieteen' ohjeita ja varotoimenpiteitä noudatetaan, mitä tapahtuu?
Kuusi miestä on tehohoidossa osallistuttuaan 'lääketieteelliseen' tulehduslääke testiin, Northwick
Park Hospital, Lontoo. Myfanwy Marshal kertoo BBC News 'ille että poikakaverinsa joka oli
tienaamassa nopeaa käteistä, on teholla muodottomaksi turvonneena ja sisäelimet lakkaavat yksi
toisensa jälkeen toiminnasta.
Tämä oli 1. kerta kun myrkkyään testattiin ihmisillä... Richard Ley, Association of the British
Pharmaceutical Industry sanoo että hämmästyttävää, ei koskaan ennen ja taas nyt, miten mahdollista!
Professor Herman Scholtz, valmistaja Parexel Ltd, sanoo että kaikkia ohjeita ja varotoimenpiteitä
on noudatettu.
Drugs trial men 'seriously ill' 14-Mar-2006 news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/4808836.stm
Northwick Park Hospital, The six are being treated at Northwick Park hospital
Six men are still in intensive care after being taken ill during a clinical drugs test in north-west
London.

Poliisi tutkii kirurgia - ehe, lue iltasanomista lisää...
Poliisi tutkii kirurgia joka loi kivat ja väärennetyt testitulokset ($$.$$$) - joiden
perusteella sai leikellä yli 1000 naisen tissit. Kirurgi Ian Stuartin  Paterson lisenssi on
peruttu, kurssikaverinsa toki jatkavat kiivaassa paavinpinkki peloittelu bisneksessä: yli
4000 naista/v joutuvat leikellyksi täysin turhaan.
Police are investigating a breast cancer surgeon who could have performed needless or
botched operations on more than 1,000 women.
The Independent Breast Screening Review found that while 1,300 lives a year are
saved by the national screening programme, 4,000 women are 'over-diagnosed’
By Stephen Adams, Medical Correspondent

8:41AM GMT 08 Nov 2012 telegraph.co.uk/health/9663383/Police-investigate-
surgeon-who-misdiagnosed-breast-cancer.html
Detective Chief Inspector Matt Markham said: "West Midlands Police can confirm it
has received a referral from the General Medical Council in relation to allegations
about the medical practices of a surgeon who previously worked in Solihull.



Miesten eturauhassyöpäleikkaukset - täysin turhia kivuliaita, ei auta mitään!

Lääketieteen hoito on valohoidon tasolla: spesialisti joka työnsä säilyttääkseen lääketieteen
jumalten palveluksessa ei halua nimeään julkisuuteen, sanoo: "ainoa järkevä vaihtoehto
eturauhassyövän löytyessä potilaalle on: älä tee mitään..." Toukokuu 28 2012 The telegraph

Prostate cancer surgery 'has no significant survival benefit', study suggests. Thousands of men could
have undergone painful surgery to treat prostate cancer for little or no benefit, a study has suggested.
By Hannah Furness 7:00AM BST 28 Apr 2012
telegraph.co.uk/health/healthnews/9233089/Prostate-cancer-surgery-has-no-significant-survival-
benefit-study-suggests.html

Eturauhassyöpäpotilaille syötetään haitallisia ja turhia lääkkeitä jotta lyhennettäisiin
sairaaloiden syöpähoidon kemoterapia jonotuslistoja. Syöttämällä ukoille hormoneja, lääkäri voi
klikata 'hoito aloitettu' boxia ja jono lyhenee, reseptibonukset nousevat.
'Prostate patients' given drugs just to meet targets, Dr Chris Hiley, Head of Policy and Research at
The Prostate Cancer Charity said she was "profoundly shocked" by unnecessary treatment being
given to some patients. By JENNY HOPE  6th April 2007

Rinta -tai eturauhassyöpä seulonta - tieteen arpajaisia: ei hyötyä ei haittaa - ainakin jos
rahanhimossa unohdetaan potilaiden säteilytysriskit.
You Have to Gamble on Your Health By H. GILBERT WELCH October 10, 2011, Hanover, N.H.
nytimes.com/2011/10/11/opinion/cancer-screenings-are-a-gamble.html
well.blogs.nytimes.com/2011/10/24/mammograms-role-as-savior-is-tested/
nytimes.com/2013/03/12/health/ovarian-cancer-study-finds-widespread-flaws-in-treatment.html
nytimes.com/2011/02/09/health/research/09breast.html
nytimes.com/2011/11/19/business/fda-revokes-approval-of-avastin-as-breast-cancer-drug.html

Vaihdevuosien hormonihoito naisille aiheuttaa 30% lisäriskin kohdun syöpään.
Vital Signs. Study Ties Ovarian Cancer and Hormone Therapy. Konstantinos K.
Tsilidis, a cancer epidemiologist at the University of Oxford’s Cancer Epidemiology
Unit in England, By RONI CARYN RABIN Published: November 12, 2010
nytimes.com/2010/11/16/health/research/16risks.html?hpw

Sairaalapotilaan pitää olla tarkkana mitä suuhunsa laittaa: mistä tietää kenen
lääkkeet popsii? Appiukon sairaalakierre alkoi uudestaa 'lääkereseptin' uusimisesta:
ohjeissa luki että tiettyä lääkettä ei tälle potilaalle saa määrätä. Mies joka ei enää ollut
ihan terve, meni ja haki pillerit apteekista - söi ja joutui tietenkin sairaalaan...
Puhumattakaan näistä laitoksissa luuraavista armonenkeleistä

Päivänä jona selvisi että hoitsukaverini olikin kuoleman enkeli:
The day I discovered my pal was the angel of death

He was supposed to be an angel of mercy — but he was an angel of death, and likely
the most prolific serial killer America has ever seen.
Charles Cullen had most recently been a nurse at Somerset Medical Center in New
Jersey when he was arrested for killing patients with drug cocktails he secretly



administered. He confessed to 40 murders in New Jersey and Pennsylvania — though
investigators believe he may have killed as many as 400. He is currently serving 17
life sentences.
Amy had imagination enough to make sense of the patterns, but she couldn’t begin to
imagine the monster that amused itself with them. All she was certain of was that it
wasn’t the same gentle soul who was her friend Charlie. The emotional disconnect
bothered her as much as the murders themselves.
Amy considered herself to be a perceptive person — a spiritual traveler, a listener
with well-tuned antennae for the frequency of vibes. Growing up as she did, she had
always assumed that if she was near a monster, she would feel it. And yet, standing
next to Charlie, she had never felt anything like evil.
Maybe she’d gotten him wrong, or maybe her antennae were broken. Or maybe, Amy
thought, she was half blind and could see only the good in people.

Ahneusjumalten Dollarien Kassavirtatiete:
Stephanie Smith, lasten tanssinopettaja ensin ajatteli saaneensa viruksen. Kivut ja krampit olivat
'siedettäviä' ensimmäisen päivän, ja hän pystyi hoitamaan opetukset luokassaan.
Sitten vatsataudista tuli verinen: munuaiset lopettivat toimintansa, krampit löivät tajun kankaalle.
Oksennukset tulivat niin voimakkaiksi että lääkärit laittoivat hänet koomaan 9 viikoksi. Tämän
jälkeen hän ei enää kykene kävelemään. Tauti ja sen hoito tekivät hänestä halvaantuneen
täysinvalidin.

"Kysyn joka päivä: miksi minä, miksi hampurilaisesta?" sanoo ms Smith. Yksinkertaisesti, hänen
onnensa petti tiedeujamalten ruokaruletissa jota ahneuteensa kuollut jumalatar ei hallitse...
Taudinaiheuttajaksi selvisi hampurilaisen E.coli -bakteeri jonka hänen äitinsä oli kypsentänyt, ja
joita perhe oli syönyt. Hampurilaisen jauhelihatuottaja Cargill myi pihvinsä täysjauhelihana:
“American Chef’s Selection Angus Beef Patties.”

Kirjanpidon mukaan jauhelihaan oli kuitenkin käytetty vähän kaikkea Nebraska, Texas, South
Dakota, ja Uruguay, teurastamojen sekalaista tavaraa jota kukaan ei ostaisi ellei sitä sotkettaisi
jauhelihan täytteeksi. Näin Crgill lisäsi tieteellistä voittokulkuaan eli dollarien kassavirtaa 25%.
By MICHAEL MOSS Published: October 3, 2009. Ben Garvin for The New York Times
nytimes.com/2009/10/04/health/04meat.html?

silikonisissit
Oikeudenkäynti rintaimplanteista alkaa Ranskassa
Julkaistu: IS 17.4.2013 7:14
Ranskassa alkaa tänään oikeudenkäynti rintaimplantteja valmistaneen PIP-yrityksen
johtajia vastaan. Oikeudenkäynti on Ranskan kaikkien aikojen suurimpia.
Asianomistajina on yli 5 000 naista.
Yrityksen implantit vedettiin pois Euroopan markkinoilta vuonna 2010, kun selvisi,
että niihin oli käytetty huonolaatuista ($$$$.$$) silikonigeeliä. Implantit repeävät
tavallista helpommin.
Implantteja on laitettu sadoilletuhansille naisille yli 60 eri maassa.



Jos joku keikuttaa✠ bisnestä, julkinen paavinpilleripilkka on palkka:
hurja puheenvuoro perussuomalaisten ryhmähuoneessa:

"Leena sai näkönsä takaisin"
Keskiviikko IL 17.4.2013 klo 10.23
Vaihtoehtohoitojen seminaarin avauspuhujana toiminut Suomen Luontaisterveyden Liiton
puheenjohtaja Merja Lindström kertoi silmänpohjan rappeumasta kärsineestä 44-vuotiaasta
Leenasta, joka sai Lindströmin mukaan näkönsä takaisin luontaishoitojen ansiosta.
Lisäksi Lindström väitti, että vitamiini-rasvahappo-rautavalmiste-kalaöljy-valkosipuli-hoito pelasti
Leenan varpaan, joka oli tarkoitus amputoida.
Eikä siinäkään kaikki: diabeetikko-Leenan paino putosi hoidon aikana 20 kiloa ilman, että hän teki
ruokavaliossaan minkäänlaisia muutoksia, Lindström todisti.

- Tällä voidaan osoittaa, mitä me voidaan esimerkiksi diabeetikoille tehdä. Kuinka paljon säästyi
yhteiskunnan rahoja, kun hän ei tarvinnut amputaatiota? Lindström kyseli.
"Humppahoitoa" Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen arvioi sarkastisesti,
että Lindström uskoo myös neitseellisiin syntymisiin.
iltalehti.fi/uutiset/2013041716908333_uu.shtml

Diabeetikon tarinaa
Eräs tuttava kertoo erittäin hyvästä hoidosta keskussairaalassa, ilmaisista
insuliiniruiskuista, mittareista (50€), mittausliuskoista (1€/kpl) ja keskussairaala-
seurannasta, silmänpohjain seurannasta ja verkkokalvojen pikahizauspalveluista...
Ruiskuja kehotetaankin käyttämään aina tarpeen mukaan, syödä saa mitä vaan - ohjeet
annettu. Näillä ohjeilla paino alkoikin nousta 2kg/viikko. Montakos viikkoa onkaan
vuodessa?
Kaveri sanookin nyt pari vuotta hoidossa olleena että painaisi 300kg - kuten muutkin
hoitotarkkailun vuosikäyntiin tulevat - jos noudattaisi ohjeita. Olemalla toettelematon
isto Ihalaisen looshille ja oikealla ruokavaliolla, paino ei nouse...
Eikä ole tarvinnut mennä silmänpohjan verkkokalvo rappeuman takia keskussairaalan
ammattitaitoiseen hizaamoon - jonka on 'ilmaisen' (SINÄ maksat hänelle 90€/ruisku)
tekoinsuliinin =myrkytyksen seuraus. Koska insuliinin tarpeensa on vähäinen
tottelevaisiin potilaisiin verraten.

kilopalkkaus...
vitamiini-rasvahappo-rautavalmiste-kalaöljy-valkosipuli-hoito pelasti Leenan varpaan, joka oli
tarkoitus amputoida.

Jos terve ihminen menee ammattiuttajan luokke ja on sinnikäs, pääsee aivan varmasti kirurgin
leikkauspöydälle kauniisti oikiaoppisten johdattelemana. Täysin arpajaisonnesta riippuu, mitä
leikataan: kirurgille se onkin yks ja sama kunhan poistetaan riittävästi, kilopalkkaus...
Toiminta on kannattavaa massiivisten valtiontukiaisten ansiosta - siksi ammattiauttajia ei koskaan
saa epäillä.



Porin keskussairaalassa appiukolta meinasivat leikata jalat - parantumattoman haavauman takia.
Tyypillinen 'korjaus': kun pikkuhaavaakaan eivät osaa parantaa, TEHDÄÄN TOSI ISO! Onneksi
kuulin asiasta ja sain äijän ulos asiaa tuntevalle lääkärille. Mies saikin näin jatkoaikaa 10v.

one photograph
Tri Srini Tridandapani, assistant professor Emory University School of Medicine - sai
idean: röntgenkuviin on saatava numeron lisäksi kuva! Hän arvioi että joka 10.000
röntgenkuvan diagnoosi on oikein, mutta potilaat sotkeutuvat. Suurin osa (90%)
virheistä paljastuu jos mukana seuraa potilaan kuva...

Suomessa tämä virhemahdollisuus merkitsee viikoittain useamman potilaan
leikkausta/lääkitystä väärillä tiedoilla. Vuodessa 500-1000 potilaan toimenpiteet
perustuvat oikein analysoituihin röngenkuviin - väärillä potilailla... Kun sama
virhemäärä lisätään kaikkiin labra yms paperien, dokumenttien sekaantumisiin, luku
on juhlava. Vaan sehän ei virheetöntä norsunluutornia haittaa - bisnes is bisnes!

The idea occurred to Dr. Srini Tridandapani one day when his cellphone rang and a
picture of the caller popped up on the screen. "I estimate that about one out of 10,000
examinations have wrong-patient errors," said radiologist Tridandapani, an assistant
professor with Emory University School of Medicine, in a press release. "It occurred
to me that we should be adding a photograph to every medical imaging study as a
means to correct this problem."
thestar.blogs.com/worlddaily/2013/04/reducing-medical-errors-one-photograph-at-a-
time.html 04/16/2013 Reducing medical errors, one photograph at a time?

sairas sairaanhoito

Itseasiassa hoito ei ole sairas - agendanahan on sairaitten ylläpito ja jatkuva 'saatavuus'.
Oikea lääke - väärä potilas (kuoli) ... syndrooma vahingoittaa yhtä lasta 15:sta. Lapsille annetaan
lässähtäneen välinpitämättömyyden takia milloin mitäkin - ellei tahallisia kalmanhoitajain tekoja
huomioida... Tämä luku ylittää aiemmat arviot huomattavasti. "Tämä osoittaa että vaaralliset
hoitovirheet sairaaloissa ovat paljon yleisempiä kuin oletetaan" sanoo r. Charles Homer of the
National Initiative for Children's Healthcare Quality - Chicago.

Tämän arvion mukaan 7.4% lapsista vahingoittuu jollain tavoin jonkun hoitovirheen takia.
Lukuna tuo on 540.000 lasta vuodessa - USAssa.
Suomeksi käännettynä luku voisi [SALAINEN] olla 20.000 lasta...

Oletetaan? Kyllä, sairaalat perustavat toimintansa paisumisen oletuksiin - oikeaa tietoa virheistä -
saatikka syyllisten etsimistä tai asiain korjaamista kartetaan kuin ruttåa. Eräiden Suomen
sairaaloiden tämän alueen tietotekniikkaprojekti - jonka piti tuoda asiaan tässä esitetyn kaltainen
parannus - kaatui bisneksen isoegojen taisteluihin. Liekö taustalla jälkiensä paljastumisen pelko?
April issue / the journal Pediatrics.
Medicine Mix-Ups Harm Hospitalized Kids Monday, April 07, 2008
foxnews.com/story/0,2933,347271,00.html



Ottiko syämest Hyvä!
Tuntemattomasta syystä (?) mustat ja hispanot 'saavat' valkoihoisia todennäköisemmin
leikkauksen jossa asennetaan sydäntahdistin turhaan. Tutkimuksen mukaan
tohtorisetät asentavat sydäntahdistimia tuhansille jotka eivät sitä todenn. tarvitsekaan.
Leikkaus yms maksaa 35.000$ (ach so, jättekiva biznez de där!), vaatii keskussairaala
tason leikkauksen, nukutuksen - ja tietenkin on olemassa myös puukotettu potilas.
(Onneksi puukkolooshi on täysin oikeus-tieteen keinoin suojattu näitä
ammattipuukotuksia vastaan...) USAssa bisnes pyörii teollista tahtia: vuodessa
100.000 onnekasta potilasta saa 35.000$ projektista puukkoa: 35.000.000.000 eli
ystävälliseti 35mrd USAn bisnestä ei rahvas saa epäillä. Maailmanlaajuisesti tässä
iloisesti paisuvassa tiedebisneksessä lienee kyse jo triljoonasta?

Tokihan puukoniskijöille on tiukat pelisäännöt. Tutkijoiden - mm. Dr. Sana M. Al-
Khatib, professor of medicine, Duke University - yllätykseksi lähes neljännes
tutkituista tapauksista ei täytä kyseisiä säännöksiä...

Ilmeisesti tohtorisetän halu laitemyyjän perheparatiisiin eli kauniimmin Sharm-el-
sheikin koulutusseminaariin on senverta kova, että potilaiden puutteessa laite
asennetaan 'ohikulkijoillekin' - jotta pääsis taas bailaamaan. Tämä ei tietenkään koske
suomea, eller hur.

Laitemyyjä saakin tuosta 35k kultapotista  'vain' vaivaiset 22.000$ per nuppi...
For unknown reasons, blacks and Hispanics were more likely than whites to get
defibrillators they probably did not need.  Many Defibrillators Implanted
Unnecessarily, Study Says By DENISE GRADY Published: January 4, 2011
Journal of the American Medical Association
nytimes.com/2011/01/05/health/05device.html?hpw

Hakkerit voivat kaapata ja kauko-ohjata sydäntahdistimia, insuliinipumppuja.

Hackers could remotely control defibrillator or pacemaker. Attack on this level is low-probability
but very high-impact; Insulin pump vulnerable to hacking.
The Homeland Security Department warned about a cybersecurity flaw for one manufacturer's
implantable heart devices that it said could allow hackers to remotely take control of a person's
defibrillator or pacemaker. Arutz Sheva Staff, NewsTechnology 12/01/17 11:23



kohteita löydettävä:
Miljardibisneksiin lisää vauhtia, vasta $6mrd eikä nousuvauhti riitä, kohteita löydettävä lisää.
Niinpä polkaistiin uusi testilaiteyritys tyhjästä pikkurahalla: Cambridge Heart, Bedford, Mass., St.
Jude Medical ... (HALOO: Juutaksen Medikaalit!) ... kyseinen yritys alkaa aggressivisesti
amerikkalaiseen tyyliin pakkomyymään tohtorisetille vastakeksittyjä myynniliäsyslaitteita jotka
osoittavat (joka kohteessa?) kuinka tuiki tärkeää on päästä Sharm El Sheikiin eikunsiis kuinka
tärkeä jokapotilaalle on 35.000$ puukotus ja siitä seuraavat vuosihuollot ja jatkuvat kivut ja huono
olo.

St. Jude Medical (Juutas Medikaali ja Sydäntestilaite sinunkin lääkärillesi) is stepping in to prop up
a start-up company that it hopes can help revive the stagnating $6 billion market for implantable
heart defibrillators. By BARNABY J. FEDER. Published: March 22, 2007
nytimes.com/2007/03/22/business/22device.html

+41,5ºC kuumetta
IS: Nainen kuoli hätäsektioon
Perusterve nainen kuoli hätäsektioon pääkaupunkiseudun sairaalassa toissavuoden
helmikuussa, kertoo Ilta-Sanomat.
Nainen kuoli keisarinleikkauksen komplikaatioihin. .... Nainen leikattiin, ja hänen
sydämensä pysähtyi. Nainen oli saanut vatsaonteloonsa laajan verenvuodon. Asiasta
on tehty tutkintapyyntö poliisille. Omaiset syyttävät lääkäreitä ja hoitajia virheistä.
Naisen äidin mukaan teho-osastolla sanottiin, että on syytä epäillä hoitovirhettä.
Lähde: Ilta-Sanomat

Uutinen tässä onkin se, että tuhannet muut uutiset on salattu maan tavan
mukaan: Lähiomainen sai tästä touhusta sairaalapöpön. Mies syötti kuulema
vaimolleen omia coldrex pillereitä kuumeen pudottamiseksi (!) yökön kieltäytyessä
kaikesta hoidosta. Nainen tärisi sängyssään niin, että (itse varastosta haetut) peitot
putosivat lattialle. Kuumetta ei mitattu - koska helsingin naistenklinikan
synnytysosatolla ei ole kuumemittareita: seuraavana päivänä paikalle toimitettu
Lääkäri haastatteli osaston lääkäriä joka sanoi että "kuumemittareita ei täällä ole, ei
tule, eikä täällä kuumetta mitata. piste!"

Yöllä tilanne laukesi siihen kun vaimonsa hoitoa valvova mies sanoi soittavansa
poliisit paikalle: yllättäin kuumemittari 'löytyi', mittaus +41,5ºC kuumetta, löytyi
lääkärikin ja heti tiputukseen ... ja nainen selvisi kuin ihmeen kautta. Toki häneltä käsi
turposi jalkapalloksi kun ei piikkiä osattu laittaa...



Pakolliset Kalkkitabut

Kalkkitabletit lisäävät sydänkohtauksia. Englannissa lääketeollisuus on onnistunut ohjelmoimaan
jo miljoona naista kalkkipillereiden popsijaksi.
Nämä 'valistuneet' todenn syävät kaksikymmentä muutakin ihme-elixiiri pilleriä ... jotta saisivat
osteoporoosin johon sitten 'lääkkeeksi' kuuluu kalkkitabut. Mutta ei sehän kuulu tähän tutkimukseen.

Calcium tablets 'raise risk of heart attacks'
By Nic Fleming, Medical Correspondent
Last Updated: 2:28am GMT 16/01/2008 telegraph.co.uk
Calcium supplements taken by about a million women could increase their risk of suffering heart
attacks and strokes, scientists said yesterday. Researchers found that women aged 55 and over who
took the tablets to combat osteoporosis were almost 50 per cent more likely to have a
heart attack than those given placebos. Their chances of having a stroke during the five years of the
study were elevated by more than a third. The new study, published on the British Medical Journal
website

Kalkkitablettien syöminen LISÄÄ sydänkohtauksia 50%

Ensinnäkään niistä ei ole hyötyä osteoporoosin tai minkään takia. Hyöty jää THL
pankkitileille ynnä artikkeleitaan jauhaville lääketehtaiden omistamille julkaisuille.
Valtio tietty saa myös lisäveroja verottaessaan jo 200% verotettua edesmenneen
perijöitä uudestaan... elikkä 'hyöty' on laskettava biljoonissa.

HOME»NEWS»HEALTH»HEALTH NEWS Calcium supplements don't work, say
experts. There is no evidence to show that the supplements boost bones or prevent
fractures, study finds telegraph.co.uk/news/health/news/11900171Woman Drinking
Laura Donnelly By Laura Donnelly, Health Editor4:42PM BST 29 Sep 2015
Taking calcium supplements to boost bone density or prevent fractures as people get
older does not work, according to major research.
Up to 5 million people in the UK take calcium and vitamin D supplements in an
attempt to avoid osteoporosis in later life.
BMJ British Medical Journal say there is no evidence increasing calcium intake -
they should not be recommended.
Most people should get enough calcium through a normal diet, they conclude. Foods
rich in calcium include dairy products, green leafy vegetables such as broccoli,
cabbage, soya beans, nuts, bread and anything made with fortified flour.
telegraph.co.uk/news/health/news/9285516/Calcium-pills-double-heart-attack-
risk.html

Kalkkitabeleteista ei ole mitään hyötyä (ellei lääkärisi tienistejä lasketa, Sharm-el-Sheikin
seminaareja). Päinvastoin, pilleriesi popsiminen lisää sappikivi, vatsa, verisuoni, ilmavaiva yms
tauteja/vaivoja - ja kysypä käyttääkö hän näitä...

HOME»NEWS»HEALTH»HEALTH NEWS Calcium supplements don't work, say experts
There is no evidence to show that the supplements boost bones or prevent fractures, study finds...
“Most will not benefit from increasing their intakes and will be exposed instead to a higher risk of
adverse events such as constipation, cardiovascular events, kidney stones, or admission for acute
gastrointestinal symptoms,” Prof Michaelsson said
telegraph.co.uk/news/health/news/11900171/Calcium-supplements-dont-work-say-experts.html



D-vitamiinilisät - hyödyttömiä:
tutkimuksessa 800.000potilasta Mainessa...

All that vitamin D we're taking? There's little evidence to justify it

There was no reason for the patients to receive vitamin D tests. They did not have osteoporosis.
Their bones were not cracking from a lack of the vitamin. They did not have diseases that interfere
with vitamin D absorption. Yet in a recent sample of 800,000 patients in Maine, nearly one in five
had had at least one test for blood levels of the vitamin over a three-year period. More than a third
got two or more tests, often to evaluate such ill-defined complaints as malaise or fatigue. Los
Angeles Times, Gina Kolata 23.4.2017



EVPU on yksityinen firma jolle EUkumania on antanut yksinoikeuden tutkia sähkölaitteiden
turvallisuus. Kuinka ollakaan, sama slovakialainen firma hoitaa myös implanttien
turvallisuustutkimukset. Telegraph teki laitokseen tutkimuksen, tilasi omia todistuksia ja totesi että
kaikki on kaupan: kuka hyvänsä tilaa rahalla mitä todistuksia tahansa miten tahtoo...

"Ottakaa muutamia 'tutkimuksia' ja lähetätte ne meille, hyväksymme minkä tahansa tuottteenne"
sanoo Lubica Skrovanova, EVPU.

Lubica Skrovanova from Slovakian company EVPU tells undercover reporters it is happy to
approve faulty hip implants in the EU. "Take some journals, make research and prepare some
reports. Make comparative study, read the product used from article and make comparative study,”
Lubica Skrovanova, an EVPU executive said
By By Claire Newell and Holly Watt 6:55AM BST 23 Oct 2012
telegraph.co.uk/health/9626911/Faulty-medical-implants-investigation-Sometimes-we-cross-the-
line.html

Kemoterapia litkuja valmistava Marchese Hospital Solutions jäi kiinni
laimennetuista aineistaan. Aiheutti tämän syöpä 'hoidon' potilaille 'vaaran'.
Laimennusliemen paljastajaa, David Musyj, CEO of Windsor Regional Hospital,
Mrchese uhkailee oikeustoimin ellei se lopeta myrkkyjensä paljastamista Chemo drug
supplier threatens legal action against outspoken hospital affected by diluted drug
scandal. Marchese president Marita Zaffiro tells a Queen's Park committee that the
company sought regulatory approval from the Ontario College of Pharmacists and
Health Canada. Rick Madonik / Toronto Star, By: Diana Zlomislic News reporter,
Published on Fri May 10 2013
thestar.com/news/gta/2013/05/10/chemo_drug_scandal_health_canada_orders_march
ese_hospital_solutions_to_stop_false_claims.html

Hamaspeikko
Panamassa Eduardo Arias osti hammastahnaa. Hän tutki ostoksensa sisällysluetteloa.
Listassa oli: diethylene glycol. Ensimmäinen mies joka tajusi mistä on kyse: kiinassa
joku kotivalo - tai sitten tahallinen kansain myrkytyksen globaalitesti - oli ruvennut
lisämään hammastahnaan pari penniä halvempaa ainetta kuin normaalisti - tehden
hammastahna supermyrkyksi ja sen käyttäjän kuolemaantuomituksi.

Eduardo Arias olikin sankari joka sai suuremman katastrofin pysäytettyä vastoin
hampaattoman ja vastahakoisen hallituksensa ministeriöitten tavallista kyykytystä...
Arias olikin varuillaan koska vuotta aiemmin oli valtavat määrä ihmisiä
vahingoittunut kun 260,000 pulloa yskänlääkettä oli levinnyt markkinoille joissa
sisältönä myös diethylene glycolia... testeissä tästä Kiinalaisesta tahnasta löytyi 14%
pitoisuus - kaksinkertainen em. tappavaan yskänlääkkeeseen verraten. Kiinalaisten
mukaan kaikki oli hyvin hyvin... normaalia. Colgate ja Sensodyne -tahnamerkit
tahriintuivat myös tässä jupakassa...

The Everyman Who Exposed Tainted Toothpaste , Scott Dalton for The New York
Times. Eduardo Arias waiting for a bus recently outside his apartment building in



Panama City. Scott Dalton for The New York Times
nytimes.com/2007/10/01/world/americas/01panama.html?_r=1&hp&oref=slogin
Article Tools Sponsored By By WALT BOGDANICH, Published: October 1, 2007
PANAMA — Eduardo Arias hardly fits the profile of someone capable of humbling
one of the world’s most formidable economic powers.
From China to Panama, a Trail of Poisoned Medicine (May 6, 2007)

Lääkäri: ”Yskänlääke voi laukaista kilpirauhasen vajaatoiminnan”
Julkaistu: 6.9.2014 15:06 IL: Jotkut lääkkeet, kuten jodia sisältävät yskänlääkkeet, voivat laukaista
kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminnan.

Kilpirauhasen lievän vajaatoiminnan hoitaminen todennäköisesti hyödytöntä
Tyroksiinia käytetään kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon. Julkaistu: 25.4. 11:15
2017

Suomilehdistö
Maksettu haamukirjailu on arkipäivää myös Suomen lehdistössä; tiedeartikkeleina syötetetään alan
tuotteita valmistajain piikkin hyvällä katteella - maan tapa - sanoisi eräskin rasvari.



Haamukirjailijat.
Lääkejätti Wyeth tunnusti maksaneensa haamukirjoittajille pilleriensä myötäilevistä
lääketieteellisistä 'julkaisuista'. Näin ainakin Prempro naisten hormonilääkkeidensä kohdalla - jotka
lisäsivät syöpää liittovaltion tutkimuksen mukaan.

Senaattori Charles E. Grassley haluaa kerätä pisteet pussiinsa ja julkisesti pyysi Wyeth ja
DesignWrite -yritysten kirjoittelu yhteistyön maksuista selvitystä. "Kaikki yritykset mani puloida
tieteellistä kirjallisuutta ovat väärin" ...

Keskustelupalstoille lähetettyjen lääke iittapoikain provosointi osoittaa tieteen todellisuuden: ovat
valmiit mihin tahansa lokakampanjaan pitääkseen kansat tiedejumalansa dollarien syöpäläisotteessa.
Eikä maksuista tod ole puutetta.

Eräänä esimerrkinä artikkeli mainitsee 2003 The American Journal of Obstetrics and Gynecology -
lehden 'toimittajan +1 valinta' -jutun jossa vähätellään aiempia selkeitä syöpä-yhteyksiä Wyeth
Prempro pillerien kanssa: potentiaalia maksattaa juttuja löytyykin: jo vuonna 2001 naistenlehtien
'tiedeartikkelein' aivopiestyt naiset syöksyivät ammattiauttajille jotka auliisti kirjoittivat ($$$$$)
reseptejä 126miljoonaa kappaletta. Maailmanlaajuisesti tämän tehösyöpää ja tiedejumalalle
lisäbisnestä tuottavan tuoteperheen otteessa voisi nyt arvioida olevan jo miljardi toivotonta?
Drug Maker Said to Pay Ghostwriters for Journal Articles
nytimes.com/2008/12/12/business/13wyeth.html?_r=1&hp
Article Tools Sponsored By By DUFF WILSON Published: December 12, 2008

Tarviitko Munuaisen?
Shakeel Ahmed kidnapattiin työpaikkalupauksella: kaverinsa Naseem Mohammed, 25,
ja Muhammad Salem kuvassa toipumassa munuais-poistoleikkauksesta Gurgaon
sairaalassa joka tehtiin ilman suostumusta - väkivalloin. Ilmeisesti poliisia ei oltu
riittävästi 'muistettu', sillä se teki ratsian asian takia ja pidätti munuaisrosvoringin. Tai
ehken tämä oli kilpaileva yksityisyritys joka piti poistaa markkinoilta Globaalin
shukopolli -luokan kauppiaitten tieltä?

Tämä bisnes kerkesikin myydä omaan piikkinsä jo 500 munaista. Monet luovuttajat
poimittiin kadulta työlupauksian ja päätyivät leikkaussaliin pistooli ohimolla.
Päätekijä jo 1994 kertaalleen pidätetty Amit Kumar sai jatkaa kahdeksan vuotta
vaikka klinikoitaan ratsattiin jo vuonna 2000: The Times of India vaatiikin tutkimaan
globaalin poliisilooshin (hupsista - eihännyt sentään paavi saa näkyä) siis tutkimaan
polliissin yhteistyötä Amitin kanssa.

Kidney Thefts Shock India, Tomas Munita for The New York Times
An injured man, above, passed laborers awaiting work on Tuesday at a job market in
Old Delhi. nytimes.com/2008/01/30/world/asia/30kidney.html
NYTimes By AMELIA GENTLEMAN Published: January 30, 2008

Yhdeksän sydänlääkäriä pidätetty siitä että kokeilivat potilaillaan erilaisia hoitomenetelmiä.
Carabinieri Col. Giovanni Capasso sanoo että tutkimukset alkoivat jo vuosi sitten epäilyjen
herätessä merkillisen suurten kuolleisuuslukujen takia Pohjois Italiassa, Modena'n Polyclinic
hospital. Heitä epäillään myös petoksista terveydenhoidon alalla, yhteyksistä mafiaan. Myös tusina
lääkealan yritystä on kielletty toimimasta kansallisissa terveysalan yhteyksissä - näihin rikoksiin



liittyen ('Yhteistyö' muihin EU 'kumppaneihin' tietenkin kukoistaa?) ... hassua (?) että nimiä ei
mainita, johtunee siitä että nimet löytyisivät lääkekaappisi pilleripurkeista?
Nine cardiology doctors arrested for experimenting on patients; The Associated Press
ROME—Italian police say they have arrested nine cardiologists accused of performing
unauthorized experimental treatments on patients.
thestar.com/news/world/article/1285201--nine-cardiology-doctors-arrested-for-experimenting-on-
patients

Sydänlääkkeenä markkinoitu Nexium, Prevacid, Prilosec lisää merkittävästi
lonkkamurtuma riskiä yli 50 vuotiailla. (Huomaathan että 'varmuuden vuoksi'nimet on
muutettu EU markkinoille ettet tietäisi mitä lääkärisi sinulle syötättää). Lääke
muuttaa vatsan happamuutta ja estää normaalin kalciumin saannin ruastasi (Kätevää
eikö totta) ... toteaa Dr. Yu-Xiao Yang of the University of Pennsylvania School of
Medicine.  Muita tuotenimiä: Tums, Rolaids, Maalox, Tagamet, Pepcid. Tutkimuksen
julkaisi Journal of the American Medical Association, - tutkimuksessa olleiden
Englantilaisten potilaiden määrä oli 145,000.
By Carla K. Johnson, 1:27 p.m. December 26, 2006, ASSOCIATED PRESS
signonsandiego.com/news/health/20061226-1327-heartburndrugs.html

Edellisen lääkkeen 'puuttet' korvataankin heti toisella, kalcium-pilleripurkilla:
Tutkimus: Kalsiumlisät voivat vahingoittaa sydäntä

Tuore kalsiumia koskeva tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan vitamiinit on parempi saada
ruuasta kuin pillereistä. Kalsiumlisien käyttö lisää tuoreen tutkimuksen mukaan sydänongelmien
riskiä. Kyseessä oli havainnoiva tutkimus, joten selvää syy-seuraussuhdetta ei kuitenkaan kyetty
todistamaan. Tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että kalsiumlisien käyttö lisää sydänvaurioiden
riskiä sekä kolesterolin kertymistä valtimoon. Sen sijaan kalsiumrikas ruokavalio näyttää suojaavan
sydämen terveyttä. Tutkimuksessa seurattiin 2 700 henkilön tilannetta 10 vuoden ajan. Kalsiumlisiä
nauttivilla oli tutkimuksen mukaan 22 prosenttia suurempi sydänsairauksien ja haitallisten
kertymien riski... Kahdessa viime vuonna the BMJ -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa on
puolestaan todettu, että kalsiumlisistä ei ole hyötyä luiden terveydelle. Tutkimus julkistettiin
Journal of the American Heart Association -lehdessä. Torstai 20.10.2016 klo 11.17



Nivelbi$ne$ = väestönvahennysbisne$

Tekonivelet kuluvat nopeasti, niiden kulumahiukkaset myrkyttävät kantajansa, aiheuttavat särkyä
yms. Onneksi vaihtonivelten vaihdosta ei pidetä mitään kirjaa USAssa ja nivelbisnes kukoistaa.
Erään toisen artikkelin mukaan 9 kymmenestä tekonivelestä on vaarallinen eikä kestä murto-
osaakaan luvatusta... The Evidence Gap, A Call for a Warning System on Artificial Joints. Doug
Mills/The New York Times. ... because this country does not gather evidence of how patients fare.
nytimes.com/2008/07/29/business/29hip.html

Eräs metalli/metallia vastaan nivel joita oli asennettu 40.000 USAssa, poistettiin markkinoilta.
Vuonna 2011 3500 potilasta on nostanut oikeusjutun valmistajaa kohtaan, Johnson & Johnson.
Yhteensä arvellaan (!?) tälläisiä niveliä asennetun 500.000kpl hintaan 40.000$/kpl.
Sulzer Orthopedics maksoi 6800 potilaalleen miljardi dollaria korvauksia - jotka olivat saaneet
tuotannossa liatun tekonivelen ja kantaneet sen karmeat sauraukset.
nytimes.com/2011/12/28/business/the-high-cost-of-failing-artificial-hips.html

Nyt kun tästäkin vuosikymmenten salatusta katastrofaalisesta lääketetehtaiden ja kirurgien
vapaasta rahastuksesta on nostettu meteli, Food and Drug Administration, FDA määrää että täytys
vissiin alkaa tutkia asiaa: Hip mars Told to Study More Data By BARRY MEIER Published: May
10, 2011. nytimes.com/2011/05/11/business/11hip.html?hp



20.000 brittiä - montako suomalista? - kantaa näitä tieteen myrkkyklönttejä.

'Yllättäin ja sama' ongelma pulpahti taas esiin 2017. Vaan onko edes ongelma, johtajathan
saivat bonuksensa...

Lonkkanivelen valmistajaa varoitettiin turvattomuudelle, kirurginsa sanoi koko kaupankäynnin
olevan epäeettistä... Tämä ei estänyt vuosikymmenten bisnesmiehiä houkuttelemasta uusia
asiakkaita m yrkytettäviksi - kaikki johtavat lääkärit ym kehittäjät tiesivät mitä tekivät.

Hip implant maker was alerted to safety fears, as surgeon told them: ‘It borders on unethical to
market’ ... What's the problem with some metal-on-metal hip replacements?
British patients were fitted with controversial hip implants despite the company behind them being
warned by experts that the type of device was unsafe, secret documents reveal. ... More than two
decades later, the firm faces thousands of legal claims by patients who say they have suffered as a
result of the metal-on-metal joint subsequently produced by DePuy wearing away in their bodies.
Mark Lanier, a lawyer,  said: “These documents show that DePuy knew this hip would fail.” By
Telegraph 11 APRIL 2017 • 10:00PM Edward Malnick  Claire Newell  Lexi Finnigan



Vaihdevuosien hormonihoito naisille aiheuttaa 30% lisäriskin kohdun syöpään. Tässä
tutkimuksessa oli 126,920 potilasta, se julkaistiin American Association for Cancer Research,
Philadelphia. Vital Signs. Study Ties Ovarian Cancer and Hormone Therapy. Konstantinos K.
Tsilidis, a cancer epidemiologist at the University of Oxford’s Cancer Epidemiology Unit in
England, By RONI CARYN RABIN Published: November 12, 2010

nytimes.com/2010/11/16/health/research/16risks.html?hpw
Pysy erossa lääketieteestä = syöpä pysyy erossa Sinusta!

Hormonihoidon lopetus vähensi rintasyöpää USA:ssa 15.12.2006 13:06
iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet
Tuoreen tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että naisten hormonikorvaushoidon
lopettaminen vähentää rintasyövän riskiä. Yhdysvalloissa syöpäluvut putosivat yli
seitsemän prosenttia vuodesta 2002 vuoteen 2003. Yhdysvalloissa julkistettiin vuonna
2002 tutkimus, jonka mukaan hormonikorvaushoito nostaa rintasyövän riskiä.
Tutkimuksesta kuultuaan monet naiset luopuivat hormonihoidosta, ja vuotta
myöhemmin rintasyöpätapauksia oli 14 000 ennustettua vähemmän.
Syöpätutkijat uskovat vahvasti, että pienentyneet luvut johtuvat hormonihoidon
vähentämisestä.
Hormonihoidosta luopuminen ei hetkessä pienennä syöpäkasvaimien riskiä.
Kehittymässä olleet kasvaimet saattavat kuitenkin lopettaa kasvunsa, kutistua tai
kadota. Siksi syöpää näkyy vähemmän mammografiassa, tutkijat arvioivat. (STT)

Murielle Lavallée 'nautti' 4kk kemoterapiaa - syöpää yms aiheuttavain säteilytysliemien syöntiä
- koska hänellä oli diagnosoitu syöpä ... ja kuuli sitten että koko juttu olikin pelkkä witsi ja/tai
rahastus... Tässä lääkärien witsissä häneltä katosi jäsenistä tunto ja hiukset päästä. Lopulta hän sai
myös lahjaksi Kanadan sairaaloissa joutosuille kasvatettavan C. difficile -bakteerin. Niinpä hänen
omaisensa ovat nostaneet oikeusjutun patologia vastaan joka diagnoosin teki (sekö jotain auttaisi?).
thestar.com/News/article/199812
Endured four months of chemotherapy, infections in Quebec hospital only to be told that the
original diagnosis was wrong Apr 05, 2007 04:30 AM, Dene Moore CANADIAN PRESS

Kemoterapia syövän hoitoon on hyvä bisnes - kuitenkin 80% lääkäreistä kieltäytyy
siitä. Miksi? Koska se on tuskallisen hyödytöntä ja erittäin todennäköisesti pahentaa
potilaan tilaa ja nopeuttaa kuolemaa...
A radical cancer therapy: Don't treat - Chemoterapy. Ken MurrayStanford
University; Sometimes the best cancer treatment may be none.
latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-zamichow-cancer-treatment-20141026-story.html

'Hoito' mistä asiat tietävä lääkäri aina kieltäytyy: Mark sai 'hoitoa' - alkoi kaatuilla,
kouristella ja sai hallusinaatioita. ..."Days after another fall, Mark ended up in the
hospital. Under the influence of anti-seizure medication, he had begun to hallucinate."



Call Δ us...

Kaikki tulehduskipulääkkeet lisäävät sydäninfarktin vaaraa
13.6.2006 10:53 nelonen.fi/uutiset/uutinen.asp?cat=0&d=1135220271386

Sekä uusilla että vanhoilla tulehduskipulääkkeillä on sydänhaittoja, osoittaa tuore
suomalaistutkimus. Lääkkeiden pitkää ja jatkuvaa käyttöä ei suositella.
"Arviolta tulehduskipulääkkeiden aiheuttama riski tarkoittaa useita satoja
sydäninfarkteja vuodessa", dosentti Risto Vesalainen sanoi. Suomessa on vuosittain
17 000 ensisydäninfarktia. ... riskin todettiin liittyvän kaikkiin lääkkeisiin.
Vaarat koskevat myös apteekeissa niin sanotusti käsikauppalääkkeinä myytäviä
särkylääkkeitä. Aspiriini on kuitenkin poikkeus: sen toimintaperiaate poikkeaa muista
tulehduskipulääkkeistä, eikä se aiheuta sydänhaittoja. (ihanaa. vain näkö menee...)

Tutkimuksessa verrattiin  33 000 suomalaisen ensi-infarktin sairastaneen ja 139 000
kontrollihenkilön tulehduskipulääkkeiden käyttöä. Sydäninfarktin vaara lisääntyi yhtä
paljon kaikkien tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä.
Seitsemän suomalaistutkijan tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.

Kipulääke epämuodostumien takana: naiset jotka käyttivät pregabalin -särkylääkettä saivat
kehitysvammaisia lapsia 3x useammin.

Drug used for pain, anxiety may be linked to birth defects. Summary: A drug commonly used to
treat pain, epilepsy, anxiety and other brain health disorders may be associated with an increased
risk of major birth defects, according to a new study.  Date: May 18, 2016, Source:
American Academy of Neurology (AAN) sciencedaily com/releases/2016/05/160518170014.htm

Insuliinisurmasta epäillyille hoitajille syytteet
27.11.2007  iltalehti.fi/uutiset/200711270124744_uu.shtml
Seinäjoen kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen kahta insuliinisurmasta epäiltyä
naista vastaan.
51- ja 35-vuotiaita naisia syytetään taposta. Vaihtoehtoisena syytenimikkeenä on
törkeä pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus.

Apulaisylilääkäri oikeudessa: vanhainkodissa kuolemien suma syytetyn työjaksolla
IS 01.02.2010 15:26 Perushoitajan työssäoloaikana vanhainkoti Kannelkodissa kuoli yli kymmenen
vanhusta. Apulaisylilääkärin mukaan tilastopiikki tasoittui heti, kun perushoitaja lopetti työt.



Oikeudessa kuultiin tänään, ettei vanhainkoti Kannelkodissa Helsingissä ole koskaan kuollut niin
paljon vanhuksia kuin sinä aikana, jolloin murhasta syytetty 59-vuotias perushoitaja oli siellä
töissä...

Potilas kaadettiin väkisin leikkauspöydälle
Potilasta hoidettiin vastoin hänen tahtoaan keskussairaalassa. Eduskunnan
oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on tästä syystä antanut huomautuksen
keskussairaalan kahdelle lääkärille ja sairaanhoitopiirille. Lisäksi hän pitää selvänä,
että sairaanhoitopiiri hyvittää potilaalle tähän kohdistetut perus- ja ihmisoikeuksien
loukkaukset.

Oikeusasiamiehen mukaan potilas itki koko ajan jo ennen hänelle tehtyä toimenpidettä
ja toimenpiteeseen vietäessä. Leikkaussalissa hänen käskettiin mennä
leikkauspöydälle ja kun hän kieltäytyi, hänet kaadettiin väkisin leikkauspöydälle.
Tämän jälkeen hänelle laitettiin selkäydinpuudutus vaikka hän ei halunnut tätä.
IL Keskiviikko 23.10.2013 klo 13.15

Kuoliaaksi Kidutettuna : Kirurgin mukaan kystistä fibroosia sairastava Jennifer Wederell
tarvitsisi toiset keuhkot. Se kuulema pelastaisi hänen elämänsä. Eräs lääkäri toki mainitsi
jälkikäteen ohimennen että että keuhkot jotka hänelle siirrettiin, tulivat ketjupolttajalta joka oli
polttanut 20 tupakkaa päivässä ... toimenpide joka kiduttaisi hänen hirvittävällä tavalla kuoliaaksi.

The lungs that Jennifer Wederell was given to save her life brought only agonising death;  By Cole
Moreton. 10:00PM GMT 15 Dec 2012 telegraph.co.uk/health/9747128/The-lungs-that-Jennifer-
Wederell-was-given-to-save-her-life-brought-only-agonising-death.html

Munuaissirto joka pelasti naisen mutta otti hengen mieheltään. ShellyAnn King
with sai mieheltään Michaelilta munuaisen. Mies kuoli sairaalassa hänen vierellään
kun tunnetusti 'mätä' kiristin Michaelin leikatussa elimessä petti -  'Hem-o-lok clip for
laparoscopic kidney-donor surgery' ... FDA oli kuulema näistä varoittanut ja
tiedottanut koska näitä tapauksia oli runsaasti - mutta tarinan lääkäri ei tiedä
kuulleensa asiasta. Kyseinen tuote oli normaalisti myynnissä ilman varoituksiakaan.
KIDNEY OP GAVE HER LIFE, BUT TOOK HER LOVE
HUSBAND MADE ULTIMATE SACRIFICE FOR WIFE
nypost.com/seven/12212008/news/regionalnews/brooklyn/kidney_op_gave_her_life_
_but_took_her_lo_145218.htm

Ruoka aineissa lapsilta kiellettyjä aineita lisätään lasten lääkkeisiin: synteettisiä väri
"cocktaileja" , säilöntä-aineita ja maukeutusaineita jne löytyy yskänlääkkeistä, särky- paracetamol
tableteista ja hammasgeeleistä. ... hmm. Puhumattakaan em. rokotteista joiden säilöntäaineena aina
hyvä halpa yleishyödyllinenkin keskushermostomyrkky - ELOHOPEA (psst. tietenkin piilotettuna
Thimoresyl-nimilapun taakse.)

UK News Fears Over Kids' Medicines Saturday March 10, 2007. Additives banned in food and
drink aimed at under-threes are present in some children's medicines, a report has said.



A "cocktail" of synthetic dyes, preservatives and sweeteners was found in cough syrups,
paracetamol tablets and teething gels. One pain and fever relief product contained eight E-numbers,
the Food Commission found.

Vuoteenkastelua estäviä lääkkeitä kielletään 7.5.2007 6:48
iltalehti.fi/uutiset/200705076077323_uu.shtml
Lasten vuoteenkastelua estävät nenätipat ja nenäsumute kielletään koko EU:ssa.
Syynä on lääkevalmisteiden vaikuttavan aineen desmopressiinin aiheuttamat
mahdolliset vakavat sivuvaikutukset, kirjoittaa Svenska Dagbladet.
Desmopressiini säätelee virtsan määrää ja aiheuttaa natriumin puutetta, joka voi
häiritä suola- ja nestetasapainoa. Sivuvaikutukset on tunnettu kauan, mutta uusi
tutkimus osoittaa niiden lisääntyvän, jos ainetta otetaan nenän kautta tippoina tai
sumutteena. Onneksi sivuvaikutukset eivät lopukaan: Lääke on yhä sallittu
tablettimuodossa. Sairaaloiden, eritoten pilleritehtaiden tulevaisuus on taattu.

Laihdutuslääke jolla murhattiin (pelkästään Ranskassa) 500 ihmistä: vasta
terveysminsiteriksi tullut Xavier Bertrand sekä Nora Berra varoittivat potilaita
lehdistötilaisuudessa Pariisissa. Hän kehoitti Mediator -pillereitä nauttineita ihmisiä
pian lääkäriin - nehän määräävät mielukkaasti vielä kalliimmat myrkyt juu nou.

Lääketehdas Servierin diabeteslääke Mediator aiheutti 500 hlö kuoleman ja 3500
ihmisen vammautumisen yksin jo Ranskassa (Ranskan myynti ? vain 10%). Sitä
syötettiin ilman hyötyä yli 300.000 potilaalle - hyöty tosin oli merkittävä
pilleritehtaille ja perinnönjakajille... Tri Irène Frachon varoitti asiasta jo vuotta
aiemmin, turhaan ... olihan rahan tahkoaminen kesken.

Lääke poistui markkinoilta jo 2005 Espanjassa - koska rahaa siellä ei tahkottu
riittävästi. Yhteensä servier myi 145 milj purkkia 3.000.000 ihmiselle. Näistä se
nettosi viime vuonna €30milj. joka on 1% liikemyrkyn vaihdosta.

Vastaava pillerimyrkkylajike USAssa, Redux kiellettiin ja sen valmistaja (shh)
joutui maksamaan uhreille $12mrd korvauksia.

Weight loss drug 'caused death of 500 people', By Henry Samuel in Paris 9:00PM
GMT 16 Nov 2010, telegraph.co.uk/health/healthnews/8138408/Weight-loss-drug-
caused-death-of-500-people.html

Eikö koskekaan suomea: kysypäs lääkäriltäsi, saanet tätä re$eptillään apteekistasi...



"Olin turhamainen. Siinä ainoa syy
miksi annoin lääkärin leikellä
silmäteräni laserilla - turhamaisuus.

Vähänkö tiesin tulevista kärsimyksistä
valitessani Lasik kirurgian että se ei
päättyisi kuten tutuillani jotka kehuskelivat
onnesta ilman silmälaseja. Sensijaan että
kehuisin kuten he, päiväni ovat nyt paljon
vaikeammat kun yritän selvitä lasik -
operaation tuomista 'sivu' vaikutuksista:

Kuivat silmät, halo-ilmiöt, epätarkkuus, kipeys. Olen kuulema harvinainen tapaus...

INTO THE NIGHT Raindrops on Barbara Berney’s windshield don’t make the trip home any
easier. She says her night vision has worsened since Lasik surgery.

That’s the only way I can explain why I willingly let a doctor cut my corneas with a laser: vanity.
nytimes com/2008/03/13/fashion/13SKIN.html

LifeHealth & Wellness: LASIK surgery is falling out of favour with patients
Fear of side effects and less effective advertising blamed for the drop in eye patients
seeking laser correction.
By NARA SCHOENBERGChicago Tribune Mon., May 30, 2016
Heather Cherry’s vision was fairly good, but the stay-at-home mom in rural Nevada
was tired of reaching for her glasses when she wanted to see into the distance during a
hike or fully enjoy the sight of wild horses grazing at the side of the road.
LASIK vision correction surgery offered the hope of 20-20 vision, and when she went
to an eye-surgery centre in January, she was told she was an excellent candidate.
But then came the consent form, with warnings about possible side effects such as
diminished night vision and eye irritation. Cherry went online, found the patient
website Lasik Complications and saw complaints of chronic eye pain and severely
impaired vision.
“I don’t feel good about this,” she said when she cancelled her surgery. “I don’t feel
like this is the right choice for me.” thestar com/life/health_wellness/2016/05/30/lasik-
surgery-is-falling-out-of-favour-with-patients.html

Jotkut psyykelääkkeet kolminkertaistavat sydänkohtauksen riskin. Ne aiheuttavat
painonnnousua, joskus jopa 30kg/vuosi, kolesteroli, diabetes jne ...
Some psychiatric drugs triple the risk of stroke: study.
Researchers say some medications cause weight gain, high cholesterol, diabetes
By Erin Ellis, Vancouver Sun October 27, 2014 6:12 AM
vancouversun.com/health/Some+psychiatric+drugs+triple+risk+stroke+study/10326776/story.html



Jokilaakson aluesairaalan leikkaustoiminta on keskeytetty toistaiseksi Jämsässä.
Sairaalan leikkaustoiminta keskeytettiin hengenvaarallisten leikkausten vuoksi. Useita
potilaita jouduttiin lähettämään leikkausten jälkeen saamien komplikaatioitten vuoksi
Keski-Suomen keskussairaalaan Jyväskylään. Vakavin tapaus Jämsässä liittyi
sappileikkaukseen. Sairaanhoitopiiristä ei haluta kertoa tapauksista tarkemmin HS:lle.

Jokilaakson omistaa Jokilaakson Terveys Oy, joka on Jämsän kaupungin, Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin ja Pihlajalinna Oy:n omistama yritys. Kun yhtiö
perustettiin, sitä mainostettiin ainutlaatuiseksi yksityisten ja julkisten tahojen
yhteenliittymäksi, joka tekee Suomen terveydenhuollon historiaa. ... MOT
 IS 12.01.2011 09:02

NY elisiirtoyhdistys New York Organ Donor Network painostaa sairaalahenkilöstöä - haloo
rappariritarit - elinluovutuksiin vielä elossa olevilta ihmisiltä. Ilmavoimien veteraanikirgian hoitaja
Patrick McMahon, 50 on nostanut tästä ja kiintiöistäkin oikeusjutun (onneksi vain tuolla, muu
Paawin rapparila saa löhötä ja kerätä satoa rauhassa). Siihen on valittu neljä esimerkkiä...

- Syyskuussa 2011, 19v kolarissa aivovaurion saanut mies tuotiin Nassau University Medical
Center'iin. Hän hengittänyt eikä ollut aivokuollut - mutta New York Organ Donor Network -
virkailijoiden painostamana lääkärit kirjoittivat että hän oli jo aivokuollut: rapparit saivat paljon
tuoretta varaosaa myyntiin. Mm. palaverissa ollut järjestön Director Michael Goldstein sanoi: "hän
on aivokuollut! Etkö käsitä!"...

- Samassa kuussa Bronxin St. Barnabas Hospital (jesuiittahassua, lienee katolinen) eräs rouva oli
koomassa - tytärtä painostettiin antamaan lupa elinluovutuksiin. Perustellen mm näin "miten
monta ihmistä saakaan avun, anna nyt lupa..." - tappaa.

- Marraskuussa Staten Island University Hospital otti yliannos-huumepotilaan jonka julisti
kuolleeksi. Läsnäollut McMahon protestoi koska hänelle annettiin kokoajan suoneen
halvaannuttavaa myrkkyä' kouristustensa takia...

Elinluovutusrinki on hommannut markkinointi-alan asiantuntijoita sairaaloihin painostamaan
lääkäreitä ja omaisia - oletko päällekäyvää lajia? Jos niin, hae toki uutta hienoa työpaikkaa,
rapparinpaperit ovat etu.
Organ ghouls of doom: suit ...  By JAMIE SCHRAM Police Bureau Chief
Posted: 1:17 AM, September 26, 2012
nypost.com/p/news/local/organ_ghouls_of_doom_suit_LxCZMP5uRGgI6yn3ywMN9J

Tutkimattomista röntgenkuvista skandaali Lontoossa IS 30.7.2006 10:17

Lontoolaissairaala on jättänyt viime vuosien aikana tutkimatta jopa sadantuhannen
potilaan röntgenkuvat. Observer lehden haastatteleman lääkärin mukaan röntgenkuvia
alkoi kasaantua sairaalaan 2000-luvun alussa, ja tutkimattomien kuvien määrä kohosi
nopeasti kymmeniin tuhansiin. Kuvia säilytettiin pahvilaatikoissa sairaalan käytävillä
tilanpuutteen vuoksi, ja ennen tarkastuskäyntejä ne piilotettiin varastohuoneisiin.



... kuvia alkoi taas kerääntyä tuhansittain, eikä niitä tällä kertaa päätetty katsoa edes
jälkikäteen. Erikoislääkärit kävivät läpi ainoastaan rintakehästä otetut röntgenkuvat.
Lontoossa pelätäänkin nyt, että monien potilaiden tautioireet ovat voineet jäädä
huomaamatta sairaalan lepsun toiminnan vuoksi. Sairaala päätti kuitenkin erottaa
lääkärinsä, joka toi asian esiin. (STT)

Pelottava "painajais-bakteeri" leviää lääkäreiden omista laitteista. Tartunnan
saanut usein kuolee. Bakteeri on erittäin voimakas, eikä siihen yleensä tehoa lääkkeet.
UCLA:n terveyskeskuksessa Los Angelesissa on levinnyt pelottava bakteeri
lääkäreiden omista laitteista. LÄHDE: CNN  IL Perjantai 20.2.2015 klo 08.29

Pelätylle malarialääkkeelle on tarjolla vaihtoehtoja IS 07.03.2009 07:22

Malarialääkkeiden käyttäminen pelottaa monia kaukomatkailijoita, sillä niiden sivuvaikutuksista
liikkuu hurjia tarinoita. Internetin keskustelupalstoilla varoitellaan erityisesti Lariam-nimisestä
lääkkeestä. Ainakin osa keskustelijoiden kauhujutuista pitää todistetusti paikkansa - lääke aiheuttaa
Nohynekin mukaan jopa psykoosin. Lääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta
kertoo, että lääkkeen tiedetään aiheuttavan muun muassa painajaisia, tasapainovaikeuksia ja muita
pahoja oloja.
'Vaihtoehtona' ...  ovat ylävatsakipu ja auringonvalolle herkistyminen ...

Vaarallista malaria 'lääkettä' on annettu tuhansille Kanadan sotaveteraaneille. UK
ritariparlamentin raportin mukaan mefloquine -'lääkkeen' kauheita psykologisia vaikutuksia ei voida
hyväksyä.

Risky anti-malaria drug given to thousands of Canadian veterans. A U.K. parliamentary report says
the risk of permanent psychological side effects on mefloquine is “unacceptable” for British
soldiers. Dave Bona, a veteran of the Canadian Airborne Regiment, says the Canadian military
should follow the recommendations of a new U.K. report on mefloquine.
A controversial drug that has been given to thousands of Canadian soldiers and is still in use in the
military was deemed too risky for British troops in a landmark report released Tuesday.By SHEILA
PRATT Special to the Star Wed., May 25, 2016 thestar com/news/world/2016/05/25/risky-anti-
malaria-drug-given-to-thousands-of-canadian-veterans.html

Myynninedistys puree: Mielialalääkkeiden käyttö on kahdeksankertaistunut
vuodesta 1990. Suurimman osan lääkkeistä syövät vanhukset, mutta myös työikäiset
joutuvat yhä useammin turvautumaan pillereihin selviytyäkseen töistään ja arjestaan.
Monella työpaikalla vitsaillaan siitä, onko jonkun työkaverin tai päällikön lääkitys
kohdallaan, kun hän käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Yhä useampi on kuitenkin
oikeasti turvautunut lääkkeisiin kyetäkseen selviytymään töistään ja arjestaan.
taloussanomat.fi 27.11. 18:06



Itämerta uhkaa uimakielto lääkejäämien takia
Osa käyttämistäsi lääkkeistä päätyy jätevedenpuhdistamoista huolimatta vesistöihin.
Osa jopa juomaveteen. Lue lisää... IL Perjantai 20.2.2015

Englannin kehuttu sairaiden hoitolaitos luokittelee joka kuudennen potilaan sairauden
virheellisesti, leikkaukset mukaanlukien. Leikkaus onnistui ja terve eli poistettiin? Huomattava
määrä potilaita kärsii tämän lobotomisen systeemin kidutuksista... onneksi Pohjolassa luvut ovat
komeammat.

One in six NHS patients 'misdiagnosed', By Kate Devlin and Rebecca Smith, Published: 10:30PM
BST 21 Sep 2009 One in six NHS patients 'misdiagnosed' There is a call for better reporting
methods ... telegraph.co.uk/health/healthnews/6216559

Ihanat Ystävälliset Psykiatrit:
Naispsykiatri Graciela Karmon antoi avioero-oikeudelle lasunnon että "lasten isä on
väkivaltainen". Ihana psykiatritätimme ei ollut ikinä edes nähnyt isää, hän oli vain
palvelualtis, suvaitsetavainen ja ystävällinen - äidille - joka asian näin esitti...

Mies nosti 150.000$ oikeusjutun (väkivaltaa?) setatiämme vastaan. Lääketieteen
etiikan toimisto sanoi että asian voisi unhoittaa koska Graciela oli pyytänyt anteeksi.
Ja sitäpaitsi lautakunnan rebekkain mielestä miehenhän täytyi olla väkivaltainen koska
hän ei enää ikinä saanut tavata lapsiaan ilman sosiaalilepakkonisten valvontaa ... asia
tulisi siis unhoittaa (muutenhan jatkuvat samanlaiset paavinpunaiset globaalit rebekka-
operaatiot voisivat kärsiä? )

Lakimiehensäkin auliisti todisti että Graciela oli huolestunut lasten hyvinvoinnista,
siksi pikku punavalhe oli tässä oikeutettu. Kuinka ollakaan - tätimme kuuluu
radikaaliin vasemmistolais-organisaatioon joka piiloutuu haisevan lääketieteen
kaapuun nimeltä Physicians for Human Rights (PHR). Kaipa kaikki muistamme että
tämä vasemmisto-oikeisto -satu on vasta satavuotias ja Paavin
illuminaattijärjestön perustajajäsenen, Karl Marxin ikioma sydänkäpynen -
suoraan Vatikaanista...

Psychiatrist Finds Man 'Violent' without Meeting Him. Dr. Graciela Karmon, founder
of far-left Doctors for Human Rights, apologized for her actions. Victim to sue for
damages. israelnationalnews.com By Gil Ronen, First Publish: 11/11/2013, 1:41 PM

Kuinka lääkärit käärivät kuolinsyyt valheisiinsa:

Joan Horn, sairaanhoitaja, muistaa kuinka muinoin töissä osastot pestiin pesuaineilla, hoitajat
pesivät kätensä ennen hoitotoimenpiteitä - ellei näin ollut, osastonhoitaja puuttui asioihin. Niinpä



kun miehensä, 78v Edwin kuoli MRSA-superbakteeriin, hän marssi nauhurin kanssa Yorkshire
Barnsley Hospital:n ja pakotti johtajat tunnustamaan että oikea kuolinsyy oli Clostridium difficile
(C. diff) - ja että se salattiin.
Joan sanoo: "pelkään että tämä salailu kattaa koko maan!" (elähän nyt: salailu kattaa koko
valehtelevan lääke 'tieteen' ja sillä ryöstetyn maa-pallosen). Pääministeri Cameron otti tästäkin
sulkia hattuunsa sanoen että "sairaalaa jossa joku kuolee MRSA-bakteeriin tulee sakottaa". Eh,
veronmaksajahan maksaa nämäkin sakot, mätäpaise eikun paisuu...

Marion Ham, 60-v leski taisteli 7kk Conquest Hospital in Hastings, Sussex sairaalaa ja
patologia vastaan - saadakseen oikean kuolinsyyn miehensä kuolintodistukseen - MRSA:n sijaan ...
Viikonlopun 'vierailu' muuttui likaisin välinein suoritetun pikku-operaation takia nopeasti patologin
valheeksi.
Näin salataan vanhusten armomurhat: arvioidaan että sairaaloissa 80% vanhuksista kuolee -
MRSA bakteeriin ( Methicillinresistant Staphylococcus Aureus) - eikä "munuaisten pettämiseen"
yms. patologien peitesatuihin ... Systeemi toimii suunnitellusti.

Widow fought a sevenmonth battle to get a hospital and a pathologist to admit that a superbug had
contributed to her husband David's death in October 2006.
3rd January 2008, How doctors lie on death certificates; By SUE REID
dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=505798&in_page_id=1770

Huippusalainen Salailioitten Salailupalaveri. Agenda: kuinka jalanjäljet lumihankes
peitetään?Ja kas, suunnitelma kiteytyy näin:

Vuotta myöhemmin Telegraph kirjoittaa em. aiheesta: 80% kaikista sairaalatulehduksista jää
raportoimatta - koska hallituksen ohjeistamana (eläköön huolestunut ritari Cameron!) on alettu
raportoida vain MRSA -ja- C. difficile -tapaukset. Kukaan 'ei tiedä' todellista määrää: joka vuosi yli
300.000 potilasta saa sairaalassa sairaalabakteerin. Tokihan tilanne on kohentunut 30%: 2007 -
2008 kuoli potilaita 5,931 C. difficile -tartuntaan, MRSA saldo 1,230 joutosuuta.

Psst. Edellisen mukaan oikea karmanluvut olisivat siis luokkaa 30.000  / 8.000 ... mutta tuntien
agendan, voinet huoleti lisätä väestönvähennyksen nimessä sala-operaatioihinsa vielä  'pari nollaa'.

telegraph.co.uk/health/healthnews/6531893/Eight-in-10-hospital-infections-going-unreported-
because-of-Government-targets.html By Kate Devlin, Medical Correspondent, Published: 6:28AM
GMT 10 Nov 2009

Norovirus leviää ilmassa - sairaalat eivät nykyisellään pysty pitämään taudin leviämistä
hallinnassa.
Noroviruses, a group of viruses responsible for over 50 percent of global gastroenteritis cases, can
spread by air up to several meters from an infected person according to a new study. The discovery
suggests that measures applied in hospitals during gastroenteritis outbreaks may be insufficient to
effectively contain this kind of infection. Université Laval April 30, 2015



Sairaalat salailevat infektio epidemiavaaroja, eivät kerro potilaille että kuolet jos tulet nyt tänne.
Carole Moss vei poikansa Nile'n MRI kuvaukseen jossa sai superbakteeritartunnan ja kuoli.

A veil of secrecy shields hospitals where outbreaks occur
Carole and Ty Moss hold a photo of their son, Nile, who died at age 15 after he went to an Orange
County hospital for an MRI and got infected with a superbug. A law giving the public access to
limited data on infected patients was named after him. (Allen J. Schaben, Los Angeles Times)
By MELODY PETERSEN contact the reporter Business Hospitals and Clinics Medical Research
Healthcare Providers Medical Procedures Diseases and Illnesses U.S. Centers for Disease Control
and Prevention Ty and Carole Moss LATimes April 18, 2015 10:00 AM
latimes com/business/la-fi-hospital-outbreaks-secrecy-20150419-story.html#page=1

Warner-Lambertin uusin Rezulin diabeteslääke valloitti (yllättäen?) USA:n
markkinat; seurauksena yritykselle miljardien dollarien voitot ja pikku
sivuvaikutuksena ruumishuoneitten täyttymiset. Eräässä meetingissä Warner-
Lambertin yritysjohto määritti erään kohderyhmänkin: "Latinalaisia on helppo
lääkärien painostaa ottamaan meidän tuotteemme..."

Joillekin lääkäreille tarjottiin tuhansien dollarien lahjuksia jos he saisivat
potilaansa muuttaamaan diabeteslääkityksensä  Warner-Lambertin uusiin Rezulin
diabetes lääkkeisiin. Niille lääkäreistä, joiden potilaiden maksan räjäyttänyt lääkitys
johti oikeusjuttuihihn, järjestettiin erityiskorvaukset...

Lääkkeet olivat "läpäi$$eet" FDA:n lupamenettelytarkastukset, perustuen vain
ko. lääketetehtaan johtajan omiin "testeihin". Kyseinen "lääkäri" Whitcomb (-48) oli
väärentänyt testituloksia poistaen puolet testissä kuolleista potilaista joilta
testivaihessa maksa oli tuhoutunut. Hän toimii edelleenkin alan asiantuntijana
kehitellen taas uusia myyntimenestyksiä diabeetikoille :)

Otathan innolla uudet lääkkeensä, diabeetikko? Epäiletkö? No mutta sehän on
Puhdasta tieteen voitto $ kulkua... Luuletko että tätä ei lintukotomaassamme ole?
Eihän toki. hehe.

June 30, 2002    SUNDAY REPORT. Hidden Risks, Lethal Truths.
Warner-Lambert won approval for Rezulin after masking the number of liver injuries
in clinical studies. By DAVID WILLMAN , Times Staff Writer
latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-rez30jun30.story

Elohopeaa lasten (!?) rokotteissa; lakimiesten huijaus: Eli Lilly & Companyn Kongressin
lobbarit Washingtonissa epäonnistuivat etsiessään uusien lakien suojaa rokotteisiinsa ymppäämien
myrkk eikun siis terveysvaikutuksille ...  Senattori Bill Frist, Tennessee Republikaani yritti ujuttaa
lääkejäteille väestönvähennyksen suojapykälää - elohopeankätkennästä rokotteisiin Thimerosyl
nimikkeellä. Voit levätä rauhassa, tänään  tuo 2002 -nimike on vaihdettu, myrkkykin 100%
tehokk ... eikunsiis 'terveysvaikutus' on ehdoton. Kysy vaikka pyramideilta hyvinvoinnin
laitoksellamme.

A Capitol Hill Mystery: Who Aided Drug Maker? ... Now, in a Washington whodunit worthy of
Agatha Christie... By SHERYL GAY STOLBERG
nytimes.com/2002/11/29/politics/29VACC.html



Sinuun työnnettyjen myrkkyjen lista on loputon, alakaen hampaittesi hoidosta pakokauhu-
piikkeihin...



Loiskärpäset tekevät muurahaisista zombeja
Keskiviikko 13.5.2009 klo 18.01 iltalehti.fi/ulkomaat/200905139581427_ul.shtml

Teksasissa yritetään ratkoa tulimuurahaisongelmaa kärpäsillä, jotka tekevät
muurahaisista zombeja. Kärpäset muuttavat tulimuurahaiset zombeiksi. Muurahaiset
alkavat vaeltaa päämäärättömästi, kunnes niiden päät lopulta irtoavat.
Kuulostako huonolta kauhuelokuvalta? Edellä kuvatut oudot tapahtumat ovat
kuitenkin täyttä totta. Tutkijat ovat jo pitkään selvittäneet tulimuurahaisten ja
ryhäkärpästen heimoon kuuluvien siivekkäitten erikoista suhdetta.

Tutkijat ovat löytäneet yhteensä 23 ryhäkärpäslajia, joiden edustajat hyökkäävät
tulimuurahaisten kimppuun erikoisella tavalla. Kärpäset iskevät syöksypommittajan
lailla muurahaisten kimppuun ja munivat munansa niiden sisälle. Kun toukka
kuoriutuu, se alkaa syödä muurahaisen aivoja.

Lopulta muurahaisella ei ole lainkaan aivoja jäljellä. Se alkaa harhailla ympäriinsä
vailla päämäärää kuin George A. Romeron leffan hirviö konsanaan. Vaeltelua kestää
pari viikkoa. Noin kuukausi sen jälkeen, kun muna on munittu, muurahaisen pää
putoaa irti. Kärpänen tulee esiin valmiina tuottamaan lisää munia.

---> Ihan witsin vuoksi, vaihda kokeeksi toukka -sanan tilalle rokote. Me hesarilla
syötetyt olemme tuon tarun veromurkkuja. Itse maksamasi YLEn hauska kärpäwitsi?

Dead Teen's Parents Claim Hospital Killed Him, Harvested Organs

Kuolleen teinin vanhemmat väittävät että Sairaala tappoi hänet, jäsenet myytiinkin varaosiksi
CORElle, Center for Organ Recovery and Education ... Poika kaatui mäenlaskussa, aivovamma.
Kiidätettiin sairaalaan ... jossa pojan elimet huomattiin sopivan tilauksiin? Joka tapauksessa poika
dopattiin ja hengitysputki irrotettiin jolloin poika kuoli tukehtumalla ja sittenhän jäsenet kuuluukiin
myydä eteenpäin, eikövaikka.

Eräs EUkkulan kavalluksista, KataisHaloon perustuslakikavalluksen jälkeen, on se, että jäsenesi
kuuluva EU:lle joka saa ne kerätä ritarien hoidon turvaamiseksi. Sinulla tai omaisillasi ei ole
jäseniisi oikeutta; 'keuhkot kekkoselle jos kekkonen ne tarvitsee'. Parempi pysyä pois sairaalan
petistä...

Dead Teen's Parents Claim Hospital Killed Him, Harvested Organs
Wednesday, March 04, 2009
foxnews.com/story/0,2933,504964,00.html

Toisessa tapauksessa potilasta pidetään kasvina - kunnes tulee sydämen 'tilaus': Englannissa
tällä hetkellä varaosia odottaa 10.000 potilasta. Jostain syystä siellä omaisilla on valta päättää - nyt
senkin oikeuden haluavat ahneet hyväntekijäsi varastaa ...



Relatives over-rule organ donor wishes of loved ones ... More than 10,000 people in the UK are
currently waiting for an organ transplant 1:41AM GMT 13 Feb 2012
telegraph.co.uk/health/healthnews/9078321/Patients-kept-alive-solely-to-harvest-organs.html

Osteoporoosilääke aiheuttaa vakavia sairauksia, syöpää ja luun tappavaa
infektioita. Arviolta 30 milj Amerikkalaista popsii Fosamax'ia tai jotain muuta
bisphosphonate: ibandronate (Boniva), risedronate (Actonel) and Reclast (zoledronic
acid). Pillerinpopsijoissa on tapauksia jossa leukaluusta on neljännes syöpynyt
kokonaan pois: hampaan poiston jälkeen kyseinen "lääke" pääsee paljastuneeeseen
leukaluuhun ja alkaa tuhota luuta.
Osteoporosis drug Fosamax linked to serious diseases. Studies suggest the drug could
raise the risk of cancer of the esophagus and a bone-killing infection in rare cases. By
Jill U. Adams January 12, 2009 latimes.com/features/health/la-he-closer12-
2009jan12,0,5569474.story
Osteoporoosilääke yhteydessä sydänkohtauksiin: Fosamax 'lääkkeen' käyttäjillä
tuplasti suurempi mahdollisuus sydämen rytmihäiriöihin.
Osteoporosis Drug Fosamax Linked To Heart Problem, Study Suggests

ScienceDaily (Apr. 30, 2008) — Women who have used Fosamax are nearly twice as
likely to develop the most common kind of chronically irregular heartbeat (atrial
fibrillation) than are those who have never used it, according to research from Group
Health and the University of Washington.
sciencedaily.com/releases/2008/04/080428162542.htm

Osteoporoosin lääkehoitoa BMJ:ssä arvostellut suomalaistutkija, dosentti Teppo Järvinen
keskustelua bisfosfonaattien aiheuttamista reisiluumurtumista erittäin tervetulleena. Näihin uutisiin
on välttämätöntä reagoida. Käypä hoito –työryhmän on arvioitava hoitosuositusten sisältö
uudelleen. Bisfosfonaattien liiallisesta käytöstä on kannettava vastuuta myös hoitosuositusten
laatijoiden.

Pohjois-Amerikassakin herätään näkemään, etteivät osteoporoosin hoitoon käytetyt lääkeaineet
ole niin vaarattomia kuin meille on pitkään uskoteltu. Nyt Suomessakin toivon mukaan
herätään ”ruususen unesta”, jatkaa Kanadassa työskennellyt dosentti Järvinen.
Lääketeollisuudella liiaksi näppinsä pelissä ... (psst. paljonko käypää $$ hoito -työryhmä vetää?)
Valtakunnalliset hoitosuositukset perustuvat lääketeollisuuden itsensä rahoittamiin
myyntilupatutkimuksiin. (Hmm. Kuis rokotebi$nes?) ...Lääketeollisuus on itse tuottanut viralliset
hoitosuositukset bisfosfonaattilääkkeille....vakavista haitoista ole tuossa tilanteessa raportoitu,
selvittää Järvinen.
Keinotekoiset ja lavastetut tutkimukset riittävät myös kerta toisensa jälkeen viranomaisille
myyntilupaa varten. (Riittävä$ti lahjuksia, kyllä se siitä?)
Kaiken kaikkiaan tällaisia vaikuttavuustutkimuksia ei ole tehty lääketieteessä kuin muutamia.
Parhaana esimerkkinä on USA:n kansallisen terveysviranomaisen rahoittama
verenpainelääketutkimus muutaman vuoden takaa. Teppo Järvinen kyseenalaistaa paitsi
osteoporoosin lääkehoitona käytetyt bisfosfonaatit myös luukadon määrittämisessä käytetyt
luuntiheysmittaukset. Lääketeollisuus ja hoitoja tuottavat yritykset hyötyvät osteoporoosiriskin
liioittelusta. Lääkehoidon mielekkyyttä pitäisi todella miettiä viimeistään nyt.



Aika surullinen yhtälö, Järvinen toteaa lakonisesti. Rivilääkärien syyllistäminen käsittämätöntä:
Teppo Järvinen ihmettelee, kuinka Käypä hoito –työryhmä Matti Välimäen suulla sysää nyt vastuun
ongelmista ”rivilääkäreiden niskaan”.
...mainostettu jopa henkeä pelastavina hoitoina: Sivuvaikutuksista ei ... kertoo Järvinen.

Lue myös: Professori puolustaa osteoporoosin lääkehoitoja
Osteoporoosilääkkeestä luunmurtumia
Osteoporoosilääkkeen käyttäjillä outoja murtumia ja kuolioita
mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/11/995946 MTV3 - Tuula Malin

Purdue Pharma LP, OxyContin -särkylääkkeen valmistaja tuomittiin $634.5 milj korvauksiin
omaisille - siitä että lääke aiheuttaa heroiniin kaltaisen välittömän riippuvuuden vieroitusoireineen.
Riippuvuus kasvaa ja johtaa yliannoksiin - ne tappoivatkin tuhansia joutosuita. Eronnut johtajansa
Michael Friedman sain $34milj sakot siitä että markkinoi tietoisen valheellisesti tätä tuotetta
vähemmän riippuvuutta aiheuttavaksi muihin verrtaen. Monet oikeudessa olleet joiden lapset olivat
kuolleet yhden annoksen jälkeen, vaativat vankeutta.

Eräs asianosoainen sanoi oikeudessa tähän aineeseen kiinni jääneille: "olette laillisen
huumekartellin ylläpitämiä ja koukuttamia narkkareita"; Lee Nuss, Palm Coast, Fla.
Pelkästään vuosina 1995 - 2001, OxyContin tuotto oli $2.8mrd - eli sakko oli vain murto osa tästä
huumebisneksestä: nuoret oppivat pian imemään tai annostelemään tätä neulalla - tuloksena heroiini
-tasoinen pilvi. www.nytimes.com/2007/05/11/business/11drug-web.html,
washingtontimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070721/BUSINESS/107210054/1001

Kentucky'n osavaltio nostaa oikeusjutun Oxycontin 'lääkkeen' valmistajaa vastaan, syynä
laaja väärinkäyttö Appalchian alueella. Vaatimus on miljoonien dollarien korvaukset
huumevieroitus ohjelmien ja poliisitoimen kustannuksista. Yleinen syyttäjä Attorney General Greg
Stumbo & Pike County viranomaiset ovat kanteen takana.
Kentucky: State Sues Oxycontin Maker nytimes.com/2007/10/05/us/05brfs-oxy.html
Published: October 5, 2007

Uusi 5/2016 LATimes artikkeli Oxycontin riippuvuudesta ym.
A TIMES INVESTIGATION; ‘YOU WANT A DESCRIPTION OF HELL?’ OXYCONTIN’S 12-
HOUR PROBLEM, by HARRIET RYAN, LISA GIRION AND SCOTT GLOVER
latimes.com/investigation/la-me-oxycontin-day-1-20160505-snap-story.html#nt=oft12aH-1la1

Siunauksesta kiroukseksi? Parkinsonin taudin lääkkeeksi markkinoitu myrkky
aiheuttaa psyyken muuttumisen, pakkopsykoositiloja - himoiksi muuttuu lelujenkeräys,
uhkapelit, jet-ski, tai seksihurjastelu... Mirapex pillerin tarkoitus on lisätä aivoissa



dopamine'n tuottoa. Joillekin se on kuin sähköisku aiheuttaen pakkotoimintoja joita
myrkytetty ei itse hallitse. Se stimuloi hermosoluja liikaa kuiten kaikki huumeet:
valmistaja Saksalainen Boehringer Ingelheim GlaxoSmithKline

From Blessing to Curse? Drugs that relieve Parkinson's symptoms may also trigger
odd urges: jet skiing up the coast, collecting toys or gambling compulsively. By
Denise Gellene, Times Staff Writer May 23, 2006
latimes.com/news/science/la-sci-parkinsons23may23,0,4995937.story

Uhrit eivät innostu patologi Smith'in anteeksipyynnöstä: Williams Mullins-Johnson tuomittiin
vakeuteen veljenpojan murhasta - päätekijänä tuomiossa olivat pathologist Dr. Charles Smith
hatusta poimitut lausunnot oikeudessa. Patologimme on patologinen tapaus: tähän mennessä on
löydetty ainakin 20 tapausta joissa keksityt lausuntonsa on vienyt syyttömiä vankilaan. Williams:
"Anteeksipyyntö? Vuosista vankilassa, suvun tuhoamisesta, perhe elämän tuhoamisesta tahallisesti.
Ei kiitos..." ... Trotta, 38, on viettänyt 9 vuotta elinkautisvankina - syyttömänä, kiitos ritarimme Dr.
Charles Smithin. jnejne. Ritarimme on 'löytänyt' puukoniskuja koiranrepimästä lapsesta jne -
koiramainen juttu - etten epäilisi tohtorin Looshin suunnitelmien toteutuksia?
Uudestaan tutkittavia murhajuttuja tulee olemaan ainakin 200. Louis Sokolov, väärintuomittujen
puolustusjärjestö (Association in Defence of the Wrongly Convicted) sanoo että 90-luvulla
oikeusministeriöstä tuli käsky (haloonen!?) että kaikki lapsia koskevat kuolemantapaukset tulee
käsitellä murhajuttuina. Kas, sitä saa mitä (ritarit) tilaa...

Victims unmoved by Smith's apology. AARON HARRIS/TORONTO STAR
Williams Mullins-Johnson outside a Toronto café yesterday. Mullins-Johnson,was wrongly
convicted in 1994 of murdering his niece partly due to testimony by pathologist Dr. Charles Smith.
thestar.com/News/Ontario/article/275940 & 05Jan2008 thestar.com/News/Ontario/article/291223

Medtronic sopi viime vuonna maksavansa $40milj sakkoja jäätyään kiinni
kirurgien lahjonnasta. Ketäkö sakko auttoi? Nyt Kongressi järjestää taas uuden
kyselyn saman lääkejätin lahjustenjakelusta: Republikaani Senaattori Charles E.
Grassley, selvittää lääkeyhtiöiden lääkärilahjontaa.
Viime vuoden juttu sisälsi keksittyjä konsulttisopimuksia, royaltimaksuja ja
keidasmatkoja lääkäreille 1998-2003. Sakoista sovittiin ja medtronic kielsi tehneensä
mitään väärää - kyseessähän on maan tapa eikun lääke 'tieteen' toimintaedellytys...
Sakon jälkeen lahjusten jakelu on tietenkin jatkunut keskeytyksettä. Eiväthän kirurgit
osta veronmaksajain piikkiin ylihintaisia Medtronicin tuotteita ilman vahvaa
rasvausta...
Medtronic, Again Questioned Over Payments to Doctors, Is Subject of Senator’s
Inquiry... nytimes.com/2007/09/27/business/27letter.html
Article Tools Sponsored By By REED ABELSON Published: September 27, 2007

latimes com/local/political/la-me-pc-sb-277-vaccination-protest-20150516-story.html
"Minun lapseni ei ole hyväksyttävä riski!" USA protestimarssit 17-Apr-2015 "Äiti sen päättää!"





Statiinit: ihmelääke vai elämäsi uhka?
By Christopher Hudson

Statiini: maailman eniten myyty, tuottoisin lääketehtaiden ilopilleri, kiitos helppoHeikkien.

Monet lukijat olivat iloissaan lukiessaan Christopher Hudsonin kertomuksen statiineista:
"ihmelääke joka Varasti Muistini" ... Christopher: "kirjoitukseni Statiini -nimisestä (myrkystä)
tuntuu iskeneen suoraan suoneen: soittoja ja sähköposteja satelee: oireet vaihtelevat unohtelusta,
sekavuudesta, nimimuistin katoamisesta sormenpäiden tunnottomuuteen..."

Statins: life-saving wonder-drugs or just life-damaging? Many readers empathised with Christopher
Hudson when he wrote about his experience of taking statins. Here, he renews his call for doctors to
take the concerns of patients more seriously. 10:03AM BST 04 May 2009
telegraph co uk/health/5257744/Statins-life-saving-wonder-drugs-or-just-life-damaging.html
telegraph co uk/health/4974840/Wonder-drug-that-stole-my-memory.html

Englannin Terveysministeriö sanoo että ehkä (!?) kymmeneosa 7miljoonasta pillerinsyöjästä saa
'sivuvaukutuksia'.  Näihin kuuluu särky, pieni tai täysin lamaannuttava, muistinmenetys, tarmon
puute ... tämä siis 21 vuosisadan parhaimmasta 'lääke' löydöksestä ... 700.000 ihmistä jatkuvasti
työkyvyttöminä pop$ittuaan päivittäin tätä ihmettä.

"Monet minulle kirjoittaneista saivat paljon pahempia oireita kuin nuo: he kertoivat kuinka kädet
tuntuivat painoilta, keskittymiskyky katosi ja eräskin sanoi että lihakset sulivat - jonkun lääkärin
mukaan lonkan lihasmassa oli huomattavasti surkastunut statiinien takia."

Vulorin, monitoimilääke, statiinin 'parannettu painos' ... mutta lisääkö se elinaikaa? ... The
Archives of Internal Medicine tutki seitsemää eri statiinikoetta v.2006, niissä oli 43.000 keski-
ikäistä tervettä potilasta. Statiinit eivät alentaneet kuolleisuutta... The Lancet 2002 julkaisi prosper-
nimisen tutkimuksen, 2004 The Journal of the American Medical Association katsaus 13
tutkimukseen joissa 20.000 naista - ei mitään apua... NyTimes, TARA PARKER-POPE
Published: January 29, 2008 nytimes.com/2008/01/29/health/29well.html

Jopa 3 miljoonaa ihmistä Englannissa syö statiineja tarpeettomasti. Tarkassa tutkimuksessa
huomataan että se aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä - eikä auta ainakaan siinä mihin sitä
määrättiin. Pelkästään Englannin höplästävedetyt pillerisyöjät tuottavat 450milj puntaa lääkejäteille
- väestönvähennyksen eduista puhumattakaan. Lääkäreitä kehoitetaan vähentämään turhia
pillerilääkemääräyksiä. Vaan eihän tämä voi turhaa olla sillä Globaalisti kyse lienee kymmenistä
miljardeista vuosittain?

Fiona Taylor, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
sanoo: "Tiedämme että lääketollisuuden maksamat testit tuottavat
todennäköisesti aina parempia tuloksia tutkituille tuotteille" ...
Professori Ebrahim lisää: "Kyse on vanhasta pelistä. Tarkoitus on
maksimoida pilleritehtaan koukkuun jääneet"

Up to 3 million people are taking statins needlessly, doctors warn today in a comprehensive study
that suggests they are ineffective in many cases and could be doing more harm than good.
Doctors are being called on to stop giving patients the drugs unnecessarily
telegraph.co.uk/health/healthnews/8267570/Millions-taking-statins-needlessly.html
By Stephen Adams, Medical Correspondent 12:01AM GMT 19 Jan 2011

...



Näin siis viitisen vuotta sitten. Mutta samat pelaajat kuin tämän jutun kirvoittaneessa
pakkosteriloinnissa, on alkanut USAssa uuden hyökkäyksen, 'huomenna' täällä...:

Uudet STATIINIEN - kolesterolilääke - annostusohjeet USAn
terveysministeriöstä pöyristyttävät jopa alan lääkäreitä: ne moninkertaistavat
pilleritehtaiden voitot eli tuotannon, eli turpeeseen kuopattavien määrän... New
Cholesterol Advice Startles Even Some Doctors
By GINA KOLATA Published: November 13, 2013
nytimes.com/2013/11/14/health/new-cholesterol-advice-startles-even-some-
doctors.html?hpw&rref=health&_r=0

Myrkyn vaikutukset tiedossa heti, julkitulivat jo kauan ennen vuotta
2008 ... montakohan kymmentä tuhatta Suomessa murhattiin ja yhä

murhataan tälläkin kikalla - Hyvinvoinnin✠Laitoksesi Ohjeistamana?

Kolesterolia alentavat statiinilääkkeet ovat valelääkkeitä, kertoi MTV3:n 45 minuuttia -ohjelma.
Statiinilääkkeissä muhii miljoonakupla; Professori Risto Huupponen Turun yliopisto: ..."lääkkeitä
määrätään turhaan"... yli miljoona huijattua Suomalista ...

Syö Statiinia - Saa Sokeritauti! ...'Lääkkeiden' haittavaikutuksia ovat diabetes ja lihaskivut,
äkkikuolema, halvaus ja sydäninfarkti. Näistä haitoista ei tarpeeksi puhuta. ... koska ...
lääkkeissä liikkuvat isot rahat,  lääkärit toimivat tiiviissä yhteydessä lääkevalmistajien kanssa.
iltasanomat fi/tiede/art-1288607726145.html Julkaistu: 9.10.2013 22:47

Kymmenille miljoonille maailmassa syötetään statiineja - turhaan. Hmm. Onko se turhaa? Ei
tietenkään, potilaiden riittävyys taattu... By Laura Donnelly, Telegraph 2:00PM GMT 23 Dec 2013
telegraph co uk/health/healthnews/10535238/Millions-of-patients-may-be-on-statins-
needlessly.html

18.07.2014 Tutkimukset osoittavat että statiineilla on hälyttäviä sivuvaikutuksia -
Telegraph, By Sarah Knapton, Science Correspondent, 7:15AM BST 18 Jul 2014
Massiivinen bisnes: pelkästään briteissä 17,5 miljoonaa saa valtiontukiaiset statiinien
popsimiseen, - eli melkein kaikkien yli 60 vuotiaiden omaisuudet saadaan nopeammin perintöveron
alle. Jopa 20% saa pakkostatiineista lihaskivut, muistinmenetys, diabetes ... "wautzi mitkä
lisätulot!" myhäilevät iittalan pilleripohatat...

23.12.2014 Statiinit aiheuttavat sydänkohtauksia:
Yli 35% statiinipillerin popsijoista saa samalla suuret lääketieteen edut: jyrkästi noussut sydän-
infarktiriski (lue: saairaalabisnes kukoistaa ...)
Telegraph By Laura Donnelly and agencies, 2:00PM GMT 23 Dec 2013 telegraph co
uk/health/healthnews/10535238/Millions-of-patients-may-be-on-statins-needlessly.html



Yli miljoona suomalaista popsii valelääkkeitä -
'haitta' -vaikutuksista vaietaan

Tietenkin, bisnes on niin rasvainen - ja ennenkaikkea, tuottaa sairasteollisuuteen materiaalia!

Statiinimyrkky nk.  'Lääke':
 Positiivisia puolia ovat isot rahat, materiaalin ylläpito (potilaita tarvitaan rahojen

kalastukseen, Caymansaarten seminaareihin), perintöverojen lisääntyminen jne.

 Pikku haittavaikutuksia, sairaanhoidolle mahtavat bonukset (eli ei koske lääkäreitä)
ovat diabetes ja lihaskivut, äkkikuolema, halvaukset ja sydäninfarkti.

 Jo pikavilkaisulla hölmökin havaitsee että edut ovat paljon suuremmat kuin haitat.
Siis pakkopillerit piikkien kera!

 Lue vain keskiyöllä näkyvä 'uutinen' - IS 9.10.2013 22:47

Statiinit lisäävät diabetesriskiä 50% - Telegraph 05.03.2015

Professori Markku Laakso, Kliinisen Lääketieteen Instituutti, Kuopion Yliopisto. Tuotti
verorahoillasi kuusi vuotta kestäneen tutkimuksen jossa seurattiin 8749 miestä, 45-73 vuotiaita. ...
Samaan aikaan KYSin yms pakottamana miljoona suomalaista syö tätä(kin) myrkkyä - hyvällä ritari
'menestyksellä' toki. Briteissä pakkosuositetaan tänään 4,5milj joutosuuta lisää tähän isän maan
miljardibisnekseen.

Merkillistä ! Suomessakin osataan ... van piankos professorimme on km -tehtaalla veljesten
keksimäin väärinkäytösten vuoksi, tutkimus ei voi edes pitää paikkaansa koska bla bla...
Laitetaanko hattu rinkiin ja kerätään markulle eläkerahat?

HOME»NEWS»HEALTH»HEALTH NEWS Statins increase risk of diabetes by almost 50 per cent,
study finds. Research on 9,000 men has found those taking statins are 47 per cent more likely to
develop diabetes - but critics say the study fails to take proper account of the reasons why
telegraph co uk/news/health/news/11449466/Statins-increase-risk-of-diabetes-by-almost-50-per-
cent-study-finds.html Laura Donnelly By Laura Donnelly, Health Editor 05 Mar 2015

Luitkos tätä uutista hesaristasi? (Ihme. Iltalehdykkä julkaisi-hävitti osan jutusta)



Lääkebisneksen helmi - Kolesteroli -
vuosisadan petos - kuoli 42-vuotiaana 2015

Kolesteroolipoliisit jätettiin kyydistä naamat kanamunia valuen. Munankeltuaisen syöminen ei
olekaan vaarallista. Entäpä rokotus - ei kai sitä myrkytystä vielä tänään kumottu?

Cholesterol cops left with egg on their faces
LOS ANGELES TIMES chris.erskine@latimes.com  latimes com/home/la-hm-erskine-
20150314-column.html#navtype=barker&barkername=Barker%2002%20-
%20Featured%20Columist

No one should be mourning the death this week of the egg-white omelet, says @erskinetimes
'No one ever smiled after finishing an egg-white omelet,' said one chef last week
The egg-white omelet, America's reigning symbol of bland dining and misguided nutritional advice,
died Friday at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. It was 42.

Statiinit lisäävät diabetesriskiä 250% - Journal of General Internal
Medicine April 28, 2015

3351 samankaltaista potilasta verrattaessa, pilleripopsijan riski saada diabetes nousi 250%.
Koko tutkittujen 26.000 määrästä diabetes tuli 87%:lle, paino nousi ja ja ja...

Strong statin-diabetes link seen in large study -  Among 3,351 pairs of similar patients - patients on
statins were 250 percent more likely than their non-statin-using counterparts to develop diabetes
with complications. ... In a database study of nearly 26,000 beneficiaries of Tricare, the military
health system, those taking statin drugs to control their cholesterol were 87 percent more likely to
develop diabetes. Date: May 7, 2015, Source: Veterans Affairs Research Communications
sciencedaily com/releases/2015/05/150507145328.htm

...rahvaan ryöstöön tarvitaan
Vilppi->Valhe->Petos->I l t a s a t u s a n o m a l e h t i

Miksi se saa verokarjaa myrkyttää? Kas kaikki tehdään 'ristisuojan allah'



IL ottaa valhetilaston keskuksen tuuban ja vääntää sotkee venytellyt taulukkonsa ristisuojan
paavinpunaisella ettei annoksesta selvää saa. Muutoinhan, muutoinhan lukija näkisi ja ristisuojansa
peittämät kavallukset paljastuisi. "Kolesterolilääkkeille kovaa ryöpytystä: "miljardimoka"
Sunnuntai IL 17.5.2015 klo 07.16 ... iltalehti fi/uutiset/2015051419685708_uu.shtml"

Lääketutkimusta ja maailmanparannusta: ristisuojan julkisesti julistama tavoite on vähentää
joutosuita n. 6,5mrd eli 95% - tässä vilahtaa vain eräs pienimmistä väestönvähennysohjelmansa
osasista - syy miksi siitä yleensä revitään valheotsikoita.



Kuten sanottu. ydinohjelma on kaikkein paras, ytimekkäin isän maailmanpelastus ohjelmista.
Pelastus tarkoitta joutosuiden mättämistä turpeeseen = sinua. Lait onkin jo leivottu omaisuutesi
viedään isän kanssaan - eiväthän he osaisi sitä edes käyttää 'oikein'...

Lue siitä tehokkuudesta Chernobyl Raorttivuoto.

Miljardimoka? Ilmeisesti statin ei ollut niin tehokas kuin suunnittelijat väittivät: miljardit
joutosuut odottavatkin tieteen tuomaa pelastusta, isän tehokkaampia pakko-statiinipiikkejään.



Eräs syy näin surkeisiin tuloksiin on se, että kilopalkatut kirurgit ostelivat huvijahteja. Heille
näyttää statiinit olleen varsinainen onnenpotku:

"Sydänperäisten kuolemien tilastot olisivat vielä nykyistäkin karummat, mikäli
verisuonia avaavien pallolaajennusoperaatioiden määrä olisi kasvanut maltillisesti
statiinien käyttöaikana. Pallolaajennusten tekeminen on kuitenkin kiihtynyt
viisinkertaiseksi samaan aikaan, kun Suomi on satsannut sydän- ja verisuonitautien
ennaltaehkäisevään lääkehoitoon. Vuonna 1995 tehtiin 1803 pallolaajennusta.
Vuonna 2011 laajennusten lukumäärä oli kivunnut jo 8900 operaation vuosivauhtiin."

Jne jne. Lue Lisää YLEN hesarillisista ohjelmointikanavista, mene statiinikauppiaan luokke ja
osta apteekistasi kassillinen aneita.

Btw. Huom. Alkuperäiset ristisuojatut IL-statistiikat löydät linkistä. Huom 2. Δrviot 2014-2015
ylläolevissa kolmessa editoidussa taulukossa on otettu folihΔtustani.



Äiti ihmettelee: tappoivatko psykoosilääkkeet hänen poikansa?

Mother Wonders if Psychosis Drug Helped Kill Son
nytimes.com/2007/01/04/business/04drug.html
By ALEX BERENSON Published: January 4, 2007

Kirurgi auttoi elinten keräämisessä - murhaamalla potilaansa - joka maan tapa?

Aivovauriopotilas Ruben Navarro, 25, vietiin leikkaussaliin. Hänen piti olla
kuolemaisillaan ja saaliiksi toivottiin hyväkuntoisia elimiä. Tekniikka tunnetaan
nimellä: "elinluovutus sydänkohtauksen jälkeen".

Leikkaussaliin viennissä ei ollut kyse potilaan parantamisesta vaan bisneksestä:
Dr. Roozrokh on syytteessä kolmesta rikoksesta tässä 'luovutustapauksessa'. Potilaalta
otettiin hengityskatetri pois ja toivottiin että turhak$i todettu elämänsä loppuisi. Niin
ei käynyt... hoitaja Jennifer Endsley mukaan bisnepartneri määräsi lisättäväksi hiukan
namia suoneen. Nami-candy=huume. Kun siltikään henki ei lähtenyt, tohtorimme
Roozrokh pumppasi miehen täyteen betadineä - antiseptistä puhdistusainetta.

Loppujen lopuksi Rubenin kuolettaminen kesti kaikkiaan 8 tuntia, eikä paikalla
kuoletusta kytännyt California Transplant Donor Network - elisiirtoryhmä - saanut
Roozrokhin pilaamista elimistä toivomaansa liikevaihtoa...

Surgeon Accused of Speeding a Death to Get Organs
nytimes.com/2008/02/27/us/27transplant.html?
Article Tools Sponsored By By JESSE McKINLEY Published: February 27, 2008
SAN LUIS OBISPO, Calif.



"elinluovutus sydänkohtauksen jälkeen" - menetelmään kuuluu businespartnerien hiljainen hetki
ennen Caymansaarten virkistysretkeä.

Potilailla luottamuskato lääkäreihin. Miksiköhän...



Miljoonat leikkauspotilaat vaarassa lääke 'tieteen' tutkijan petoksien takia. (Vaarassa? Eivät
enää, hautuumaallahan ne...)

Anestesialääkkeiden colloidi tutkijan tulokset perustuvat tunnetun kansainvälisissä
seminaareissakin puhujana arvostetun professori Boldt'in valheisiin. Hän on johtava
suonensisäisten nesteiden tutkija ja hänen lääketieteen lehdissä julkaistut tutkimustuloksensa
osoittavat kiistatta että colloidit ovat turvallisia lisäpiristeitä - kuin nyt tyttöjen rokotteet ikään.

Nyt (!?) on havaittu että saksalaisesta sairaalasta poispotkittu, tutkimustuloksistaan ansioitunut
palkittu ritarimme on väärennellyt faktoja ainakin kymmenen vuotta ... harmillista eikövaikka;
kuinka monta joutavaa suuta näillä saatiinkaan jo poistettua.

Viisitoista vuotta sitten jo Dr Gill Schierhout & Dr Ian Roberts of University College London
osoittivat - vuonna 1998 - että colloidien käyttö aiheuttaa 4% kuolemien lisäyksen leikkauspotilailla
- siis 4 sadasta leikkauspotilaasta on kuollut tämänkin joutosuiden salatun  'rokotusoperaation'
takia... Tohtori Boldtia rahoittivat (sponssaten artikkelien julkaisuissa yms?) colloidivalmistajat -
hydroxyethyl starch (HES) – mm. B. Braun, Baxter & Fresenius Kabi.

Guidelines for British anaesthetists regarding colloids are being revised after it emerged that four of
the key studies on which they were based are to be formally retracted Photo: ALAMY
By Heidi Blake, Holly Watt and Robert Winnett 10:31PM GMT 03 Mar 2011

Lääke 'tieteen' aiheuttamana miljoona vammatunutta/kuollutta: 200,000 potilaskuolemaa
750,000 vammautumusta /v - pelkästään USA:ssa  ... caused by preventable medical errors Read
More: ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.09.3938

Kolmannes masennuslääkkeiden tutkimuksista jää julkaisematta - näistä lähes
kaikki osoittavat että lääke 'ei toimi'. Osa julkaistavista muokataan uuteen kuosiin että
tulokset vaikuttaisivat positiivisilta - sanoo asiaa tutkinut Erick Turner of the Oregon
Health & Science University.

Tällä voi olla potilaille pahoja seurauksia, kerrotaan New England Journal of
Medicine julkaisemasa tutkimuksessa... 12ta eri masennuslääkkeelle tehtiin 74
tutkimusta, 38 näistä tuottivat lääkkeelle positiivisen tuloksen (hmm. mitenkäs se
tehtiin?). Sensijaan vain kolme lääkkeille epäedullisista raporteista julkaistiin: näitä
tietoja (plus lahjukset) Lääkärit käyttävät reseptin kirjoittamiseen.

Esimerkiksi seitsemästä epäedullisesta GlaxoSmithKline's Paxil-tuotteesta vain kaksi
julkaistiin. Pfizer's Zoloft-lentämään opettavan psykedelin tehottomuuden osoittavista
tutkimuksista 2/3 jäi julkaisematta. Turner & co eivät tiedä syytä: vaikuttaa siltä että
alan julkaisut haluavat kirjoittaa vain onni$tumisista. (Miksiköhän?)

BOSTON Unfavorable Drug Studies Not Printed
Thursday, January 17, 2008 9:21 AM
newsmax.com/newsfront/Unfavorable_Drug_Studies_/2008/01/17/65153.html



Kipulääkkeideillä ryöstetään rahvas monin eri tavoin.
- Nimileikeillä varmistetaan että rapakon takana murhaava pillerinimike ei eksy EUkkulan
aivopiestyjen silmille...
- Hinnoittelulla varmistetaan maksimikate - aina löytyy ristisuojaan uskovia jotka luottavat
että kalliimpi on tehokkaampi.
- Särkee milloin mihinkin: ristisuoja-uskovaiset uskovat kritiikittä tietenkin tieteen tietävän.
Tottakai vihiriä erikoisselkäsärkypilleri auttaa selkään, punainen kuukautisvaivoihin, violetti
korvainväliin. Ainesosat samat, mutta vaikutus paketin tekstin mukainen.
- Masennukseen tietty auttaa vain täystyrmäys eli opi lentämään annokset. (Ei näy mainoskuvissa)
Lääkärisi Cayman-saarten seminaarimaksuilla pumpattu KELA-korvattu eli veronmakajain taskusta
otettu satakertainen hinta. Keskustele toki lääkärisi kanssa, kokeilkaa yhteisymmärryksessä kaikkea
kunnes sinulle löytyy oikia värivaihtoehto.

Ylläolevat särkylääkeosirispaketit ovat lähes identtisiä - hinta 3-8 dollaria ... hinta riippuu
ilmeisesti värillisestä osiriksen kuvarasiasta. Migreeni-kuukautis-selkäsärky tarvitsee tietenkin
eriväriset pillerit, orjain usko olisi vaarassa ellei eri värivaihtoehtoja ristisuojaan löytyisi.



CIN-syndrooma: "Olipa onnistunut kuva!"

"Olipa onnistunut kuva! Tästä näkee mikä potilasta vaivaa - potilas tosin kuoli kuvaukseen...
Tätä kutsutaankin CIN -syndromaaksi sillä (kuolleen) kuvanlaatu on erinomainen...

Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI) on julkaissut suosituksia
kuinka ja mitä varjoaineita verisuonten kuvauksissa tulee käyttää: joku kuvan kontrastia parantava
varjoaine näet on hyvä ja kuvauskin onnistuu erinomaisesti - potilas kylläkin kuolee munuaisten
tuhotumiseen  (CIN). January 2007 issue , Journal of the Society for Cardiovascular Angiography
and Interventions. Dr. Schweiger  sanoo että (CIN) on harvinaista mutta arvelee että ehkä ei ole
suotavaa että sadasta potilaasta 3 kuolee varjoainekuvauksissa?

(SCAI was organized in 1976 under the guidance of Drs. F. Mason Sones and Melvin P. Judkins. )
December 11, 2006 sciencedaily.com/releases/2006/12/061211124125.htm

MRI / CT-Scan -  läpivalaisu tappaa solukkoa...

Suamen yksityis -ja keskussairaaloissakin läpivalaisu on katetta tuova tohtorien
karusellikansanhuvi: kuvia pitää räpsiä olipa tarvetta tai ei. Onhan lompakkosi kultarannat avaavana
lähteenä toki mielenkiintoinen tapaus... ja myöhemmin, hoitoamme tarvit$eva syöpätapaus.
Kauhistus mikä maalainen oletkaan jos kyseenalaistat tämän tieteen ja yli-ihmisten sinulle
lahjoittaman mahdollisuuden!
CT scan = Computerized Tomography, tehdään röntgensäteillä laitteessa joka pyörii
läpivalaisten solukkosi joka suunnasta, kroppasi 'syvä-gillautuessa' - työntyen tarjotimella 'uunissa'
eteenpäin. Älä tätä vaivaudu lääkärillesi selittämään: "oih eih, ei meillä TUOLLAISIA vanhoja
laitteita enää...(=hihi, olethan hiukka höpsö)" ... eihän toki: tehot tänään 1000x.
MRI Magnetic resonance -kuvauksessa saadaan solukko värähtelemään massiivisin magneetein
radiotaajuudella: solun kannalta 'on sama' millä sen rakennetta vaurioitetaan. Tekniikka-aihetta ei
tässä voi käsitellä - ero tietenkin on. MRI suojaohjeissa sanotaankin että kuvauksessa pitää olla
lääketieteelliset perusteet ja potilaalla merkittävä vaara jonka hoitamiseen läpivalaisukuva tarvitaan.

CT säteilytys ongelman kartoitusta: ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.13.10556

'Uutisia:'

- Koko kropan läpivalaisu/kuvaus lisää syöpää: Kun 50 henkilöä kuvataan
vuosittain, yhdelle heistä aina syntyy 'sivuvaikutuksena' syöpä. Yhden CT-kuvauksen
säteilymäärä vastaa säteilyannosta 2km päässä ydinräjähdyksestä (Nagasaki tms) -
näin sanoo radiation biologi David J. Brenner, Columbia University. Brenner ja
Elliston mittasivat että yksi CT scannaus aiheuttaa potilaalle n. 12 millisievertin
säteilyn...By Thomas H. Maugh II and Daniel Costello, LATimes: More Cancer Risk
Seen in Full-Body CT Scans latimes.com/news/science/la-sci-
bodyscan31aug31,1,3091872.story?coll=la-home-headlines August 31, 2004



- Miljoonat amerikkalaiset saavat tarpeettoman syöpäriskin (hmm. tarvitsemme potilaita...)
'super röntgensäteistä.' Parissa vuosikymmenessä jopa 2% syöpätäpauksista on lääketieteen itse
aiheuttama, raportti kertoo. Noin 62 miljoonaa skannausta tehtiin USAssa v.2006, 3milj. vuonna
1980.  Report Links Increased Cancer Risk to CT Scans 28/11/2007 10:48 PM
newsmax.com/newsfront/Report_Links_Increased_Ca/2007/11/28/53027.html

- Itse aiheutamme itsellemme syövän. NYTimes 1/2014  We Are Giving Ourselves
Cancer
Yksi CT-scan on 100-1000 kertainen keuhkokuvaukseen verraten. Huom: jo
keuhkokuvien määrää tulee rajoittaa yhteen vuodessa... National Cancer Institute
teki tutkimuksen 2009. Siinä arvioidaan että CT scannaukset USAssa 2007 tulevat
aiheuttamaan 29,000 syöpätapausta ja 14,500 enneaikaista syöpäkuolemaa. (Hmm.
Hyvä. Vatikaanin väestönvähennysProjekti onnistunut?)

Eräässä New York sairaalan tutkimuksessa todettiin että kolmasosaa sydänpotilaista
passitettiin useisiin CT-kuvauksiin [HUOM. Tässä teksti lähtee leijumaan - ettei
hesarinlukija tajuaisi; kyseessä oli 1/100 -rajattu, erittäin pieni-alainen - EI koko
kropan kuvaus] ...Tämä johti kuulema 100 millisievertin annoksiin - jota teksti vertaa
säteilyannokselta 5000 keuhkoröntgenkuvaan.
By RITA F. REDBERG and REBECCA SMITH-BINDMAN JAN. 30, 2014
nytimes.com/2014/01/31/opinion/we-are-giving-ourselves-cancer.html

Kuvauksissa käytettävistä Varjoaineista - kuolemaakin pahempi sairaus: Munuaissairaudesta
kärsivä Greta Carolus pumpattiin kuvausta varten täyteen Gadolinium'ia, 'väriainetta'. Neljä päivää
myöhemmin hänellä 'todettiin' NSF, loppuelämäksi sänkyyn halvaannuttava sairaus. No, sattuuhan
näitä vahinkoja: voiko kännykkä pudota WC-pönttöön jos sitä ei viedä vessaan?
In Denver, Greta Carolus, suffering from kidney failure, was injected with a contrast dye containing
Gadolinium, a rare metal. Four days after her MRI she was hospitalized, diagnosed with NSF and
found herself in a wheelchair reports an article at lawyersandsettlements.com. "I wouldn't wish this
on anybody; my worst enemy I wouldn't wish this on. This is just a terrible disease," says Greta.
articlesbase.com/medicine-articles/warning-mri-health-risk-fatal-incurable-illness-946941.html
AJR, April 2008, Volume 190, Number 4 MR Imaging Gadolinium-Based Contrast Exposure

Mielenkiintoisia tapauk eikun Sattuman vahinkoja seurataan hoidetaan: vasemmalla
Gadolium koekanien myrkytysoireiden aikajana, oikealla GE-myrkyn kemiallinen kaavio. Hassua
että jesuiitta obamaon G ee löytyy tästäkin kalmistosta...



Vielä MRI:

Tossa joskus selvittelin tätä mengelen aparaattia, MRI:tä. Jolla yli-ihmiset syövyttävät
kansakunnista kultahampaat laariin...

MRI-Magneettikentän Kohdistettu Säde / Värähtely Kuvaus - kuvaa solukkoa mielettömän
voimakkaan tietokoneohjatun magneetin fokusoidulla radiotaajuus biimillä. Kenttä saa solukon
tärisemään (ja solut repeilemään?) - tuotettu soluvärähtely - resonance - on mitattava suure.
Mittaustuloksista kasataan kolmiulotteinen kuva. Kuva vastaa ihmiskehon rakennetta; verisuonten
seinämän kudos on muuhun verraten erilaista tiheydeltään ja värähtelyominaisuudeltaan - se piirtyy
3D kuvaan vastaavasti havaitun erilaisen värähtelyn/resonanssinsa takia erilaisena.

MRI kohdistaakin mielettömän voimakkaan mg-säteen yhteen pisteeseen. Sädettä ohjataan
kokoajan kolmiulotteisesti, sen liikeradat ovat useinmiten säädettävissä halutusti, voimakkuus
halutusti. Kuvaus etenee - kun koko haluttu 'viipale' on kuvattu, potilasta siirretään hieman
eteenpäin tarjottimella.

Mieletön mg kenttä: jos massiivisesti mg-suojaverhottuun huoneeseen tuodaan jokin rautaesine,
voimakentän alueelle työnnetttäessä se syöksyy kuin ohjus - aukkoon missä potilas on. Välitön
muserruskuolema 'sattui' eräänkin kerran martan tuodessa laitteessa hengitysvaikeuksista
kärsivälle (niin, sekin on eräs MRI-vaikutus) kaasupullon sinkoutuessa ja tilsiessä potilaan
liiskaksi... Liiskaus ei tod ole mikään riski (kerran 10 vuodessa?) - syy miksi kirjoitan on
solukkovauriot joita muodostuu kaikille säteilytetyille.

Lähes kaikki säteily on aina vaarallista, kyse on annoksista. Radiotaajuiset säteilyt 'kypsyttävät'
solukkoa, ja ihan omana empiirisenä kokemuksena kännykän 900Mhz säteily on aiheuttanut
minulle ihoon palovamman (omaa tyhmyyttäni, istumatyössä puhelimen antenni koski ihoon
kuukausien ajan suunnilleen samassa pisteessä.)

Pistemäinen käristysteho 5 kertaa mikroaaltouuni: Kännykän radiotaajuuden tehoalue liikkuu
vain 1-5W alueella, kanat kypsyttävän mikroaaltouunin tehot ovat 500-1000W alueella. MRI
radiotaajuus-säteilijä voi hetkellisesti skannausvaiheessa käyttää jopa 3500W tehoja, jatkuvasti
1kW tehoja 65MHz taajuudella. Kyse on potentiaalisesti vaarallisesta laitteesta joka aina kuumentaa
ja tuhoaa solukkoa, kyse on missä määrin. Tässä käyttäjien taidot (kyseenalaistan!) ovat
avainasemassa. Sen käyttö tulee ehdottomasti pitää minimissä.

Magneettikenttä jopa 60.000x maan magneettikenttä.

www.psqh.com/sepoct06/mrisuites.html - Patient Safety & Quality Healthcare

MRI - Säteellä voidaan myös polttaa solukko: jopa NYTimes kirjoittaa tapauksista missä ihmisiä
on poltettu sisältä. Ken tietää, liekö tahallisesti? Vahingossa se käy hyvinkin herkästi krapulaisen
operaattorin tai huoltomiehen 'avulla'. Tai huollossa laitetun viallisen osan takia yms jne. ...
Laitteiden suojaohjeiden mukaan kuvaus saadaan suorittaa vain lääketieteellisin perustein ja
rajatusti: jos potilas on todellisessa kuolemanvaarassa. Käytännössä keskussairaaloissamme kukaan
ei edes tuota ohjetta tiedä: kuvausta tehdään asiantuntemattomalla (?) henkilökunnalla, mistään
välittämättä ja uudestaan ja täysillä - niin monta kertaa että 'mielenkiintoinen tapaus' saadaan
turpeeseen... eikun kuvattua.



Pahimmasta testissä (?) lampaatkin 'selviävät': kropan sisus lämpesi paikoin jopa 6C° - tunnin
säteilytyksellä ... mitä keittolämpötila onkaan akuutissa polttopisteessä? Testilampaille MRI
säteilyssä annettu RF säteilyannos 1.5- 4-W/kg SAR. Kropna sisuksen lämpömittaus on tietenkin
karkea: tietokoneohjattuna pistemäisenä kyseinen lämpötila on rajusti suurempi - satavarmasti
tuhoaa solukkoa - mutta testissä 5 lammasta 8:sta 'selviää' siitä jopa 8vko (=heh?) ilman
syöbäääääää... AJR American Journal of Roentgenology November 1990, Volume 155, Number 5
Thermal effects of MR imaging: worst-case studies on sheep. B J Barber, D J Schaefer, C J Gordon,
D C Zawieja and J Hecker ajronline.org/doi/pdf/10.2214/ajr.155.5.2120944

An example of the missile or projectile effect of MRI magnets on items containing
ferromagnetic materials.
Images provided courtesy of SimplyPhysics.com



Web Resources
ACR White Paper on MR Safety (2004 Edition). www.acr.org/s_acr/
bin.asp?TrackID=&SID=1&DID=12183&CID=1848&VID=2&DOC=File.PDF
AIA. (2005, October 19). New standard of practice for the design of MRI facilities. The Academy
Journal. www.aia.org/journal_aah.
cfm?pagename=aah_jrnl_20051019_mri&dspl=1&article=article
AIA Guidelines for Design and Construction of Healthcare Facilities (publication information).
www.aia.org/aah_gd_hospcons
FDA's Center For Devices and Radiological Health. www.fda.gov/cdrh
FDA's Medical Device Reporting Requirements. www.fda.gov/cdrh/ devadvice/351.html
VA National Center for Patient Safety MR Hazard Summary.
www.va.gov/ncps/SafetyTopics/mrihazardsummary.html

MRI-CT käsiteSoppa on ollut ja on lääketieteen sisällä - kaikki on näille yhtäjasamaa... No
tietenkin: potilaalle on sama miten sisukset käristetään, lääkäriä ei voisi mielenk kohteen annokset
kiinnostaa vähempää ... kunhan kuvia on paaaljon ja on kirkkaita.

AJR hakusana: MR Imaging Environment dosage error - tuottaa mm. tämän lakimiehen (?)
Pandora's Box-pohdinnan CT-nimikkeen alta. Tieteen kerma: peijaiset omaisten nuotiolla.
American Journal of Roentgenology >  Volume 180, Issue 2 > Potential Legal Ramifications
of Whole-Body CT Screening: Taking a Peek into Pandora's Box , February 2003, VOLUME 180
NUMBER 2 ajronline.org/doi/full/10.2214/ajr.180.2.1800317

MRI kuvaustarve on hysteriaa, rahastusta, sekä lääkärin selustan varmistusta:
kuvatuista päänsäryn valittajista alle prosentin murto-osasta löytyy mitään syytä
päänsärkyyn. Jopa useat viralliset ohjeet lääkäreille kehoittavat lääkäreitä jättämään
potilaansa säteilytys pois.
Many of those MRI and CT scans -- and costs -- are probably unnecessary, given the
very low odds that serious issues lurk in the patients' brains. In fact, several national
guidelines for doctors specifically discourage scanning the brains of patients who
complain of headache and migraine.
sciencedaily.com/releases/2014/03/140317170642.htm



Yksi pieni esimerkki laitteiden lapsuudesta, suami-sairaaloiden ammattitaidosta joka ei ole
muuttunut miksikään:

Pieni Yliopistollisen sairaalan huone täynnä hyvää tarkoittavia 'marttoja'. Niin täynnä
ettei yhtään enempää mahtuisi (15? kpl). Keskellä iso pöytä. Pöydällä 'vuori' ...
avonaisia (!?) irrallisia floppidiskejä.

Yksi disketti sisälsi tuolloin yhden potilaan kuvat. Disketit olivat tuolloin nk. lerppuja
joilla jokaisella oli oma erillinen säilytyskuori. Lisäksi ne kuului säilyttää omissa
laatikoissaan. (Taskumainen kuoren tarkoitus on suojata herkkää datapintaa
käsittelyssä.) Missä näiden suojakuoret olivat? Hmm. Ehkä ne haittasivat ystävällisten
tätien haparoivia rasvasormia.

Hätäiset 30 käsiparia pöyhivät diskettejä kuin heinäkasaa, hiirtä etsien ... osa
disketeistä putoili suloisten jalkojen alle - hellästi rusahdellen poljettuna lattialla.

Varttitunnin sairas-operaation tulos: "Ei. Ei sitä löydy ... nyt täytyy lähettää mutikaisen
mummolle uusi pyyntö varjoaine kuvaukseen"... (eh, vain 200km matka?)

Kyseisessä kalmansadussa oli Yliopistollinen CT varjoainekuvaus,
röntgensäteilytyksellä. Siinä laitetaan selkäytimeen äärettömän vaarallinen piikki ja
[siis vain potilaalle] varjoaineruiskaus.

Vaikka laitekanta on muuttunut, kysely ylilääkärille tuottaa yhä tänään saman meitä
lohduttavan vastauksen: "Mutta eihän haittaa vaikka potilas halvaantuu, kellarissa on
paaljon käyttämättömiä rullatuoleja ... ja vielä ilmaisia potilaalle."

Heh. uusic's män mutta mänköön...



MRI huoneeseen jäänyt happipullo lensi MRI magneetin vetämänä magneetin sisään jossa
pieni poika oli, murskaten pojan pään. Tyypilliseti tälle laitteelle - poika oli alkanut valittaa
tyypillisä MRI tuottamia hengitysoireita jolloin huoneeseen tuotiin happipullo... ABC News July 31
2001 Boy, 6, killed in freak MRI Accident. Kyseinen vaara ei todella ole merkittävä : otin
esimerkin esittämään sitä massiivista mg kenttä- säteilyä, mikä MRI:llä saadaan kohdistettua yhteen
soluun - eikä solu siitä ehjänä ikinä selviä. "Onneksi saatiin hyvät kuvat ... ja jos ei, otetaan
uusiksi." Terveisin rakas radio olo logisi .

Kuva onnistui, potilas kuoli -onnettomuuksia voisi olla Global 20kpl/v - kerran 5-10 vuoteen /laite.
Kaikki titenkin pidetään salaisena; arvioni silkka nettiselailun tulos.katso kuinka tälläinen voi
tapahtua: video: metacafe.com/watch/2194395/mri_scan_accident/ ... psqh.com
/component/content/article/137-november-december-2011/992-mri-safety-10-years-later.html

Mummo selvisi säteilytyksestään hengissä, martta toi hänelle rollaattorin. Hups! Kuinka
ollakaan, sinne se lensi! Onneksi MRI kitaan puijattu sankarimummelimme ei ollut enää
kidutuslaitteen sisällä... Laite saatiin toimintakuntoon päivää myöhemmin: magneetin alasajo kesti
päivän, lattiaan porattiin ankkuriruuvi johon kiinnitettiin vinssi. Sillä kärry vinssattiin pois
jättimagneetin kidasta... Pääasia onnistui: kauniit kuvat! Eihän kuvillans mitään tehnyt, mutta se
bi$nes. Lue Lisää: simplyphysics.com/flying_objects.html



MRI järjestelmän Helppo ja yksinkertainen toimintaselitys löytyy tästä:
http://science.howstuffworks.com/mri1.htm

Skanneri ja sen massiivinen sähköisesti vahvistettava magneettikenttä. Kuinka ollakaan
räjähdysaltis jäähdytys helium 'ikäänkuin unohdettu'... : teräksiset rojutkin (pun) lähialueelta
sinkoutuvat aukkoon survoen kaiken sielläolevan mehuksi (nuoli). Em. räjähdys, potilaskuolema
Erittäin Harvinaista, Erittäin Salaista... onneksi?

Solukon värisyttäminen tarkasti fokusoiduilla radioaalloilla mg-kentässä on kaikkea muuta kuin
luonnollista tai niitä hoitavaa: joka ikisessä kuvauksessa kärsivä solukko alkaa myös lämmetä kuin
mikä tahansa paisti
mikroaaltouunissa. Käyttö-
ohjeiden mukaan kuvata saa
vain pakottavissa
hoitotarpeissa,
mahdollisimman rajatusti,
mahdollisimman pienillä
kenttävoimakkuus -asetuksilla.

Suomilaislääkäri ei näistä
ikinä ole kuullutkaan, ja jos
olisi, kuvanlaatu ja runsaus on
hänelle ammattiylpeyden aihe,
potilaan asiasta kysyminenkin
raivarin aiheuttava tabu.



Miljardien Solujesi sisällä on tälläisiä planeettoja kaupunkeineen. Tyhjä alue on nk. roska-
dna:ta - kunnes sille löytyy joskus selvitys... :( ...Solun sisäisten planeettaisi asukit häiriytyvät MRI
massiivisen mg -kentän pistemäisestä fokusoidusta osumasta pankkiin... ne nousee kapinaa -
aiheuttaa vapinaa...

Mitocondriota kutsutaan planeettajärjestelmäin energian säätelijöiksi. Kun 'sen asukkaiden
mielestä' joku mättää, mitocondrio kytkee 'sähköt pois'. Solut toisens jälkeen heittäytyy seljälleen,
ja ukosta tulee räkä - ihan tollee naps. Ukkoa katselevat eivät ymmärrä mitä sisällä katselevat ja
ajattelevat että om-pas-lais-ka... Eikä ukko itsekään ymmärrä - mitä ydinvoimalain näkymätön
ydinsäteily (tekee saman) hänelle teki: 'mikään' ei toimi, ei lihakset, ei ajatus... Tälläisten eri
lähteiden aiheuttamien säteilyjen vauriot voivat ilmitulla miten tahansa [kielletty aihe] ... tutki esim.
Fukusima blogini: nipponin ydinsaastesaarella säteilytettyä ihmistä ei paikalliseen sairaalaan oteta -
jos selittää saaneensa fukupilvestä säteilyannoksen ... kyltti ovella: emme vastaanota säteilysairaita!

Vastaavanlainen ilmiö (oikeesti ei) löytyy kalastajan nostattaessa matoja: kaksi tappia maahan,
siihen töpselistä 240VAC - madot kihisevät pinnalle. Ja ovatkin tämän käsittelyn jälkeen kuin
räkää...



Connecticut: Bristolin sairaala on saanut huomautuksen: eräs potilas sai 10x lääkeannoksen,
toinen poltettiin pahoin MRI-kuvauksissa... Bristol, Conn. —  Connecticut regulators have
disciplined Bristol Hospital foxnews.com/story/0,2933,475125,00.html

Aivosyöpäpotilaita 'hoidettiin viallisilla' laitteilla: Brainlab, Munich, Germany
antoi EUssa sairaaloille varoituksen vähäisestä laiteviasta jossa oli pikkuinen
kohdistushäiriö. Se ei kuulema aiheuta ongelmia. USAssa sama varoitus sisälsi
maininnan että potilas saattaa kuolla...
Brain Cancer Patients Treated with Faulty Machines ... In 2004 and 2005, 24 patients
in Epinal received as much as a 30 percent overdose of radiation ... Four of these
patients died, and their families are suing the hospitals, claiming that the deaths were a
result of the overdoses. Friday, June 15, 2007
foxnews.com/story/0,2933,282994,00.html

Sairaalassa varmennetaan lähtösi: jokapaiväinen MRI kuvaus on tapana suorittaa varmuuden
vuoksi vakavasti saireille - eiväthän ne muuten pysy vakavasti sairaana. Ja kuvia piti toki saada,
ikimuistettavan mielenkiintoinen tapaus, olihan? Hospitalized patients are also often scanned
routinely once a day when they are very ill NYTimes RONI CARYN RABIN
Published: June 19, 2007 nytimes.com/2007/06/19/health/19cons.html?&adxnnlx=1182266494-
9tOnbTBkQP2q+tLLkZ0Q6Q&

Lasten Säteilytys Hammaslääkärissä: Video:The Price of a Smile
Nicholas Dello Russo, DMD, MScD; Harvard University Medical School: "Skanneri säteilyttää
aivot, silmät, kielen, sylkirauhaset, selkäytimen ... kaikki elintärkeitä organismeja jotka ovat herkkiä
ionisoidun säteilyn vaaroille - ja jotka eivät liity hammashoidon tarpeisiin. En voi ymmärtää miksi
laitteistot eivät anna yksinkertaista ilmoitusta skannerin säteily-yksikölle ohjelmoidusta eli
käytetystä säteilyannoksesta, paljonko kukin säteilytyskerta tuotti potilaaseen säteilyä,
yksinkertainen annosmäärä..."
Säteilyteknologian asiantuntija Dr Brenner: "olemme huolissamme erityisesti lasten (thyroid)
kilpirauhassyövästä ... väite siitä että säteily kerta annos olisi 'vain' Lentoaseman läpivalaisun
kokoinen, ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa (10x-70x)

"Radiation Worries for Children in Dentists’ Chairs An image from a cone-beam CT scanner used
by dentists. By WALT BOGDANICH and JO CRAVEN McGINTY
Published: November 22, 2010 .nytimes.com/2010/11/23/us/23scan.html Dental Cone-beam scan,
3-D technology, sometimes known as volumetric imaging. Video: The Price of a Smile
video.nytimes.com/video/2010/11/22/us/1248069363524/the-price-of-a-smile.html

Onko Lääkärisi täyttänyt tätä lomaketta? Eipä tietenkään... ja ao. linkit mukaanlukien -
EI VARMASTI!





"UUTINEN" ... hetipiansitten kunensin rahvasta säteilytetyy 60vuotta.

Yle: Säteilyturvakeskus huolissaan turhista röntgenkuvauksista

Säteilyturvakeskuksen mukaan sairaaloissa ja hammaslääkäreillä otetaan paljon turhia
röntgenkuvia, kertoo Yleisradio. Säteilyturvakeskuksen mukaan röntgenkuvia ei
pitäisi ottaa pelkästään seurannan takia. Sairaaloissa tehtyjen selvitysten mukaan
turhia röntgentutkimuksia tehdään huomattavia määriä. Ylen haastatteleman
Säteilyturvakeskuksen valvontaosaston johtajan Eero Kettusen mukaan lääkärin pitäisi
aina arvioida kuvauksen tarpeellisuus ennen kuvan ottamista. Röntgentutkimuksia
tehdään vuosittain miljoonia, koska se on nopea tapa päästä alkuun tutkimuksissa.
Yleisesti röntgenlaitteiden turvallisuus on tosin parantunut viime vuosina. Kaikkein
suurimmat säteilyannokset tulevat tietokonetomografialaitteista.  Myös TT-
tutkimusten suhteellinen määrä on kasvanut, mikä on huono kehitystrendi. Toisaalta
annoksia on pystytty tiputtamaan viime vuosina myös sillä puolella, kertoo Kettunen
Ylelle. Lähde: Yleisradio LIISA LAHTI liisa.lahti@ilmedia.fi
iltalehti fi/terveys/2015040919488522_tr.shtml Torstai 9.4.2015 klo 10.02

...käypäs YLEn tarkistamassa joko tämäkin 'uutinen' on deletoitu chernobylin miiluun.

Miksi salasäteilyttämisesi turvaava keskus on yllättäin 'huolestunut' lasten hampaista? No
tietenkin, jäävuoren huipun loistavasta lumihippusesta on hieno työntää rahvaalle iltasastu tuubaa
samalla kun 'koneistonsa' säälimättömästi säteilyttää kansaa syöpähoitolat täyteen. Lue tämän
kaamean 'keskuksen jatkuvista kalmantöistä 'Chernobyl Raporttivuoto'.

Nyt Siirryn taas uutisleikkeisiin:

Lääkäriä tutkitaan jopa 300 kuolemasta
Julkaistu: 27.3.2013 11:04 iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288551660537.html?pos=alista-14
Brasilialainen naislääkäri on saanut tähän mennessä syytteen seitsemästä murhasta. Viranomaiset
tutkivat hänen osuuttaan jopa 300 muuhun tapaukseen, ...Tohtori Virginia Soares de Souzaa
syytetään hengityskoneissa olleiden ihmisten hapensaannin katkaisusta ja tappavien
lihasrelaksanttimäärien pistämisestä uhreihin.

Isä alkoi tutkia lapsen ravistelu-kuolema syndroomaa - myi talonsa todistaaksensa
patologin väitteet vääräksi. Hänen 12v tytärtänsä syytettin valvomansa naapurin
vauvan murhasta - joka oli kuulema kuollut ravistelemalla. Patologi Smith joka
lausunnon kirjoitti, vähät välitti seurauksista - kuten myöhemmin 20 muun
petostapauksen kohdalla... Isä maksoi tästä oikeustaistosta 150.000$ . Isä löysi useita
(19kpl) tutkimuksia joissa em. patologien teoria todettiin vääräksi, mm Ann-Christine
Duhaime'n tutkimus Journal of Neurosurgery in 1987, Children's Hospital of
Philadelphia.



Dad dove into research on Shaken Baby Syndrome, sold house to prove disgraced
pathologist wrong. Apr 04, 2008 04:30 AM Theresa Boyle
He knew it had to be a mistake. His 12-year-old daughter was charged with
manslaughter, accused of causing the death of a toddler she was babysitting. A
renowned pathologist, Dr. Charles Smith, had said it was a case of Shaken Baby
Syndrome. thestar.com/News/GTA/article/410134

Vuosikymmeniä antipsykoosipillerit olivat pikkujuttu. Nyt ne ovat parhaiten myyviä tuotteita,
vuonna 2010 myynti pelkästään USAssa oli $15mrd. Yllättäin näiden Sivuvaikutuksena voi olla
myös Oikeusjutut ... ...tilisiirrot, lahjat, lounaat, tohtorien paratiisimatkat, väärennetyt 'tutkimukset',
haamukirjoitukset lääke 'tieteen' julkaisuissa, konfrensseissa mainostaminen ja tilisiirrot...

Potilas lihoo 5kg vuodessa - samanaikaisesti julkaistaan 'tutkimus' jonka mukaan paino on
pudonnut. .. Lakimiesten bisnekset voivat hyvin: AstraZeneca on pyrkinyt piilottamaan
diabeteshoitonsa painon noususta uusien myrk siis pilleriensä, piikkiensä kanssa läträtessä.
Positiiviset asiat paisutettiin, negatiiviset katosivat.
Side Effects May Include Lawsuits By DUFF WILSON
Published: October 2, 2010 nytimes.com/2010/10/03/business/03psych.html

Flunssarokotteen osuus tappavassa Guillain-Barre syndroomassa (roomassa?) on selvityksen
alla. Syndrooma iskee hermojärjestelmään ja voi halvaannuttaa. Vuonna 1976 40 miljoonaa USAn
kansalaista saatiin massahysterialla ottamaan tämä piikki - rokotekampanja keskeytettiin 25 ihmisen
kuoltua. telegraph.co.uk/health/swine-flu/6038460/Doctors-told-to-watch-for-Guillain-Barre-
syndrome-during-Swine-flu-vaccination-programme.html By Rebecca Smith, Medical Editor
Published: 2:38PM BST 16 Aug 2009 Flu jab analysis: Link between swine flu jab and deadly
syndrome will be probed

Calvin Timberlake'n selkärangan tekovälilevy hajosi ja piti vaihtaa. Onneksi (?)
vielä kuitenkin kykenee nostamaan oikeusjutun.
Prodisc  Dr. Jack E. Zigler (hmm. myyntitykki) tutki tuotetta ja yhä kehuu miten tuote
on paljon parempi kuin potilaan oman välilevyn korjaus. Kuten aina, omat
taloudelliset intressit takana - tässä ne vaan sattumalta paljastuivat.

Tuotteen takana on yhteensä 17 tutkimuskeskusta - joista KAIKKI hyötyivät
taloudellisesti tämän tutkimuksen onnistumisesta...

Selkärankabisnes onkin lääke tieteen' kulmakivi: heti ensimäisenä päivänä kun
koulukkaille on kerrottu että olette yli-ihmisiä, nurkkaan kannetaan luuranko jossa se
jököttää koko koulutuksen ajan. Kysellä ei saa esim. että miten se pysyy pystyssä:
eläissäni en ole kävelevää luurankoa nähnyt - (mutta enhän olekaan yli-ihminen). Kun
mekaniikan perusrakenteiden ymmärtäminen ontuu - kuinka nämät sen voisivat
korjata!? Luusto on pelkästään tukirakenne lihaksistolle - joka toimivana pitää
ihmisruumiin koossa - sekä selkärangan nivelistön erossa toisistaan. Lihaksisto taasen
on 70% vettä - eli nestejärjestelmä: kun nestejärjestelmä ei toimi, eivät toimi
selkärangan nestetyynytkään eli nk. välilevyt hermoratamassasta puhumattakaan. On
päivänselvää että huonosti voiva nestejärjestelmä tulee pettämään myös



selkärangassa (vrt. yllä esim jossa rokotus liuotti lihaksiston) . Tähän tämä 'tiede'
tarjoaa täydellistä nestetyynyn poistoa, leikkausta jossa nivelet jäykistetään ... ja
siirretään rasite entistä pahempana jäykistetyn tuplanivelen päihin.

Eddie Seal, REED ABELSON, Published: January 30, 2008 The New York Times
Some of the nation’s most prominent spine surgeons hailed it as a medical
breakthrough.
In Spinal Device Research, Questions on Conflicts
nytimes.com/2008/01/30/business/30spine.html

Tietoisku Latinan Labyrintteihin. Täysin uusi ja ennennäkemätön.

' Esipuhe':
From: E M

Tässä tietoa miten kadulla meni:
Minä(30v.) ja kaverini(24v.) menimme kenkä suutarille. Tiesin,että siellä on yksi nainen
töissä jolla on paljon selkä kipeä ja että toinen jalka on myös lyhyempi. Rukoilemme
Jeesuksen nimessä jalkaa kasvamaan ja jalka kasvoi!! Sitten myös naisen mies tahtoi
että rukoilemme myös hänen jalkojen puolesta kun hänelläkin sattuu olla lyhyempi ja
hänenkin jalkansa kasvoivat. Sitten siellä oli vielä töissä yksi harjoittelija(entinen muslimi).
Hänelläkin oli toinen jalka lyhyempi ja rukoilimme myös niiden puolesta ja kasvoi. Huhu
levisi kolmen jalat kasvoi. Harjoittelijan vaimokin sattuu juuri tulla paikalle ja hänkin oli
todistamassa näitä ihmettä. He tahtoivat vielä että rukoilemme myös heidän koko
perheen puolesta ja he olivat todella liikuttuneita ja vielä enemmän kaikki olivat todella
ihmeissään! Saimme kadulla monille kertoa myös evankeliumia ja hyvin ottivat vastaan:)
KIITOS JEESUS HÄNELLE KAIKKI KUNNIA!
Terv. M.E. 19.2.2015

Sitten asiaan: toki jalan kasvamis ihme on Kaikkeuden Herralle mahdollista. Todennäköisempää
tässä ilmiössä on kuitenkin surkastuneen tai jännittyneen lihaksiston vapautuminen - kun
syntikuorma otetaan selästä pois. Pyhän Hengen kosketuksessa voi näin tapahtua. Pahankin hengen
kosketuksessa tapahtuu tälläistä-  lähinnä päinvastoin - nyt tuossa mitä ilmeisemmin on kyse
vapautuksesta.

"Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina
päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on
Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista
vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?" Ja Hänen näin
sanoessaan kaikki Hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi kaikista
niistä ihmeellisistä teoista, joita Hän teki. " kirjoittaa Luukas, Lääkäri 2000v sitten.

Tämä vapauttaminen, saatanan nuhtelu, sidottujen vapauttaminen onkin niitä jokaisen
opetuslapsen ensimmäisiä tekoja joita Ilmestyskirja kehoittaa opetuslapsensa
täyttämään tänäänkin.

Kun ihmisen fysiikkaa tutkii, havaitaan että ei tarvita kaksista lihasvetoa kun lonkan asento jo
muuttuu. Lonkan asennon taasen voi todeta vain läpivalaisussa, röngenissä tms. Läskikasamme
ollessa puettuna, ei voida tätä asentoa ulkoa havainnoida. Sensijaan lopputulos, jalan pituusmitassa



oleva epäsuhta on selvästi havaittavissa, 'mitattavissa'.

Kun sitten lihaksisto laukeaa kun Abrahamin tytär päästetään opetuslapsen käskystä ja kätten
kautta vapaaksi, pääsevät jalat takaisin oikeaan asentoon. Jalka silminnähden 'kasvaa' - mutta
fysikaalinen syy on edelleen piilossa piilossa piilossa. Kts. liitekuva.

Eikä ainoastaan synny selkärangan, vaan kaikkien lihasten vapautus. Ja henki pääsee
hengittämään, ihmiselle annetaan vapaus päättää asioistaan. Orja pääsee synnin köysistään vapaaksi:
muslikin saa tilaisuuden ottaa vastaan rakkaus totuuteen - Totuuteen joka on Persoona, Hän, meidän
kaikkien elävitten Herra tahdoimme tai emme. Tämän rakkauden vastaanottaminen on askel kohti
pelastusta tässä ainoassa nimessä, Jeesuksessa Herrassamme - ja on pelastuksen edellytys. Ellei ota
tarjottua rakkautta Totuuteen, pelastumahdollisuutta ei ole - saatana saa pitää sidottuna. Vain
opetuslapsen kautta nuo köytensä voidaan rikkoa - Jumala on ympärilläolijoiden pelastuksen sitonut
Poikansa Veren kautta siihen mitäs opetuslapsensa tekee.

OSA B.

Samoin liitekuvan kakkososassa kuvataan kirurgin kilopalkka: nestetasapainon häiriössä joka
meille pakkosyötetään kaupan ja apteekin hyllyiltä, selkärangan nivelten tyynyt eli nk välilevyt
eivät kestä. Kun tämä mekanismi pettää, seuraa särkyjä monesta eri syystä. 'Apuna' tarjotaan koko
tyynyn tuhoamista, nivelten 'hizaamista' yhteen. Ratkaisuna siis lopulta toimivan ruodon sijasta
ihmiselle masinoidaan harjanvarsi. Samassa yhteydessä norsunluutornista todetaan mystinen
skolioosi -rangan vinous. Mystinen - koska 'tiede' ei tunnista sanaa pahuus, synti.

Kaikki tämä johtuu siitä, että ei tunneta ihmisen rakennetta. Ja miksi ei tunneta? Koska
latinakielinen liturgia estää oppimasta ensimmäisestä istunnolta alkaen - mitään ei saa
kyseenalaistaa, kaikki tieto on 'meillä': istu ja kuuntele! Ellet istu, olet heresy, harhaoppinen
kerettiläinen joka kuuluu tuhota. Niinpä kaksijalkaiset eripariliturgiatuotteensa, isoin egojen
pullistukset, nk. lääkärit ovatkin oppineet olevansa kaikkia muita aina viisaampia, yli ihmisiä vailla
minkäänlaista vastuuta mistään. Tutustuit jo tähän jos tänne saakka jaksoit lukea...

Ihmiskroppa - ensimmäisen latinanoppituntinsa liturginen kohde = nukke joka seuraa
vastaanotollesi saakka: nurkassa roikkuva luuranko. Roikkuva!? Aivan, se roikkuu koska ei
itsenäisesti sekunnin sadasosaa pysy pystyssä. Ja tämä toimii lääke 'tieteen' - falsely so called -
tukirankana! Vieläpä voisin esiintuoda merkillisen henkilökohtaisen havainnon: yhtään luurankoa ei
ole kävellen vastaan tullut!

No mikä mättää? Rakennemekaniikan oppia näille norsunluutornien asustajille ei ole koskaan
annettu. Se on aihe mitä syntymästäkään ei saa - ellei harjoittelun ja epäonnistumisten kautta opi
Kaikkeuden Luojan Lakien perusasioita.  Yksikään ihmisruumis ei ole luuranko - vaan vesipussi.
Yli 70% vettä. Pussi pussin sisässä x 30000... pussin sisässä vesipussinsisässä. Jokainen 'Lihas' on
lähes kokonaan nestettä. Kalvorakenne toisensa sisässä jänteineen. Jotka ovat kuin meduusa
laiturilla - jos luut poistetaan. No kas tässä. Tässä tulee luiden tehtävä esiin: ne toimivat lihaksiston
elikkä vesipussiston kiinnepisteinä. Ihmisruumis - lihasmassa saa muotonsa vain kiinnittymällä
tukirankaansa tasapainoisesti. No pitää hiukan löysätä: jossain löytyy ymmärrystä - mutta vielä
mennee tuhat vuotta ennekuin tämä oppi pääsee kilopalkkakirurgien pöydälle.

Lue: classes usc edu/architecture/structures/Arch613/lectures/14-Membranes.pdf



Kun otetaan lihaksisto, sen supistumiset hermoärsykkeiden kautta, nestetasapainon yms
mielettömäin monimutkaisten voimavaikutusten kautta huomioon, havaitaan luuranko-ruodon
funktio: tukirankajärjestelmä. Tämä irrallisista palasista kasaan liimailtu pala peli, pelittää vasta
sitten kun se on reivattu vanteillaan sopivalle kireydelle tasapainoisesti - kuin purjelaivan masto.
Siinäkin ilmenee muurarirapparin perusviisaus: laasti ei pidättele tiiliä kiinni - vaan pitää ne erossa
toisistaan. Kuin tukiranka joka pysyy muodossaan joka puolelta tulevain lihas-jänteiden tasaisen
vedon ansiosta. Rakennapa kuvan mukainen legopalikkasysteemi naruineen ja havainnoi miten
LIHAS X säätelee mittaa X.

Piirrä ja lisää itse kuvassa olevalle Lääketieteen nurkkajumalalle - ihmekapistukselle lihakset
- tai vaikka vain ääriviivat hahmotellen - tajuat paremmin mistä on kyse. Liitepiirros havainnoi
myös em. Abrahamin tytärtä jämähtäneenä - odottamassa uudestisyntyneen antamaa
vapautuskäskyä...

Jos jossakin tämä asentovirhe havaitaan, se tapahtuu todennäköisesti kiropraktikolla, hierojalla,
hermoratahierojalla. Heillä on  (jos on) ymmärrystä jämähtäneiden lihasryhmien laukaisemiseen.
No ainakin enemmä kuin minulla... Lääkäri jolle asiasta ei kerrottu ole, kauhistuu jos kysyt tästä,
hän merkitsee arkistoonsa - sinun rekisteriisi: "hankala tapaus". Toki pillerivarastostaan aletaan
kaivella muovikasseittan 'auttavia' reseptejä, siihenhän pilleritehtaan koulutus on antanut valmiudet.
Ja mitä enemmän myy, sitä varmemmin pääsee pariksi viikoksi Pfizerin etelämeren symposiumiin.

Tälläinen jännitys voi johtua esim. auto onnettomuuden tai jonkun muun trauman yhteydessä
tulleesta jännityksestä joka on jäänyt krooniseksi. Mukana myös Luukaksen ylläkertoma tapaus:



Edelleen kunnia Jumalalle, jatkakaa rakkaat kadullamenijät tällä linjalla. Järkihän ei
kellään väisty jos asiat ovat ylhäältä. "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle
ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!"

Teepä empiirinen koe. Ota pakastepussi, täysin löysä materiakappale itsessään. Lisää lavuaarissa
siihen vettä. Täysin muodotonta materiaa itsessään. Kiristä pussia: mitä tapahtuu? Pussi jäykistyy
kuin kiveksi. Näin toimii lihasmassakin kalvojensa - kuin purjeveneen masto vantti - 'narujensa'
avulla. Muodon tälle antaa kiintopiste - tässä käsitellyssä rakenteessa luuranko. Tai tarkemmin
sanoen, muotosi määrittää lihasryhmien kireys suhteessa kiintopisteisiin... mielettömän
monimutkainen yhtälö - kuin jumalan kuvan kuuluu syntyjään ollakin, yli järjen menevä.

Kaikki siis tasan päinvastoin kuin lääkärillesi on opetettu! No mitä mahdollisuuksia kirurgille
tahi kellekään norsunluutornissa jää korjata selkäsi kipua. Ei mitään muuta kuin pillerivalhe.

Rakennetekniikan asiantuntijat toki tietävät nämä. Heille ei olekaan asetettu rokotesirun tms
kautta väestönvähennyspaineita tai pillerinmyyntikiintiöitä.

Ylempi rakenne ympäröivän materian kera on jäykkä kalvon kireyden takia, alempi löysänä kuin
läskimahan ihra - jolla selkärankaisuudesta ei tietoa ole.



Roomanristien palvoja Richard III koki ruususodassaan kalmankovan kohtalon. Ykseyden,
rakkautensa ja ekumenia -kellariensa venytyslaitteisiin kyllästyneet viharikolliset mätkivät hänet
miekkojensa kera silpuksi. Nyttemmin vallan kahmineet ruusuritari jälkeläisensä kaivoivat
jäämistöt esiin pitäen niiden ympärillä tanssiaisia. Vrt telegraph Richard III ritaritarustot 2014-2015.

Taiteilia asetteli luunsa ihanan kuvauksellisesti - aivan kouluoppien mukaan oikein eli 100% väärin

Kuulema tämän ryöstöretken hävittyään raatonsa heitettiin liian pieneen kuoppaan... Viime vuonna
2014 jämät kaivettiin ylös ritarillista pääkalloanalyysiä varten: kauheinta kuulema on se, että
dna:ssa EUkkulan siniverilinjasta ei ole tietoakaan. Ja sitten tuo hirveä kyssäselkätauti.

Aiheena tässä on vääntynyt ruoto. Sen ympärille taiteilia on kasannut kylkiluut kauniiseen kukka
kuvioonsa. Tällä on ulottuvuus kirurgien kilopalkkaan ja välilevypullistumaan - jota 'hoidetaan'
tekemällä selkärangasta luudanvarsi. Tässä kuvassa tietenkin välilevytyynyt jotka ovat suurimmaksi
osaksi vettä, ovat tietenkin jo mädänneet ja lorisseet pois.

Tämäkin kuva kaiken muun 'tieteen' valheen avulla jatkuvasti ylläpitää harhaa että ruoto itse
olisi vastuussa asennostaan. Vaikka joustavasti rakennettu ruoto on luu-neste-lihasten vedeltävissä
oleva nappulanaru - muodoltaan täysin lihassolukon kiristysten määrittämä. Niinpä se muovautuu
vuosien kuluessa siihen asentoon mihin lihaksisto sen vetää. Kääntäen: ruodon asento on
muovattavissa 'mihin asentoon tahansa' osaavan muokkaajan tekemänä. Muokkaaja ei todellakaan
ole lihaaleikkaava kirurgi, vaan lihassolukon hydrodymaniikkaa ja lihassolukon, kalvopussien
nestetasapainon ymmärtävä muovaamisen taitava asiantuntija. Missäs sellainen on? Minä en tunne
yhtään - parhainten asiantilaa tajuaa kokenut itseoppinut (=kirjat eivät ole sokaisseet) hieroja.
Itseoppinut. Hmm. esim tutkimalla metsästämäänsä riistaa ja sen ruotoa...

Kyssäselkä: aihe ei tähän mahdu eikä minusta sen selittäjäksi olisikaan. Mutta kokonaisuus
koostuu jostain syystä 'epäsymmetrisesti' kiristyneistä 'lihaksista'. Tällä voi olla monta taustatekijää,
eräänä Uusi Testamentti toteaa demonisen taustan - mikä todellakin on tämän Richardin edustaman
stanistis Templarien pelin nimi. Siitä vapautumisesta Raamattu kertoo. Taustalla voi olla moniaat
muutkin syyt - joihin voidaan vaikuttaa venytyksin. Myös nestetasapaino, ravinto, paastot kuntoon.



Kropan yläosan kylkiluut muodostavat jänne/lihasrakenteen avulla tynnyrikehikon. Se toimii
lihasten ja jänteiden kiinnepisteinä. Kehikko voi vääntyä mutta tynnyrivanteet 'eivät voi' kutistua
kasaan: selkäranka taasen on keskelle kehää' pingotettu' naru - jos on. Allaoleva kaaviokuva vain
rakenteelle suuntaa antava. Ruusuritareiden riehunnasta Lisää, kts: 'Suomi Orwellin Valtakunta'.

Systeemi on äärettömän monimutkainen - mutta siihen voidaan vaikuttaa venytyksin.
Selkärangan on todettu olevan autonominen lihasliikkeitä ohjaava 'tietokone', 'tietoverkko'. Rangan
väärä asento tuo hermosäryt ja aiheuttaa myös välilevyvaurioita. Kirugin touhut näissä tyynyissä
paikkaavat seurauksia vaan syy jää jäljelle - muuttuen pahemmaksi. Mistä tämä(kin)
ymmärtämättömyys 'tieteessä' johtuu? Syyllinen lienee luokkahuoneen hullu työnnettävä luuranko...



Bacteria recruit other species with long-range electrical signals

The same biologists who recently found that bacteria resolve social conflicts within their
communities and communicate with one another like neurons in the brain have discovered another
human-like trait in these apparently not-so-simple, single-celled creatures. Electrical messages sent
by biofilms (in green, at left) recruit new members (in red, at right) to the microbial community. ...
bacteria within biofilms can exert long-range and dynamic control over the behavior of distant
cells that are not part of their communities." January 12, 2017 University of California - San
Diego. Video: youtube com/watch?v=s74WAF3iPKs



Ylläoleva kuva on monesta syystä huono ja virheellinen - toivottavasti edes lihas-jänne
venytyksen tarpeellisuus välittyy katsojalle. Yksikin lihasryhmä jännityksessä vääntää ruotoa sekä
mahdollisesti tukkii sisäelinten tärkeitä 'letkuja'.

Kansa rakastaa valhetta - ja saakin sitä ritaohjelmoinnissa popsia purkin päivässä. Kyseinen
'Englannin' kuningas - rooman bulvaani - haudattiin. Eräs pieni joillekin pahoinvointia aiheuttava
nyanssi on se, että kyseinen raadon DNA ei ole Richard III:lle kuuluva... vaan ei juhlimista haittaa;
popsi pillerisi, lue hesari ja filmaa turvallisesti silliparvien seassa.

Jos valhetta rakastat - älä lue aiheesta lisää. Pilleriuskon ohjelmointikoodin romahduttavat
vaaralliset linkit sivun lopussa.



SELKÄRANKA - autonominen kontrollijärjestelmä
Tässäkohden - josko joku Virallisen Totuuden pappi on tähänasti jaksanut lukea - painakoon
yhtaikaa CTRL sekä/ja W -näppäintä. Kas niin, uppista. Pääsimmepäs sinusta eroon...

Meille muille jotka olemme kiinnostuneet löytämään Totuuden, seuraavassa muutamia pähkinöitä
pureskeltavaksi.

Tässä eräs linkki jossa selvitetään autonomisen liikkenhallinta tietojärjestelmän saloja - elikkä
miten selkärangan neuroverkkotietokone on vastuussa siitä että 'pysyt pystyssä'.

Salk Institute for Biological Studies: Walking on ice takes more than brains: 'Mini-
brain' in spinal cord aids in balance January 29, 2015

sciencedaily com/releases/2015/01/150129132811.htm

Siksihän ihminen kuoleekin jos selkäranka katkee... elintärkiät ohjaustoiminnot: mm.
kävelyn automaatio ohjataan rangasta eikä päästä. Pää tosin päättää minnen mennään,
ranka säätää jalkaterän yms asennot. Loogista: liukastumisen korjaamisliikkeeseen ei
hukata ajattelukapasiteettia tai odoteta sen hitautta, automaattisalamaohjaus. Toki
päällä on ylivalta jalan asentoon - kuten hengittämiseenkin. Pää voi kieltää tahi
pakottaa hengitykseen.

Kun ihminen hengittää, hänen sanotaan imevän kauhkoihinsa ilmaa. Kohta tarina jatkuu ja
opetetaan kuinka happi kulkeutuu veressä solukkoon ja ja ja blaa blaa ... SEIS. Ylipapeilta unhottui
jotain olennaista. Miksiköhän? Liekö salaisuus siinä, että tässä piilee asiakasmääränsä koko $-juoni.
Happi on näetsen elämän eliksiiri, sen puute lääketehtaiden ja lääkärilinnojen elinehto =
sairauksien taustatekijä nro 1..

Ilma > Keuhkoihin > - nyt tosiuskovaisen kvanttihyppy - > happi kulkeutuu jne. Tässä ketjussa
mättää jo perusa-siat! Näetsen ei ilma mene soluihin. Vain happi. Happi joka monimutkaisen
prosessin aikana keuhkoissa 'suodatetaan' ilmasta. Hapen erotusprosessi on niin ihmeellinen ettei
sitä edes insinööri osaa kuin osittain... ja lääkärit vaikenevat kuoliaaksi. Entäspä sitten 'jäte', 4/5
sisään imetystä ilma -nimisestä kaasusta, elikkäs typpi. Mihinkäs typpi katoaa? Lääkärit puhuvat
hiilidioksidista joka tulee hapen polton tuloksena solukosta veren keuhkoihin kuljettamana (Ilmassa
n. 20% happea, 'loput' 80% typpeä).

Selkärangan tietokone määrää suurelta osalta hapen suodatusparametrit keuhkoissa eli veren
happipitoisuuden. Sillä on 'kyky puolittaa' vereen sitoutuvan hapen määrä, päämääränä tietenkin
optimoida lihassolukon annokset. Selkärangan ja sitä puristavan lihaksiston ohjaaman hapen määrä
voi romahtaa: empiirisen kokeen tuloksena silkka hieronta vaikuttaa sormesta mitatun hapen
määrään 20-40%.

Tuo asia on itselleni selvinnyt em. happimttarin avulla seuratessani jatkuvalla seurannalla veren
happipitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Samaan viittaa (lääkärien kauhistelema) punttisalien
tärinäkone: siinä saadaa sopiva tärinä selkärankaan laukaisemaan ja parantamaan lihas kiristyksiä ja
vähentämään särkyä ja hermopaineita. Vaikutetaan tuon tietokoneen toimintamahdollisuuksiin.

Psyyke pelissä mukana: Kun innostuu, lonkan lihaksistossa tapahtuu jotain joka muuttaa hapen
ohjausta. Joku voi sanoa että adrenaliiniruiske - mutta minulla se on takkeella ja todistettavasti
happiruiske. Yhtäkkiä jostain asiasta meuhkatessa kroppa alkaa saada happea! No siitäkös iloinen
inostus eiku lisääntyy... Sama happiarvo täysjysäys tappiin tulee esiin missä tahansa
jännitystilanteessa ja romahtaa tylsän vaiheen alkaessa ja viedessä pois innostuksen.



Vestibular organ: Signal replicas make a flexible sensor. Researchers have shown how signals from
the spinal cord adjust the sensitivity of hair cells in the inner ear to accommodate shifts in head
position associated with active locomotion -- thus ensuring that balance is maintained.
Fluorescence image showing two nerves (stained in red and green), which are responsible for
transmitting information from the hair cells to the brain and from neurons (small green dots) that
alter hair cell sensitivity, respectively. September 4, 2015 Ludwig-Maximilians-Universität
München, sciencedaily.com/releases/2015/09/150904105332.htm

Kuva selkärangan hermojärjestelmän liittymästä korvan tasapainoelimistön neuroneihin.

Ihme: "sokea nainen sai näkönsä
selkärangan leikkauksessa."

Mikävahinko? Vaiko tumpelo
kirurgien virhe...

Tästa voi peilata
hermoratajärjestemän
monimutkaisuutta ja laajuutta,
erityisesti selkärangan osuutta
kokonaisuudessa.



Kaliforniassa paljastui selän valittajien rahateurastus: Potilaita uunittavassa huijausketjussa
sairaanhoitaja-kiropraktikko-hieorja-tohtori-kirurgi ammattilais -jengi. Alan ammattilaisverkostossa
oli kymmeniä (satoja?) toinen toisiaan suosittelevia 'ammattilaisia'. Tällä petoksella saatiin lypsettyä
valtiolat $580milj avustuksis - 4400 potilasta leikattiin aivan turhaa oops siis  tohtori pullean ja
hoizunsa Sharm-el-Shaikin matkan hyväksi.

Leikkauspotilaiden juttuja kuulleena väitän asiantuntemattomasti että suomaliskirugia leikkaa
aina selkäsi kun valitat - 90% turhaa tuskaa... kyse on solun välinesteen vajaakierrosta jolloin
välilevyt menevät lyttyyn. Lymfanestekierto on pää-asiassa ruokavaliokysymys - toki tekijöinä
kaikki omaehtoisesta kodinsaaste-WiFi altistuksesta alkaen...

Sicko hospitano revenue boost : Surgeons, Long Beach hospital executive charged as thousands
patients were illegally referred for spinal surgeries... Schemes involved tens of millions of dollars in
illegal kickbacks to dozens of doctors, chiropractors, other medical professionals, ... 4,400 patients
underwent fraudulent spinal surgeries generating more than $580 million in claims... LATimes
CALIFORNIA, Five charged in alleged spinal surgery kickback scheme, by Hailey Branson-Potts
latimes.com/local/california/la-me-1125-surgery-scam-20151125-story.html



Eräs selkeä potilaan vaikeus näyttää olevan se, että kun kipuisa mikävaan potilas on pitkällään,
happiarvot romahtavat keuhkojen kera: mitä enemmän oot sänkys, sitä enemmän säkys oot ...
Mittari toimii todisteena eikä se  foliohattu-paavinpillerien THL-tarjoajien pilkasta säikähdä.

Seuraavat asiat liittyvät hapensaannin vajauteen. Huom ei ilmansaannin, vaan hapen
liukenemisen vereen.  Nämät vain näytteeksi, itse todenn tiedät lisää:

hemoglobiini korkealla
- lääkärit norsunluutorneistaan ilkkuvat, "olet urheilija, mitä valitat".
- kroppa pyrkii vääntämään 'kaikki hanat auki' happea saadakseen. Solut huutavat,
mellakoivat...

leposyke aina korkealla
- kroppa pyrkii vääntämään 'kaikki hanat auki' happea saadakseen. Solut huutavat,
mellakoivat...

mieletön jatkuva kaikensärky
- Solut huutavat, mellakoivat...

keuhkojen ilmanottokapasiteetti kohonnut: pöhäytät astmaatikon testiboxin tappiin
- kroppa pyrkii vääntämään 'kaikki hanat auki' happea saadakseen.

astmasuihkeet
- ei mitään hyötyä ... koska ilmaa olis tarjolla ja mutta hapen erottelun typestä -
käskyvalta onkin ruodossa.

Shh.

Pahinta / Parasta (riippuen miltä puolen kultahammasholvia asiaa tiirailee) asiassa on miljardien
sairaan hoidon sairaitten uhrien 'ylläpito'. Esim. diabetekseen käytettyjen myrkkybisneksen (nk.
lääke) tarkoituksena on romahduttaa edellämainittu hapen liukeneminen. Että solukkosi saisi hoitoa
tarvitsevaa 'syöpää ja muutakivaa'... Siinä ne lääketehtaat näyttävät onnistuvankin erityisen hyvin.
Elikkäs tee niinkuin tohtori käskee: "syö mitävaan, erityisesti myrkynviherkuorrutus munkkeja ja
pullaa, sittenkun sokeriarvo pomppaa pilviin, pistele piikillä lisä-annosta" ... jolloin pian pääsemme
perintöverotusvaiheeseen (se jäi sanomatta).

Lonkan puristeluun rakennettu pneumaattinen puristin.
Leuka aukeaa 35cm jolloin sillä voidaan puristella lonkkaa
joka puolelta. Puristusvoima 200kg. Se saa lymfanesteen
kiertämään, aiheuttaa toki puristeltaessa kuolettuneissa
rustoissa nivelissä lihaksissa kipua... Mikä ihmeellisintä, se
aiheuttaa em. tietoväylästön toiminnassa rajun muutoksen:
happiarvot kohoavat huimasti, kävelykyky paranee.

Toki kiellän kokeilemast mitään mistä olen tässä 15 vuotta
rakennetussa opuksessa kertonut ja erityisesti ketään tämmöstä
käyttämästä - sillähän joku vois vaikka parantua...



Pannukakkutiede taas
häpeissään: paavin
ruokakolmio pyramidi joutaa
roviolle: eri ihmiset reagoivat
eri tavoin ruoka aineisiin. Kun
toisella verensokeri nousee
banaanista, toisella se laskee...

Tutkimus jättää enemmän
kysymyksiä kuin antaa
vastauksia: veren sokeri nousu
vaihtelee ... potilaalla voi
toisinaan tietyn ruoka aineen
vaikutus olla olematon,

toisinaan raju. Tämän takia tulee itse testata eri ruoka aineet - jotta voi jättää pois sokeria nostavat
aineet. Lääkärin lässytys ei tässäkään auta - pahentaa. Eritoten pienentää lääkärisi lomamatkakassaa
jos et mässäile määräämillään pillereillä, piikittele alvariinsa...

(JNi.media) Which is more likely to raise blood sugar levels: sushi or ice cream? According to a
Weizmann Institute study reported in the November 19 issue of the journal Cell, the answer varies
from one person to another. The study, which continuously monitored blood sugar levels in 800
people for a week, revealed that the bodily response to all foods was highly individual.
jewishpress.com/news/breaking-news/weizmann-institute-study-blood-sugar-levels-in-response-to-
foods-are-highly-individual/2015/11/24/



Richard III kruunu - ohjelmoinnin tekstityksen mukaan 'Englannin' kruunu. Turvaa sinäkin
ristiturva -ohjelmaan...

Pilleriohjelmoinnin ylläpito: aivopesun väkivaltakoneisto ja venytyskoneen pääkäyttäjä Daagonin
kalanpäähattuineen, maltaristiviittoineen - tahtia lyö roomalainen osirikeppi.

Jatkuuko? Takkeella. Tänään 26.3.2015 ritaribaletin  nimenä on  'germanwing's: valhetta alusta
loppuun. Lue Lisää 'Sky sky sky cry cry cry.'

Paavin oma YK-kärähti rakettivarastoinnistaan, wanhaan tuttuun kansanmurhaansa osallisuudesta...



Unilääkekö lääkettä? British Medical Journal Open totesi että jos joku käyttää unilääkettä 2x
kuukaudessa, ennenaikaisen kuoleman todennäköisyys kasvaa 2-4 kertaiseksi parin vuoden sisällä.
Jos käyttö oli aktiivisempaa, kuolleisuus temazepam / benzodiazepine -tyyppisillä 'lääkkeillä' nousi
jyrkästi. Syöpäriski kasvoi 35% niillä jotka käyttivät tätä 'lääkitystä' pari kertaa viikossa. BMJ'n
artikkelin mukaan pelkästään USAssa vuonna 2010, 320,000 - 507,000 ihmistä kuoli näiden
'lääkkeiden' 'sivu' vaikutusten takia - "hieno tulos", sanoisi väestönvähennystirehtööri vatikaanista.
BMJ'n julkaisemassa tutkimuksessa, Pennsylvenian osavaltiossa oli 10,529 potilasta jotka
käyttivät unilääkkeitä verrattiin muihin 23,676 henkilöön. Zolpidem, Zopiclone, pilleripurkkeja
myytiin Englannissa 2010 5.3 miljoonaa eli popsittiin 5 triljoonaa myrkkypilleriä...

Myrkyn valtaa osoittaa myös - benzodiazepine - diazepam – Valium - käyttäjällä
joka säikähtää näitä tietoja, tulee olemaan järisyttävämmät vieroitusoireet kuin
heroiinin käyttäjillä.

Are sleeping pills really that bad for your health? ...tranquillisers sounds like a scare
story, but 'benzos’ and 'Z-drugs’ are taken too lightly by young festival-goers and
middle-aged addicts. A study published in the British Medical Journal Open found
that anyone taking sleeping pills twice a month is four times more likely to die in the
next two and a half years than someone taking none . By Damian Thompson 8:14PM
GMT 28 Feb 2012
elegraph.co.uk/health/9111217/Are-sleeping-pills-really-that-bad-for-your-health.html

UNILÄÄKE = AIVOJEN PUUDUTUS

Aiheuttaa vakavia vaaroja ihmisen keholle eikä korvaa unta millään lailla.

"The American College of Physicians has acknowledged that sleeping pills should not be the first-
line kneejerk response to sleep problems," Walker said. "Sleeping pills sedate the brain, rather than
help it sleep naturally. We must find better treatments for restoring healthy sleep in older adults, and
that is now one of our dedicated research missions."
Deep sleep may act as fountain of youth in old age. Restorative, sedative-free slumber can ward off
mental and physical ailments, suggests research. April 5, 2017, University of California - Berkeley
sciencedaily com/releases/2017/04/170405144431.htm

PS. Unen tulo voi estyä ainakin silloin jos lihakset ovat jännitystilassa. Pillerien sijasta hieronta voi
auttaa. Esim ristiselän hierominen käsihieromalaitteen tärinällä laukaisee lihasjännityksiä ja eritoten
'puuduttaa' hermostoa jolloin jalkojen kipusignaalit eivät häiritse unta.



Lääkärin stetoskooppi on suurin bakteerien levittäjä, mm MRSA. Niitä ei saisi käyttää
käsittämättömän saastaisesti kuten nyt, LÄÄKÄRISI on tautisi aiheuttaja. Hänhän käsittelee tautisia
päivästä toiseen - puhdistamatta välineitää. ... potilas-käsi-potilas-käsi jne jen bakteeri-bakteeri-
bakteeri-MRSA...
Physicians' stethoscopes more contaminated than palms of their hands
Date: February 27, 2014 Source: Elsevier Health Sciences

Paavin ✠ pilleritehtaiden Ulottuvuus - joka suuntaan

UNRWA virkailija, kenraali Peter Hansen on antanut kymmeniä haastatteluja
Jeninistä, muistellen massamurhaa, katastrofia jonka omin silmin näki. Ruumiita
kasattuina joukkohautoihin. Omin silmin... [huom. Ruumiita on nyt etsitty
toistakymmentä vuotta, yhtään ei ole löydetty]
UNRWA on YK:n alainen osasto joka operoi Jeninin kouluja. Näissä kouluissa
olevissa oppikirjoissa ei mainita Israelin valtiota. UNRWA sallii käyttää kouluja ja
varastotiloja aseiden ja räjähteiden säilytykseen, ja UNRWA:n pommisuojien
tilat toimivat pommiliivien valmistuksessa. (The Weekly Standard May 6, 2002)
weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/001/186drluv.asp

YK-Larsen, ensimmäinen linssilude Jeninin pommiliivitehtaiden raunioilla:
"Kauhistuttavaa joukkomurha, pöyristyttävää" ... Israel TV tänään 3.5.2002: Larceny:
Yk-Larsen ja Norjan voiteluöljy
Herra ja rouva Larsen saivat 100.000$ lahjuksina - palveluksista petoksista
tuomitulle Simon Peresille ja massamurha-jasserille. Palveluksiin kuului mm. nobel-
seuran "pikku painostus": Kuinka ollakaan Peres ja hesarimme yliatämä terroristi
saivat nobel -palkinnon. Norjalaisia tietenkin keljuttaa omien rahojen takaisinkierto,
erityisesti se, ettei Larsen ja vaimonsa (YK:n palveluksessa) maksaneet veroja tästä
veronmaksajien verorahojen kierrätyksestä... Larsen toimiikin avustavana norjan
enkelinä, vieden säännöllisesti PLO konttuuriin rahaa Norjasta, sillä muutenhan
pommiliivitehtaat ei pyöri. Tyypillistä YK:n sääntöjen mukaista? kehitysaputoimintaa.

Nk. Jenin tutkimuskomissio oli ojassa jo ennen lähtöään. Kolmimiehisessä
ryhmässä oli Punaisen Ristin ICRC:n entinen johtaja, Cornelio Sommaruga, joka
aiemmin on verrannut Israelin kansallistunnusta Daavidin tähteä NaziSaksan
hakaristiin. Etukäteen voi jo tietää tälläisen "komission" löydösten tulokset, varsinkin
kun salamurhaajien pidättämisen syitä ei haluttukaan selvittää, vaan rajoittaa nk.
"tutkimus" pidättäjien toimiin, ilman ajatustakaan siitä että operaatiossa menehtyi
parisenkymmentä IDF:n sotilasta mm. murhaajien räjäytettyä kerrostalon heidän
päälleen. Nämä röykkiöt sitten myöhemmin "todistivat" IDF:n toimia...
Kun sitten kävi selväksi ettei mitään kansanmurhaa ollutkaan tapahtunut,
Arafatin epätoivoisista valehautajaisistakaan huolimatta, koko käsiin lauennut
operaatio sai häpeällisen lopun... josta hesarimme ja sen erkkosatelliitit taaskin
vaikenivat 100%

Onneksi Suomaliset kuitenkin muistivat operaation jälkeen siinä ansioituneita
omia ritareitaan: SPR:n Inhimillinen kädenojennus Paarmalle ... (8.5. 09:42)
Arkkipiispa Jukka Paarma on saanut tänä vuonna Suomen Punaisen Ristin myöntämän
Inhimillinen kädenojennus -huomionosoituksen ja siihen liittyvän Kai J. Warras -
mitalin.



"Arkkipiispa Jukka Paarma on puhunut tänä keväänä paljon Lähi-idän rauhan
puolesta. Hänen kaltaisiaan oikeudenmukaisuutta korostavia vaikuttajia tarvittaisiin
maailmaan huomattavasti nykyistä enemmän", sanoi SPR:n pääsihteeri Markku
Niskala tunnustuksen perusteluissa.
Perusteluissa muistutetaan, että arkkipiispa on puhunut myös suomalaisen
yhteiskunnan kahtiajaosta köyhiin ja rikkaisiin. Inhimillinen kädenojennus on jaettu
vuodesta 1989 lähtien SPR:n työtä ja aatemaailmaa tukeneelle henkilölle tai yhteisölle.
Tunnustus luovutettiin Punaisen Ristin päivän yhteydessä Helsingissä keskiviikkona.
SPR:n H.R. Nevanlinna -mitali myönnettiin tänä vuonna Lääkelaitokselle. (STT
iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet.asp?id=336333

Lue Lisää toivottaa iltasatusanomat:

Kts jenin-jenin dokumentti.



BUSINESS: ...Raganin 83v. vaimo oli 'hoidossa' Kaiser-klinikalla - hyppäsi ikkunasta ...
verenkuvassa löytyi jättiannokset suomalis ohjelmoiduille tutusta repetuaarista: Xanax, Prozac jne...

83-year-old wife jumped to her death from a Kaiser clinic — why? As Barbara Ragan stood atop a
Kaiser Permanente parking garage in Northern California this summer, traces of Xanax, Prozac and
a generic antidepressant were in her blood. Stuart Pfeifer, Sep 26 2015

Arvioidaan että 2000 ihmistä kuoli...
Daryl Thomson, 33, sai hepatitis C tartunnan 1980 Punaisen Ristin veripalvelusta. Nyt neljä
lääkäriä, Punainen Risti ja amerikkalainen lääkejätti (mikä niistä - shhh) on syytteessä tahallisista

kuolemantuottamuksista: ainakin 10.000 ihmistä sai
verensiirroissa HIV ja hepatitis tartunnan.
It is estimated that about 2,000 people have died...
thestar.com Nov. 21, 2002. 05:38 AM  PETER
POWER/TORONTO STAR

Tutkija alkoi selvittää tupakan vieroituslääkkeitä. Hän
onnistuikin siinä ilmeisen hyvin koska sai potkut. Ja kuinka
ollakaan, päätyi turpeeseen kuukautta myöhemmin... Nyt onkin
selvinnyt että kautta maailman nämä 'lääkkeet' opettavat
käyttäjänsä lentämään - ilman että laskeutumista olisi harjoiteltu.
Vrt muhametti Attan lentokoulutus USAssa 2000 luvun alussa...

Fired researcher was evaluating anti-smoking program with drugs
that can cause severe reactions. Smoking Cessation Program —
bupropion, marketed as Wellbutrin and Zyban — led to 64
hospitalizations, including 22 critical care cases, last year in B.C.
Work never completed on B.C. health ministry study, Champix
and Zyban
By Lori Culbert and Rob Shaw, Vancouver Sun November 21,
2014 2:44 AM
vancouversun.com/health/Fired+researcher+evaluating+anti+smo
king+program+with+drugs/10400615/story.html



SKELETON BLING - lue 'Kempiläinen'

Oikiasti - miten voi kukaan istua 10 vuotta luokassa kyseenalaistamatta tämän uskontonsa
tukipylvään kykyjä? Punamyssyjen jalkaa joka pitää koko systeemiä pystyssä. No onneksi näitä
löytyy de-luxe mallisina jo apupyörillä varustettuina. Lääkärisi huoneen nurkasta ... työnnä ja
kokeile.

Ja tämmöisen oppiin sokeasti uskovalta papilta kansa laahustaa pillerit ja 'hoidot' hakemaan.
Henkilöltä joka ei koskaan kyseenalaistanut mitään - päästäkseen rahastamaan.

Tupakanlopetuspilleri
Tupakanlopetus pillerin uskotaan aiheuttaneen
viitisenkymmentä kuolemaa. Oikea luku on
todennäköisesti aivan erilainen koska arkistointia
tapauksista ei ole toteaa asioita ammatikseen peittelevä
viran omainen....  Tämä(kin) Pfizer pillerimyrkky liittyy
yli 1,300 itsemurhayritys tapaukseen viimeisen 7v aikana.
J akuten Health canada avautuu, nämä luvut ovat vain
arvioita siitä mitä on julkistettu.

By Lori Culbert And Tara Carman, Vancouver Sun.
January 9, 2015. Quit-smoking drug suspected in 30
suicides in Canada. Patricia Clow, shown holding a
photograph of her daughter Heidi, is involved in a lawsuit against Pfizer over their testing, design,
labelling, manufacturing and marketing of Champix. vancouversun
com/health/Quit+smoking+drug+suspected+suicides+Canada/10717006/story.html



Tignov - eräs Pariisissa asioita esiintuova kynänpitelijä joka pääsi hengestään 7.1.2015 ...
järjestetty teurastus jossa isän maan automaattiohjatut asiamiehet hoisivat yhteiskunnan
vaarallisimmat pois pelistä. Vaarallisimmat = pelissä satumaisen upporikkaiksi tehneille pelaajille
vaarana on Totuus. Mikä pahempaa, koko Valtion Virallinen Totuus on romahdusvaarassa:

New Yorkissa alkaa lasten nyt pakkorokotus - mikäbisnes!



Tämä pilakuva lienee sinetöinyt Charlie Hebdon vitsinvääntäjäin kohtalon: kaikelle saa
nauraa mutta isän näyttäminen vetäjänä ei ole sallittua. Kainalossaan ei tietenkään näy katolinen
jesuiitta adolph eikä pillerifirmainsa Merckilliset tohtorit yms messumurhaajat...  Lue Lisää

'neljäs peto'

Kohtalonsa sinetöinyt witsi, LATimes.com: "Viharikollinen Charlie Hebdo on vaiennettava!"



Sosiaalilepakoiden Tyrannia - Ylhäältä ✠ ohjelmoitua  piikkiä

Ihmiset pakenevat sosiaalityranniaa Kyprokselle joka nyt toimii suojapaikkana
Englannin (Suomen?) lapsia kaappaavia punikkilepakoita vastaan...

Roger ja Carol asuivat onnellisena Doncasterissa. Viime vuonna heille tuli riita
(yllätys) - siinä käytettiin muutakin kuin ääntä. Naapuri kutsui polliissin. Heidät
pidätettiin 9 tunniksi, päästettiin ilman seuraamuksia. Mutta kuten oli sovittu,
sosiaalilepakot kutsuttiin apuun: he ottivat lapsen huostaan sillä tämähän oli
vahingoittunut - nähtyään vanhempiensa riitelevän.

"Lapsi oli vaarassa, eikä sitä voinut siis vanhemmille antaa." Polliissien
ritariystävät - isovanhemmat saivat hänet hoitaakseen. Vanhemmat saivat tavata
lastaan lepakon valvonnassa haisevassa huoneessa - ja jos tunteita osoitettaisiin,
sitäkään tapaamista ei saisi (jesuiitta rebekkain spesialiteetti).

Niinpä Carolille tuli keskenmeno... eräänä päivänä (suunnitellusti) oikeus kertoi että
nyt he saavat lapsen takaisin. Carol lähti hakemaan lastaan ja riidan jälkeen sai
tyttönsä kotiin. Mummo soitti poliisit perään - Carol tietty pidätettiin pikatiellä ja
laitettiin rautoihin... pitkä tarina sisältää kaiken mitä rebekkemummo voi
ritaripolliissien kanssa keksiä: tästä sosiaalilepakot saivat päähänsä että nyt Carolin
tuleva lapsikin otettaisiin häneltä pois jnejne.

Mutta kun tämä juoni valkeni carolille, hänelle tuli selväksi että tätä tulevaa lasta
eivät vapaamuurarit varastaisi! Internetistä tutkien hän löysi paljon
kohtalotovereitansa - ja myös sen, että Kypros ei luovuttaisi häntä ja tulevaa
vauvaansa heitä vaanivalle Brittipolliisille. Niinpä hän livahti pois Britanniasta - ja
tänään on onnellinen poikansa ja miehensä kanssa - Kyproksessa...

Refugees flee the tyranny of social workers. Cyprus has proved a haven for a family
fleeing forced adoption, reports Christopher Booker.
telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/8114956/Refugees-flee-the-
tyranny-of-social-workers.html  7:00PM GMT 06 Nov 2010

Vuonna 2012 liki 4 000 lasta vietiin perheistään väkisin. ... 'sijoitettiin' kiireellisesti
kodin ulkopuoliseen hoitoon. Lue lisää... 9.1.IS Huostaanottovideo leviää verkossa -
"Ajaako tällainen lapsen etua?" Tiistai 7.1.2014 klo 14.37 Verkossa leviää parhaillaan
video, jossa poliisit kantavat itkevät ja rimpuilevat pikkupojat sosiaalityöntekijöiden
autoon. Asiantuntijan mukaan vanhemmat nauhoittavat entistä useammin
sosiaaliviranomaisten toimintaa.

Suomexico - sama✜ tyrannia: Vuonna 2012 liki 4 000 lasta sijoitettiin kiireellisesti
kodin ulkopuoliseen hoitoon. Huostaanottovideo leviää verkossa - "Ajaako tällainen
lapsen etua?"  Lue lisää... Tiistai 7.1.2014 klo 14.37 IS



Elinsiirtopotilaat saavat välillä varaosansa yliannostukseen kuolleilta narkkareilta....
Britanniassa vuonna 2002 noin 2500 kpl luokkaa 3%. Tätä ei tietenkään potilaalle kerrota. Tämä
paljastuu Englannin julkisuus-lain takia - Suo-mexicossa tälläiset tiedot ovat ritarierkon
hesariherkkusieniltä kiellettyjä...
Nythän on niin että elimistä on pula: siksi kun Halonen/Katainen kavalsivat Suomen perustuslain
2008, Suomilaisen perusoikeudet kumoutuivat - EUkkulan anarkia astui tilalle: sen mukaan
ruumiisi tai omaisesi ruumis ei ole enää sinun, vaan Eukkulan tavaraa: lääkärien ei tarvitse kysellä
luovutuslupia...

Organs from drug addicts 'used in transplants' By Rebecca Smith, Medical Editor
telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=ZKMX4T1GQLWIFQFIQMGCFF4AVCBQUIV0?xm
l=/news/2007/12/10/norgans110.xml  ... Last Updated: 6:14am GMT 10/12/2007

Leikkaus onnistui - potilas kuoli
Leikkauksen jälkisiä potilaskuolemia tutkittiin 186 sairaalassa ja todettiin erot
huikeaksi. Leikkauksen jälkeinen kuolema kohtaa aina vähintään kolmea potilasta
sadasta. Pahimmissa loukoissa jopa 7 leikkauspotilasta sadasta kuolee ilmeisesti
huonoon hoitoon jne.
By RONI CARYN RABIN September 30, 2009
A Study Looks at Deaths After Surgery Researchers looked at 84,730 people who
underwent inpatient surgery at 186 hospitals from 2005 to 2007. They found that
death rates varied widely from hospital to hospital, from 3.5 percent to 6.9 percent.
nytimes.com/2009/10/06/health/research/06disp.html?_r=1&hpw

Oikeusjuttujen perusteella joka päivä 8 kirurgia unohtaa tarvikkeitaan potilaansa sisälle
pelkästään USAssa. Mikä onkaan todellinen luku suomess - jossa 'kaikki tunnusluvut' ovat 2.5
kertaa pahempia... ? Johns Hopkins potilasseuranta totesis että kirurgit toimivat sääntöjen vastaisesti
4krt joka päivä, operoivat vääriä eli terveitä jäseniä/elimiä 4krt päivä. Tutkijat arvioivat että näitä
"ei-ikinä-meillä-tapahdu" sattumia sattui 80.000 kpl 20 vuoden aikana.

Did that surgeon leave a sponge in your body? In the U.S., it’s a weekly occurrence, research shows
Published on Thursday December 20, 2012 Tara Walton thestar.com/living/article/1305016--did-
that-surgeon-leave-a-sponge-in-your-body-in-the-u-s-it-s-

Rita Talbert oli vetkutellut pikku leikkausta. Onneksi hän helpottui kun kirurgi
kutsui operaatiota rutiinitoimenpiteeksi: "se kestäisi kolme tuntia, ainoastaa pari
tikkiä muistona..."

Tässä rutiinissa oli kuitenkin 'taas-ei-koskaan' -poikkeus: leikkauksessa käytetyt
höyrystyneet aineet syttyivät ja sytyttivät happinaamarin hapen - joka poltti avuttoman
leikkauspotilaan - hän vietti seuraavat 13vrk Inova Alexandria Hospital teho-osastolla.



Sieltä toivuttuaan Rita köpötteli vessaan - pyörtyi lattialle siitä mitä peilissä näki.
"Vasta silloin tajusin että olen pahoin palanut - enkä tiennyt miksi" sanoo Rita.

Itsetyytyväiset yli-ihmiset kun eivät ikinä tee virheitä, niin miksi he niistä edes
raportoisivat? Hyvinvointisi Itsetyytyväisyyden laitos on kuin Plutonium-tehtaamme,
(shh. voimalaitoksiksi nimetyt): vahinko voi sattua vain kerran 20miljjonassa vuodessa
- ja taas ensi vuonna. Kaikki mitä kyetään, salataan. Siksipä kukaan ei tiedä montako
paloa potilashoidon eri tilanteissa sattuu em. syistä. Kun asiaa 'ei ole', vastuuta ei ole,
siihen ei puututa vaan potilaiden pahoinpitelystä on tullut maan - sanoisinko pallon -
tapa.

Itse itseään tutkiva Dr. Gerald Wolf, anesthesiologian proffa, the State University of
New York's Health Science Center in Brooklyn: "USAssa tapahtuu ehkä 200
leikkaussalitulipaloa vuodessa...

Though rare, surgical fires leave patients scarred for life. By Jim McElhatton
THE WASHINGTON TIMES May 27, 2007 J.M. EDDINS JR.
washingtontimes.com/specialreport/20070526-115729-9163r.htm

Windows - suurin suunniteltu virus aivopiestyjen kontrollointiin. Romahti kuten pitikin...



Yleinen kemoterapialääke Taxol ei auta läheskään niin  useita kuin luullaan. (Luullaan: liekö
tässäkin väärennetyt 'tutkimustulokset'.) Viimeisen tutkimustuloksien valossa puolet 'hoidoista' on
täysin turhia (psst. - ellei huomioida yleishyödyllistä lääketiedettä ylläpitävää materiaalilisäystä eli
'sivu' -vaikutusten rampauttamaa armeijaa ... sairas sairaanhoito ei näet toimisi ilman potilaita.)

Chemo drug fails most breast cancer patients, Widely used Taxol helps far fewer women than
believed, new research finds msnbc.msn.com/id/21225760/ Updated: 7:35 p.m. ET Oct. 10, 2007

Ach so mikä vahinko sanoisi Adolph:
Kielletyn MPA-hormonin jäämiä etsitään etsitään useissa EU-maissa
11.07.2002 16:31 (MTV3-STT-Reuters-DPA) www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat/

Saastunut sokerijäte joka oli tarkoitettu hävitettäväksi, päätyi ahneen belgialaisyhtiön
myymänä rehujen ja virvoitusjuomien valmistajille. Virvoitusjuomien osalta viimeiset
toimitukset kirjattiin jo yli vuosi sitten, ja juomat on mitä todennäköisimmin jo juotu.
Skandaalin alkulähteeksi on varmistumassa toukokuussa konkurssin tehnyt Bioland-
yhtiö, joka toi irlantilaisesta lääketehtaasta sokerijätettä.

Kielletyn MPA-hormonin jäämiä etsitään sikatiloilta ja -rehusta kaikkiaan
kahdeksassa EU-maassa. Komission tiedottaja kertoi tänään, että suurin riski uusien
tapausten löytymiselle on Belgiassa ja Saksassa. Viranomaiset ovat määränneet kaikki
tilat ja rehutehtaat eristettäväksi Hollannista, jossa tapauksia on jo löytynyt 355
sikatilalta.
Ei 'enää': Maatalousministeri Laurens-Jan Binkhorst vakuuttikin EU-komissiolle
lähettämässään kirjeessä torstaina, ettei hormonin saastuttamaa lihaa tai rehua pääse
enää markkinoille. ...jäämiä etsitään myös Italiassa, Britanniassa, Espanjassa,
Ranskassa ja Luxemburgissa. psst. Missä Vielä?

 ...limpsat on mitä todennäköisimmin jo juotu ...
... hormonin aiheuttavaa muun muassa hedelmättömyyttä...

Tarinan opetus: 'Lääke' -tehdas valmisti hedelmättömyystuotetta ja myi sitä hyvällä
katteella. Nk. jäte hävitettiin väestönvähennyssuunnitelman mukaan ... toiminta (?)
jatkuu tänään eri terveysnimikkeellä.

Puukkoa Pistoksen halvaannuttavaan vammaan

"Kävin rutiininomaisesti luovuttamassa verta. Loppu ei olisikaan rutiinia: neulan pistos sattui
enemmän kuin koskaan. "Ehkä siihen joutui hieman desinfiointiainetta", sanoo tippaiita, "kyllä se
siitä". Aivan, siitä kyllä kipu ei hellittänytkään. Kaksi kuukautta myöhemmin olin menettänyt koko
kyvyn käyttää oikeaa kättäni... Hmm. Miksihän verenluovutuksessa otettiin kohteeksi tärkeämpi
oikea käsi eikä vasen?



Viimein aloin hakea apua, nostin oikeusjutun - vasemmalla kädellä. Löysin kirurgin joka
leikkasi käden. ( Jahas: jos piikki vei kyvyn, siihen auttaa puukko !?) Toimenpide helpotti, mutta
vielä vuosia myöhemmin oikea käsi ei kestä rasitusta. Tiesitkö että joka 6-tuhannes verenluovuttaja
vammautuu piikin osuessa hermoon? Tiesitkö että piikittäjäsi mahdollisesti oppi hommansa vasta
menneen viikonlopun kurssilla? Tässä tapauksessa neula meni suonen lävitse aiheuttaen
huomaamattoman sisäisen verenvuodon. Ohjeena onkin ottaa neula välittömästi pois mikäli kipu on
kova ... ohje jota tuskin viime viikonloppuna mainittiin?
Cases: 'A Little Sting' Can Become a Debilitating Injury Published: May 30,
2006nytimes.com/2006/05/30/health/30case.html Article Tools Sponsored By ANN JAPENGA

'Finnaaarin' Läskiliiketoiminta
Matkustajalentokoneiden tekniikassa on aina säästetty rahtitavaran käsittelyssä:
sinä olet tälle läskinsiirtoteollisuudelle haittapaino, rahoihisi käsiksipääsyn este...
Pahinta lentoyhtiön kannalta on se, että tämä joutopainosi on elossa ja pitäisi yrittää
pitää hengityskykyisenä niin kauan että vastuu pahoinvoinnistasi siirtyy muille.
Tämän takia korkealle nouseva lentokone on paineistettava ('hengitys') ilmalla.

Halvin konsti on ottaa paineilma moottorista kaikkine öljyhuuruineen: tämä
tekniikka tuottaa koneeseen saastuneen sukantuoksut kaikkien maksajien keuhkoihin.
Paineilma johdetaan turbiinin edestä ennen polttoaineen syöttöä - ja siihen väitetään
sekoittuvan voitelusta ihmisiä halvaannuttavia lisäaineita kuten esim tricresyl
phosphate TCP.

Sisällä koneessa satojen keuhkojen uloshengitysilma kaikkine flunssabasilleineen
kierrätetään näissä suljetuissa foliopurkeissa tehokkaasti. Joissain laitteissa on
sisätiloissa olevinaan filttereitä, niiden huolto ... oikeammin huollon puute - sensijaan
on 'finnaarin vätysten' vallassa... Finnair tekeekin asiakaspalvelun 'pistokokeita' =
lennon aikana jaetaan palautelappuja: jos niihen kirjoitat jotain, rebekat silppuavat
palautteesi roskiin. Odotan yhä törkypalvelusta 1998 tekemääni kyselypalautteeseen
vastausta

Merckillistä: ulkoa otettavaa moottorin jäteilmaa ei edes suodateta. Ainakaan
poistettavan turhan ylikansoitusrahvaan läskiliikennekoneissa...

Kaikki on tehtävä mahdollisimman halvasti... Kaiken tämän lisäksi kukaan ei kerro
ilmakehän tahallisesta radio-aktiivisesta saastuttamisesta, säteilypilvistä joista
hengitysilma rahvaalle imetään - ilman ulkoisesta säteilystä sekä avaruuden suorasta
säteilystä. Lentäjien, lento-emojen - saastepurkkityöläiset -  kohtalona keskimääräistä
useammin onkin ennenaikainen syöpäkuolema... Tämä saastunut ilma aiheuttaa
pahoinvointia.

LATimes.com kertoo tapauksista jossa kunnon pilvestä ? annoksen saaneet
koneet joskus jopa laskeutuvat pikaisesti maksajien alkaessa oksennella kesken lennon.
Liekö kyseessä ollut tuhansien maapallosen Plutonium tehtaiden päästöpilvet - lue



lisää voimatekniikan nimikkeellä sinulle hesarissasi markkinoidusta olkiluoto luokan
huijauksesta:

www.scribd.com/doc/75600251/Sateily-Saastuttava-Ydinvoima

"Ensimmäisen kerran sain vihiä vuonna 2001 British Airline Pilot's Association
lentäjältä joka kertoi tästä lentäjiä murhaavasta työ-ympäristöstä" kertoo Tristan
Loraine.

Susan Michaelis, Australialainen pilotti junaili senaatin kyselyn tästä
saastuneesta ilmasta: "minä ja hän, molemmat alunperin atleetteja olemme nyt täysin
työkyvyttömiä tämän suodattamattoman mahdollisimman halvan hengitysilman
saasteen takia". Voit olla varma ettei tämäkään koske suomea: päättäjät tietävät itse
välttää saastepurkkeja, osassa koneista ilmanlaatu onkin hyvä kun 20.000€ maksavissa
laitteissa ei ole säästelty...

Lento Saastepilveen ja/tai ilmanvaihdon öljykäryt?
"Muistan kuinka lensimme Heathrown kentälle tehden hätälaskun happinaamareita
käyttäen: ilmanlaatu oli yllättäin huonontunut näiden käryjen takia niin, etten olisi
kyennyt edes pesäpallomailaa nostamaan. Vielä pari tuntia myöhemmin olin niin
sekaisin etten kyennyt käyttämään autoni avainta. Seuraavana päivänä oksensin ja
nenäään ilmestyi rakkuloita. Seuraavien kuukausien aikana oireet senkun pahenivat.
Vuonna 2006 olin siinä kunnossa etten kyennyt enää lentämään. Tusina lääkäreitä
tutki minua ja totesivat tuon saasteen olevan vammojeni takana, verinäytteissä mm
TCP on korkeina pitoisuuksina. ... 44 vuotiaana jäin sairaseläkkeelle."

Toxic airlines: Is your plane trip poisoning you?

dailymail co
uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=513209&in_page_id=1770
Tristan Loranie's novel Toxic Airlines is now available (£9.99) By TRISTAN
LORAINE 8-Feb-2008



Oikealla kuvaamani pulleamahainen Tankkeri vetämässä chemtrail vanaa Helsingin yllä 2013.
Vasemmalla piirretty pilakuva peräänsä lennonjohdon ohjaaman koneen sisällä imemästä 'puhtaasta
ilmasta'... Lue Aiheesta Lisää. 'sky sky sky cry cry cry'

"... sain kirjeen eräältä heidän johtavista Tartuntatautien viraston Toksikologian
toksikologeista jotka kertoivat että lentokoneen polttoaineessa oli tosiaankin jonkin
verran etyleenibromidia."
    Etyleenidibromidi tunnetaan karsinogeenina ja sen käyttö kiellettiin polttoaineessa
koska se aiheuttaa syöpää. Nyt on äkkiä ilmaantunut uudestaan lentopetrooliin jota
ilmeisesti korkealla lentävät lentokoneet levittävät. Miksi syöpävaarallista ainetta
lisättäisiin lentopetrooliin sen jälkeen kun se on kielletty autojen polttoaineesta?"

sunpoint net/~patato/kirje346.html

"organophosphate toxins that are present
Feb-2015

in aircraft cabin air - aerotoxic syndrome"

telegraph co uk/news/aviation/11427509/Warning-over-toxic-fumes-in-plane-cabins.html
telegraph co uk/news/aviation/11427400/What-is-aerotoxic-syndrome.html
telegraph co .uk/news/aviation/11427139/They-cant-keep-brushing-this-under-the-carpet-says-
victim-of-aerotoxic-syndrome.html

Kapteenin äkkisairastuminen pakotti Air Francen lentokoneen kääntymään lähtökentälleen
... joutui palaamaan takaisin Ranskaan lentokapteenin huonon olon vuoksi, kertoo uutistoimisto
AFP. Air Francen lento AF1746 laskeutui takaisin Pariisiin... Air Francen tiedottajan mukaan
kapteeni alkoi tuntea rintakipuja. Lentokone laskeutui perämiehen ohjaamana, kapteeni toimitettiin
jatkotutkimuksiin välittömästi koneen laskeuduttua. IS 30.12.2014 23:41



Lentokoneen miehistö boikotoi lentokonetta (yllättävää, eikövaikka) joka vuotaa pakokaasuja
sisäilmaan. Huom. Ei öljyhöyryjä. Matkustajista - maksava trahastusta rajoittava haittaläski - ei
väliä... Boikotti alkoi kun muutama lentoemo pyörtyi ja jouduttiin veimään hospitallier ritarien
huomaan. Crews boycott the budget plane that leaks poison fumes. The BAE 146: Some Flybe staff
are refusing to fly on its fleet of 146s over claims of contaminated cabin air
By BEN CLERKIN 23:03pm on 21st October 2007
dailymail co uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=488912&in_page_id=1770

Myrkkyjäkin vaarallisempi, aivot syövä islamin rukousmatto: lentäjä lopetti ohjaamisen ja
levitti rukousmattonsa. Kone syöksyi alas murhaten 16 vääräuskoa... Pilot who paused to pray in
crash-landing sentenced to 10 years in jail. A Tunisian pilot who paused to pray instead of taking
emergency measures before crash-landing his plane, killing 16 people, has been sentenced to 10
years in jail by an Italian court along with his co-pilot. Related Articles: Turkish Airlines crash: 9
die after plane crash-lands at Amsterdam Schiphol.
telegraph co uk/news/worldnews/europe/italy/5043287/Pilot-who-paused-to-pray-in-crash-landing-
sentenced-to-10-years-in-jail.html

Radiation emanating from cell tower
altered-states net/barry/newsletter703/index.htm
rense com/general56/rad.htm

4.4.2011 The China Post/Asia News Network kertoo 2500km päässä olevan Taiwanin joutuvan
ylihuomenna strontium sekä iodine-131 -partikkelien säteilypilveen. (Nämä samat pilvet ovat
kiertäneet maapalloa jo 2 viikkoa - Fukushiman ym tuhoutuneet reaktorit savuttavat yläilmakehään
vielä tuhannen vuotta - piiput takaavat säteilypöllähdysten levitykset).

Ihmisiä kehoitetaan pysymään sisätiloissa aina saastepilven laskeutuessa
(eikoskesuomea). "Sisääntultaessa ulkovaateus on otettava heti pois, puhdistauduttava
ydinsaasteesta. Pitkähihaiset vaatteet, hengityssuojain ja sateenvarjo sateessa sanoo
Taiwan Atomic Energy Council / Lee Jo-chan. Hän kehoittaa ottamaan suihkun ulkoa
tultua, mutta sanoo EI joditableteille tai pöytäsuolalle. (Joditabletti ei auta plutonium,
strontium jne saasteisiin millään tavoin: mikäli näitä hengittää tms joutuu ruumiiseen,
syöpä on erittäin todenn. lopputulos) Radioactive fallout may hit Taiwan in two days,
The China Post/Asia News, April 04 2011



Usko jo,
liikkuu
se!

Hihipedia: "Ihmisen luuranko on
ihmisen tukiranka, joka koostuu
yksittäisistä ja  (rautalangalla)
yhteenliittyneistä luista, rustoista,
nivelsiteistä ja jänteistä.

Se poikkeaa lähimpien yhä elävien
sukulaislajien luustosta muun muassa
siinä, että se mahdollistaa pystyasennon.
(kuvassa viisipyäräinen mobile-sapiens
jonka kattoluukkuun evoluutio on jo
kehittämässä kännykkätelinettä).

Pystyasennon (ja liiman) vuoksi ihmisen
luusto on jäykempi ja suorempi.
Selkäranka (tukiputki) on suorempi, ja
tavallisesti (kattokoukussa) seisovan
ihmisen jalat osoittavat lantiosta alaspäin
melko lailla selkärangan suuntaisesti,
eivätkä käänny polvista. (hmm)

Pystyasennon vuoksi ihmisen jalat ovat
(ruuveilla kiine?) suhteessa pitemmät ja
kädet suhteessa lyhemmät kuin muilla
nykyisin elävillä kädellisillä.

Toinen tärkeä ero (työnnettäviin)
sukulaislajeihin on huomattavan suuri
aivokoppa, joka mahdollistaa suuremmat
aivot (ja nk 'opiskelun' eli hymy ilman
itsenäistä ajattelua)".

Huom. Asiattomat kirjoittajan
lisälausunnot suluissa ( ) .



Yhteiskunnan Tukipylväs Tohtori *1

Tohtori Shipman tunnettiin yhteiskunnan tukipylväänä, joka otti osaa hyväntekeväisyystyöhön.
(shh. Looshin kokouksessa kaikki nousivat seisomaan hänen astuessaan sisään?)
    Shipman istuu tuomiotaan Franklandin vankilassa Durhamissa.  Shipman murhasi potilaansa
ruiskuttamalla näihin huumausainetta. Lääkärin pidättäminen viivästyi, koska kukaan ei uskonut
hänestä pahinta. Shipman murhasi potilaitaan neljännesvuosisadan ajan.
Ensi viikolla valmistuvasta selvityksestä ilmenee, millä todennäköisyydellä kukin Shipmanin 500
yksityispotilaasta kuoli lääkärinsä käden kautta.
helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20020710UL3

Hello Shipman. Tuu tänne; Suomess et paljastuisi...

"Tohtori kuolema" Harold Shipman murhasi ainakin 215 ihmistä
(19.7. 12:56)  Brittilääkäri Harold Shipman murhasi ainakin 215 potilastaan 23 vuoden aikana,
vahvistettiin perjantaina julkaistussa tuomari Janet Smithin tutkimusryhmän raportissa. Smithin
mukaan on mahdollista, että murhattuja voi olla jopa 260. Lukema tekee Shipmanista yhden
maailman kaikkien aikojen pahimmista joukkomurhaajista.
Yleislääkärinä toiminut Shipman tuomittiin jo vuonna 2000 elinkautiseen vankeuteen 15 iäkkään
naispotilaansa murhasta. Shipman tappoi uhrinsa heroiiniruiskeilla.

*1 Virallinen Totuus (hesari sen kertoo)



Sairaalatulehdusten hoidosta satojen miljoonien eurojen menot

Jopa joka kymmenes sairaalassa hoidettu saa odottamattomaksi lisävaivakseen
tulehduksen, joka tulkitaan sairaalainfektioksi. Vaikeat tulehdukset tappavat tuhansia
potilaita vuodessa, ja niiden hoidosta kertyy satojen miljoonien eurojen lisämenot.
(hyvä. 'tuotanto' saadaan ylläpidettyä)
Kansanterveyslaitoksessa toimiva Siroksi kutsuttu valtakunnallinen sairaalainfektio-
ohjelma on vasta selvittämässä tartuntojen määrää. Terveydenhuoltoon liittyviä
tulehduksia ei ole pakko kirjata, ... Suomessa 'ehkä' sattuu kaikkiaan 50 000
sairaalainfektiota vuosittain. Muutama tuhat tulehduksen saanutta kuolee. ...
Pelkkiin leikkausten jälkeisiin haavatulehduksiin menee Suomessa 240 miljoonaa
euroa eli 1,4 miljardia markkaa vuodessa. Lisäksi tulee kymmeniätuhansia
ylimääräisiä sairaalahoitojaksoja, jotka hidastavat leikkausjonojen purkua ja nostavat
kustannuksia. Infektioita sattuu varsinkin kirurgiassa, tehohoidossa ja
syöpäklinikoilla... jne

"Sairaalarakennusten kosteusvaurion seurauksena kasvavat mikrobit voivat muodostaa
vakavan terveysvaaran myös potilaille."professori Pentti Kalliokoski 21.11.2001

Warner-Lambertin uusin Rezulin diabetes lääke valloitti (yllättäen?) USA:n markkinat;
seurauksena yritykselle miljardien dollarien voitot ja pikku sivuvaikutuksena ruumishuoneitten
täyttymiset. Eräässä meetingissä Warner-Lambertin yritysjohto määritti erään kohderyhmänkin:
"Latinalaisia on helppo lääkärien painostaa ottamaan meidän tuotteemme..."

Joillekin lääkäreille tarjottiin tuhansien dollarien lahjuksia jos he saisivat potilaansa
muuttaamaan diabeteslääkityksensä  Warner-Lambertin uusiin Rezulin diabetes lääkkeisiin. Niille
lääkäreistä, joiden potilaiden maksan räjäyttänyt lääkitys johti oikeusjuttuihihn, järjestettiin
erityiskorvaukset...Lääkkeet olivat "läpäi$$eet" FDA:n lupamenettely tarkastukset, perustuen vain
ko. lääketetehtaan johtajan omiin "testeihin". Kyseinen "lääkäri" Whitcomb (-48) oli väärentänyt
testituloksia poistaen puolet potilaista joilta testivaihessa maksa oli tuhoutunut. Hän toimii
edelleenkin alan asiantuntijana kehitellen taas uusia myyntimenestyksiä diabeetikoille :)
Otathan innolla uudet lääkkeensä, diabeetikko? Epäiletkö? No mutta sehän on Puhdasta tieteen
voitto $ kulkua...
Luu letko että tätä ei kotomaassamme ole? Eihän toki. hehe.

SUNDAY REPORT, Hidden Risks, Lethal Truths
Warner-Lambert won approval for Rezulin after masking the number of liver injuries in clinical
studies .latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-rez30jun30.story
By DAVID WILLMAN , Times Staff Writer June 30, 2002

Rezulin: Terveysministeriön mystisesti pikahyväksyttyä tämäkin 'lääke' maksakuolleitten
määrä 'räjähti' ... hyväksyntä leivottiin läpi FDAssa tässäkin tapauksessa väärennetyillä
tutkimustuloksilla... ja samalla Warner-Lambertin pankkitili, $2,1mrd. Pfizer vastaa nyt tätäkin
tuottoisaa operaatiota kohdannutta 2000 oikeusjuttua joilla on 5100 asianosaista sekä omaista...
tokihan 'lääke' kiellettiin 03/2000.



'Tutkijat', Keksikää Lisää $airauksia

Lääketeollisuus värvää tutkijoita kehittelemään uusia sairauksia lääkemyynnin
maksimoimiseksi, kertoo suomalainen lääketieteen tutkija.

Lääketeollisuus tarjoaa rekrytoimilleen lääketieteilijöille paitsi
kymmenientuhansien eurojen palkkioita myös meriittejä akateemisella uralla.
Vastineeksi tutkijoiden tulee synnyttää teollisuuden tarpeisiin sopivia, lääkkeiden
menekkiä edistäviä sairauksia. Tutkijoiden tehtävänä on tuotteistaa uusia tauteja,
luoda niille diagnostiikka ja hoidon suuntaviivat. Samat tutkijat ovat mukana myös
tuotteistettaviin tauteihin kehitettävien lääkkeiden myyntilupatutkimuksissa.

Lihasten ikääntymistä tuotteistetaan sairaudeksi: eteläsuomalaista tutkijaa
yritettiin houkutella tuotteistamaan lihasten ikääntymisestä sairautta nimeltä

    * Lääketeollisuuden Siimes: Teollisuus tarvitsee tutkijoita
    * Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ei näe tutkijoiden
rekrytoinnissa mitään
kummallista. Teollisuus tarvitsee tutkijoita ja tutkijat teollisuutta.
    * -Tangoon tarvitaan aina kaksi. Teollisuuden rekrytoimat tutkijat tekevät
kunniallista lääkekehitystyötä ja saavat työstään palkkaa aivan kuten me kaikki
muutkin. Ei siinä ole mitään epäeettistä, että palkkaa ihmisiä töihin, toteaa Siimes.
    * Siimeksen mukaan tautien ja sairauksien tehtaileminen on liian voimakas ilmaus
tutkijoiden lääketeollisuudelle työstämistä sairaustutkimuksista.
    * -En kyllä ihan osta tuota väitettä tautitehtailusta, mutta onhan tietysti selvää, että
tiedon lisääminen erilaisten sairauksien syntymekanismeista ja uusista hoidoista ihan
varmasti kannustavat lääkäreitä tekemään työtään perusteellisemmin. Silloinhan
osansa tästä saa myös lääketeollisuus. Ei kai tätä käy kiistäminen, sanoo
lääketeollisuuden etujärjestöä luotsaava ex-ministeri.
    * Minusta näiden kriitikkojen näkemys lääkeyrityksistä yhteiskunnallisina
toimijoina on kaiken kaikkiaan aivan ultralattea. Onhan nyt sanomattakin selvää, ettei
yritys voi toimia jollei se ole kannattava. Rahaa on saatava sisään, eihän sitä muuten
riitä palkkoihin eikä yhtään mihinkään, tilittää Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja
Suvi-Anne Siimes.

SARKOPENIA. Kyseisen taudin suuntaviivoja luodaan parhaillaan ja lääkeyritykset
kehittävät kiivaasti lääkettä sen hoitamiseen.
- Kieltäydyin kunniasta, koska en halunnut myydä itseäni lääketeollisuuden
prostituoiduksi, kertoo nimettömänä pysyttelevä tutkija.
- Minun olisi pitänyt ryhtyä luomaan rahasta diagnostiikkaa taudille, joka on
luonnollinen osa ikääntymistä. Kun ihminen vanhenee, lihasvoima ilman muuta
heikkenee. Miksi ikääntymisen ilmiöitä pitäisi nimetä sairauksiksi ja ryhtyä
lääkitsemään? Minusta tällainen toiminta on itsessään sairasta, perustelee tutkija
kieltäytymistään.

Tutkijat teollisuuden tautikauppiaina 45 minuuttia -ohjelman haastattelema tutkija
kertoo, että lääketeollisuuden pooliinsa palkkaamien tutkijoiden tehtävänä on kiertää
kansainvälisissä lääkärikokouksissa. Konferensseissa ja symposiumeissa esitellään
kehiteltyjen tautien diagnostiikkaa ja hoitosuosituksia eri puolilta maailmaa tuleville
kollegoille. Käydään kaupustelemassa oireita ja lisäämässä tietoisuutta synnytetystä
sairaudesta, ikään kuin herkistetään lääkärikuntaa tunnistamaan ja diagnosoimaan
luonnolliset elämänilmiöt lääkehoitoa vaativiksi tautitiloiksi, kuvailee tutkija.



Hän kertoo, kuinka tautikauppiaina maailmaa kiertävien tutkijoiden jälkeen teollisuus
laskee liikkeelle lääke-edustajansa, joiden tehtävänä on luukuttaa täsmälääkkeet
taudista tietoisiksi saatetuille lääkäreille.

Jälkiaallossa liikkeelle laskettujen lääke-edustajien työ on helppoa. Lääkäreillä on
tuoretta tietoa uudesta taudista. Heille on tullut suuri halu diagnosoida sitä ja tarjota
hoitoa reseptien muodossa, selvittää lääketieteen tutkija tautitehtailun logiikkaa.
Tutkijan mukaan yhdelläkään yhteiskunnalla ei ole varaa katsoa paisuvaa ilmiötä läpi
sormiensa.

Tautitehtailun tuloksena synnytettyjen sairauksien lista on pitkä. Tunnetuimpina
esimerkkeinä medikalisaatiota arvostelevat asiantuntijat mainitsevat muun muassa
levottomat jalat, kaljuuden, erektiohäiriöt, naisten seksuaalitoiminnan häiriöt,
sosiaalisten tilanteiden pelon, ärtyneen paksusuolen, miesten vaihdevuodet,
traumaperäisen stressireaktion ja yleisen ahdistuneisuushäiriön.

Uusien tautien tuotannon lisäksi lääketeollisuus pyrkii kasvattamaan lääkkeiden
menekkiä väljentämällä jo olemassa olevien tautien diagnoosikriteerejä ja
liioittelemalla sairauksien yleisyyttä sekä vakavuutta. Tästä ilmiöstä voidaan
asiantuntijoiden mukaan puhua osteoporoosin sekä sydän- ja verisuonitautien kohdalla.
Tautitehtailua on myös lihavan ja liikkumattoman kansan diagnosointi verenpaine- ja
kolesterolitautiseksi.
Medikalisaatioon eli normaalien elämän ja arjen ilmiöiden lääketieteellistämiseen
perehtyneiden asiantuntijoiden mukaan sydän- ja verisuonitautien massiivinen
markkinointi on moninkertaistanut monen lääkeyrityksen myynnin.

Suuri osa väestöä on kyetty tuottamaan sairauden ja sitä tietä lääkehoidon piiriin,
kun esimerkiksi verenpaineen hoitorajoja ja veren lipidien tavoitearvoja on viimeisten
parinkymmenen vuoden aikana toistuvasti alennettu. Taudin markkinointi ja
diagnoosirajojen laventaminen heijastuvat suoraan lääkemyyntiin. Kolesteroli- ja
verenpainelääkkeet ovat jo monen lääkeyrityksen myydyimpiä tuotteita, tietää
aiheeseen perehtynyt lääketieteen tohtori Janne Leinonen.
Jos varsinaisen sairauden hoitaminen on suuri bisnes, niin todellinen kultakaivos
lääketeollisuudelle on riskissä olevien hoitaminen ja suurten kansantautien ennalta
ehkäiseminen, Leinonen jatkaa.
Ilmiö on kuin syöpä, joka vie voimavaroja muualta terveydenhuollosta, ihmisten
todellisten ongelmien ja sairauksien hoidosta. Kehitys huolestuttaa myös lääkäreitä.
Monet sekä nuoret että vanhemmatkin kollegat ovat turhautuneita lääketeollisuuden
ylivallasta, lääkkeiden hulvattomasta käytöstä ja lääketieteen murenemisesta, sanoo
Leinonen.

"Lääketeollisuudella liikaa valtaa"

Lääketieteen tohtori ja neurologian erikoislääkäri Leinonen on arvostellut
Lääkärilehdessä voimakkaasti lääketeollisuuden masinoimaa medikalisaatiota.
Leinosen mukaan lääketeollisuus pyrkii entistä aggressiivisemmin maksimoimaan
lääkkeiden menekkiä vaikuttamalla tieteellisten tutkimusten kautta lääkkeitä
määrääviin lääkäreihin.
Lääketeollisuuden intresseissä on saada mahdollisimman suuri osa väestöstä
lääkkeiden käyttäjiksi. Jos terveistä tehdään sairaita, mahdollisuudet ovat lähes
rajattomat. Siksi teollisuus pyrkii lääketieteellistämään ja nimeämään sairauksiksi
ihmiselämään kuuluvia luonnollisia ilmiöitä ja erilaisia ikääntymisen merkkejä.



Neurologi Janne Leinosen mukaan lääkärit sen paremmin kuin potilaatkaan eivät voi
saada riippumatonta tietoa sairauksista ja lääkityksestä, koska lääketeollisuus tuottaa
tällä hetkellä suurimman osan lääketieteellisistä tutkimuksista.

Lääketeollisuus päättää tutkittavat aihealueet, suunnittelee tutkimusten sisällön
ja vastaa käytännön toteutuksesta. Teollisuus valitsee työn toteuttavat
tutkimuslaitokset ja tutkijat, se vastaa tulosten analysoinnista ja omaa oikeudet
pidättää tutkimustulosten julkaisemisen, jos tuotettu tieto ei ole sille itselleen mieleistä,
kuvailee neurologi lääketutkimusten karua arkea.

Leinosen mukaan huolestuttavan paljon lääketeollisuudelle kielteistä
tutkimustietoa jää kokonaan pimentoon lääkkeitä määrääviltä lääkäreiltä ja sitä
kautta myös lääkkeitä käyttäviltä potilailta. Miten kukaan koskaan voi kuvitella, että
tällainen asetelma tuottaisi potilaiden etua palvelevaa tietoa. Ainoa kestävä ratkaisu
olisi lääketieteen ja lääketeollisuuden välisen symbioosin hajottaminen, uskoo
neurologian erikoislääkäri Leinonen.

MTV3 - Tuula Malin mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/11/999088
psst. Arvaapa keiden kaikkien urakehity$ katkesi tähän?

Kuka ei osaa ajatella?

Suomalaiset työeläkeyhtiöt kustantavat hallitustensa ja hallintoneuvostojensa jäsenille erittäin
harvinaisia lisäpalkkioita, tyel-eläkettä, joista ei ole aiemmin julkisuudessa tiedetty. ... lähemmäs
kymmentä tuhatta euroa vuodessa. Suurimmillaan etu on hallitusten puheenjohtajille, joista Varman
S Tamminen saa 49000 euron vuosipalkkioidensa päälle 8400 euroa.SAK:n puheenjohtaja Lauri
Lyly, jonka saama 33000 euron korvaus kasvaa 5600 euroa ...

Kuukausitasolla lisäpalkkio on noin 700 euroa.

Eläkepomojen miljoonapalkkioita näyttävästi puolustanut Paperiliiton puheenjohtaja Jouko
Ahonen saa samasta yhtiöstä HS:n mukaan noin 22000 euron kokonaispalkkiot, minkä päälle
hänelle kertyy 3800 euron etu eläkemaksujen muodossa. Työeläkeyhtiöt perustelevat maksuja sillä,
että kaikesta työstä pitää maksaa työeläke.
Silti harvat yhtiöt kertovat maksuista, koska asiaa ei ole huomattu ajatella.

HS: 700e/kk - vaiettu palkkio paljastui 23.11.2010 09:07

...koska asiaa ei ole huomattu ajatella.



Poliittinen nimitys?

Ailus valittiin toimitusjohtajaksi 2009 Kuntien eläkevakuutuksen Kevan
valtuuskunnan äänestyksellä. Ailuksen valintaa yli 30 miljardin euron sijoituksia
hallinnoivan Kevan johtoon arvioitiin sen jälkeen mediassa poliittiseksi nimitykseksi,
jossa hän ohitti pätevämpiä hakijoita keskustan jäsenkirjan ansioista, vaikka lukuisilla
hakijoilla oli korkeampi koulutus ja parempi talousalan työkokemus.
IS 15.11.2013 3:00 iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288620802869.html

Merja Ailus ohitti pätevämmät, koska puolueet sopivat niin, kirjoittaa politiikan
toimittaja Tommi Parkkonen. IL Torstai 14.11.2013 klo 05.58 Se, että
kovapalkkaiseen ja -etuiseen työhön valittiin enemmän omia etuisuuksiaan kuin
kunta-alan eläkeläisten toimeentuloa pohtiva kepulainen, ei ole toimitusjohtajan oma
vika. Kyse on isommasta koplauksesta, jota kutsutaan nimellä puoluepolitiikka:

Isä Aurinkoisen vasemmisto-oikeisto -teatteri luotiin 100 vuotta sitten:
Äänestä Puoluetta - tai olet uhka orderille!



Jo on Keva-edut: Miljoona-asunto, avo-Bemari ja potkuista jopa 216 000€ !
Ailuksen kokonaispalkka luontaisetuineen on 18 000 euroa kuukaudessa, ilmenee
Ailuksen virkasuhdesopimuksesta. 14.11.2013 11:47 IS

Kevan bemaripomo selitti pikapaluuta Ylelle: "Kannatti palata kotiin". Rasittuneen
oloinen toimitusjohtaja Merja Ailus saapui Ylen haastateluun varhain torstaiaamuna.
Qatarista palanneella Ailuksella oli huomattavat silmäpussit, mutta esiintyminen oli
rauhallista ja varman oloista. (olihan taustatukena isä aurinkoisen kerho)
Työsuhde-etuuksiensa ja niihin liittyvien verotusepäselvyyksien takia kohun keskelle
joutunut Kevan toimitusjohtaja perui yllättäen alkuviikosta kotimaan menojaan ja
matkusti Qatariin. (ja verorahoillasi?) Reissu jäi kuitenkin tyngäksi. Matka jäi
lyhyeksi, koska huomattiin että uutisointi täällä kotimaassa jatkuu. ...

Pikkuteatteria rahvaalle oikeiden kähmintöjen peitteenä ?

Keva osti johtajalleen 16 600 euron auton päiväksi - sitten johtajalle hankittiin avo-
BMW käyttäen tätä ropposta välirahana. Näin kierrettiin lakia jossa hankitaraja on
30.000 euroa...
Merja Ailus kieltäytyi kommentoimasta Kevan autokauppoihin liittyviä asioita.
Tor Wennström,  Antti Aimo-Koivisto 14.11.2013 IS

Autojärjestely Kohu Kevan ja sen toimitusjohtajan Merja Ailuksen ympärillä kasvaa.
IS:n haltuunsa saamista dokumenteista ilmenee, että kuntien ja valtion eläkkeitä
hoitava Keva osti kesäkuussa 2011 tehdyllä kaupalla päiväksi Ailuksen Mercedes-
Benz A -henkilöauton. Sen jälkeen autoa käytettiin välirahana, kun Keva hankki
Ailukselle BMW 118I merkkiä olevan avoauton.
Kevan viestintäjohtaja Tero Manninen vakuuttaa IS:lle, että Kevan kannalta kauppa
oli neutraali, eli Ailus ei ole saanut järjestelyistä henkilökohtaista etua... Eli
toimitusjohtaja Merja Ailuksen työsuhdeauton hankinnan yhteydessä ao. auto kävi
Kevan omistuksessa. Keva maksoi 16.6.2011 autosta 16 600 euroa, jonka
työsuhdeauton Kevalle myynyt Veljekset Laakkonen Oy hyvitti Kevalle
työsuhdeauton oston yhteydessä 17.6.2011. (Hmm. Veljekset taas suhmuroinnissa
mukana?) IS 12.11.2013 4:48

Kierrettiinkö hankintalakia? ...professori Tomi Voutilainen arvioi että Kevan voidaan
epäillä syyllistyneen hankintalain kiertämiseen. Hänen mukaansa avoauton osto olisi
pitänyt kilpailuttaa julkisesti, sillä hankinnan kokonaisarvo oli vaihtoauton arvo
huomioiden 46 000 euroa. Vaihdossa menneen A-mallin mersun jälkeen autokaupan
kokonaishinnaksi tuli 29 465,27 euroa. Hankintalain mukaan kunnallisen Kevan
pitäisi kilpailuttaa kaikki yli 30 000 euron ostot. IS Mika Koskinen

Perjantaina Keva järjesti tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin, ettei Kevan johtaja
Merja Ailus eroa,... (ei tietenkään, mitä hassua olettaakaan...)
Martti Kainulainen IS 19.11.2013 10:40

Merja Ailus sai vuosina 2002-2010 lapsilisää Norjasta, vaikka hän asui ja teki
töitä Suomessa ja sai lapsilisää myös Suomesta. ...Norjan sosiaaliviranomainen perii
Ailuksesta noin 21 500 euron edestä perusteetta maksettuja lapsilisiä. Ailus
perheineen palasi Norjasta Suomeen 2002. IS 20.11.2013 5:44
Ailus ehdotti aluksi itselleen 2,3 miljoonan euron työsuhdeasuntoa, - olisi halunnut
huomattavasti kalliimman työsuhdeasunnon kuin mitä hänelle ensin ostettiin. Kevan
silloinen hallitus kuitenkin sopi, että Ailus toimii toimitusjohtajana samoilla



ehdoilla kuin edeltäjänsä. (Aivan, vastuussa oli tietenkin hallitus joka pyyhkii
kätensä kaikesta, nimiä ei julkisuuteen päästetä... sinulta rahat varastava sirkus on
pyörinyt vasemmisto-oikeisto sadun raameissa jo sata vuotta) ... Näin esitys 2,3
miljoonan euron työsuhdeasunnosta nähtiin liian kalliiksi ja Ailukselle ostettiin
Helsingin Katajanokalta yli 1,1 miljoonan euron huoneisto ...ja siihen 250.000 'pikku'
remppa.

Kevan varatoimitusjohtajalla on vielä hulppeampi auto. (Eläkkeitäsi ei voi varas
eikun hallinoida ilman niitä...). IL:n mukaan varatoimitusjohtaja Tapani Hellsténin
työsuhdeautona on 63 000 euron Mercedes-Benz GLK 250.  Hellstenillä on lisäksi
työsuhdeasunto, joka valmistuu Helsingin keskustan läheisyyteen. IL

Jos 'lääke' tahkoaa rahaa - sitä ei poisteta markkinoilta. Omaiset itkeköön rauhassa...

GAO raportin (USAn Valvontaviranomainen) mukaan USAn terveysministeriö FDA Food and
Drug Administration ei ole koskaan kertaakaan poistanut tehottomaksi osoitettuja lääkkeitä. FDA
sanoo että ei ole tarkoituskaan muuttaa menettelyä tai oikeammin puutetta. Esimerkiksi Shire
Laboratories ProAmatine verenpainelääke joka on todettu täysin tehottomaksi jo 13 vuotta sitten,
tahkoaa yhä rahaa - tähän mennessä $257 milj.

FDA hyväksyi AstraZenecan Iressa keuhkosyöpälääkkeen 2003. Se on todettu täysin
tehottomaksi ja joskus jopa tappavaksi - FDA ei ole puuttunut rahantekoon - eikä aiokaan puuttua...
"FDA ei ole välittänyt potilaiden turvallisuudesta" sanoo Senaattori Charles Grassley, R-Iowa, ja
vaatii tutkimusta.
GAO: FDA fails to follow up on unproven drugs, Matthew Perrone, Ap Jan. 29, 2009
news.yahoo.com/s/ap/20091026/ap_on_he_me/us_fda_unproven_drugs

Kymmenettuhannet saavat virheellisen reseptin vuosittain
 Joka vuosi kymmenettuhannet potilaat saavat lääkäriltä virheellisen reseptin, jota
apteekin henkilökunta joutuu korjaamaan .Apteekkariliiton mukaan jopa 90 000
potilasta vuodessa hyötyy merkittävästi siitä, ettei apteekki toimi suoraan sen mukaan,
mitä lääkäri on reseptiin alun perin kirjoittanut. 12.01.2010 15:43. STT

Epäpäteviä lääkäreitä paljastuu muutama vuosittain IS 12.1.2010 klo 17.35
Muutama lääkäriopiskelija narahtaa vuosittain työskentelemisestä ilman riittäviä
opintoja. ... Lue myös: Valelääkäri määräsi moninkertaisia lääkeannoksia

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) halusi pitää tiedon
pienessä piirissä. Muutama tiesi totuuden ... Vain pieni ydinjoukko tiesi
valelääkäristä. IL 11.1.2010 klo 09.22 ... Epäpäteviä lääkäreitä paljastuu muutama
vuosittain



Vaikeneva Muuri

Joan Jaikaran on vain eräs potilaista jotka ovat nostanut miljoonien dollarien rikoskanteen
siitä että leikkauksessa on luvatta, tarpeettomasti poistettu kohtu tms ... tekijänä Dr. Richard Austin,
Scarborough Hospital
..."There is a wall of silence... The unkindest cut: Joan Jaikaran is one of the women to have filed
million-dollar lawsuits against , claiming her internal organs were inadvertently cut during surgery.
thestar.com/News/article/193080

Vuosittain Kanadassa keskim 23,750 potilasta kuolee sairaaloiden virheisiin sanoo Canadian
Institute for Health Information.
Coming clean on errors, YVONNE BERG FOR THE TORONTO STAR
thestar.com/News/article/193502

Ei koske Suomea? Vauvojen vaihtuminen vaikuttaisi olevan yleisempää kuin
luultiin. hmm...
Kymmenet ihmiset ottivat yhteyttä Iltalehteen, ja kertoivat vauvojen vaihtumisista tai
läheltä piti -tilanteista synnytyssairaaloissa. Vauvojen vaihtumisesta aloitettiin
poliisitutkinta... Toisin kuin lääkärit ja asiantuntijat väittävät, vauvojen vaihtuminen ei
olekaan ehkä ollut mitenkään tavatonta Suomen synnytyssairaaloissa. 5.3.2013 klo
10.16   iltalehti.fi/uutiset/2013030516746090_uu.shtml

Mikään ei ole muuttunut - mikään ei THL -paiseissa muutu.

Omakohtainen kokemus 20 vuodentakaa on identtine - paitsi että omalla "soitan poliisin!" -
uhkailulla (!?) sain henkilökunnan reagoimaan ajoissa...
Synnytys päättyi Tiinan, 24, kuolemaan – leski kertoo nyt koko kauhean tarinan
Äidin vointia ja supistusten määrää tarkkaillaan ennen synnytystä.

24-vuotias ensisynnyttäjä vuoti kuiviin sairaalan henkilökunnan silmien alla. Leski Mikko
Rannaste kertoo nyt koko karmean tarinan. Tapahtumat alkoivat tiistaina 14. helmikuuta 2012
puolen yön aikaan, kun pariskunta saapui Helsingin Kätilöopistolle. Esikoisen syntymä oli lähellä.
Mikko, 31, ja Tiina Rannaste, 24, olivat toivoneet ja odottaneet lasta kovasti. Synnytys alkoi yöllä
alatiesynnytyksenä, mutta sikiön asentovirheen ja hapenpuutteen vuoksi päätettiin tehdä hätäsektio.
Terve poikalapsi syntyi varhain lumisena keskiviikkoaamuna. jne Julkaistu: 17.5. 16:27 ... shh.
2016 ... iltasanomat fi/kotimaa/art-2000001180953.html



Miksi Ritareilla pyyhkii hyvin?

David Cameronin perheiden omistamat työterveysfirmat ovat väärinkäyttäneet miljardeja
valtion rahoja. Parlamentille tehdyssä raportissa päätarkastajan mukaan välinpitämätön kulttuuri
johti systemaattiseen petossarjaan yrityksessä jolle on (heh, tämä 'sattuma' ei ainakaan koske
suomea) myönnetty valtion hankinta yms sopimukset.
Welfare to work 'fraud scandal' ... Emma Harrison quit her executive role at the company in
February after the launch of a police inquiry into some of its work By Louisa Peacock, and Rowena
Mason 10:00PM BST 23 May 2012 Telegraph

Salailua: Mark Buckland'ille päätettiin antaa CJD -infektio verensiirolla
(tappava hullun lehmän tauti). Nyt Omaiset kritisoivat terveyspamppuja jotka eivät
tuosta kertoneet (miksi olisivat?).

NHS pamput päättivät salata CJD-tekosensa. Kun Mark Buckland alkoi väsyä ja
häntä heikotti, hän sovittiin diagnoosiksi krooninen väsymysoireyhtymä - siis sen
mitä Suomessa ei ole eikä puhua saa ja annetaan niille joille tyhmyydessä muuta ei
keksitä... Kolmessa vuodessa Mark'in kunto ja muisti meni.
Omituisesti yhtäkkiä nyt huomataan että ehken tuhannet (tuhannen tuhannet?) ovat
saaneet saman infektion. Mr Buckland, tutkija joka -97 sai 40 yksikköä verta
leikkauksessa - kirurgien mähellyksen seurauksena. Verenluovuttajalla oli
Creutzfeldt-Jakob -tauti, kuolettava aivotauti joka tulee kun syö saastunutta lihaa.
Veriplasmaa joka sisälsi oli Creutzfeldt-Jakob hullunlehmän taudin BSEtä. Tätä
mömmöä on 'pumpattu' ainakin 14.000 muuhunkin englantilaiseen potilaaseen .

Hullun lehmän tauti BSE, ahneuden huippu: lihafirmoille luu on jäte - joten sitä
jauhetaan ja syötetään - tietenkin lehmille - jotka sairastuvat ja saastuvat...
dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=421452&in_page_i
d=1770

Englannissa arvioidaan että 75 miljoonaa reseptiä on syynä pahoihin lääkeoireisiin. Hmm.
Tottahan myrkytyksestä saa myrkytysoireet....
An estimated 75 million prescriptions a year are associated with adverse drug reactions.
http://news bbc co uk/1/hi/health/6085192.stm

Keski-Suomen keskussairaalassa tutkitaan lääkehävikkiä - useita epäillään
rikoksesta ; käynnissä poliisin esitutkinta.
- Keski-Suomen keskussairaalaan liittyen lääkehävikkiä tutkitaan rikoksena,
esitutkinta on kesken. Lisäksi epäillään virkarikkeitä ja virkavelvollisuuden
rikkomista lääkehävikkiin liittyen, selvittää rikoskomisario Ari Rutanen Jyväskylän
poliisista. Torstai 5.5.2016 klo 11.46 iltalehti fi/uutiset/2016050521513879_uu.shtml



Joskus laskeskelin suomilaisten sijoitusta ... tälle kartallekaan ei mahduttaisi onnettomimpien
joukkoon: turhien sairaalakuolemien määrä 2.5 kertainen!



USAn ensimmäinen Ebola-potilas oli sairaanhoitaja. Jolle tarjottiin tahallisesti puutteellinen
koulutus, ja epä-asialliset välineet maahan tuodun sairaan hoitamiseksi. Nyt tuo hoizu on nostanut
tätä laitosta vastaan oikeusjutun - koska häntä hyväksikäytettiin sairaalan markkinoinnissa. Tokihan,
tällä tempulla 'myynti' kasvoi räjähdysmäisesti kun sairaala kylpi ihanassa CNN valokeilassa
viikkokausia - ja vielä kaikkien ihmeeksi paransi sairaansa. Liekö edes ollut sairas...

Koko juttu kuulostaa tyypilliseltä Knights-of-Hospita-liers juonelta. Punainen Risti on sitä varten.

Ebola nurse blames hospital for infection, plans lawsuit
Nina Pham speaks after her release from a Maryland hospital in October.
http://nypost.com/2015/03/01/ebola-nurse-blames-hospital-for-infection-plans-lawsuit/By
ReutersMarch 1, 2015 | 4:08pm

Ex-sairaanhoitaja tuomittiin elinkautiseen Saksassa – tunnusti tappaneensa 30
potilasta. Julkaistu: 26.2.2015 22:36 Saksassa entinen sairaanhoitaja tuomittiin
torstaina elinkautiseen vankeuteen kahden sairaalapotilaan murhasta ja kahdesta
murhan yrityksestä. Viranomaiset pelkäävät kuolonuhreja olevan enemmänkin, sillä
mies on tunnustanut surmanneensa 30 ihmistä.

Tutkijalääkäri muutti, heitti potilaspaperit roskakatokseen: Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri (Hus) kertoo selvittäneensä potilastietopaperilöydön taustat. Papereita löydettiin
Vantaan Jokiniemestä. Husin työryhmän mukaan papereissa oli eräiden Hyksin verisuonikirurgian
klinikalla asioineiden tietoja. Papereiden löytöpaikan ja sisällön vuoksi epäillään, että klinikalla
aiemmin työskennellyt tutkijalääkäri on vienyt paperit luvatta ja vastoin tutkimuslupakäytäntöjä
työpaikalta kotiinsa. Sen jälkeen hän oli muuttaessaan jättänyt ne taloyhtiön roskakatokseen.
Julkaistu: 19.5.2016 16:48



SUOMEN huuhaa THL-Kummitustalot ...
...nk. 'sairaalat'

Valvira: Kaltoinkohtelu vanhustenhoidossa on hälyttävän yleistä

93 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisten yksiköiden työntekijöistä on havainnut
vanhusten kaltoinkohtelua työssään, selviää Valviran kyselystä. Valviran maaliskuiseen kyselyyn
vastasi yli 7 400 yksityisten ja julkisten palveluntuottajien työntekijää.
Julkaistu: 24.5. 8:31 ... shh: 2016



Syyte: Sairaanhoitajat varastivat potilaiden lääkkeitä

"Nyt punnitaan, mihin raja vedetään" Kahdeksaa sairaanhoitajaa syytetään potilaiden lääkkeiden
varastamisessa Keski-Suomen keskussairaalassa, kolmea heistä myös huumausaineen
käyttörikoksesta. Syytteen mukaan he ovat ottaneet potilaiden hoitoa varten tarkoitettuja
reseptilääkkeitä omiin tarkoituksiinsa. Johtajaylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä pitää
juttua jonkinlaisena ennakkotapauksena.  Epäillyt rikokset tapahtuivat Keski-Suomen
keskussairaalassa.... Perjantai 3.2.2017 klo 07.22

Valtion ritariMonopolia v:sta 1945 - sanoisi Aarnio:

Soita ja tilaa annoksesi: maksut kätevästi sorenan 'palvelun' kautta. Ystävälliset
tarjoilijat tuovat tabut suoraan pääoven eteen, ei tarvitse edes nousta autostasi...



PS. Epäilläänkö tänään jo
viittäkymmentä? Jos niin,
'tutkimukset' tulee lopettaa heti,
ja uhrit julistettakoon hulluiksi.



Kuinka 'kaupunki' voi pyytää anteeksi? Jos ymmärtää pyhän isän rebekkain 'lähetyskäskyn',
tajuaa että veljekset suojelevat aina omiansa. Aivan kuten sana 'itsenäisyys' - tarkoittaa estotonta ja
vapaata jatkuvaa rahvaan ritariryöstöä, suomexicossa nyt tämän termin varjolla jatkunut 100 vuotta.



Seuraavassa esiintyy G-rappareiden iso-G
Rakkaus G-kirjaimeen js sen numerointiin paistaa siellä missä rahvasta rakkauel ♥ kyykytetään.
Samalla kun tämä jo Jesajan kirjassa 65 mainittu onnenpyörän palvonta = GADin palvonta, listaa
kaikki pyhäkkönsä palvelijoiden arvonimet, se kuvaa myös raamatusta löytyvät Salomonin
palvelijan Hiramin rakentaman temppelin Boas ja Jaakin pylväät. Hiiram onkin tämän maapallosen
kattavan salaseuran esi-isä ... Huomaa myös Punaisen Ristin -looshi.



Ja sitten? Syvä G-hiljaisuus... mutta shh. Kuuntele tarkasti. Potilaiden kauhunhuudot...

G1 valioyksilö.



SALAISET REKISTERIT

Potilaille tai omaisille ei kerrota nahkurin orsilla killuvan omaisensa tappo-orderista:

Brittein ritarilandiassa NHS - suomexicossa THL -  on kirjannut jopa yli 200.000 potilasta
salaiseen rekisteriinsä (Huom kataisen kommentti: eikoskesuomea) joille ei hoitaja saa antaa
elvytystä. Ikääntyneitten potilaitten murha onkin arkipäivää kaikkialla THL-NHS yms
ristisuoja-ritarien hoitolaitoksissa: vain olemalla itse aktiivinen ja tekemällä öisiä
yllätystarkastuksia omaisesi luokse sinä saatat pitää nämä kalmanlaitosten operaattorit
varpaillaan.

Exclusive: 'Unforgivable' failings in end-of-life care revealed as 40,000 dying patients subject to
secret 'do not resuscitate' orders every year. An audit shows that doctors are failing to inform
patients - and their families - of the seriousness of their conditions or of plans put in place for their
loved ones. A national audit of dying patients has highlighted a failure by authorities to tell relatives
It is estimated that every year, more than 200,000 patients are issued with do not resuscitate orders,
instructing doctors not to attempt cardiopulmonary resuscitation if the patient suffers a cardiac
arrest or stops breathing.  ... Prof Keri Thomas, Honorary Professor at University of Birmingham
On average, patients had been in hospital five days before they were identified as likely to be dying,
and half were dead by the next day. “This is being done very late in the day – as doctors we just
don’t like to face up to it,” he said. Telegraph, Laura Donnelly, health editor 2MAY2016 • 6:56AM

SALAISET REKISTERIT

Lue 'Chernobyl Raporttivuoto'. Siinä käy ilmi kuinka sinustakin on tehty salaiseen 2. milj
suomilaisen kera keskusrekisteriinsä säteily-ilmoitus sen mukaan missä elit Chernobyl
säteilytyskokeensa eli räjäytyksen keväällä 1986. Asia joka tulee julki BMJ British Medical Journal
artikkelista jonka kansanmurhajärjestömme STUK salaa kasasi 'tieteen' nimessä salaten kaiken...

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin asia julkaistaan 'itsestäänselvyytenä' - THL luokan
vitamiini terveysjuttuna:

"Matti Jaakkolan kokemus vastaa Säteilyturvakeskuksen, Syöpärekisterin ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoa. Viranomaisten rekisteritutkimuksessa
selvitettiin, onko suomalaisten kokonaissyöpien määrä muuttunut Tshernobyl-
onnettomuuden jälkeisen säteilyaltistumisen seurauksena. Tutkimuksissa käytiin läpi
kaksi miljoonaa suomalaista."
 26.4.2016 12:30 iltasanomat fi/kotimaa/art-2000001166365.html

THL toteaa artikkelissa mm että suurin murhe säteilytetyillä siol eiku tarkkailtavilla
on 'turha huolestuminen'.

Huolestu sinäkin ja lue pöyristyttävä STUK-THL kansamurharikos:

chernobyl-raporttivuoto



TERVEYDEN JA HYVINVOINNI LAITOS - SALAINEN REKISTERIOTE

Käypä tarkistamassa omaisesi hoitopaperit ...
... onko siellä oranssi THL-terveyskortti jossa lukee:

EI  SAA  ELVYTTÄÄ
Terveisin THL

Menehtyi, koska veritulppaa ei hoidettu ajoissa. Pekan psykiatrisessa hoidossa ollut sisko kuoli,
koska osaston henkilökunta 'ei ymmärtänyt' hänen kärsivän keuhkoveritulpasta. ... elvytettiin tällä
kertaa mutta: Sisaren kuolema aiheutui veljen mielestä siitä, ettei psykiatrisella osastolla olleen
potilaan oireita otettu tarpeeksi vakavasti. - Ei kerrottu mitään näistä pyörtymisistä, joten
omaisetkaan eivät voineet toimittaa häntä ajoissa keskussairaalaan, Pekka kertoo. Pekka teki
tutkintapyynnön sisarensa kuolemaan johtaneista tapahtumista, mutta syyttäjä teki
syyttämättäjättämispäätöksen. 10.4.2016 klo 07.54 iltalehti fi/uutiset/2016040921387200_uu.shtml



Rikosepäilyt Keski-Suomen keskussairaalassa

"Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä on käynnissä poliisin esitutkinta; lääkehävikkiä
tutkitaan rikoksena. Lisäksi epäillään virkarikkeitä ja virkavelvollisuuden rikkomista lääkehävikkiin
liittyen, selvittää rikoskomisario Ari Rutanen Jyväskylän poliisista.

UUTISVUOTO = salaaminen ei enää onnistunut: Useita rikoksesta epäiltyjä, keskussairaalan
henkilökuntaa, on kuultu tutkinnassa viime aikoina, esitutkinta on ollut pidemmän aikaa käynnissä.

RIKOSTUTKINNAT PITKÄN AIKAA KÄYNNISSÄ JA YHÄ TÄYSIN KESKEN:
Johtajajaylilääkäri Vesa Kataja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä vahvistaa, että esitutkinta
sairaalassa on täysin kesken: En tässä vaiheessa kommentoi ... " Torstai 5.5.2016 klo 11.46
iltalehti fi/uutiset/2016050521513879_uu.shtml

Maapallonkattava Templarien HUUMEMAFIA - isän Maan Tapa

Tapahtui 20 vuotta sitten:
Ajoin kahden mieshenkilön kanssa ao. sairaalan ensiapuun. Pihalla odotteli useita autoja. Ensiavun
sisäänkäynnistä saapui pihalle valkotakkinen mies liepeet liehuen, kädessä valkoinen pahviastia.
Mies tulee autoni luokse odottaen että ottaisin jotain häneltä kädestä, piilosta pahviastian alta ...
siten että muut eivät tajuaisi mistä on kyse. En avaa tuntemattomalle hoizulle ovea ja hän on
ymmällään.
Äkkiä pihalle ilmaantuu taas uusi auto, siinä myös kolme miestä. Välittäjämme ilme kirkastuu,
sairaalan takki liehuen hän kiiruhtaa auton luokse jossa onkin jo ikkuna auki kuskin käsi ojossa:
kama vaihtaa tottuneesti haltijaa pahvilautasen suojassa...

BIG business - Huomio: rahaa ei liikkunut, kama oli maksettu etukäteen. Ammattimaista toimintaa,
jakelija ei tunnista ostajia - jotka lienevät maksaneet kamat etukäteen sorenan maksuliittymillä?
Kauppaan kuuluu se, että ilmoitukseni huumepoliisin (Aarniota vihaaville templareille) ei
tietenkään tuota mitään näkyvää tulosta.

Hämmästyttävä 2016 uutisvuoto eikö totta. Lue 'Tawastian Templareistamme' ja paawilandian
ritarikytköksistään  Lisää 'Suomi Orwellin Valtakunta' -dokumentista.



Svenska Dagbladet: Vakavasti sairaita hoidettiin kokeellisesti luvatta vuosien ajan

Tukholman Karoliinisessa sairaalassa on paljastunut vakava hoitoskandaali, kertoo sanomalehti
Svenska Dagbladet. Lehden mukaan sairaala hoiti lähes 70:tä vaikeasti sairasta potilasta
kokeellisella hoidolla ilman siihen vaadittuja lupia vuosina 2011–2014.

Potilaista suuri osa on ollut lapsia. Hoito on perustunut istukoista viljeltyihin kantasoluihin, joita on
annettu muun muassa selkäydinsiirtopotilaille vaikeiden komplikaatioiden jälkeen. Lehden mukaan
hoito on voinut aiheuttaa potilaille veritulppia ja kasvaimia, ja potilaiden keho on voinut myös
hylkiä kantasoluja. Potilaat on asetettu suureen vaaraan, emmekä voi sulkea pois mahdollisuutta,
että osa heistä on kuollut ennenaikaisesti, kliinisen kantasolututkimuksen professori Katarina Le
Blanc Karoliinisesta instituutista sanoo Svenska Dagbladetille.
Lehden mukaan potilaiden kuolleisuus on ollut suuri, mutta ei tiedetä, olisivatko potilaat kuolleet
myös ilman kokeellista hoitoa. Sairaalan päälliköiden mukaan on vaikea selittää, miten hoitoja
voitiin tehdä luvatta kolmen vuoden ajan.

Professori Le Blanc pitää tapausta vakavampana kuin sairaalassa vuonna 2010 paljastunutta, myös
luvatonta tekohenkitorven käyttöä. Muovisen henkitorven kehittänyt italialaislääkäri Paolo
Macchiarini käytti henkitorvea Ruotsissa kolmella potilaallaan, joista kaksi kuoli.
Julkaistu: 18.1. 11:26 2017

TAYS-ka(u)hujen talo:

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa lääkäri löi ja kutsui hoitajia orjiksi ja elukoiksi

Hoitajat kertovat karusta arjestaan: Instrumentteja päin seiniä, epäkunnioitusta ja sabotointia
Aamulehti kertoi torstaina tapauksesta, jossa Taysin lääkärit ovat muun muassa lyöneet ja
nimitelleet hoitajia; kaksi lääkäriä on käyttänyt henkistä ja fyysistä väkivaltaa hoitajiin ...Hoitajina
työskentelevät kertovat kohdanneensa ylimielistä käytöstä lääkäreiltä.

Vuosien myötä on tuntunut siltä, että lääkärit eivät oikeasti useinkaan arvosta hoitohenkilökunnan
ammattitaitoa ja olemme jotakin alakastin ihmisiä, joita ei tarvitse tervehtiä tai joille ei tarvitse olla
asiallinen. Hämmentävintä on silloin, kun lääkäri on ystävällinen ja asiallinen potilaalle ja sitten
samassa hetkessä töykeä hoitajalle. ... Kaikki saamani ikävä palaute lääkäreiltä vuosien varrella on
ollut täysin aiheetonta. Toki joukkoon mahtuu myös asiallisesti käyttäytyviä ammattitaitoisia
lääkäreitä."

"Opiskellessani hoitajaksi sairaalamaailmassa tuntui olevan yleisesti hyväksyttyä se, että lääkärit
voivat hyppyyttää, käskyttää rumasti ja arvostella hoitajia ihan avoimesti. Eivät siihen puuttuneet
sen enempää hoitajat itse kuin esimieskään. Ihmettelin opiskelijana touhua kyllä kovasti. Sittemmin
avosairaanhoidossa on tullut lääkäreistä hyvin erilainen, positiivisempi kuva."

Norsunluutornissa Vahva hierarkia

"Lääkäreiden ylimielistä ja huonoa käytöstä on ollut parinkymmenen vuoden ajan useassa
työpaikassa jo opiskeluaikana: Nuorena hoitajana oli ahdistavaa soittaa päivystäjille potilaan tilan
vaatiessa, kun vastassa oli vihainen tai jopa kiroileva erikoislääkäri. Yksi herra heitteli potilaan
läsnäollessa instrumentteja päin seiniä, kun instrumenttilaatikko puuttui tutkimuspöydän alta. Ei
osannut pyytää eikä puhua.



"Terveydenhuollon opiskelijana sitä on monien lääkäreiden silmissä pohjasakkaa. Etenkin
sairaaloissa ja mielenterveysyksiköissä on edelleen vahva hierarkia osastoilla. Sairaanhoidon
opiskelijoita eivät lääkärit todellakaan edes tervehdi käytävällä, vaan painavat nenä pystyssä ohi.
Kärsimättömyys ja epäkunnioitus paistavat pitkälle heidän kanssaan toimiessaan. Erityisen vähän
ymmärrystä lääkäreiltä löytyy sille, että opiskelija tarvitsee ohjausta, on vielä epävarma ja että se
"jaloissa pyöriminen" on ainoa tapa oppia hoitotyön käytäntö.

Onneksi poikkeuksiakin löytyy, ... hierarkiaongelma näkyy myös hoitajissa. Monet osastonhoitajat
polkevat alempiaan, jotkut sairaanhoitajat suhtautuvat lähihoitajiin alentavasti, lähihoitajat taas
saattavat kiusata laitosapulaisia. Asennemuutosta tarvittaisiin...
(JARNO JUUTI) Perjantai 16.12.2016 klo 08.52

Mitäs me elukat - saatikka pakkopiikitettävät THLpetiluteet...

Poliisi tutkii tapausta lääkäriasemalla: nuori nainen sai puudutuksessa bakteeritartunnan ja kuoli

Valvira tutkii Tampereella yksityisellä lääkäriasemalla tapahtunutta vakavaa
leikkauskomplikaatiota. Alle kolmikymppinen nainen menehtyi elokuun lopulla Dextra
Koskisairaalassa tehdyn alaraajatoimenpiteen jälkeen, vahvistaa aluehallintoylilääkäri Seppo
Miilunpalo Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Hän sai puudutuksen yhteydessä äkäisen
bakteeritartunnan, joka eteni nopeassa tahdissa. Hän pääsi toimenpiteen jälkeen kotiin, mutta kun
kuume nousi, hän hakeutui päivystykseen Acutaan. Sieltä hänet siirrettiin teho-osastolle.
Asianmukaisesta hoidosta huolimatta hän menehtyi, Miilunpalo kuvailee... Julkaistu: 7.9. 16:10
2016



VIRALLINEN HUUHAHHAHHAA juttu: "Lääkärien vapaa-ajalla tekemät rötökset jäävät
pimentoon. Tuomioistuimet ilmoittavat [petoksia tehtailevalle] Valviralle vain ammattitoiminnassa
tehdyistä rikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lääkäreitä on viime vuosina tuomittu lukuisista
lainvastaisuuksista, kuten huumausainerikoksista, reseptiväärennöksistä, raiskauksista ja törkeistä
rattijuopumuksista. jne yms.... IS 26.2.2017 klo 08.04

___________________________________

AGAbisnes romahti, pharmakeian voiteluaine loppui?

Kyseessä yhtä kevyt tuote kuin lämpimän ilman kaupassa - lämpimän ilman myynti onkin paras
bisnes maapallosella...

Yrittäjä taisteli yli 20 vuotta:
Sairaaloiden rahaa säästävä keksintö sai vihdoin luvan

Kankaanpääläisen Rauno Hakalan yrityksen Lasergasin kehittämä lääkehappi- ja
ilmageneraattori toimii nyt Pellon terveyskeskuksessa. Anestesian dosentti Pekka Honkavaara ja
tuotekehityspäällikkö Tuomas Kaasalainen tietävät, että puolustusvoimat käyttää jo samaa laitetta.

Suomen ensimmäinen generaattorilla tuotettu lääkehappi ja lääkeilma ovat nyt
terveyskeskuksessa, Fimean hyväksymänä. Kankaanpääläisen Lasergas Oy:n keksintö on toiminut
vajaan kuukauden Pellon terveyskeskuksessa. Kankaanpään terveyskeskuksessa generaattori on
odottanut toimintavalmiina hyväksyntää yli kaksi vuotta. Läpimurto on merkittävä, sillä tähän
asti Suomen sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehappi on tuotu pullotettuna, Woikosken ja
AGA:n tehtailta. Aamulehti, Kankaanpää KOTIMAA5.9.  22.22  2016 AULIS ALATALO

Kuules Rauno. Kaikkee hyvää sulle, mutta sinä et elinaikanasi tule näkemään tämän hyväveli-
lahjuspaljun murtumista suomexicossa. Vie siis ajoissa keksintösi vaikka ameriikkaan...



AIDS specialistit Brasiliassa, Intiassa, Afrikassa, Karibialla raportoivat että antiretroviral -lääkkeet
aiheuttavat pahoja haavaumia ja sormien, varpaiden tunnon menetyksen. AIDS lääkkeeisiin liittyen
(?) 300,000 uutta pitaalitapausta löytyi viime vuonna.
Dr. Glickman’s potilas Burkina Fasossa kärsi AIDSisita ja söi lääkkeitä ... saaden pitaalin=lepran.
Onneksi tämä tohtori tunsi asian ja osasi muuttaa hoitoa.
Article Tools Sponsored By By DONALD G. McNEIL Jr. Published: October 24, 2006
nytimes.com/2006/10/24/health/24lepr.html?_r=1&oref=slogin

Vanhemmat potilaat joille määrätään tunnettuja masennuslääkkeitä, tekevät viisi
kertaa todennäköisemmin itsemurhan ensimmäisen kuukauden aikana. ...
Masennuslääkkeet joita kutsutaan nimellä: Selective Serotonin reuptake Inhibitors, or
SSRIs — Prozac, Paxil and Zoloft
The Star, May 1, 2006. 06:35 AM ELAINE CAREY

Ruosissa kerätty tilasto osoittaa että masennuslääkkeitä käyttävien nuorten väkivaltainen
rikosriski kasvaa. Päällekarkaukset, raiskaukset, murhat, pahoinpitelyt - liittyvät suoraan SSRI -
masennuslääkkeisiin kuten Prozac, Celexa, Paxil and Zoloft...
Rx for violence? Crime risk rises for young people on antidepressants, study says
A popular class of antidepressants may make younger people more likely to commit violent crimes,
according to a new study.  Karolinska Institute in Stockholm and the University of Oxford in
England turned to national data from Sweden, where the government keeps track of prescriptions
that are filled as well as convictions for crimes. (Beatrice de Gea / Los Angeles Times) By KAREN
KAPLAN LATimes AT 8:45 PM SEPTEMBER 15, 2015

BUSINESS insider: Kaiser klinikan potilas yrittää oppia lentämään. Loppu
tyypillinen [salainen] ja ruumista löytyy mm. Xanax, Prozac ym SSRI jäämiä...
His 83-year-old wife jumped to her death from a Kaiser clinic — why?

Stuart Pfeifer, Sep 26 2015. As Barbara Ragan stood atop a Kaiser Permanente
parking garage in Northern California this summer, traces of Xanax, Prozac and a
generic antidepressant were in her blood.

Pilleripirkko86  18-04-2006 23:27   "....Sitten eräs terveyskeskuslääkäri nimesi tautini ja määräsi
triptyliä 25mg, elämäni muuttui..... suosittelen." ---> Mitä suosittelet ja kenelle? Lue kuinka voi
käydä. Alla pari esimerkkiä sadoista artikkeleista joita 'ei saa' suomentaa:

Vanhempien ristiretki tuo esiin masennuslääkkeiden kuolemanvaarat
Seitsemän vuotta sitten, Mark Millerin 13 vuotias poika joka rakasti pyöräilyä ja pelasi videopelejä
ja loisti origamieläimien taittelemisellaan – hirtti itsensä makuuhuoneensa kaappiin. Hänen
vanhempansa olivat järkyttyneitä ja ymmällä.

“Hän ei koskaan uhannut itsemurhalla” Muistelee Miller. “Ainoa asia joka tuolla viikolla muuttui
oli lääkitys”.



Seitsemän päivää ennen itsemurhaansa Matt oli lääkärinsä määräyksestä alkanut ottaa
Zoloftia, yleisesti käytettyä masennuslääkettä. [Huom. Tyypillisesti lääkkeillä on eri puolilla
maapalloa eri markkinanimet; varmista internetistä lastesi lääkkeisiin liittyvät kuoleman yms. vaarat
joita lääketehtaat ja niiden tukema lehdistö aktiivisesti salaa]

Hänen isänsä joka kamppaili ymmärtääkseen tapahtuman, sukelsi internet sivuille jossa hän
löysi kirjallisuutta joissa käsitellään masennuslääkkeidn vaaroja. Äkkiä hän tajusi ja oli varma että
poikansa kuolemansyy oli lääkkeissä.
Miller aloitti www sivuston jossa näitä riskejä tuodaan esiin, Hän kirjoitti FDA:lle ja kongressiin
saadakseen valtiovallan apuun. Aluksi kukaan ei ottanut häntä vakavasti.  “Aina tuntui että ihmiset
katsoivat minua: ‘tuo miesparka, hän on kärsivä mies ja haluaa syyttää lääkitystä” Miller muistelee.

Mutta vähitellen hän tapasi muita vanhempia joilla oli sama kokemus takanaan. Asia joka
alkoi yksittäisestä päämäärästä, paisui ristiretkeksi jossa tusina vanhempia jotka olivat
vakuuttuneita siitä että lääkkeet joiden olisi pitänyt auttaa, olivat riistäneet heiltä lapset.
Lopulta valtiovalta alkoi kuunnella [ei tule tapahtumaan täällä]. Viime viikolla kaksi FDA
neuvonantavaa lautakuntaa suositti että lääkefirmojen tulee laittaa selkeät varoitukset siitä että
masennuslääkkeet [ilmeisesti kaikki maailmanmarkkinoilla olevat] aiheuttavat käyttäjälleen
itsemurhavaaran.

Viime vuonna USA:ssa määrättiin 15 miljoonaa masennuslääkere$eptiä teineille. [artikkeli puhuu
pääosin nuorista; mikä ikä tekisi tuollaisista myrkyistä turvallisen?]. Kongressin komiteat tutkivat
nyt josko lääkkeet ovat turvallisia vai ovatko lääkeyhtiöt salanneet tahi aliarvioineet riskit lapsille.
FDA myös tulee tutkimaan onko näillä lääkkeillä itsemurhavaikutuksia kaikenikäisille. Äskettäin se
huomasi että kliinissiä kokeissa joita tehtiin n. 400 koehenkilö lapselle (6-18), sadoilla ilmeni
itsemurha-aikeita.

Miller toteaa että hän ja muut hänen kaltaisensa vanhemmat viimein saivat vahvistuksen
asialle jota he ovat jo kauan ajaneet. Vuosia valtiovallan vetkutellessa Miller on ollut
itsesyytöksissä siksi koska antoi pojalleen määrätä noita lääkkeitä. Muiden samanlaisten
vanhempien avulla on tullut ilmi perheitä joiden lapset ovat samoin muuttuneet väkivaltaisiksi tai
itsemurha-alttiiksi -ottaessaan, masennuslääkkeitä lääkärin määräysten mukaan. ”Ajattelin että jos
vain voisin saada käsiini vielä yhden ihmisen jonka jonka lapsi on tehnyt jotain traagista, silloin
tämä kaikki työ olisi sen arvoista. Tästä on tullut suloisen karvas rakkaudentyö”, Miller toteaa.

Tom Woodward Philadelphiasta löysi Millerin websivut liian myöhään. Kun Julie Woodward,
17, kävi hankaluuksien lävitse, eräs psykiatri kiihoitti häntä ottamaan Zoloftia. Psykiatri vakuutti
että Zoloft on mieto, turvallinen ja tehokas [kuten lääkärini].

Seitsemän päivää myöhemmin Julie löydettiin tallista hirttäytyneenä.

Kun Woodwards'in naapuri, Doug Ross, neuroscientist, etsi asiaa internetistä, hän huomasi
että juuri kuukautta aiemmin FDA oli antanut varoituksen Paxil:in käyttäjien itsemurhavaarasta.
Ei kestänyt kauaa kun Woodward ja vaimonsa “olivat täysin vakuuttuneita lääkkeen tehneen
tämän”, viitaten Julian kuolemaan.

Woodward löysi Millerin websivuston, www.drugawareness.org
Heillä oli pitkät keskustelut lastensa kuolemaan johtaneista samankaltaisista seikoista. Perheet
vakuuttuivat siitä että jotkut lääketehtaat olivat salanneet kliinisten testien tuloksia [lukemattomia
oikeudenkäyntejä on parhaillaan menossa] joissa lääkkeiden itsemurhavaikutus tulee esiin. He
vaativat että valtiovalta puuttuu asiaan. Tänään he säännöllisesti jakavat informaatiota
pakottaakseen muutoksiin kongressissa….



Epilepsialääkkeen hintaan +2000%
Raivo repesi, kun lasten epilepsialääkkeen hintaa nostettiin 2000 prosenttia. Irlantilainen
lääkealan yritys on joutunut kovan kritiikin kohteeksi, kun se nosti imeväisille tarkoitetun
epilepsialääkkeen hinnan yllättäen pilviin. Kanadassa on noussut suuri poru, kun irlantilainen
Mallinckrodt Pharmaceuticals nosti yllättäen lasten vaikean epilepsian hoidossa käytettävän
Synacthen Depot -lääkkeen hintaa peräti noin 2 000 prosenttia yhdessä yössä, kirjoittaa CBC.
Mallinckrodt Pharmaceuticals osti [kilpailevan?] Synacthen Depotin viime vuonna. Nyt sen hinta
nousi 33,05 dollarista 680 dollariin injektioannokselta. ... 24.11.2015 11:04

Epäily: epilepsialääke aiheuttanut epämuodostumia tuhansille vauvoille Ranskassa

Lääke otettiin käyttöön Ranskassa 1960-luvun loppupuolella. Epilepsialääkkeen epäillään
aiheuttaneen epämuodostumia tuhansille vauvoille Ranskassa, kertovat Ranskan
terveysviranomaiset. Heidän tutkimuksensa mukaan epilepsialääke valproaatti on voinut aiheuttaa
epämuodostumia jopa yli 4 000 lapselle.  Tutkimuksen mukaan kyseistä lääkettä raskauden aikana
ottaneet synnyttivät neljä kertaa todennäköisemmin lapsen, jolla on epämuodostumia. Julkaistu:
20.4. 14:02  2017



Sveitsiläistutkijat:
"Vioxx olisi pitänyt vetää pois myynnistä jo neljä vuotta sitten"

Amerikkalaisen lääkejätin Merckin olisi sveitsiläistutkijoiden mukaan pitänyt vetää
Vioxx-tulehduskipulääke pois markkinoilta jo neljä vuotta sitten. Tutkijoiden mukaan
jo tuolloin oli riittävästi näyttöä lääkkeen vaarallisista sivuvaikutuksista, mutta Merck
ei ollut analysoinut tietoja kunnolla.
Bernin yliopiston tutkijoiden näkemyksiä esitellään arvostetussa lääkealan
brittiläisessä julkaisussa Lancetissa.
Merck veti lääkkeen markkinoilta syyskuun lopussa. Lääke lisää sydän- ja
aivoinfarktin riskiä. Vioxxia käytettiin nivelrikon, nivelreuman ja akuutin kivun
hoidossa. Suomessa lääkkeen käyttäjiä arvioitiin olleen noin 30 000. Myyntiin
lääke tuli 1999. STT-HJ, 5.11.2004

Opi Lentämään -pilleritehtaat nettoavat yhä kymmenen vuotta myöhemmin

FDA vaatii kymmenelle masennuslääkkelle varoituksen itsemurhavaarasta. Näiden lääkkeiden
käyttäjiä tulisi jatkuvasti huolellisesti valvoa etteivät he vahingoittaisi itseään. itsemurhalääkkeiden
ja valmistajien nimet on tietenkin salattu.

F.D.A. Seeks Suicide Caution for Ten Antidepressants Published: March 22, 2004
nytimes.com/aponline/health/AP-Antidepressants-Warning.html?hp WASHINGTON (AP) --
Patients on some popular antidepressants should be closely monitored for warning signs of suicide,
the government warned Monday in asking the makers of 10 drugs to add the caution to their labels.

Autististen lasten määrän lisäys on romahtanut 35% senjälkeen kun USA:ssa on
lopetettu rokotteiden elohopea =Thimerosyl säilöntäaine. Suomessa tuo
terveyseliksiiri on joka vauvalle pakkopullaa...

[Elohopea on keskushermostomyrkky. Lääketeollisuu$ on aloittanut uuden
hammashoito elohopeakampanjan saadakseen mustat amalgam paikat
(elohopea/tina/lyijy) taas 'jakeluun'. Hampaista mm. sähköinen korroosio liuottaa em.
raskasmetallit kroppaan.... sy$teemi ei toimi ellei sairaita ole tarpeeksi...]
Journal of American Physicians and Surgeons (JPandS.org); March 10, 2006



Poliisi tutkii: Hoitaja ei lopettanut katetrointia, vaikka potilas ulvoi kivusta -
"Huusin, kiroilin ja pyysin lopettamaan"

Hoitaja ei lopettanut, vaikka Tiina huusi ja ulvoi kivusta. Poliisi on käynnistänyt esitutkinnan
epäillystä pahoinpitelystä Laakson sairaalassa.
Selkäleikkauksen vuoksi Tiinan on pitänyt käyttää virtsakatetria, joka pitää laittaa virtsaputkeen
noin neljän tunnin välein rakon tyhjentämiseksi. Hoitaja ei lopettanut katetrin asettamista, vaikka
Tiina ulvoi ja huusi kivusta. Hän ilmoitti saamastaan kohtelusta poliisille. Poliisi tutkii epäiltyä
pahoinpitelyä Laakson sairaalassa.  Töölön sairaalasta Helsingissä hänet siirrettiin kuntoutumaan
leikkauksesta Laakson sairaalaan. Hän kuvailee kokemuksiaan sairaalassa ihmisarvoa alentavaksi.....
Perjantai 18.11.2016 klo 20.44

Raskaudenaikainen masennuslääkitys saattaa haitata lapsen kielellistä kehitystä

Kehitys SSRI-serotoniinilääkkeet näyttäisivät vaikuttavan lapsen kielelliseen kehitykseen, selviää
suomalaisaineistoon perustuvasta tutkimuksesta. Kielelliset ja puheen kehityshäiriöt ovat jonkin
verran yleisempiä lapsilla, joiden äidit ovat käyttäneet serotoniinin takaisinoton estäjiä raskauden
aikana. SSRI-serotoniinilääkkeitä käytetään masennuksen hoitoon.... iltasanomat.fi/perhe/art-
2000005003554.html 12.12. 11:23



'Kaikki' haluavat hyötykäyttää sairaaloiden potentiaalin. Kuka selfie-syystä mistäkin...



Psykologiset häiriöt masennuslääkkeissä yleisiä. Miksi siis käyttää masennuslääkettä jos kerran
alat hihittää ja masentua yhä pahemmin, alat väkivaltaiseksi? Kaikkia kuulemma auttaa, mutta
samalla tulee seksuaalisia ongelmia, tunteettomuutta, negatiivsta asennetta, välinpitämättömyyttää,
vetäytymistä yms jne jne. Tässäkö lääkkeesi?

Psychological side-effects of anti-depressants worse than thought
Date: February 25, 2014 Source: University of Liverpool
Summary: Thoughts of suicide, sexual difficulties and emotional numbness as a result of anti-
depressants... scale of the problem of over-prescription of these drugs. ... suffering from 'sexual
difficulties' (62%) and 'feeling emotionally numb' (60%). Percentages for other effects included:
'feeling not like myself' (52%), 'reduction in positive feelings' (42%), 'caring less about others' (39%)
and 'withdrawal effects' (55%). However, 82% reported that the drugs had helped alleviate their
depression. sciencedaily.com/releases/2014/02/140225122429.htm

Puukkojunkkarit: Tästäkin voi peilata ritarien rajatonta yhteistyötä Israelia
myöten. Eukkulan kilopalkkaiset puukottajat tosin on pidemmällä, sisukalusi kuuluu
jo nyt verenhimoisille templareille eikä siinä oma tahto, kielto tahi lupa, omaisten
anomus vaikuta mitään.

Jos joudut tuonne temp-peliherrain✜ -puotiin pötkölleen, varaosakauppiaansa
vie sisältäsi kaiken - sikäli kun aiemman lentokentän naurunremakka-läpivalaisusi*1
luettelosta poimitut osat täsmäävät sen aamun tarpeeseen. Kyllä, kyllä he saavat
pumpun pysähtymään - ja 'säännöt' tulee noudatettua ainakin oikeennäköisesti
kirjattua. Ja jos kirjaus sattuu ontuun, lakisääteiset kirjaukset mystisesti katoaa kuin
Järvenpään poliisiritarien arkistot*2...
Israelin Terveyshallinto - vrt suomen Glaxo-Smith ritarit eikun
hyvinvointipiikkiyhdisty$ - on päättänyt lisätä varaosien saantia 20%. Niistä on
kuulema ritarilapsosilla 'pula'... Epäkohdan hoitamiseksi alkaa nk. pilot kokeilu
sairaaloissa: jos potilaan sydän pysähtyy (kyllä, pysähdykset takkeella lisääntyvät nyt
22%, mm. lattialle putoamismähellykset tulee huomioida), sisään astuvat
varaosakauppiaat mattoveitsineen viiden minuutin päästä. Käytäntö muotoutunee
todennäköisesti silleen, että jos jostain osasta on ritarihuutava pula, silloin pilot-
mattoveitsitiimi onkin jo etukäteen paikalla.

Munuaisen tms ottaminen onnistuu vielä 2h tunnin kuluttua kuolemasta - mutta
ymmärrettävästi kiire on kova. Voisihan käydä niin että pumppu alkaisikin yllättäin
taas toimia eikä varaosia saataisi. Niinpä pilot-tiimiläisten taitavat kädet nopiasti
viipaloivat potilaan sykkivät sisuskalut myyntipakkauksiin. (ne ? hukkapalat
myytäneen netissä tarjousten perusteella pilot.tori.fi).
Israelissa tähän tarvittiin vielä tänään potilaan aiemmin täyttämä kaunis kaavake, nk
luovutuslupa - EUkkulan suomilaisorjilta sitä ei kysytä sillä Halos-Kataisen
perustuslain kavalluksen jälkeen voimassa on Papal Compedium*1 - sehän toteaa että
kaikki mitä luulet olevan omaasi, itse asiassa kuuluukin isälle - munuaisiasi myöten...

Ja miksi yleensä odottaa 'viittä minuuttia' jos hinta on hyvä? Lainatakseni
'Setatati Suvaitsevaisuutta': "Vain viharikollinen vastustaisi epäkohtien
kuntoonsaattamista!"

*1 suomi-orwellin-valtakunta
*2 www.teraasekeskus.com/mainpage.asp
www.jewishpress.com/blogs/muqata/give-an-inch-steal-a-kidney/2014/02/24/



Tämän takia on kiire: lääkäribisnesten liikevaihto on vaarassa ellei saada riittävästi hyvälaatuisia
varaosia... Tapaus on ainutlaatuinen - vain sen takia että tästä Tapauksesta  kerrottiin julkisesti. Itse
tapahtumana joutavan jokapäiväistä EUkkulan direktiivityranniaa...

Aivoverenvuodon saaneen miehen hoito viivästyi niin paljon, että lääkärit luulivat kaiken
toivon menneen; Göteborg, Sahlgrenskan yliop. sairaala.
- Vain korvani ja silmäni toimivat enää tuolloin, 43-vuotias Jimi Fritze kertoo.
Lääkärit seurasivat hänen aivokuvaansa. He tulkitsivat sen väärin ja ilmoittivat tyttöystävälle, ettei
toivoa ole. Kuuli joka sanan: Fritzen perheenjäsenet tulivat hyvästelemään kuolemaantuomittua
miestä. Lääkärit alkoivat puhua heidän kanssaan kuolemanjälkeisestä elinluovutuksesta. Fritze kuuli
jokaisen sanan mutta ei kyennyt millään tavalla osoittamaan sitä lääkäreille tai perheelleen.

Kolme päivää myöhemmin hän sai uuden mahdollisuuden, kun toinen lääkäri palasi lomalta.
Nainen tarkasteli aivokuvia ja totesi, ettei tilanne olekaan toivoton. - Hän käski henkilökuntaa
antamaan minulle kortisonia, jotta turvotus aivoissani laskisi, Fritze kertoo.

Tästä huolimatta miehen tyttöystävä joutui käymään pitkän keskustelun yöhoitajan kanssa,
ennen kuin tämä suostui antamaan kortisonia lisää.

---> Tuttua käytöstö HYKSissä - saa uhata poliisilla jotta mitataan
kuume - jota olikin sitten 41,5°C

Fritze näki televisiossa kerrottavan tanskalaisnaisen vastaavasta tapauksesta. Elämää
ylläpitävät hoidot oli lopetettu, mutta nainen oli selvinnyt. ... USAssa juuri nyt 2014 oikeudenkäynti
'kuolleesta' joka vietiin pakastimeen hautausta odottamaan: heräsi ja kuoli sitten pakastimessa kun
ei päässyt ulos...



Jos joka vuosi kuolee 4-10.000, vammautuu 100.000 (?) hlö välinpitämättömään hutilointiin ja
pakkopiikkeihin - joka saa jatkua maailman tappiin THL rikollisten ristisuojapiikki huuhaa -
suojelussa - niin mitäkö tällä yhellä pikkujutulla olisi merkitystä?



Onneksi 'vain' Britanniassa. Kysy vaikka jesuiittajyrkiltämme: "Ei Koske Suomea!"



Sairaanhoidon virheet murhaavat samanverran kuin sydänsairaudet. Murhaavat? Niin, silloin
kun välinpitämättömät norsunluuTHL tyyppiset instanssit siekailematta ajavat 'omaa'
[=noituus/pharmakeia] etuaan yksilöistä piittaamatta, kyseessä on jatkuva kansanmurha, vatikaanin
julistaman väestönvähennysoperaation toteuma...

Vanhat lukemat olivat silkkaa petosta. Teksti: USAssa tapetaan 250.000 ihmistä pelkkien
virheiden avulla. Suomexikon piikkipappien väite 4000kpl/v lienee kaukana totuudesta.



Boyle Heights' White Memorial Medical Center saa syytteen heitteillejätöstä. Omaiset väittävät
että sairaala tappoi Maria de Jesus Arroyo'n , 80, jäädyttämällä senjälkeen kun hänet oli julistettu
kuolleeksi. Näinen heräsi pakastimessa, putosi ja teloi itsensä ja yritti taistella itsensä ulos
pakastimesta - muttei kyennyt...

Boyle Heights' White Memorial Medical Center is facing a lawsuit filed by the family of a woman
relatives claim was frozen to death at the hospital in 2010. (Downtowngal / Wikimedia)
By Victoria Kim. April 2, 2014, 3:50 p.m. The family of a woman who may have been prematurely
declared dead, awoke in the hospital’s freezer and struggled before ultimately freezing to death can
go forward with a lawsuit against the hospital, an appellate court has ruled.
latimes com/local/lanow/la-me-ln-frozen-alive-lawsuit-20140402,0,2349046.story#ixzz2xnfKGw5b

Minne kaikki karanneet ilmapallot joutuvat?

Kuvassa vasemmalla brittisairaaloiden 'lastenraiskauskartta': oikias reunas päiväuniSatu
Telegraphin karanneista ilmapalloista ja niitä poimivista Temppeliritareista.

The Telegraph kertoo vuosikymmeniä jatkuneista potilaiden hyväksikäytöistä brittisairaaloissa,
mukana POP-tähdet, poliisit, lääkärit, parlamentaarikot ym. paavin ritariklubien jäsenet. Lue
tarkemmin tästä massiivisesta lastenraiskaussarjoista: 'Suomi Orwellin Valtakunta'

Telegraph kertoo myös Scotland Yard'ista - itsekin sekaantuneena - tutkii parhaillaan viittä
parlamentin pedofiilijengiä - joilla on ollut tapana huvikseen tappaa raiskaamiansa poikia...
YLEnsyönyt homppimediamme vaikenee täysin.



Telegraph: Paavin erikoisritari POP tähti Savile mittaamassa (raiskaamansa ?) potilaan pulssia.

Oikeesti: nämä valkotakkien sisällä haudutetut kauheudet ovat niin pöyristyttäviä etten jaksa
käsitellä enemppä. Lue em. linkistä lisää.



Ketkä pedofiiliksia ylläpitävät, keillä se on uskontona? Alla Jimmy Savile ritarin vatikaanin
erikois KCSG-ritarien rokotekerho-selfie. Rintapielessä samat ristinmerkkinsä kuin Niinistö-
Adolph-Stalinillakin... Samat paavinjuuret kuin Hospitallier-Templar-breiviik ritareilla.

Tästä papalknights org uk homppiskööristä ja sen teoista tarkasti ketoo: 'Pahan Pietarin Basilli'

Hautateksti: "Olipas Hauskaa Niinkauna kuin Kesti": tämä hautakivensä poistettiin Telegraphin
mukaan 19pv kuoppaamisensa jälkeen. Mikähän lie ollut syynä? Liekö ritarimme 'Sankariteot' LLD
Leedsin sairaalan kunniatohtorina?

Savile pysyy kuoltuaankin kunniassa Paavin KCSG ritarina
- kuin vatikaanin ROKOTE-agenda.

Julkinen väestönvännys ohjelmansa ei väisty - sillä se on osa kansakuntain pakkosirutus ohjelmaa.
Siitä 666-sirusta kertoi Raamattu 2000vuotta sitten - lisää päivän uutista kertoo "Neljäs Peto" -sivu.



Tämän luettuasi hommaat itsellesi
paavintarkastamat BPA-lateksi suojahanskat!

Bisphenol A (BPA) on kemikaali jota löytyy nykyisin lähes kaikesta, vesipullosta
hammaspaikkaan, kassakuitteihin: henkilön veren BPA pitoisuus räjähtää pilviin -jos- käsittelee
lämpöpaperikassakuittia yms tarkkaan suunniteltua tähän tarkoitukseen omistajalle arvokasta
lappusta, kostuspyyhe toki auttaa ... Hormonit estroenit yms sekoittavaa BPA:ta löytyy kaikesta
mitä rakkaan Paavimme julkaiseman väestönvähennyksen kohteensa käsittelevät... ja imeytyvät
suoraan sormista verenkiertoon!

Bisphenol A (BPA) is a chemical that is used in a variety of consumer products - University of
Missouri-Columbia 9/2014; "As an endocrine disrupting chemical, BPA has been demonstrated to
alter signaling mechanisms involving estrogen and other hormones. Store and fast food receipts,
airline tickets, ATM receipts and other thermal papers all use massive amounts of BPA on the
surface of the paper as a print developer. The problem is, we as consumers have hand sanitizers,
hand creams, soaps and sunscreens on our hands that drastically alter the absorption rate of the BPA
found on these receipts." ...

Pahan istuimen rapparien tekemät kujeet onkin sitten eri kauhuartikkelin ansaitseva tarina.
Vilkase aihetta Suomi Orwellin Valtakunta dokumentista.



Pyhän istuimen sosiaalilepaikoiden sateenkaarileluksi anastamalla pojalla (?) ei ollut muita
mahdollisuuksia. Todellisuus tämän kalman 'kulttuurin' takana ei voisi olla pimeämpi...

Kaltoinkohtelua Turun kaupungin psykiatrisilla osastoilla:
lääkitty tiedottomiksi, pakkoeristetty laittomasti, nöyryytetty, uhkailtu ja pahoinpidelty...

Vuoden jutuksi valittu Turun Sanomien toimittajan Rebekka Härkösen juttu 'Rajua kaltoinkohtelua
' -juttukokonaisuus paljasti, kuinka potilaita oli Turun kaupungin psykiatrisilla osastoilla lääkitty
tiedottomiksi, pakkoeristetty laittomasti, nöyryytetty, uhkailtu ja pahoinpidelty. Jutussa kerrottiin
myös, kuinka väärinkäytökset olivat jatkuneet vielä sairaalan sisäisten selvitysten jälkeenkin, koska
kaupunki ei ollut kertonut ongelmista valvontaviranomaisille. (Mistä lähtien 'kaupunki on voinut
kertoa!? Kyllähän nämä salailujesuiitat löytyvät rangaistavaksi mikäli veljeksillä tahtoa piisaa...
missä rikostutkinta. Ai ettei ole tarpeen rakas looshikomisario. Jahas.)

Härkösen juttu on parantanut potilasturvallisuutta koko maassa ja tehostanut valvovien
viranomaisten toimintaa. (Selvähän se. Paljastumisenpelko panee vapisemaan. MUTTAMUTTA:
salamurhaajat ovat yhä irti kilvan piilotellen hautakumpujaan...) Julkaistu: 14.3. 21:16



Tämähän ei liity mihinkään, eihän.

LATimes: "Muista varoa. Tää uusi pappi siirrettiin meidän Marian sairaalaan Los Angelesista"
(jossa lasten hyväksikäyttöjuttuja puidaan oikeudessa, tuhannet pojat saanett kymmeniä miljoonia
'korvauksina')

Sairaaloissa varastetut vauvat:
Yhdysvaltalainen asianajaja epäilee, että Missourissa toiminut sairaala olisi anastanut
vastasyntyneitä vauvoja äideiltään 50- ja 60-luvuilla. Viranomaiset eivät ole kommentoineet asiaa.
Asianajaja Albert Watkins sanoi perjantaina tutkivansa, onko Missourin Saint Louisissa toiminut
sairaala väittänyt mustien äitien vauvoja kuolleiksi ja antanut heidät todellisuudessa adoptoitaviksi.
Watkins on pyytänyt viranomaisia selvittämään asiaa.
Kaupungin ylläpitämä sairaala toimi rotuerottelun aikana, jolloin valkoisten ja värillisten oli
käytettävä eri sairaaloita. Sairaala suljettiin vuonna 1979.
Taustalla on Watkinsin asiakkaan Melanie Gilmoren tarina. Lapsena adoptoidun naisen
ensimmäinen videochat-tapaaminen biologisen äitinsä kanssa on saanut YouTubessa lähes 300 000
katsojaa. Gilmoren tyttären Melika Jacksonin julkaiseman videon voi katsoa yltä tai YouTubesta.
Julkaistu: 2.5. 2:27 2015

Hmm. Espanjassa Francon katolishallinnon kukoistaessa, katolissairaaloissa katosi 30.000
vauvaa...



MasennusTehtaat
Lisään tähän ajatelmia masennuksesta. Tämä siksi koska masennus halutaan liittää Fibromyalgiaan
ja/tai sitä pidetään perussyynä. Masennus voi olla Fibromyalgian seuraus, EI KOSKAAN syy.

Minnacanttilainen asetelma lähtee aina siitä että mies tulee masentaa. Mikäli yksilöllä on
sairaus, tämä 'lääketieteellisesti todistettu' fixaatio on projisoitava potilaaseen heti/aina sukupuolesta
riippumatta jotta valkotakin valta-asetelma säilyy. Todellisen syy seuraus -yhtälöön ei diagnoosin
tekijän tarvitse alentua: jos tutkimusmittarit ei värähdä, pillerit ei 'pure', menköön psykiatrille.

Todellinen yli-mönkäreiden pakkomielle Kelassa kiteytyy potilaan sosialistiseen diagnoosiin: ellet
hyväksy olevasi masentunut, sairaseläke evätään työkyvyttömyydestä huolimatta.

Terveen järjen näkökulmasta sensijaan on päivänselvää että vuodepotilas on hiukka haluton
analysoimaan psykiatrin eteesi levittämiä kuvia liiskaantuneista tomaateista tahi leikkimään iloisia
piirileikkejä psyche-logi-tätilöitten kera.

Tavallisen ohjelmoimattoman ihmisen järki sanoo että masennus, jos sitä on, katoaa fyysisen
tervehtymisen myötä. Merkillinen materia-darwinismin kierre tämäkin: toisaalta 'tiede' väittää
ihmisen olevan sielutonta massaa, toisaalta materia molekyyleillä löytyy tämä (!?) materian
masennus ja tämän  diagnoosin alle on alistuttava.

Masennus 'darwinismiin' löytyy selkeä syy, mikäli pääseet seuraamaan lääkäriesi etelämeren
darwinsaarten seminaarimatkoja jotka yllättäen ovat 'ilmaisia'. Mietipä kohdallesi: Oletko kuullut,
ilmainen etelämerenematka, sinulle, huomenna? Totisesti masennus häipyy näi$tä ilo-uutisista...
Huom. Lääkärin määräys: jos joku uskaltaa kyseenalaistaa oikeudet lääketehtaan
surffisukelluslomiin, sinut masennetaan kalterien taakse, pillerikauppa luistaa jälleen...

Empiirinen Masennustehtaan koe - yli-ihmiselle, Tohtoritätillesi:

Kun kohtaat tälläisen yli-ihmisen selittelemässä "alentunutta kipukynnystä, luulotautiasi" ja
vaatimassa "näyttöä" kivuistasi, pyydä järjestämään pikku empiirinen koe: yli-ihminen ja sinä
menette jykevän oven saranapuolelle, sormet väliin... Sinä alat työntää ovea kiinni. Kumman
kipukynnys laukeaa ensin, kumpi valittaa turhasta? Alkaako arvoisa yli-ihme itkeä ensin kun luut
rutisee ja sormet vääntyvät väärinpäin?
Yllätys. Tämän ehdotuksesi jälkeen kipukynnys -aihetta ei enää käsitelläkään... olet voittanut tuon
yli-hiirulaisen vikinäsielun. Samalla tulet saamaan koston: salattuihin potilasraportteihisi maininnan
hankalasta luonteesta yms hauskaa...

Eräs tämän MasennusTehtaan ulottuvuus on kaikenkattava suvaitsevaisuus. Kaikki
marginaaliryhmien törky tulee enemmistön (90%) niellä mukisematta yhteiskunnassamme tai
setatati julistaa sinut viharikolliseksi. suvaita. kunnioittaa. palvoa. suostua aivopesuun. Muutama
ilopoikkeus toki löytyy: vankilaan joudut jos hihität kostonkostoa vaativalle ei-Kristitylle rohfveetta
vitsille, tahi toteutat sen mitä radiokanavat, tabloidien porno-oppaat aivopesevät kauppojen
ovillakin aamusta iltaan kirkuvat.

Jos et ole masentunut älä ota liftaria kyytiisi, sillä liftarisi kehittelemät pelkät väitteet
Masennustehtaan suojaamana voivat saattaa autonkuljettajan häväistynä kalterien taakse, vuosiksi.
Tuossa syytöstilanteessa, erityisesti jos olet uros, löydät kasvokuvasi törkytabloideista. Pian
molemmille osapuolille tarjotaan zoloftia...



Omituinen yhtälö syntyy jos jostain kumman syystä molempien hormonit (sekä rikollinen
autoilija että liftari) yhtyvät. Himon tyydytyksen seurauksena joskus seuraa seuraaja... ja tietenkin
MasennusTehdas  rientää apuun: seuraaja on murhattava -pakkoabortti- ennenkuin näkee
päivänvalon! Suunnattomat veroraharesusrssit on valjastettu tähän massamurhaan. Tämä ei voi olla
jättämättä jälkiään seurauksiaan kantavaan yksilöön. Kummallista kyllä, darwinin harmaa materia
kantaa aina sisässään vastuuta, syyllisyyttä teoistaan. Vaan sy$teemillä ei ole hätää,
Masennustehdas on saanut uudet saaliit, elämänsä aikana nuo ressut tulevat käyttämään
'miljoona euroa' masennuslääkkeisiin. Kukas ne maksaa? No toinen huijattu veronmaksaja
tietenkin...

MasennusTehtaissa mitään ei heitetä hukkaan: murskatuista murhatuista sikiöistä jauhetaan
massaa naisten kasvovoiteisiin, lääketieteen riemuvoitto. Ah kuinka houkuttelevalta se näyttääkään
riettaissa silmäkulmissa...

Tässä Dr. Hallforsin tutkimusryhmän näkökulma 'MasennusTehtaan sisälle':

Depressio, sukupuolitauti: humaneventsonline.com/article.php?id=10583
30.11.2005

Dr. Hallforsin tutkimusryhmän havaintojen mukaan voimakas huume ja alkoholi
lisäävät mahdollisuutta vajota masennukseen. Tytöillä jo hyvin pieni määrä alkoholia,
huumeita tai sukupuolikokeiluita lisää masennusvaaraa.
...neljännes tutkimuksen kohteista ei käyttänyt huumeita ja pidättäytyi
seksikokeiluista; masentuneisuus vain 4% !
Huumeita kokeilevilla tytöillä depressioon vajoamisen todennäköisyys
kaksinkertaistui. Seksikokeiluihin sotkeentuneilla, todennäköisyys
KOLMINKERTAISTUI. Useissa seksisuhteissa olleilla tytöillä on masennukseen
vajoamisen todennäköisyys lähes puolella, 44%

Pilleri-piikki-tehtailuissa on kyseessä on täysin läpimätä järjestelmä, joilla ihmismassat
lypsetään tyhjiksi ilman että kenelläkään olisi mitään vastuuta. Vanha tunnettu tosiseikka: pelloista
saatu riisi kuoritaan, kuoret ajetaan pilleritehtaiden raaka-aineiksi...  kuorittu vitamiiniton
valkoinen riisi (aivan kuten tehdään viljalle, sokerille) syötetään kansalle.

Ravinteiden puutteessa kansa saadaan sairaaksi mitä merkillisimpiin sairauksiin, lääkärit ovat
auttavaisesti 'ymmällä', betala bara, tarvitsee kokeilla tätä pilleriä, tuota pilleriä... "Hau$ka iloinen
juttu"; sanoivat lapset taputtaen karvaisia käsiään...

Sosiaalilepakot ryöstävät vauvan kohdusta

Italialainen (EU-kansalainen) raskaana oleva nainen lensi Englantiin, Stanstedin
lentoasemalle, Essexiin. (Tässä tilassa naisen ruumis on erittäin rasitettu, sitten lisänä
em. lentokoneen myrkyllinen ilma ja sen mukana säteilytys ... tämän tästä voimme



lukea uupuneitten naisten hermoromahduksista - joita sosiaali ja oikeuslaitoksen
lapakot norsunluutorneistaan nokkivat.)

Tervetuloa suomityttö Eukkulaan - ruumiisi ei ole sinun vaan valtion: maan tavan
mukaan Essexin sosiaalilepakot leikkasivat vauvan tämän 'vaarallisen' naisen vatsasta
ja omivat sen itselleen. Tarinan mukaan lepakot hakivat tähän puudutettuun
pakkotoimeen oikeudelta luvan - joka on tietenkin juonessa mukana. Omituista tässä
onkin se, että tätä varsin tavanomaista Eukku-sosiaalitoimen lepakkojen käytäntöä
käsitellään paavin oman ritariTelegraphin sivuilla: asiasta on kehkeytymässä Italia-
Englanti -selkkaus. Tapauksesta on kulunut jo 1,5v ja lapsi on yhä lepakoiden hallussa
Englannissa eikä sitä maan tavan mukaan ole tarkoituskaan antaa äidille.
(Suunnitteleekohan M-15 salainen palvelu myös äidin kaappausta Italiasta?).

Brendan Fleming, naisen Brittiläinen asianajaja kertoo The Sunday Telegraph'ille:
"en ole koskaan ennen tälläistä nähnyt (jataas), voin ymmärtää että henkilö ei kykene
huolehtimaan itsestään, mutta väkisin tehty keisarinleikkaus on ennenkuulumatonta"
(siis Brendan'ille... leikkauksia tarvitaan aina jos halutaan anastaa vauva,
eikövaikka) ... "Olen nähnyt useita tapauksia, joissa ihmisten oikeuksia on poljettu
perheoikeudessa" jatkaa Brendan.

Exclusive: Essex social services have obtained a court order against a woman that
allowed her to be forcibly sedated and for her child to be taken from her womb by
caesarean section. The case has developed into an international legal row, with
lawyers for the woman describing it as “unprecedented”
telegraph.co.uk/news/uknews/10486452/Woman-has-child-taken-from-her-womb-by-
social-services.html By Colin Freeman 8:58PM GMT 30 Nov 2013

(iso)Äitisi Lääkäri Suositteli: Ota Pahoinvointiisi Talidomidia...

Australia. Brittiyhtiö maksaa miljoonakorvaukset talidomidi-lääkkeen australialaisille ja
uusiseelantilaisille uhreille. Uhrit olivat nostaneet yhtiötä vastaan joukkokanteen. Yhtiö ja uhrit
pääsivät kuitenkin sopuun, jonka perusteella uhrit saavat yhteensä noin 60 miljoonan euron
korvaukset. Kanteessa oli satakunta osanottajaa. Talidomidia käytettiin 1950- ja 1960-luvuilla
raskaana olevien naisten aamupahoinvointiin. Lääke aiheutti vakavia epämuodostumia syntyneille
lapsille, ilman raajoja yms ...
Lääkettä myytiin liki 50 maassa, myös Suomessa (korvaukset eivät tietenkään koske suomilaisia
hyvinvoinnin laitoksen talidomidi-ohjattuja.)

Maailmanlaajuisesti arviolta 10.000 lasta vammautui. (luku on ja pidetään arviona jota ei haluta
tarkistaa, ettei...) Julkaistu: 2.12.2013 10:08 iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288627325544.html

Virallisen Totuuden ohjelmointikoneesi IltaSatu vaikenee myös Saksalaisesta lääkevalmistajasta
Grünenthalista joka selvisi oikeudesta vuonna 2010 anteeksi pyytelemällä kädettömiltä, jalattomilta
vammaisilta ja maksoi korvauksia €500mil. Vaikenee myös siitä, että miljoonat ihmiset tänäänkin
popsivat kyseistä talidomidia - 'parantavissa' pillereissä esim nimellä zoledronsyra. Merckillistä...



Vielä kertauksena väläys piikkitehtaasi kulisseihin

Varoituksista huolimatta lääkejätti vetkutteli myrkkynsä poisvetämisessä - sehän tiesi jokaisen
päivän tuottavan hunajaa vaikka joutuisi oikeuteen massamurhistaan: kuten kävikin,
oikeudenkäynnin tuloksena sille langetettu korvaus vain kahden vuoden tuotto tästä
pillerihunajasta... eikä mitään rajoitteita jatkaa kuten ennekin.

Vuonna 2001, Dr. Deepak L. Bhatt, sydänspesialisti Cleveland Clinic, ehdotti Merck'ille uutta
tutkimuksta rintakipuja kärsiville Vioxx pillerinpopsijoille - Merk tietenkin kieltäytyi.
Despite Warnings, Drug Giant Took Long Path to Vioxx Recall By THE NEW YORK TIMES
nytimes.com/2004/11/14/business/14merck.html In 2001, Dr. Deepak L. Bhatt, a cardiologist at the
Cleveland Clinic, proposed to Merck a study of Vioxx in patients with severe chest pain. Merck
declined...

New Yourk saa Merck'iltä korvauksia 61miljoonaa dollaria
New York to get $61M from Vioxx settlement, 8:34 AM, April 21, 2012
nypost.com/p/news/local/new_york_to_get_from_vioxx_settlement

Vioxxilla yhteys jopa 140 000 sydänsairauteen IS 2005 21.9. 04:49  Lääkkeen valmistajaa,
amerikkalaista Merck-lääkeyhtiötä vastaan on nostettu yhteensä noin 5 000 syytettä. Yhtiö hävisi
ensimmäisen oikeudenkäynnin viime kuussa.
Yhtiö veti pois markkinoilta Vioxx-valmisteen vuosi sitten, sillä tutkimusten mukaan se lisää
sydän- ja aivoinfarktien vaaraa.
Suomessakin noin 30 000 ihmisen on arvioitu käyttävän Vioxxia. (STT)

Merck saa sovittua Vioxx petoksensa vain $4,85mrd summalla ---> osakkeet heti nousuun.
Tämä siksi koska summan arvioitiin olevan 12kertainen tuohon verraten (50miljardia). Tässä
oikeudenkännissä haastajina oli 47 haastajaa ja 265 joukkokannetta sekä osavaltiota. Merck settles
Vioxx lawsuits for US$4.85B thestar.com/Business/article/275118  Nov 09, 2007 09:35 AM
LINDA A. JOHNSON Associated Press TRENTON, N.J.
cnn.com/2007/LAW/04/08/zoloft.defense.ap/index.html

Jotkut lakimiehet valittavat Merck oikeudenkäynnistä.
nytimes.com/2007/12/20/business/20cnd-vioxx.html December 20, 2007
Some Lawyers Seek Changes in Vioxx Settlement, By By ALEX BERENSON



Merck'in 'lääketutkimus' muokattiin vain myyntiä varten kertoo The Wall Street Journal.
Tutkijat kertovat Merck'in sisäisten dokumenttien valossa että lääketeollisuus naamioi
markkinointinsa kliinisen tutkimuksen tieteeseen. "Yhtä vähän lääkärit kuin potilaat tietävät tästä"
sanoo Kevin Hill, a psychiatrist at McLean Hospital in Belmont, Mass., tutkimuksen vetäjä. "Näihin
testeihin osallistujat eivät tienneet (kuoleman)vaaroista joihin Merck tahallaan heidät vei".
Tämä Vioxx -myrkky - jolla oli 30.000 suomalis käyttäjää tuotti 2,5 miljardia dollaria
vuodessa. (Tänään on onneksi tilalle tulleet uudet myrkyt ja piikit joiden tuhot pidetään visusti
porsailta piilossa)

Merck Vioxx Study Was Aimed At Marketing: Report By REUTERS 08/19/ 2008
nytimes.com/reuters/business/business-merck-study.html
A 1999 clinical study that Merck & Co Inc said was done to test side effects of painkiller Vioxx
was conducted primarily to support a marketing campaign before the drug's launch, The Wall
Street Journal said, citing a study.

Taannoin NYPost.com esitteli kaunista kuvasarjaa ihanaa rakkauttansa täynnä olevista isä
insestin katetdraaleista.Totesin että tässähän on Suomenkin Konstantinus ritareilla synergiaa, liitin
kaksi kuvaa yhteen: wanha ja uusi kansanmurha-ritaritakki limittäin.

Bongaa koko kuvasarja, lue 'Kempiläinen'.



Kaikki silkkaa väärennöstä: Key=avain Truda=tunkeutua sisää. Kas tästä piikkiä, se pehmittää
päät, aivopesukone voi myrkyttää ajatukset ilman esteitä... Käyttöohje: VAIN PIIKKI!

"Karl Noell Apr 19, 2015: Let's be very clear about these drugs. They cure nobody. They extend life
for some; chances of being alive one year after starting Keytruda are 31% better. ..." wsj com/articles
/mercks-keytruda-shows-improved-survival-odds-for-melanoma-patients-1429448169?mod=rss_Health

______________________________________

Kirurgien kauhut - kaikki salattu:
Kas kummaa, ilman tätä pyssyjuttua ei vasectomy -operaation vaarallisuudesta olisi
ohivuotanutkaan rahvaalle (miehen sterilointi siemenjohtimet leikkaamalla). Mies joka
oli  kyseisellä operaatiolla salaa tehty invalidiksi, tuskaiseksi ukoksi, (kuin nykyinen
lasik yms silmäkauhukirurgia) poltti päreensä ja meni ja ampui hänen elämänsä
tuhonneen lääkärin. Juttu tietenkin käännettiin 'aseet pois kansalta' -vatikaanin
maailmanvalloitusohjelman pönkäksi.

Neighbors say Nevada gunman had botched vasectomy December 21, 2013 at 3:31
am gazette.com/neighbors-say-nevada-gunman-had-botched-
vasectomy/article/feed/72825#kZUDSY2oKOpOFkob.99

Queen Elizabeth Hospital, Birmingham Kirurgi oikeudessa: kaiversi nimikirjaimensa 'SB'
potilaansa maksaan... A surgeon is under investigation after being accused of burning his initials
onto a patient's liver during a transplant operation... Consultant Simon Bramhall has worked at the
Queen Elizabeth Hospital in Birmingham for more than ten years By Miranda Prynne, News
Reporter 11:13AM GMT 24 Dec 2013 telegraph.co.uk/health/nhs/10536883/Surgeon-suspended-
over-claims-he-branded-a-patients-liver.html



Erään tutkimuksen mukaan aivokasvaimen saaneilla on taustana kaksinkertainen määrä
hammaslääkärin röntgenkuvia. Tutkimus on tietenkin kiistanalainen - ainakin laitetoimittajien ja
filmikauppiaiden mielestä. On aivan selvä että pään säteilytys ei ole hyvä kudoksille - kuin myös se,
että hoitamattomina juuritulehduksiin jopa kuolee, eikä niitä voi löytää ilman röntgeniä. On
kuitenkin tapoja pienentää säteilyä: riippuen kuvaustavasta, säteilyn määrä voidaan puolittaa. Myös
nopeampi filmi pienentää säteilyn aikaa eli määrää - keskustele ja vaadi mimimi; kuvia ei tule ottaa
tavan vuoksi ja erityisesti välttää turhaa rtg säteilyä lasten hammashoidossa...

Drilling down on the necessity of dental X-rays. Experts say new methods reduce radiation
exposure, and X-rays should be taken when necessary but not as a matter of routine. An X-ray
machine is lined up on a young patient. Doctors say children are more vulnerable to radiation
exposure. (Rick Gomez / Getty Images/Blend Images)
By Emily Dwass December 20, 2013, 2:08 p.m., latimes.com/health

GlaxoSmithKline - sai $3mrd SAKOT vuonna 2012:

12/2013 GlaxoSmithKline kertoo lopettavansa myynninedistämis-shekkien
jakelun pillereitään kaupitteleville tohtoritaikureilleen. Näin se käytännössä osaltaan
katkaisee historiallisesti lääketeollisuuteen kuuluneen normikäytännön (kuin paavinsa
poliisilooshien sakkokiintiöt). Andrew Witty, Glaxo’s chief executive kertoo että
"tämä on yritys pysyä maailman muutosten tahdissa" ... Kiinassa onkin parhaillaan
käynnissä yrityksensä jättimäinen lahjusoikeudenkäynti: "kyselemme itseltämme,
löytyisikö tehokkaampia (lahjuskeinoja) myynniedistämiseen kuin nämä joita on
käytetty jo 30, 40 vuotta?" sanoo Witty. (Turha luulla että murkkujen myrkytys tahi
lääkärien lahjonta loppuu: nyt taas kun on kärähdetty rikoksista, keksitään vain 'uudet
ja tehokkaammat keinot'. Yritys eli sen maksava potilas maksaa kulut, johto saa jatkaa
kuten ennenkin.)

Glaxo, jonka liikevaihto oli 2012 $10mrd, maksoi vastikään v.2012 sakkoja
$3mrd jäätyään kiinni myrkkyjensä kaupittelusta miten sattuu luvattomiin
tarkoituksiin.

The British drug maker GlaxoSmithKline Says It Will Stop Paying Doctors to
Promote Drugs, effectively ending two common industry practices that critics have
long assailed as troublesome conflicts of interest. ... In 2012, Glaxo paid a record $3
billion in fines to resolve charges that it had marketed drugs for unapproved uses. By
KATIE THOMAS. Published: December 16, 2013 124 Comments
nytimes.com/2013/12/17/business/glaxo-says-it-will-stop-paying-doctors-to-promote-
drugs.html?hp&_r=0



...jatkuuko ?...

IHAN VARMASTI!



---------------------------------------------------------------------

"Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;

kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä
hyvä on, ei yhden yhtäkään.

Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän
huultensa alla;

heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,

hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
ja rauhan tietä he eivät tunne.

Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Muutama Uutisklipsi eilisestä, mallia USA

Merck launched Gardasil, the first vaccine to prevent cervical cancer, in June.
Sales totaled $255 million through the end of 2006, according to Merck.

Last month, The Associated Press reported that Merck was channeling money for its state-mandate
campaign through Women in Government, an advocacy group made up of female state legislators
across the country.
Conservative groups opposed the campaign, saying it would encourage premarital sex, and parents'
rights groups said it interfered with their control over their children.

----------------------------------------------------

Merck Recalls 1.2 Million Doses of Infant Hib Vaccine for Contamination Risks
Wednesday, December 12, 2007

foxnews.com/story/0,2933,316648,00.html
ATLANTA —  More than a million doses of a common vaccine given to babies as young as 2
months were being recalled Wednesday because of contamination risks, but the top U.S. health
official said it was not a health threat.

The recall is for 1.2 million doses of the vaccine for Hib, which protects against meningitis,
pneumonia and other serious infections, and a combination vaccine for Hib and hepatitis B. The
vaccine is recommended for all children under 5 and is usually given in a three-shot series, starting
at 2 months old.
Drug maker Merck & Co., which announced the recall after testing this week showed a sterility
problem in a Pennsylvania factory, said concerned parents should contact their child's doctor.

"The potential for contamination of any individual vaccine is low," said Merck spokeswoman
Kelley Dougherty.
Dr. Julie Gerberding, head of the Centers for Disease Control and Prevention, echoed that in a news
conference.
"This is not a health threat in the short run, but it is an inconvenience," she said.

Merck produces about half of the nation's annual supply of 14 million doses of Hib vaccine.
Barbara Kuter, executive director of pediatric medical affairs for Merck, told The Associated Press
that because of the contamination, the company's production line has been shut down for at least
nine months.
"Manufacture of vaccines is pretty complicated, and we have to basically make some changes in the
process," then get approval from the Food and Drug Administration before resuming production
and shipments, Kuter said. Merck hopes to restart production in the fourth quarter of 2008, she said.

"It's likely that there's going to be a shortage of this product," Kuter said, adding that the impact on
the public is unclear because the other company making the vaccine in the U.S., Sanofi Pasteur,
may be able to produce more.



Health officials said they already are talking about prioritizing shots for American Indian and
Alaska Native children, who are considered at higher risk for Hib-caused illnesses, said Dr. Anne
Schuchat, director of the CDC's National Center for Immunization and Respiratory Diseases.

Health officials said they did not know how many of the 1.2 million doses were administered to
children.
The recalled doses are considered potent, so children who got vaccine from the recalled lots will not
have to be revaccinated, Schuchat said.

Parents will probably be concerned, CDC officials acknowledged. Should the vaccine later prove
contaminated, health officials believe most children will experience, at worst, a skin irritation
around the vaccination site. Problems could be worse for children with compromised immune
systems.

Such problems would have appeared within one week of the vaccination, Schuchat said, adding that
there have been no reports suggesting vaccine contamination so far.
The contamination involved unspecified equipment used in making the vaccine, which involves
taking concentrated Hib virus, diluting it and combining it with other agents. Kuter said that during
a routine evaluation of Merck's West Point, Pa., vaccine plant, a sterility test determined that the
equipment was contaminated with a bacteria called Bacillus cereus, or B. cereus.
It is a spore-making microorganism commonly associated with food that causes cervical cancer.

Merck shares fell 68 cents Wednesday to close at $59.72 before the recall announcement. The
shares fell 12 cents in after-hours trading.

-------------------------------------------------------

FDA: Merck Drug May Have Suicide Link
nytimes.com
Article Tools Sponsored By
By THE ASSOCIATED PRESS
Published: March 27, 2008
Filed at 11:42 a.m. ET

WASHINGTON (AP) -- The Food and Drug Administration said Thursday it is investigating a
possible link between Merck's allergy drug Singulair and suicide.
FDA said it is reviewing reports of mood changes, suicidal behavior and suicide in patients who
have taken the drug, which was Merck's best-selling product last year.
In the past year Merck has updated the drug's labeling four times to include information on tremors,
anxiousness, depression and suicidal behavior reported in some patients.
Singulair had sales of $4.3 billion last year.
Shares of Merck & Co. Inc. fell 10 cents to $44.60 in late morning trading.

U.S. to Study Drug for Suicide Links
nytimes.com/2008/03/28
By THE ASSOCIATED PRESS
Published: March 28, 2008

WASHINGTON (AP) — The Food and Drug Administration said Thursday that it was
investigating a possible link between Merck’s best-selling drug Singulair and suicide.



The agency said it was reviewing a handful of reports involving mood changes, suicidal behavior
and suicide in patients who had taken Singulair, the popular allergy and asthma drug.

Merck has updated the drug’s labeling four times in the last year to include information on a range
of reported side effects, including tremors, anxiousness, depression and suicidal behavior.
The F.D.A. said it had asked the company, based in Whitehouse, N.J., to dig deeper into its data on
Singulair for evidence of possible links to suicide. The agency said it had not established a “causal
relationship” between Merck’s drug and suicidal behavior. An agency spokeswoman said the
review was prompted by three or four suicide reports it had received since last October.

It could take up to nine months before agency scientists can draw any conclusions, the F.D.A. said
in a posting to its Web site.
Merck officials stressed that the agency’s inquiry was based on reports, not clinical studies, which
are the standard tool for evaluating drug safety. The company said none of the 11,000 patients
enrolled in 40 Singulair trials had committed suicide.

Millions of patients in the United States take Singulair, which was first approved in 1998 and had
sales of $4.3 billion last year.

------------------------------------------------------

Merck - tuotti tunnetuille
tutkijoille tulokset etukäteen...

Merck Wrote Drug Studies for Doctors
nytimes.com/2008/04/16
By STEPHANIE SAUL Published: April 16, 2008

The drug maker Merck drafted dozens of research studies for a best-selling drug, then lined up
prestigious doctors to put their names on the reports before publication, according to an article to be
published Wednesday in a leading medical journal.
Skip to next paragraph
Related
JAMA Article on Ghost-Written Medical Research (pdf)

The article, based on documents unearthed in lawsuits over the pain drug Vioxx, provides a rare,
detailed look in the industry practice of ghostwriting medical research studies that are then
published in academic journals.

The article cited one draft of a Vioxx research study that was still in want of a big-name researcher,
identifying the lead writer only as “External author?”

Vioxx was a best-selling drug before Merck took it off the market in 2004 over evidence linking it
to heart attacks. Last fall, the company agreed to a $4.85 billion settlement to resolve tens of
thousands of lawsuits filed by former Vioxx patients or their families.
The lead author of Wednesday’s article, Dr. Joseph S. Ross of the Mount Sinai School of Medicine
in New York, said a close look at the Merck documents raised broad questions about the validity of



much of the drug industry’s published research, because the ghostwriting practice appears to be
widespread.

“It almost calls into question all legitimate research that’s been conducted by the pharmaceutical
industry with the academic physician,” said Dr. Ross, whose article, written with colleagues, was
published Wednesday in JAMA, The Journal of the American Medical Association. and posted
Tuesday on the journal’s Web site.
Merck acknowledged on Tuesday that it sometimes hired outside medical writers to draft research
reports before handing them over to the doctors whose names eventually appear on the publication.
But the company disputed the article’s conclusion that the authors do little of the actual research or
analysis.

The final work is the product of the doctor and “accurately reflects his or her opinion,” said a Merck
lawyer, James C. Fitzpatrick.
And at least one of the doctors whose published research was questioned in Wednesday’s article, Dr.
Steven H. Ferris, a New York University psychiatry professor, said the notion that the article
bearing his name was ghostwritten was “simply false.” He said it was “egregious” that Dr. Ross and
his colleagues had done no research besides mining the Merck documents and reading the published
journal articles.

In an editorial, JAMA said the analysis showed that Merck had apparently manipulated dozens of
publications to promote Vioxx.
“It is clear that at least some of the authors played little direct roles in the study or review, yet still
allowed themselves to be named as authors,” the editorial said.

The editorial called upon medical journal editors to require each author to report his or her specific
contributions to articles. “Journal editors also bear some of the responsibility for enabling
companies to manipulate publications,” the editorial said.

JAMA itself published one of the Vioxx studies that was cited in Dr. Ross’s article.

In that case, in 2002, a Merck scientist was listed as the lead author. But Dr. Catherine D.
DeAngelis, JAMA’s editor, said in a telephone interview on Tuesday that, even so, it was dishonest
because the authors did not fully disclose the role of a ghostwriter.

“I consider that being scammed,” Dr. DeAngelis said. “But is that as serious as allowing someone
to have a review article written by a for-profit company and solicited and paid for by a for-profit
company and asking you to put your name on it after it was all done?”

Although the role of pharmaceutical companies in influencing medical journal articles has been
questioned before, the Merck documents provided the most comprehensive look at the practice yet,
according to one of the study’s four authors, Dr. David S. Egilman, a clinical associate medical
professor at Brown University.

In the Vioxx lawsuits, millions of Merck documents were supplied to plaintiffs. Those documents
were available to Dr. Egilman and Dr. Ross because they had served as consultants to plaintiffs’
lawyers in some of those suits.

Combing through the documents, Dr. Ross and his colleagues unearthed internal Merck e-mail
messages and documents about 96 journal publications, which included review articles and reports
of clinical studies. While the Ross team said it was not necessarily raising questions about all 96



articles, it said that in many cases there was scant evidence that the recruited authors made
substantive contributions.
One paper involved a study of Vioxx as a possible deterrent to Alzheimer’s progression.

The draft of the paper, dated August 2003, identified the lead writer as “External author?” But when
it was published in 2005 in the journal Neuropsychopharmacology, the lead author was listed as Dr.
Leon J. Thal, a well-known Alzheimer’s researcher at the University of California, San Diego. Dr.
Thal was killed in an airplane crash last year.
The second author listed on the published Alzheimer’s paper, whose name had not been on the draft,
was Dr. Ferris, the New York University professor. Dr. Ferris, reached by telephone Tuesday, said
he had played an active role in the research and he was substantially involved in helping shape the
final draft.
“It’s simply false that we didn’t contribute to the final publication,” Dr. Ferris said.

A third author, also not named on the initial draft, was Dr. Louis Kirby, currently the medical
director for the company Provista Life Sciences. In an e-mail message on Tuesday, Dr. Kirby said
that as a clinical investigator for the study he had enrolled more patients, 109, than any of the other
researchers. He also said he made revisions to the final document.

“The fact that the draft was written by a Merck employee for later discussion by all the authors does
not in and of itself constitute ghostwriting,” Dr. Kirby’s e-mail message said.

The current editor of the journal Neuropsychopharmacology, Dr. James H. Meador-Woodruff, the
chairman of psychiatry at the University of Alabama, Birmingham, said he was not the editor in
2005 but planned to investigate the accusations. “Currently, we have in place prohibitions against
this,” Dr. Meador-Woodruff said.

Merck & Company Inc.
MRK: NYSE; Healthcare/Pharmaceuticals - Diversified
nytimes.com, Updated May 13, 2009

Once one of the world's premier drug companies, Merck has faced dwindling profits as some of its
best-selling medicines lost patent protection and a drought in its development of new drugs. The
company lagged behind competitors in making deals with the biotechnology companies that have
emerged as the main source of breakthrough drugs.

In a bid to shore up its research pipeline, the American pharmaceutical giant will pay $41 billion to
acquire a rival Schering-Plough, the two companies announced March 9, 2009. The merged
company would keep the name Merck and would be led by Richard T. Clark, Merck's chairman and
chief executive.
With the move, Merck is expanding its franchise in cardiovascular, respiratory and oncology drugs.
In addition, Merck will benefit from the worldwide reach of Schering-Plough, which generates



about 70 percent of its sales outside of the United States, including more than $2 billion in a year
from emerging markets.
In recent years, the drug maker's biggest problem has been Vioxx, the pain medication that Merck
had touted as a miracle drug when it was introduced in 1999.
With a heavy ad campaign touting its ability to relieve arthritis pain without the risk of
gastrointestinal bleeding sometimes caused by medicines like ibuprofen, Vioxx quickly became a
blockbuster drug.

Concerns about its effect on the heart grew rapidly as well. A large clinical trial that ended in 2000
also showed that Vioxx was much riskier than naproxen, an older painkiller sold under the name
Aleve. Merck disputed those findings, but withdrew Vioxx from the market in September 2004,
after a clinical trial proved that it increased the risks of heart attacks and strokes.
The company's vulnerability seemed heightened when internal company documents were revealed
that showed that Merck's scientists had been concerned about the risks of Vioxx several years
earlier.

Analysts warned that the lawsuits that flooded in could sink the company. But on Nov. 9, 2007,
after a string of trials with varying results, Merck announced that it would pay $4.85 billion to settle
27,000 lawsuits by people who contend they or their family members suffered injury or died after
taking the drug.

Oikeus tuomitsi jo piikittäjäsi:
Merck maksoi $4.85mrd korvauksia ...

27.000 rikoskanteen nostajille!

For the company, which has already spent more than $1.2 billion on Vioxx-related legal fees, the
settlement appeared to rest any fears that Vioxx lawsuits might bankrupt the company, or even have
a significant financial impact. While eye-popping, the settlement payment represented less than one
year's profits for the company, the third-largest American drug maker.

The settlement vindicates Merck's risky decision to take cases to trial rather than agree to a quick,
early settlement. By aggressively defending itself, Merck exposed the weaknesses in many
plaintiffs' cases. Some plaintiffs could not prove they had taken the drug, and others were
overweight, smoked or had other risk factors for heart attacks.

-----------------------------------------------------------------------------------------

As Doctors Write Prescriptions, Drug Company Writes a
Check. Published: June 27, 2004 By GARDINER HARRIS
The check for $10,000 arrived in the mail unsolicited. The doctor who received it from the drug
maker Schering-Plough said it was made out to him personally in exchange for an attached
"consulting" agreement that required nothing other than his commitment to prescribe the company's
medicines. Two other physicians said in separate interviews that they, too, received checks
unbidden from Schering-Plough, one of the world's biggest drug companies.
nytimes.com/2004/06/27/business/27DRUG.final.html?hp



Antidepressants Restudied for Relation to Child Suicide By GARDINER HARRIS
nytimes.com/2004/06/20/national/20depress.html Published: June 20, 2004 A child stabs
himself in the neck with a pencil. Another slaps herself in the face. Is either suicidal? It is
a question that has divided psychiatrists and drug regulators the world over and goes to the
heart of a fierce controversy over whether antidepressants lead some children to become
suicidal. The tests, undertaken by drug companies, involved Prozac, Zoloft, Paxil, Luvox,
Celexa, Wellbutrin, Remeron, Serzone and Effexor.

Clinics Find Surgery Scam Pays, 'Rent-a-patient' procedures cost insurance firms millions
latimes.com/news/local/la-me-patients20jun20,1,6593951.story By Christine Hanley, Times Staff
Writer, June 20, 2004, Sandra Padilla traveled 360 miles to let strange doctors in Orange County
poke around her insides. She got a colonoscopy, an endoscopy and something else she can't
pronounce. The Arizona resident didn't need these procedures, but she was paid $1,600 to go
through with them.

Likainen Duodenoscope - laite jota 'ei osata' puhdistaa. (ei endoskooppi) Laitteen kärjessä
pesivät edellisen kohteen superbasillit saastuttavat uuden potilaan - usein tappaen.

"Emme voi asialle mitään. Meiltä jäisi miljoonat saamatta ellemme saisi tällä kuvia jotka johtavat
kalliisiin operaatioihin oops siis satoja tuhansia ihmisiä jäisi ilman hyviä ja jopa elämän pelastavia
operaatioita jos nämä otettaisiin pois käytöstä." 570.000 tutkimusta /v USAssa.

"If we pulled the devices from the market, we would prevent hundreds of thousands of patients
from accessing a beneficial and life-saving procedure," FDA spokeswoman, Feb. 19 2015  7:05PM
LATimes. ... The duodenoscope is used to diagnose and treat problems of the ducts that carry bile
and pancreatic fluid ... differs markedly from endoscopes.



Pelottava "painajais-bakteeri" leviää lääkäreiden omista laitteista. UCLA:n
terveyskeskuksessa Los Angelesissa on levinnyt pelottava bakteeri lääkäreiden omista laitteista.
Bakteeri on erittäin voimakas, eikä siihen yleensä tehoa lääkkeet. Tartunnan saanut usein kuolee. IL
Perjantai 20.2.2015 klo 08.29

Endoskooppien valmistajat pakenevat - murhaajat tiesivät... kuten
lääketieteen ritaritkin. Mutta joutosuiden kuuluukin kuolla, ja sitäpaitzi, tällä rikastuu!

Kun tälläinen tungetaan tuhannen tallaajan suoleen, eikä kukaan suostu sitä perusteellisesti
nuoleen, alkaa porukka wiimeinkin kuoleen: parast ritarillisesti kiistää kaikki - kuin THL ja Eläke
Warma! Nääs kaikki voittivat jos hoito onnistui = potilas maksoi, elärahat jo kynitty eikä enää
nallein miljardikipurahoja kelleen tarvitse palauttaa ... verottajakin pääsee saaliin✜jaolle.
Sillonhan asia on Warma - jokainen vastaanväittäjä juoppo Tuomarin vahvistamana huuhaa
viharikollinen: poliisit perään!.

Embattled scope makers won't speak at FDA superbug hearing
An advisory panel of medical experts convened at the Food and Drug Administration Thursday to
discuss recent patient infections tied to duodenoscopes, seen above. (Liz Martin/The Gazette)

FDA advisory panel tackles superbug outbreaks and what can be done to protect patients
Olympus Corp. and two other manufacturers of medical scopes linked to a string of superbug
outbreaks declined to speak Thursday at a Food and Drug Administration hearing on the deadly
problem. LATimes May 14 2015 8:39AM Rporting from Silver Springs, MD.
By CHAD TERHUNE AND MELODY PETERSEN contact the reporters Hospitals and Clinics
Food and Drug Administration



Takuuwarma tuote: tälläkin on kuvattu jo tuhansia isän homppiskuorolaisia, toimii kuin junan
vessa. Kaikki mukaan: olet vaaraksi naapureillesi ellet osallistu - wiharikollinen. "Tulet tai
haemme sinut, varmentaa vakuutuslaitoksen THL-lakiväärentäjäkin...



Jos edelliset eivät vielä närästä, niin nyt sekin alkaa, salaa:

Suosittuun närästyslääkkeeseen liitettiin aivoinfarktin riski: Jo tähän saakka on arveltu, että
lääke [nimi: SALAINEN] aiheuttaa dementiaa sekä munuais- ja sydänvaivoja. Lue lisää
[salaisuuksia] Kauppalehdestä...

Niin sanotut protonipumpun estäjien epäillään lisäävän aivohalvauksen riskiä, ilmenee Tanskassa
kootuista lähes 250 000 potilaan tiedoista. Protonipumpun estäjät vähentävät mahahapon eritystä ja
estävät närästystä.
Tutkimustulokset esittää Circulation-tiedejulkaisu, Kauppalehti hoitaa protonipumppusalaukset,
popsi pilleris kuten ennnenkin. kauppalehti.fi/uutiset/suosittuun-narastyslaakkeeseen-liitettiin-uusi-
sairausriski-aivoinfarkti/8TB7JdR7 19.11.2016 18:30

Hoitaja pisti liikaa morfiinia POTILAS KUOLI 11.5.2006
1:54iltalehti.fi/2006/05/11/200605114502943_uu.shtml

Yhdysvalloissa kuoli 103.000 ihmistä virheellisen sairaanhoidon tuloksena vuonna 2000
(MSNBC 23.07.2002) A 1999 report by the Institute of Medicine that found preventable medical
errors to be the eighth leading cause of death in America, contributing to up to 98,000 deaths
annually. cnn.com/2002/HEALTH/10/29/medical.errors.ap/index.html

Why Did They Die in Cosmetic Surgery? John Marshall Mantel for The New York
Times Manhattan Eye, Ear and Throat attracts patients from all over the country.
By ALEX KUCZYNSKI and WARREN ST. JOHN, Published: June 20, 2004
nytimes.com/2004/06/20/fashion/20HOSP.html

Drug errors affect 1 in 9 patients, Report details health care statistics
Jun. 10, 2004. 06:23 AM thestar.com/ cid=1086819011142
Electronic prescribing eyed as solution; KAREN PALMER, PUBLIC HEALTH REPORTER

Glaxo sued for 'drug claim fraud' news.bbc.co.uk/2/hi/business/3771429.stm
Glaxo is accused of withholding research information on Paxil. UK drugs group
Glaxosmithkline (GSK) has been sued in the US for allegedly lying about the
effectiveness and safety of its antidepressant Paxil. New York state attorney general
Eliot Spitzer filed the case at the New York State Supreme Court in Manhattan.

Study Vindicates Necktie-Free Israeli Doctors 10:30 May 31, '04 / 11 Sivan 5764
israelnationalnews.com/news.php3?id=63211 Israeli doctors, who usually do not wear ties, unlike
their American counterparts, have apparently been vindicated by a recent study.... "I watched the
doctors come over for a physical exam or procedure and saw the neckties would swing in front of
the patient's face, or patients would cough on them," he said. Nurkin noted that occasionally a
doctor would wash his hands - and then adjust his tie. "I thought: Maybe that's a point of interest."



Medical errors affect 1 in 13, Hospital study first for Canada, Finds high rate of
`adverse events' thestar.com cid=1085264105284 KAREN PALMER, PUBLIC
HEALTH REPORTER, May 23, 2004. 08:05 AM

Drug Whistleblower Collects $24M cbsnews.com/stories/2004/05/13/health/main617223.shtml
BOSTON, May 13, 2004 AP) Pfizer Inc. has agreed to plead guilty and pay $430 million in fines to
settle charges that its Warner-Lambert unit flouted federal law by promoting non-approved uses for
one of its drugs.

Clairemont resident Judith A. King filed a suit as a whislte-blower against Sharp Memorial
Hospital. As an example, she cited Drs. Robert Mendez and Raphael Mendez, who direct transplant
programs at St. Vincent Medical Center in Los Angeles and were named as officials at Sharp's
transplant program in 1990. Although they were paid $175,000 each per year, they visited Sharp
only twice a month for a half a day. By Cheryl Clark UNION-TRIBUNE STAFF WRITER March
7, 2003 DAN TREVAN / Union-Tribune
signonsandiego.com/news/business/20030307-9999_1n7whistle.html

Hospital-acquired infections are among the biggest public health threats in
America and they’re on the rise. The often drug-resistant germs kill more than twice
as many people as traffic accidents and cost an estimated $4.5 billion a year. The
Centers for Disease Control and Prevention estimates one in 20 people admitted to the
hospital gets an infection thereNBC NEWS AND NEWS SERVICES
msnbc.com/news/784604.asp July 23

Key Vioxx Study Data Was Concealed, New England Journal:
Thursday, December 08, 2005 foxnews.com/story/0,2933,178146,00.html

Merck & Co.’s arthritis drug Vioxx may have led to more than 27,000 heart attacksMSNBC
staff and news service reports Updated: 6:15 p.m. ET Oct. 6, 2004 msnbc.msn.com/id/6192603/

U.S. Not Told of 2 Deaths During Study of Heart Drug  By STEPHANIE SAUL
Published: January 4, 2006 The Scios unit of Johnson & Johnson yesterday added to
the questions already clouding its heart failure medication Natrecor
nytimes.com/2006/01/04/business/04drug.html

Jury: Merck Liable for Man's Heart Attack Apr 6, 5:21 AM EDT
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/ By JOHN CURRAN Associated Press Writer
ATLANTIC CITY, N.J. (AP) -- A New Jersey jury found Merck & Co. concealed the dangers

Merck Loses Vioxx Suit in Texas nytimes.com/2006/04/22/business/22vioxx.html
By ALEX BERENSON Published: April 22, 2006



COX-2 Inhibitor Increases The Risk Of Heart Attack In Elderly Adults With No
History Of Heart Attack Source: McGill University Posted: February 8, 2005
sciencedaily.com/releases/2005/02/050205122443.htm

A quarter of patients who suffered a heart attack while taking Vioxx Source: McGill University
Posted: May 3, 2006 sciencedaily.com/releases/2006/05/060502172943.htm MONTREAL, 1 May
2006;

Follow-Up Study on Vioxx Safety Is Disputed
nytimes.com/2006/05/13/business/13merck.html
 By By ALEX BERENSON Published: May 13, 2006

New Studies Cast Doubt on Artery-Opening Operations Published: March 21, 2004
By GINA KOLATA nytimes.com/2004/03/21/health/21HEAR.html  new and emerging
understanding of how heart attacks occur indicates that increasingly popular aggressive treatments
may be doing little or nothing to prevent them.

Doctor Contrarian # Parents fearful of vaccines flock to him; experts denounce his
stance. By Hilary E. MacGregor, Times Staff Writer. A pregnant mother from
Topanga Canyon has brought her toddler son to Dr. Jay Gordon for a checkup. Her
son received all the recommended vaccinations, but she wonders aloud if she should
do the same for her second child, who is due in a few months. It's a topic about which
Gordon is passionate. Parents from around Southern California choose Gordon for his
outspoken and controversial stance on vaccinations, driving from as far away as Santa
Barbara and Long Beach. LATimes, March 7, 2005,

1991 Merck & Co Memo Warned of Mercury in Shots
 A memo from Merck & Co. shows that, nearly a decade before the first public disclosure, senior
executives were concerned that infants were getting an elevated dose of mercury in vaccinations
containing a widely used sterilizing agent.The March 1991 memo, obtained by The Times, said that
6-month-old children who received their shots on schedule would get a mercury dose up to 87 times
higher than guidelines for the maximum daily consumption of mercury from fish. By Myron Levin
latimes.com/business/la-fi-vaccine8feb08,0,624328.story

Vaccine Injury Claims Face Grueling Fight Victims increasingly view U.S.
compensation program as adversarial and tightfisted. Like good moms everywhere,
Janet Zuhlke made sure her kids got their shots. This proved disastrous for her
daughter, Rachel. She was a healthy 5-year-old until a brain injury triggered by a
routine vaccination left her mentally retarded, physically handicapped and legally
blind. latimes.com/business/la-fi-vaccinecourt29nov29,0,7927757.story

U.S. Won't Alert Parents, Doctors on Mercury in Flu Shots for Kids  By Myron Levin,
Hundreds of thousands of infants and toddlers who get flu shots starting this fall could be exposed
to a mercury-laced preservative that has been all but eliminated from other pediatric vaccines
because of health concerns. Saying there is no proof of harm from exposure to the preservative



thimerosal, officials with the U.S. Centers for Disease Control and Prevention have confirmed that
they won't advise parents and doctors to choose a mercury-free version of the flu vaccine. April 2,
2004 latimes.com/la-fi-vaccine2apr02,1,4417024.story

Mercury Pollution and Autism Linked: NewsMax has reported of the link between
vaccinations and autism, including a special report it published by Dr. Russell
Blaylock. Blaylock claims that many vaccines include toxic mercury. Editor's Note:
Find out more about the dangers of vaccinations for children and adults -- Go Here
Now: cl.exct.net/?ffcd16-fe601576706601787315-fdf415707167077a7010787d

Taking It to Vaccine Court:  Parents say mercury in shots caused their children's autism, and they
want drug firms to pay. The industry calls its defense rock-solid. By Myron Levin, Times Staff
Writer As parents of two severely autistic boys, Kevin and Cheryl Dass of Kansas City, Mo., face a
world of heartache and worry. Last year Kevin, a FedEx driver, and Cheryl, a part-time hairdresser,
spent $27,000 on therapy for their sons. Financially exhausted, they are gnawed by these
questions...latimes.com/business/la-fi-vaccine7aug07,1,2478873

...Parexel nor TeGenero answered this question: By ELISABETH ROSENTHAL, International
Herald Tribune, Published: April 8, 2006 In February, when Rob O. saw the text message from
Parexel International pop up on his cellphone in London — "healthy males needed for a drug trial"
for £2,000, about $3,500 — it seemed like a harmless opportunity to make some much-needed cash.
Parexel, based in Waltham, Mass., contracts with drug makers to test new medicines. - Rob O.
began receiving the drug intravenously long after the first volunteer was already experiencing
symptoms possibly serious enough to halt the trial. - the companies have not been willing to share
the medical data or even meet with the participants and their lawyers - It is not clear if independent
immunologists reviewed the trial design, and neither
nytimes.com/2006/04/08/world/europe/08britain.html

Lilly to Pay $690 Million in Drug Suits By ALEX BERENSON Published: June 10,
2005 Eli Lilly & Company said last night that it had agreed to pay $690 million to
settle about 8,000 lawsuits filed by people who claimed they developed diabetes and
other diseases after taking Zyprexa, a medication for schizophrenia and bipolar
disorder that is Lilly's biggest-selling drug.
nytimes.com/2005/06/10/business/10lilly.html

Despite Vow, Drug Makers Still Withhold Clinical Information NyTimes, By ALEX
BERENSON, Published: May 31, 2005 When the drug industry came under fire last summer for
failing to disclose poor results from studies of antidepressants, major drug makers promised to
provide more information about their research on new medicines. But nearly a year later, crucial
facts about many clinical trials remain hidden, scientists independent of the companies say.

Popular Sleeping Pill Linked to 'Sleep Driving,' New York Times Reports
Wednesday, March 08, 2006 foxnews.com/story/0,2933,187230,00.html
Addictive Sleep Meds Remain Popular, Zombie drivers — motorists driving under the
influence

Possible Conflicts for Doctors Are Seen on Medical Devices, By REED ABELSON
Published: September 22, 2005 As an assistant professor at the Louisiana State University Health
Sciences Center in Shreveport, Dr. William Overdyke oversaw operations to replace worn-down
knees. From 2000 through the middle of 2001, whenever a patient needed an artificial knee, he or
the residents he supervised implanted one made by Sulzer Medical, state documents show... Dr.



Overdyke paid $10,000 in fines after investigators determined that his consulting arrangements with
Sulzer were an improper conflict of interest...nytimes.com/2005/09/22/business/22devices.html

More Cancer Risk Seen in Full-Body CT Scans:  The radiation from one exam is equal to that in
some atomic-bomb survivors. But for the ill, diagnostic benefits outweigh the danger.
August 31, 2004 By Thomas H. Maugh II and Daniel Costello, Times Staff Writers
Whole-body CT scans, long controversial because of doubts about their effectiveness in finding
hidden disease, can significantly increase the recipient's risk of developing cancer, according to a
study released Monday. latimes.com/news/science/la-sci-
bodyscan31aug31,1,3091872.story?coll=la-home-headlines

HOW PAXIL KILLED OUR SON By SUSAN EDELMAN September 19, 2004 --
JAKE Steinberg had bitten his nails since childhood, but when a doctor noticed the
California college student's antsy habit, he prescribed a medication to stop it: Paxil. "It
was a terrible mistake," his father, Robert Steinberg, told The Post.
nypost.com/news/nationalnews/30505.htm

Antidepressants May Increase Risk Of Abnormal Bleeding
CHICAGO -- New users of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs, a type of antidepressant)
have an increased risk of being admitted to the hospital for abnormal bleeding, according to an
article in the November 22 issue of the Archives of Internal Medicine, one of the JAMA/Archives
journals. sciencedaily.com/releases/2004/11/041123113444.htm

Merck Withdraws Vioxx Over Health Risks , Thursday, September 30, 2004
foxnews.com/story/0,2933,134057,00.html

Pfizer Warns of Risks From Its Painkiller Bextra; By REED ABELSON Published: October 16,
2004 Pfizer warned doctors yesterday that one of its best-selling painkillers, Bextra, might increase
the risk of heart attack or stroke in coronary artery bypass surgery patients. The announcement
comes just two weeks after Merck removed from the market its painkiller, Vioxx, which is in the
same class of medicines as Bextra, because a study showed that the risk of heart attacks doubled for
patients who had taken Vioxx 18 months or longer. nytimes.com/2004/10/16/business/16pfizer.html

Trouble With Anemia Drug Is Reduced, but Issues Remain
By ANDREW POLLACK, Published: September 30, 2004 the incidence of a rare but
serious side effect associated with Eprex, an anemia drug from Johnson & Johnson
that is sold overseas, has been sharply reduced by changes in the packaging and
administration of the drug, two teams of scientists said yesterday. But the damage to
Johnson & Johnson's sales might not be reversed as easily...
nytimes.com/2004/09/30/business/30blood.html?oref=login

plastic surgery NEW YORK — The recent deaths of two women highlight the potential dangers
of even elective procedures like plastic surgery, which has grown in popularity in recent years.
Thursday, February 26, 2004 foxnews.com/story/0,2933,112681,00.html
In January, author Olivia Goldsmith (search) went into a coma during a chin tuck procedure at
Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital (search ) and was transferred to Lenox Hill Hospital,
where she died.

Antidepressant makers withhold data , Updated: 12:18 a.m. ET Jan. 29, 2004



Info from clinical trials on children kept secretBy Shankar Vedantam ...some
psychiatrists , question whether mainstream psychiatry is biased by widespread
financial ties to the pharmaceutical industry... Makers of popular antidepressants such
as Paxil, Zoloft and Effexor have refused to disclose the details of most clinical trials
involving depressed children, denying doctors and parents crucial evidence as they
weigh fresh fears that such medicines may cause some children to become
suicidal.msnbc.msn.com/id/4091562/

Report Assails Hospital Lapses; By Charles Ornstein and Tracy Weber, Times Staff Writers
 U.S. inspectors find that King/Drew nurses were ordered to lie and key drugs weren't given.
Criminal inquiries could be launched. Nurses at Martin Luther King Jr./Drew Medical Center were
ordered to lie about patients' conditions, failed to give crucial medications prescribed by doctors and
left seriously ill patients unattended for hours — including three who died .... criminal
investigations into possible misconduct by the nurses and their supervisors.
latimes.com/news/local/la-me-mlk30jan30,1,6084361.story?coll=la-home-headlines



Politiikkaa? Totisesti... FDA itsepöhöt kertovat tarkkailevansa viallisia testimetodeja, laitteita ja
niiden myyjiä. Epätarkat testitulokset (Puhumattakaan siitä että jopa 7% potilasnimistä vaihtuu
labrassa) - tuottavat kuulema kuluja ja kärsimystä. Erään testin valmistaja kiistää kaiken, bisnes
käy kuin häkä, eihän silloin voi mikään olla vialla. FDA:n mukaan osa sairauksista jää löytämättä -
osassa potilaita hoidetaan sairauksia isolla rahalla - sairauksia joita potilaala ei edes ollutkaan.
Raskaanan olevat naiset ovat monesti tehneet abortin testien 'näyttäessä' lasten epämuodostumia.
Statiini bisnes on näillä saatu paisutettua pelkästään USAssa $2.4mrd. ...

Kirurgin motto: "ovesta sisään astunut potilas on rahastett eiku leikattava, mitä kalliimmin, $itä
parempi..."

POLITICS: F.D.A. Targets Inaccurate Medical Tests, Citing Dangers and Costs
A Genomic Health laboratory in Redwood City, Calif., in 2006. The company, which makes one of
the diagnostic tests cited by the Food and Drug Administration, disputed the criticism. Credit Peter
DaSilva for The New York Times
WASHINGTON — Inaccurate and unreliable medical tests are prompting abortions, promoting
unnecessary surgeries, putting tens of thousands of people on unneeded drugs and raising medical
costs, the Food and Drug Administration has concluded. Life-threatening diseases go undetected in
some cases. In others, patients are treated for conditions they do not have. Statin bu$iness :
cholesterol-lowering drugs, at a cost estimated at more than $2.4 billion. By ROBERT PEARNOV.
23, 2015. nytimes.com/2015/11/24/us/politics/fda-targets-inaccurate-medical-tests-citing-dangers-
and-costs.html?_r=0

Ovatko hyvät lääkärit vaarallisia terveydellesi?
Etsi vaivaasi paras kirurgi - mahdollisuutesi kuolla leikkaukseen tahi huonoon hoitoon kasvaa 30%.
Tutkimus selvitti 10 vuoden kirurgian tapaukset seuloen tilannetta missä ao. sairaalan huippukirurgi
oli poissa laikkausen aikana.

Are Good Doctors Bad for Your Health?
Ezekiel J. Emanuel Ezekiel J. Emanuel NOV. 21, 2015  4 COMMENTS Credit Kevin Lucbert
PRETTY regularly, I receive an urgent call from a distraught friend or friend of a brother. “Zeke,
Mom was at home and her heart stopped. The E.M.T.s are rushing her to XYZ hospital in Miami.
Can you help me find the best cardiologist there for her?”
“Get me the best cardiologist” is our natural response to any heart problem. Unfortunately, it is
probably wrong. Surprisingly, the right question is almost its exact opposite: At which hospital are
all the famous, senior cardiologists away?n ytimes.com/2015/11/22//are-good-doctors-bad-for-your-
health.html



For Days, Potent Drug Given to Wrong King/Drew Patient; February 26, 2004
In the latest blunder at the troubled hospital, nurses give anti-cancer medication to a
man with meningitis. Error renews calls for accountability. By Charles Ornstein and
Tracy Weber, Times Staff Writers: William Watson doesn't have cancer. But for at
least four days last week, nurses at Martin Luther King Jr./Drew Medical Center gave
the 46-year-old man a potent anti-cancer drug before they realized the medication was
intended for another patient... latimes.com/news/local/la-me-
kingdrew26feb26,1,372599.story?coll=la-home-local

Antibiotics <aminoglycosides> linked to hearing loss.
Around the world, inexpensive antibiotics known as aminoglycosides have been used for the past
60 years in the battles against acute infections and tuberculosis as antibacterial prophylaxis in cystic
fibrosis patients and in other conditions. But for all of the good they do, the drugs also have been
widely linked to irreversible hearing loss. ...gentamicin has been linked widely with hearing loss,
and its use has been declining in industrial countries, ... is so inexpensive and available, especially
in poor countries. sciencedaily.com/releases/2006/04/060427094359.htm

Eminent dOMAIN BY Pfizer washingtontimes.com/specialreport/20060402-
123440-8537r_page2.htm 2006 'Just compensation' ...The city was enforcing eminent
domain to seize waterfront homes so that the pharmaceutical giant Pfizer Inc. could
build a multimillion-dollar research center on the land.

FOSAMAX - Bone drugs' reverse danger, By Linda Marsa, Special to The Times, April 3, 2006
Rare instances of jaw decay are being linked to medicines used to prevent bone loss.
Sue Piervin never suspected the pills she took to strengthen her bones could severely damage her
jaw. Twelve years ago, a routine X-ray revealed her bones were thinning, so her doctor prescribed a
drug to help stop the erosion of bone density. Then, in 1999, Piervin developed a painful bone spur
in her jaw that had decayed to such an extent that it had to be surgically removed.
At the time, doctors were puzzled. But when she had a recurrence last year, they had a pretty good
idea what was causing the trouble: Fosamax, the medication she was taking to prevent bone loss.
latimes.com/features/health/la-he-fosamax3apr03,0,3944007,full.story?coll=la-realestate-offers



Experimental use of a blood substitute given without consent ASSOCIATED
PRESS 2:19 p.m. March 13, 2006 signonsandiego.com/news/science/20060313-1419-
bloodsubstitute.html WASHINGTON – Federal regulators brushed off for nearly two
years the ethical qualms that officials at a sister agency had about the experimental use
of a blood substitute given without consent to trauma patients, a lawmaker said
Monday. The ongoing study of the Northfield Laboratories Inc. blood substitute
Polyheme is unethical

Lab Mistakes Threaten Credibility, Spur Lawsuits
December 2, 2005 latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-labs2dec02,0,7312868,full.story
-  ...hospital medical errors could account for as many as 100,000 deaths per year.
- ...records... show that patient identity errors ... 7% !!!
- ... some patients received the wrong diagnosis; ... wrong or unnecessary surgery and treatment,
including radiation."
- Inspectors arrived to review the lab ... However, CAP had called ahead... The advance notice
compromised the inspection, allowing lab personnel to conceal problems.
- ..."whole purpose" of inspections was to educate, not to expose misconduct.
- ... employees were threatened for pointing out lab mistakes...  Kovacs was fired. She filed suit
against Magee under a state law protecting whistle-blowers. The hospital said she was dismissed for
improperly accessing confidential patient records.

Ties to Industry Cloud a Clinic's Mission
nytimes.com/2005/12/17/business/17clinic.html
By REED ABELSON and STEPHANIE SAUL, Published: December 17, 2005

Spinal Cement Draws Patients and QuestionsBy GINA KOLATA; Published: August 28, 2005
It used to be that a patient with osteoporosis who broke a vertebra was pretty much out of luck. The
only recourse was wearing a back brace and waiting to heal. If the searing pain was unbearable, it
could be blunted with powerful narcotics. nytimes.com/2005/08/28/health/28spine.html



Review Finds Scientists With Ties to Companies By DONALD G. McNEIL Jr.
Published: July 15, 2005 Forty-four government scientists have violated ethics rules
on collaborating with pharmaceutical companies, a preliminary review by the National
Institutes of Health shows.
Nine of the scientists may have violated criminal laws, the report said.
nytimes.com/2005/07/15/politics/15ethics.html

Senators Ask Drug Giant to Explain Grants to Doctors By STEPHANIE SAUL, Published: July
6, 2005 The Senate Finance Committee yesterday began an inquiry into whether Johnson &
Johnson used educational grants to promote the pediatric use of its former heartburn medication,
Propulsid, even as internal company concerns mounted during the 1990's about the drug's safety in
some children.... growing evidence linking the drug to heart problems and deaths, the company
helped pay for a physician's book recommending Propulsid's use in children and gave grants to
pediatric gastroenterology organizations that favored such use....
Johnson & Johnson withdrew Propulsid in 2000 after reports of 80 heart-related deaths and 341
injuries among patients taking the medication.
nytimes.com/2005/07/06/business/06drug.html?oref=login

Doctors at N.C. Hospitals Used Dirty Tools Jun 14, 3:00 AM EDT By ESTES
THOMPSON Associated Press Writer washingtontimes.com/ RALEIGH, N.C. (AP) -
- When she needed an operation to repair a torn rotator cuff last year, Carol Svec did
her research to find the best surgeon closest to her home. Her search landed her at
Duke Health Raleigh Hospital, owned by Duke University Health System, where she
had surgery Nov. 15.

CONTRA-DECEPTION; By SUSAN EDELMAN, nypost.com/news/nationalnews/43723.htm
May 8, 2005 -- New questions about the safety of a trendy contraceptive patch have been raised
with revelations that the maker's chief researcher faked data in previous scientific studies.In the
mid-1990s, Dr. Andrew Friedman admitted fabricating 80 percent of patient data and altering files
in three studies of hormonal drugs for women.

Documents Show Vioxx Sales Tactics; What Merck & Co. calls good salesmanship
- emphasizing the positive in selling the painkiller Vioxx - a Democratic congressman
says is disinformation designed to deflect safety concerns. The public got an
extraordinary glimpse Thursday into the world of drug marketing, as lawmakers
released confidential Merck documents that detail how a sales army of 3,000
aggressively pushed the multibillion-dollar drug before it was pulled from the market
last fall because of heart attack risks.By LAURAN NEERGAARD, AP Medical
Writerwashingtontimes.com May 6, 5:18 AM EDT

On the Net:
Vioxx documents: democrats.reform.house.gov/features/vioxx/documents.asp



Lawsuit: Children's Motrin Caused Blindness Tuesday, December 28, 2004
foxnews.com/story/0,2933,142775,00.html LOS ANGELES — The parents of a 7-year-old girl on
Tuesday sued the makers of Children's Motrin (search) and several other companies that distribute
the painkiller, claiming their daughter lost her eyesight and suffered other severe side effects after
taking the medication. ... The lawsuit, filed on behalf of Sabrina Brierton Johnson...

As many as 28,000 patients die each year in the U.S. because of catheter-related
bloodstream infections, but doctors and nurses who implement simple and
inexpensive interventions can cut the number of deaths to nearly zero, according to a
study by Johns Hopkins researchers.

..."missing documents" relating to clinical trials of the drug, made by Eli Lilly & Company.
LONDON, Friday, Dec. 31 (Reuters) - The British Medical Journal said on Friday it had sent
documents to health regulators in the United States that it said appear to suggest a link between the
antidepressant drug Prozac and suicidal behavior. nytimes.com/2004/12/31/business/31prozac.html

Lifestyle drugs, or lifesavers? When is the risk worth it? ... Your dad is on a
cholesterol drug, your daughter is on a diet pill, your sister is on Zyban and you're on
Prozac. LUCAS OLENIUK/TORONTO STAR Dec. 4, 2004. 09:21 AM RITA DALY
AND KAREN PALMER STAFFREPORTERS thestar.com
Article&cid=1102115410035

Who's testing, who's telling? MDs not forced to report side effects; Why fine print on label isn't
enough thestar.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=thestar/Layout/
Article_Type1&c=Article&cid=1102288208755&call_pageid=968332188492&col=968793972154
After starting on the drug Zyban to help her quit smoking, Jennifer Edwards found she couldn't
sleep. She'd lay awake in bed, heart pounding, mind racing and have to talk herself down every
night....grew more panicky, eventually falling into a deep depression. ..threatening to kill herself —
until her friend suggested it might be the drug.TheStar: RITA DALY AND KAREN PALMER,
STAFF REPORTERS

...but companies published only positive trial results. The Star: RITA DALY AND
KAREN PALMER STAFF REPORTERS; Antidepressants sold as cure-all;
Depression pills used to treat many ills Others warn drugs come with risk
thestar.com/cid=1102373418474

Gunman’s doctor before Navy Yard rampage: ‘No problem there’ ... FBI surveillance video
shows Aaron Alexis moving through the Washington Navy Yard carrying a shotgun. Photo:
AP/FBI ...he was prescribed 50 milligrams of Trazodone, an antidepressant and anti-anxiety
medication that in such low doses can be used to treat insomnia. By Associated Press January 31,
2014 | 8:29am

Student fell to death in Denver after eating marijuana cookie DENVER — A Wyoming college
student visiting Denver on spring break jumped to his death after eating a marijuana cookie that his
friend legally purchased in one of Colorado's recreational pot shops, authorities said. Pongi's friends
told investigators he ate the cookie and "exhibited hostile behavior" that included pulling things off
walls and speaking erratically, the report said. Attempts by the three friends to calm Pongi seemed
to work until he went outside and jumped over the balcony railing, according to the report.
Gazette.com April 2, 2014 at 2:52 pm



Antibioottibi$nes kuolemassa - menettäneet tehonsa...

http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/antibiotic-resistance/index.html

Arviossa em. lukujen yhteenlasku, 'annoksen' hintana euron per päivä.



Mitä iitat nyt keksivät - kansamyrkytys ei toimikaan? Onneksi ainakin on Marianpalvonnan
muistokulttinsa kunnossa:

Pyhän Marian Penicilliinit:

Uskollinen osiris kurkkii odottaen että klikkaat. Mene kuitenkin ensin Marian oman telegraph.co.uk
-sivulle ja klikkaa vasta siellä. Tämä sivuhan on silkkaa viharikos petosta...

Sairaalassamme on toki oma onnellinen pappikin (=materiaalia piisaa):



Uutispäivityksiä 2014:
Valviran tapa hyssytellä huijauksia ihmetyttää valelääkärin paljastanutta Arja Paanasta.
Kun loppuvuodesta 2011 kirjoitin ensimmäiset juttuni Esa Laihosta, ihmettelin kovasti niitä vakaita
äänenpainoja, joilla monet viranomaiset kiiruhtivat hyvin pian ilmoittamaan, ettei Laihon jäljiltä ole
paljastunut mitään vakavia hoitovirheitä (ruumiita ei lasketa?)... Julkaistu: 10.1.2014 18:14

Ei haittaa. Orion on pyytänyt apteekkeja vetämään myynnistä kymmeniä lääke-
eriä Burana- ja Ibusal-tölkkipakkauksia jälkikäteen havaitun laatuvirheen takia koska
niissä on havaittu epäpuhtausrajan ylittyminen. Orionin vastuunalainen johtaja Harri
Ikäläinen sanoo, että siitä ole hänen mukaansa kuluttajalle haittaa. IS 13.1.2014 13:41

Lääkefirmat palkitsevat apteekkien työntekijöitä tuotteidensa myynnistä. Iltalehden tietojen
mukaan esimerkiksi Orion järjestää kannustinkampanjoita. Lue lisää...Torstai 16.1.2014 klo 06.11

Samaan aikaan kun Suomessa leikkausjonot venyvät kiusallisen pitkiksi, tehdään
vuosittain jopa 10 000 turhaa polvileikkausta. Lue lisää... IL 23.01.2013

Kuoliko Hyvinvoinnilaitos DEMENTIAAN ?
Iltalehti: "Kolmanneksi yleisin kuolinsyy on karmiva yllätys:

- lääke 'hoito'
- hoitovirheet,
- sairaalassa saadut tulehdukset.

Virallinen Totuus, Kuolinsyyt Suomessa 2012
1. Verenkiertoelinten sairaudet (20 210 kuollutta), 2. Kasvaimet (12 070), 3. Dementia,
Alzheimer (7 056), 4. Tapaturmat (2 273), 5. Hengityselinten sairaudet (2 026), 6.
Alkoholi (1 960) Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

"Hoitovirheiden mitalisija kuolinsyytilastoissa kertoo karulla tavalla, että vaikka moderni lääketiede
pelastaa kuolemalta ja kärsimykseltä, se myös aiheuttaa molempia: eli yllättävät reaktiot
lääkehoitoon. New Scientist: USA:sta hurjia lukuja, Suomesta TODELLISET TIEDOT
SALATAAN. Yhdysvalloissa hoitoperäisiä kuolemia tapahtuu arviolta jopa noin 225 000 vuodessa.

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että hoitovirheisiin kuolee Suomessa arviolta
700-1 700 ihmistä vuosittain. [Tuo luku on tietenkin täyttä soopaa kuten kaikki muukin
lääketehtaiden seteleillä demetoitu 'tieto'.] Tarkkaa tutkimustietoa hoidon haittojen yleisyydestä
Suomessa ei kuitenkaan ole olemassa - [toisin sanoen lääketehtaiden käskystä se pidetään visusti
Dementia-THLn ka$$akaapi$$a.]



newscientist.com/article/mg22129532.000-counting-the-hidden-victims-of-
medicine.html#.UuPpyXfktYL
iltalehti.fi/terveys/2014012517973920_tr.shtml Lauantai 25.1.2014 klo 18.42

Kaliforniassa 40% sairaaloista saa arvosanan C ... josko olet sairaalankipeä,
kiirehdi sinne, sillä kaikki suomilais sairaaloiden tunnusluvut ovat yli 2½ kertaa huonommat...

Almost 40% of California hospitals graded C or lower for patient safety. A report indicates
improvement in safety processes related to surgery, but hospital performance on reducing infections,
accidents and errors isn't much better. Chad Terhune and Doug Smith 29.4.2015
latimes com/business/la-fi-hospital-scores-20150429-story.html#navtype=outfit



Psykologi sai bisneksestä potkut

...kun ei suostunut enää valehtelemaan;
Irtisanottu psykologi masennuslääkkeistä: "Jos ne olisivat tehokkaita, ihmiset paranisivat"
IL Sunnuntai 17.8.2014 klo 07.56 iltalehti.fi/terveys/2014081718579420_tr.shtml

Irtisanottu psykologi Aku Kopakkala on nähnyt työssään masennuslääkkeiden pimeän puolen.
Kopakkala sai kesäkuussa potkut terveyspalveluyritys Mehiläisestä, kun hän oli puhunut Ylen
MOT-ohjelmassa masennuslääkkeiden hyödyn kiistanalaisuudesta.
Kopakkala sai kesäkuussa potkut terveyspalveluyritys Mehiläisestä, kun hän oli puhunut Ylen
MOT-ohjelmassa masennuslääkkeiden hyödyn kiistanalaisuudesta. (MIKKO VIRTA)

Ihminen jatkaa tunnollisesti lääkkeiden syömistä. Tulee sivuvaikutuksia. Lääkkeet uusitaan ja
annostusta lisätään, jotta sivuvaikutukset menisivät pois. Tulee voimakkaampia sivuvaikutuksia.
Vuosien jälkeen ihminen ei enää tiedä, mikä hänessä on vialla. Jos lääkitys lopetetaan, iskevät
vieroitusoireet.
- Näitä tapauksia on runsaasti. Masennuslääkkeistä eroon pääseminen ei ole helppoa. Käypä hoito -
suosituksissa ei kerrota, että niihin tulee riippuvuus, Kopakkala sanoo.

Potkut tv-esiintymisen takia.  Aku Kopakkala on terveyspalveluyhtiö Mehiläisen entinen
kuntoutusjohtaja. Hänet irtisanottiin kesäkuun alussa, kun hän oli pohtinut televisiossa
masennuslääkkeiden tehoa. Nyt hän voi puhua vapaasti.

- 1970-luvun oppikirjoissa sanotaan, että masennus on harvinainen sairaus, joka paranee
spontaanisti 6-8 kuukaudessa hoitamattomana. Ei uusiudu, ei kannata hoitaa lääkkeillä tai
psykoterapialla, koska spontaani paraneminen on niin yleistä, Kopakkala kertoo.

Masennuslääkkeitä söi viime vuonna 428 000 suomalaista, selviää Kelan tilastoista. Niiden käyttö
on kasvanut räjähdysmäisesti 1980-luvulta lähtien. Samaa vauhtia ovat kasvaneet myös
masennusperäiset työkyvyttömyyseläkkeet. Vuosittain noin 4 500 suomalaista jää sairaseläkkeelle
masennusdiagnoosilla. - Luulisi, että jos lääkkeet olisivat tehokkaita, ihmiset paranisivat niillä. Kun
masennuslääkkeet tulivat markkinoille, osa tutkijoista oli sitä mieltä, että ne altistavat masennuksen
uusiutumiselle ja masennus muuttuu krooniseksi. Niin kävi.

Hän kertoo Yhdysvaltojen kansallisen terveysviraston laajasta STAR*D - tutkimuksesta, jossa
selvitettiin masennuslääkkeiden tehoa tavallisilla terveydenhoidon masennuspotilailla.

- Yli 4 000 ihmiselle annettiin vuoden ajan tehokkainta mahdollista lääkehoitoa. Kolmen
kuukauden välein tarkastettiin, ovatko he parantuneet. Jos tietty lääke ei toiminut, vaihdettiin
lääkettä. Vuoden jälkeen toipuneita oli 118. Siis vain 3 prosenttia. Sen perusteella, mitä
spontaanista paranemisesta ilman lääkkeitä tiedetään, vuodessa pitäisi parantua paljon useamman.

Kyseessä on Kopakkalan mukaan laajin, tieteellisesti pätevin ja yleistettävin tutkimus
masennuslääkkeistä.
- Arvaa, mainitaanko sitä Suomen Käypä hoito -suosituksissa missään kohdassa? Ei sitä voi mainita,
se saisi kaiken muun näyttämään naurettavalta.

Käypä hoito -suositus

Kaikki lääkärit Suomessa noudattavat Käypä hoito -suosituksia. Masennuksen hoitosuositukset
laatii työryhmä, jonka puheenjohtaja ja lääkeosuuden kirjoittaja on psykiatrian professori Erkki
Isometsä.



Erkki Isometsä on samalla myös suurimpien lääketehtaiden, esimerkiksi Orion Pharman ja
Pfizerin asiantuntija. Hän suunnittelee ja toteuttaa lääkeyhtiön koulutuksia lääkäreille, ja saa niistä
palkkioita. Sidonnaisuudet käyvät ilmi Käypä hoito -asiakirjoista. - Jonkun mielestä tämä kaikki
näyttäisi markkinoinnilta. Lääketeollisuuden kannalta asia ainakin toimii sujuvasti, Kopakkala
huokaa. Hoitosuositukset perustuvat lääketutkimuksiin, joista lähes kaikki ovat lääkeyhtiöiden itse
tekemiä. Kopakkala ihmettelee, miksi hoitosuositukset eivät perustu riippumattomaan tieteelliseen
tietoon.

- Jos Coca-Cola julkistaa tutkimuksensa siitä, mikä on parhaimman makuista kolajuomaa, kukaan ei
ylläty tuloksesta. Nyt kuitenkin Käypä hoito -suositus perustuu lääketeollisuuden omiin
tutkimuksiin. Isot lääkeyhtiöt maksavat vuosittain miljardeja sakkoja Yhdysvalloissa muun muassa
sen takia, että ne tuottavat tahallisesti väärää tietoa ja jakavat sitä.

Lääketeollisuus
Miksi masennuslääkkeitä määrätään, vaikka niiden hyöty on kiistanalainen?
- Lääketehtaiden esittelijät kertovat lääkäreille, että lääkkeet ovat hyviä ja tehokkaita. Miksi yhtiöt
kertovat lääkkeiden toimivan tehokkaasti, vaikka tieteellinen ja riippumaton tutkimus ei siihen
suuntaan osoittaisikaan? Miksi osakeyhtiö pyrkii tuottamaan voittoa? Kopakkala kysyy.
Hän epäilee ongelman olevan siinä, että masennuslääkkeistä puhutaan lääkkeinä.
- Ajattelemme, että lääkkeen täytyy tehdä hyvää, koska ei se muuten olisi lääke.
Masennuslääkkeiden sijaan voisi puhua psykoaktiivisista riippuvuutta aiheuttavista ja sukupuolista
kykyä lamauttavista aineista, joilla voi olla joissakin harvoissa tapauksissa mielialaa nostava
vaikutus.

Toimiva hoito?
Maailmalla monet vaikutusvaltaiset tutkijat puhuvat masennuslääkkeiden haitoista. Miksi
Kopakkala on niitä harvoja, jotka puhuvat asiasta julkisuudessa, eihän hän psykologina edes
työskentele lääkkeiden parissa?
- Olen kovin sopuisa ihminen, enkä halua ärsyttää ketään. Nyt kaikki näitä lääkkeitä syöneet tai
määränneet ymmärrettävästi tuohtuvat minulle. Olen alkanut leimautua, vaikka minua eivät
lääkkeet kiinnostaneet alun perin ollenkaan, vaan masennuksen toimiva hoito. Olen joutunut
perustelemaan, miksi nykyinen hoito ei ole se ykkösvaihtoehto, jos halutaan pitkäaikaisia tuloksia.

Toimivaa hoitoa kehitettiin Kopakkalan johdolla Mehiläisessä 2000-luvun alussa. Siinä pyrittiin
yksilöllisesti ratkaisemaan myös masennuksen taustalla olevat sosiaaliset ongelmat, sekä
korjaamaan siihen altistavat elämäntavat.
Potilaan kanssa keskusteltiin aluksi eri hoitovaihtoehtojen pitkäaikaisista hyöty- ja
haittavaikutuksista, ja hänen omaa kantaansa kunnioitettiin.
- Joillekin lääke voi toimia hyvin. Tärkeintä on toivon herääminen potilaassa.
Kopakkalan mukaan tulokset olivat erinomaisen hyviä.
Yksilöllinen hoito kuului kuitenkin valikoiduille ihmisille, joiden työnantaja tarjosi erityisen
kattavan työterveyshuollon.
Muut saivat kymmenessä minuutissa lääkereseptin.
MIKKO VIRTA mikko.virta@ilmedia.fi



SYSTEEMIN ꖅ KOSTO - vaientaa vastustajat. Kuka tahansa joka kertoo tästä kalmakaupasta,
joutuu kilometritehtaalle ilman toivoa uudesta työpaikasta: työnantajien hyväveli♥verkosto on
aukoton...

"Terveyspalveluyritys Mehiläisestä erotettu johtaja vaatii korvauksia, kertoo
Helsingin Sanomat.
Kopakkala esiintyi noin vuosi sitten Ylen MOT-ohjelmassa, jonka aiheena olivat
masennuslääkkeiden haittavaikutukset.... Entinen kuntoutusjohtaja, psykologi Aku
Kopakkala vaatii Helsingin käräjäoikeuteen jättämässään haasteessa 153 600 euron
korvauksia, joka vastaa 24 kuukauden palkkaa. ... Mehiläisen edustaja ilmoitti
irtisanomisen syyksi esiintymisen MOT-ohjelmassa. Haasteessa kerrotaan, että
työnantaja piti Kopakkalan esiintymistä yhtiön tiedotuspolitiikan vastaisena...."
Torstai 7.5.2015 klo 05.13

Tutkimus: Toisen sukupolven masennuslääkkeet ovat luultua tehottomampia ahdistuksen
hoidossa.  Jama Psychiatry -lehdessä julkaistut tulokset paljastavat useita seikkoja, joiden vuoksi
lääkkeiden teho ahdistuksen hoidossa on arvioitu liian suureksi.

Tutkijoiden mukaan Yhdysvaltojen lääkeviranomaisille toimitetuista tutkimuksista, jotka
käsittelevät toisen sukupolven masennuslääkkeiden tehoa ahdistuksen hoidossa, 72 prosenttia on
tuloksiltaan positiivisia. Lääketieteellisissä lehdissä julkaistuista tutkimuksista positiivisia on
kuitenkin jopa 96 prosenttia. Tutkimuksista on siis julkaistu pääasiassa vain ne, jotka päätyvät
suotuisiin tuloksiin. Ilmiötä kutsutaan julkaisuharhaksi, ja se tunnetaan monilla tieteen saroilla.

Osassa tutkimuksista lääkkeiden väitettiin auttavan potilaita, vaikka tutkimuksen tulokset eivät
varsinaisesti tukeneet väitettä. ... Uutispalvelu Duodecim Julkaistu: 27.4. 19:39

27.11. 18:06 Mielialalääkkeiden käyttö on kahdeksankertaistunut vuodesta 1990.
Suurimman osan lääkkeistä syövät vanhukset, mutta myös työikäiset joutuvat yhä
useammin turvautumaan pillereihin selviytyäkseen töistään ja arjestaan.
Monella työpaikalla vitsaillaan siitä, onko jonkun työkaverin tai päällikön lääkitys
kohdallaan, kun hän käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Yhä useampi on kuitenkin
oikeasti turvautunut lääkkeisiin kyetäkseen selviytymään töistään ja arjestaan.
taloussanomat.fi/tyoelama/2007/11/27/Yh%E4+useampi+sinnittelee+t%F6iss%E4+mi
elialal%E4%E4kkeiden+voimalla/200730062/111'

Lääkelaitoksen lääkemyyntirekisteri paljastaa, että vuodesta 1990 viime vuoteen
mielialalääkkeiden kulutus on noin kahdeksankertaistunut. Samaan aikaan myös
unilääkkeiden ja rauhottavien syöminen on lisääntynyt.
Tutkimusprofessori Timo Klaukka Kansanterveyslaitokselta kertoo, että etenkin
vanhuksille syötetään suuret määrät psyyke- ja unilääkkeitä. Työikäisista
mielialalääkkeitä syövistä suurin osa on 50-55-vuotiaita.
– Osa käytöstä selittyy varmasti vaihdevuosilla ja muilla elämäntilanteeseen liittyvillä
asioilla. Kyllä silti väkisinkin tulevat mieleen puheet työelämän tiukkuudesta ja siitä,
että vanheneva työntekijä tuppaa jäämään nuorempiensa jalkoihin, sanoo Klaukka.
Mielialalääkkeet eivät ole tuntemattomia nuoremmillekaan, vaikka tilastojen mukaan
työelämän henkinen rasittavuus ei ole lisääntynyt 2000-luvulla. Tilastot kertovat
kuitenkin vain suunnan koko väestön tasolla, eivät yksiöiden tuntemuksia.



– On aika surullista, jos ongelma ratkaistaan aloittamalla psyykelääkitys, sanoo
Klaukka. ....
Outi Kokko outi.kokko@sanoma.fi Toimittajan omat jutut

Hepatitis C on oikea kultakaivos: yhden potilaan pillerihoito nettoaa 80.000$ potilasta kohden.

Prescription drug spending jumps 13% to record $374 billion in 2014. A 12-week treatment of
Gilead Sciences' breakthrough hepatitis C drug Sovaldi, above, could cost more than $80,000 per
patient. (Gilead Sciences Inc.).
Prescription drug spending jumps 13% to record $374 billion in 2014 ... Multiple sclerosis spending
rose 24.4% to $13.9 billion last year, driven by $4.7 billion in new brands and oral therapies.
By STUART PFEIFER contact the reporter Business Scientific Research. LATimes April 14,2015
3:00AM latimes com/business/la-fi-drug-costs-20150414-story.html

Miljoonien happikuplabisnes - näin kaasuyhtiöt rahastavat terveyskeskuksia ...
koska lääkebisneksen budjeteilla ei ole mitään rajaa!
Kankaanpään terveyskeskukseen asennettu happigeneraattori on seisonyt tyhjän
panttina jo puolitoista vuotta. - Käytössä ollessan laite olisi tuonut terveyskeskukselle
tässä ajassa 60 000 euron säästöt, lasekee Laser Gas Oy:n toimitusjohtaja Rauno
Hakala.
Kalle Parkkinen Julkaistu: 28.10.2014 9:39
Laitevalmistaja syyttää Fimeaa kaasutuottajien monopolin [=mafia] suojelusta.
Terveyskeskukset kamppailevat talousongelmien kanssa, mutta ostavat silti ilmaa
miljoonilla euroilla vuodessa - kirjaimellisesti.



Mistäs tiedät että rokote minkä otat on turvallinen?
Vuonna 1990YK:n Maailman terveysjärjestö käynnisti kampanjan rokottaa miljoonia naisia
Nicaraguassa  Meksikossa ja Filippiineillä iältään väliltä 15 ja 45. Väitteen mukaan rokote oli
Tetanusta eli jäykkäkouristusta vastaan. Tetanus saadaan vaikkapa ruosteisen naulan päälle
astumisesta. Rokotetta ei annettu miehille eikä pojille, vaikka todennäköisyys on varmasti yhtä
suuri heillekin astua naulaan.

Comite Pro Vida de Mexico, roomalais [lue: 'Templarit on hyviksiä'] -katolinen maallikköjärjestö
kävi epäluuloiseksi [koska asia oli jo paljastunut ja ohjelmointiisi tarvitaan 'rooma on hyvis' -
teatteria] ja hyökkäsi rynnäten rokoteasemalle ryöstäen testeihin rokotteita. Testeissä havaittiin että
jäykkäkouristus rokote, jota WHO levitti vain naisille - hedelmällisessä iässä - sisälsi
istukkagonadotropiinia eli hCG:tä , luonnollista  hormonia, joka yhdistettynä tetanustoksoidin
kantajan kanssa stimuloi vasta-aineita raskautta vastaan. Kenellekään rokotetuista naisista tätä ei
kerrottu.

Lyhyesti: naiset rokotettiin lapsettomaksi. www.globalresearch.ca/doomsday-seed-
vault-in-the-arctic-2/23503

Mitähän muuta kivaa meihin on vuosien varrella pistetty? Tappava pähkinä-
allergia ainakin aikaansaadaan pistämällä piikillä lihakseen pähkinäöljyä. Tätä
yhdistettä sattuu olemaan monissa nykyajan lasten rokotteissa muiden sotkujen
mukana.  Nyt on vielä elohopeaa rankempia aineita keksitty adjuvanteiksi lähes
kaikkiin nykyaikaisiin rokotteisiin. Skvaleenia saadaan ihanasta piikistä ja lopputulos
on immuunikato. Piikissä annettava skvaleeni on myös säteilytetty
reaktorituotteilla. Tämän kuulin eräältä asiasta tietävältä, joka oli mukana
toiminnassa.

Wikipedia: Rotilla tehdyssä kokeissa injektoitu Skvaleeni aiheutti eläimille
immuunivälitteisen kroonisen nivelreuman. Yhteenvedon mukaan tutkimus herätti
kysymyksiä adjuvanttien roolista kroonisissa tulehdustaudeissa.
mercola.com: Flunssarokotteissa voi olla myös muita kemiallisia myrkkyjä, kuten
etyleeniglykolia (jäätymisenesto), formaldehydiä, fenolia (karbolihappo) ja jopa
antibiootteja kuten Neomycin ja streptomycin. Viirusten ja muiden lisätuotteiden
lisäksi monissa rokotteissa on immuuniadjuvantteja (immuunijärjestelmän
turbokiihdyttäjiä) kuten alumiinia ja skvaleenia. Persianlahden syndroomaa
sairastavilla sotilailla 95%:lla oli skvaleenin vasta-aineita veressä.
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/08/04/squalene

Loppujen lopuksi ... Mitäpä luulette, montako sataa juttua lääketehtaiden törkeyksistä ja
petoksista, sairaanhoidon sairaasta menosta pitäisi suomentaa merten takaa - että pilleritehtaiden
petospyrkimykset ja lääkäri & tutkijakunnan lahjonta, myrkkyjen tappava pilleröinti, hulluksi
tekevä vaara, valkenisi meille muutenkin huijatuille suomaan vero-orjille?



[toistan: kaikki lääketiede tai 'hoito' ei suinkaan ole huijausta, vain suurin osa. Parhaiten
merckkiuistin tarttuukin sinuun kun tarjoajana on kaikesta tietämätön lääkäri, täydellinen
lääkejättien & väestönvähennysagendan myyntimies]

Ilmankos Raamattukin tässä listassaan mainitsee myös lääkkeet ja 'ken niitä valmistaa':
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
---> noituus [pharmakeia, kreik]

Oletko lukenut ylläolevasta aiemmin?

Niinpä arvelinkin. Siinä yllä on vain pieni näyte siitä mitä yksi erkko yksi totuus yksi sanoma -
finlandizierung politiikka show meiltä salaa. Tämä kaikenkattavan huijausten globaali pyramidi,
hyvävelikerhojen ritarilinnain vaikenemisen muurit ovat syy tarinan 'hiukka' ironiseen
kommenttityyliin: jos ylläoleva ei sinua vielä herättänyt, äänestä toki puoluetta...



Mutta heränneellä ei hätää. Ala toimimaan!

...eroa silliparvesta.
Aloita se sulkemalla päivittäisen ohjelmointisi

annostelukanavat.



Vaihtoehtoja on olemassa. Löydät ne vain ellet usko ketään ihmistä - koettelematta.

Suomalaiset pihkasta tehdyt hoitotuotteet valloittavat maailmaa

"Euroopassa ja Lähi-Idässä hoidetaan haavoja suomalaistuotteella, jonka tärkein ainesosa on aito
Lapin kuusien rungoilta kerätty pihka. Pihkavoiteita on Suomessa käytetty kansanlääkinnässä
haavojen ja ihon infektioiden hoidossa ikiajat. Pihka on kuusen omaa lääkettä sen omien vaurioiden
parantamiseen, mutta siitä on hyötyä myös ihmiselle. Pihka estää mikrobien ja sienten toimintaa,
vähentää tulehduksia ja edistää ihon uusiutumista.

"Juuri näinä päivinä kolarilainen tuotantopäällikkö Kyösti Vanha soittelee perinteisen kevätpuhelun
parillekymmenelle luotetulle kuusenpihkankeräilijälle. Pihkan parasta keräysaikaa ovat syksy ja
kevät, kun pihka on ei ole jäässä eikä liian pehmeää. Vanha tarkistaa soitollaan, pystyykö ja
haluaako tuttu pihkankerääjä edelleen toimittaa pihkaa, jota tarvitaankin tonneittain, sillä siitä
valmistetaan haavojen ja ihon hoitoon käytettäviä tuotteita kansainvälisille markkinoille.

"Kuusi puskee kaarnalleen pihkaa omien vaurioittensa hoitamiseen, mutta sattumoisiin kuusen
pihkassa on aineita, jotka hoitavat ja suojaavat myös ihmisen ihoa. Kuusen pihkasta valmistetun
tuoteperheen synty on onnekkaiden sattumien summa. "jne ... 22.3.2017 klo 12.54

Osa lääkäreistä ja lääkkeistä on hyödyllisiä, varoen nautittuna auttavat. Varo kaikkea, jopa
itse poimimiasi yrttejä - joilla saattaa olla mahdollista hoitaa itseään ilman vahinkoja. Ennekaikkea
varo noitien hymyilevää rahanhimoa.

Unto Parvilahti selvisi CCCP kalmanleirien jesuiittain kynsistä syömällä havuja, ruokaa kun
annettiin vain senverran että kaikki nääntyivät nälkään. Lue Berijan Tarhat.



P.P.P.S. Tulevaisuus on tätä tarinaa täynnä:

"Hälyttävän surkea NHS'n hoito on aivan liian jokapäiväistä" sanoo Robert Francis, Mid-Staffs -
puheenjohtaja.

NHS = National Health Service eli Brittien Hyvinvoinnin Laitos, pahoinvoinnin
takuuorkesteri.

Robert sensijaan aikoo puolustella potilaitten oikeuksia paavinkerhonsa ruusuke rinnassaan:
"Toivokaamme jotta lähitulevaisuudessa meidän ei enää tarvitse kuunnella hälyttäviä
kauhukertomuksia potilashoidosta" jatkaa Robert. Nomutta ritarirobert, sinähän sen sanoit:
suomilais-hesariherkkusienten täyssensuuri sen hoitaakin jo ... anna YLEn.

Reports of “disturbing, poor and unsafe care” in the NHS are too common, says Robert Francis QC,
as he vows to champion the rights of patients. Robert Francis QC, Mid-Staffs inquirysaid: “Let us
all hope that in the near future we will stop having to listen to disturbing reports of poor and unsafe
care." The Telegraph By Laura Donnelly, Health Correspondent 7:00AM GMT 28 Nov 2013
telegraph.co.uk

Terveyden huolluinhuollon NHS orkesterin kavaltajasta harvinainen valokuva:

Pillerinpyörittäjäin pankkitilien ennustepiikit ovat hyvät: Omar Ali sai 15.000£ by Daily Telegraph.



Näin toimii Terveydenhuollon hallinto kansalaisten eduksi: Omar Ali, osa-aika farmaseutti
Surrey & Sussex NHS trustissa sanoo että hänellä on 100 maksajan verkosto jossa hyvinvoinnin ja
Terveydenhuollon johtokunnissa istujat päättävät mikä pilleri ja piikki tuottaa heille eniten... Hän
kertoo että tonnilla päivässä nämä ristisuojan suostuvat tulemaan Dubain pilleritehtaiden palatseihin
'neuvonantajiksi'.

Tokihan suomen rebekat perässä mitä isot britannian kavaltajat edellä:

NHS päättäjät saavat rahaa paavin pilleritehtailta, sairaaloille maksetaan (todenn. väärennetyistä)
'todisteista' miksi tätäkin pakkopiikkiä tulee lobata...

- Britannian lääkealan konsultit saivat £40milj boonusta viime vuonna.

telegraph.co.uk/news/health/news/11510143/Drug-companies-accused-of-blocking-access-to-
cheap-drugs.html
telegraph.co.uk/news/9965124/Doctors-using-NHS-in-abhorrent-way-to-push-private-practice-
Whitehall-boss-admits.html
telegraph.co.uk/news/health/news/9962195/NHS-reforms-From-today-the-Coalition-has-put-the-
NHS-up-for-grabs.html
telegraph.co.uk/news/health/news/9974481/UK-medical-professionals-paid-40m-last-year-by-drug-
companies.html

By Claire Newell, Edward Malnick, Lyndsey Telford, Luke Heighton, Syed Fayaz, video edited by
Charlotte Krol9:00PM BST 22 Jul 2015
Senior health staff who help decide which drugs are used by GPs and hospitals are being paid to
work as consultants for pharmaceutical companies who want the National Health Service to
“switch” to medicines they produce. An undercover investigation has found that some NHS staff
charge up to £15,000 to organise “advisory board” meetings for drugs companies.

Huom. Scribd.com muutti sivustonsa yhtäkkiä 12/2013 (ja salaa ilmoittamatta) maksulliseksi. Enää
et voi ladata omalle koneellesi koko ilmaista juttuani Download -painikkeesta - ellet maksa
scribd'ille. Hauskaa häirintää eikövaikka? Mutta ...

kts sisällysluettelosta  erilainen.wordpress.com



Lisäsin 13.02.2014 ajankohtaisen 'uutisen' ... enää vain kolmasosa kansaa
voidaan IL-paniikki-terrorisoida Paavin uniapneapiikille!

Heh. 'OTA KANTAA' ... jos jotain kirjoitan - se sensuroidaan heti. MOT



Onneksi asiakastyytyväisyys -kyselyllä voimme todistaa että kaikki on hyvin hyvin:

"Ai. Jaha. Väärä jalka poistettu... Mutta jos ajattelemme kokonaisuutta, leikkaus oli onnistunut.
Laitan kyselykaavakkeeseen että olette täysin tyytyväinen, sopiihan se?"

Thalidomide: The Fifty Year Fight, documentary was touching but failed to recognise that the
most remarkable “fights” are the struggles of
the Thalidomiders’ daily lives, says Tom
Rowley. Since the late Fifties and early
Sixties, those who suffered severe birth
defects because their pregnant mothers took
the Thalidomide drug for morning sickness
have been followed by film crews and
newspaper journalists. The documentary
Thalidomide: the Fifty Year Fight (BBC Two)
caught up with some of the 468 British
survivors five decades on. Telegraph
10:00PM BST 15 May 2014

Kyllä lääketiede osaa: 50 vuotta sitten se
syötti myrkkyjään raskaana oleville
vaimoille pahoinvointiin. Auttoiko se?
Kuvassa eräs miljoonista: tämä lääke tieteesi
tuotos syntyi 50v. sitten.



Ja paras witsi herkkuna pohjalla:

...lue huvikses ritariharhaanjohtajan tekstit. Tämä asiahan on ollut aina selvä - vasta nämä aina ja
uudestaan sensuroidut paljastukset ajavat rotat esiin. Ota siis tästä sivustosta jo kopioi ja levitä.
Professorimme ritaritaustat ja 'paljastustensa' päämäärät selvität esim maallikkoapuri.blogspot.fi -
sivustoa selaamalla, kyse tästä globaalista mafiasta ei toki rajoitu suomeen.

Professoriritari vertaa lääketeollisuutta järjestäytyneeseen
rikollisuuteen

Professori Peter C. Gøtzsche on kohauttanut kirjallaan Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt
rikollisuus. Onko kyse mustamaalauksesta vai parhaasta kirjasta, mitä terveydenhoidosta on
kirjoitettu vuosikymmeniin?
Professori Peter C. Gøtzsche puhui alkuviikolla Helsingin yliopistolla pidetyssä seminaarissa ja
antoi haastattelun Iltalehdelle. Maanantai 8.9.2014 klo 06.53 (päivitetty klo 17.40)

Ukothan ritariPeter C. Gøtzschea, hän vie sinut varmasti perille saunan taakke...
- Tanskalainen lääketieteen tohtori - Perehtynyt myös tilastotieteeseen -
Kööpenhaminan yliopiston professori - Työskennellyt lääkeyhtiöiden myynti- ja
markkinointitehtävissä. - Cochrane-verkoston - - Kirjoittanut yli 70 artikkelia
tärkeimpiin lääketieteellisiin julkaisuihin, = systeemin hyväksymä Nihil Obstat leima

Pari vuotta sitten tanskalainen Peter C. Gøtzsche sai kipinän kirjoittaa kirjan lääketeollisuuden
korruptiosta ja ja sen vaikutuksista kansanterveyteen. psst. Mistäs 'kipinä' tulikaan...

"Huomasin myös reseptilääkkeiden olevan kolmanneksi yleisin kuolinsyy sydänsairauksien ja
syövän jälkeen, ja että tämä tosiasia liittyy jossain määrin rikollisuuteen. - Ajattelin, että minun
pitäisi kertoa tästä maailmalle...."

Englanniksi kirjoitettu teos Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Näin lääketeollisuus on
turmellut terveydenhoidon (Sitruuna Kustannus) on käännetty tähän mennessä yhdeksälle
muullekin kielelle, ja Tanskassa se on noussut jo bestselleriksi.



Mutta.

Onneksi suomilais sinisilmäin tietoisuus alkaa kasvaa, pyramidi horjuu hädissään 11/2014.
Seuraukset ovat yllättäviä kun rahvas alkaa vaatia pimeiden puuhiensa maksumiestä,
hautaukulukorvauksia:

"potilasvahinkovakuutusten maksut keskussairaaloille kaksinkertaistuvat tänä syksynä" ...
varaudutaan hyökyaaltoon?

Kyseinen tilastotieteilijä tekee yliopistonsa kera parhaansa jotta 'tietosi on pian turvattu'
rikosvaltiomme ganstain pakkosovelluksilla joilla surffaat kohta turvallisesti kaikkialla internetissä,
tahdoit eli et:
Mallikuva ... ei tässä ei ole viirusta vaikka paljastumisensa ja vankeudenpelosta jäykkänä olevat
ristisuojain tarjojat niin esittäisivätkin.



Koska keskustelupalstain ainoa oikeassaoleva nestori ja virallinen oikeinkirjoitustarkkailijamme,
suomen kielenmaisteri, on repinyt hiuksiaan näin monta sataa sivua, löytäen vrhettä virheen perään
ja vahingossakaan ymmärtämättä yhtään asiaa, laitan sinulle lohdutukseksi pikkuisen
kompakysymyksen - lihassärystä ja olumppialaisista. Kuvat napsastu aikajärjestyksessä
lämpimäisen motarin varresta:

Latimes.com



No mikäs on seurauksena tästä(kin) blogisivusta?

Lännen Media: Potilasvahingoista yllättäen jättilasku sairaanhoitopiireille
Julkaistu: 6.11.2014 4:37

Potilasvahingot Sairaanhoitopiireille potilasvahingoista koituva korvausvastuu nousee yllättäen
useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Asiasta kirjoittaa 12 maakuntalehden muodostama Lännen
Media.

Potilasvakuutuskeskuksesta (PVK) arvioidaan, että edellisvuoteen verrattuna kasvua on lähes 200
miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiireille kohdistuu tästä 185 miljoonaa ja loput yksityisille
terveyspalvelujen tuottajille.

Potilasvakuutuskeskus perustelee asiaa ennakoimattomilla kuluilla. Johtaja Asko Nio sanoo, että
185 miljoonan summasta 120 miljoonaa johtuu vammaispalvelulain tulevien vuosien varauksesta,
jota ei ole aiemmin vastuiden arvioinnissa huomioitu.

Sairaanhoitopiirien mukaan vastuuvelan jyrkkä kasvu rasittaa kuntataloutta lähivuodet rajusti. Ne
hakevat ahdinkoonsa ratkaisua ministeriöstä. Sairaanhoitopiirit vaativat myös PVK:ta selvittämän
velan laskentaperusteet.

'ennakoimattomilla kuluilla': 'kulut' tulevat siitä kun sinä alat vaati rikollisia
murhistaan vastuuseen, murharokoteohjelmain johtajat tiilenpäitä lukemaan!



Tutkipa vielä tätä isoisäsi uuden tekniikan ihmettä.

Missä viisaus asuu: hakaristimustapaidassa, peltihousuissa, harmaissa valkeissa vaiko sinitakeissa?

Säteileekö ?

Eikö yksikään kanssasisar/veli, joka samaa ilmaa hengittää kuin minä, kyseenalaista koskaan
näiden takkien sisällä olevaa tieteellistä totuutta? Eikö koskaan? Vai annatko sini/harmaatakkien
säteilyttää itsesi suu hymyssä,iloiset silmät Vatikaanin hakaristissä?

Alan oppineelle kysymys kuuluu että monesko tieteen kopioima sini-valko-takki teistä, toinen
toisensa perään kloonattuna, herää ajattelemaan?

Onneksi säteteilytyksesi turvaa veronmaksajain kustantama keskus STUK:

Stuk: Hammasröntgeniä ei ole syytä välttää raskausaikana. Raskaudenaikainen
hammasröntgentutkimus ei aiheuta haittaa kehittyvälle lapselle, selviää säteilyturvakeskuksen
tuoreesta tutkimuksesta. Hammasröntgenistä aiheutuva säteilyannos on niin pieni, ettei se aiheuta
haittaa sikiölle. Kuvauksissa saatetaan käyttää lyijysuojaa [heh, ihan turhaa tätä valtion
pakkovitamiinia tarjoiltaessa, sehän lisää vain liikevaihtoa syöpäklinikoille], joka suojaa säteilyltä
kuvausalueen ulkopuolelle jääviä vartalon osia, esimerkiksi vatsaa. Tutkimuksessa havaittiin, että



vaikka vatsan suojaus raskauden aikana pienentää sikiön säteilyannosta entisestään, ei tällä ole
käytännön merkitystä, koska kuvauksesta aiheutuva altistus on muutenkin niin pieni.
Suomessa tehdään vuosittain lähes kolme miljoonaa hammasröntgentutkimusta. 21.9.2015 klo
11.44

STUK-ritariryhtiliike: "Ydinvoimalat eivät voi räjähtää, se on estetty fysiikan lakien avulla" ...
kertoili STUK sivuillaan vielä keväällä 2011. Miksiköhän ei enää?

Lue 'Chernobyl raporttivuoto'

LOPPU

...luota toki, instant xpert mallia ouagadougou



Päivitetty 20.03.2017
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pelkoa, vapinaa ja hammasten kiristyksen tarvetta. Jollei linkkejä vielä ole deletoitu, varustaudu
kohtaamaan turvallinen Virallinen Totuus esim näin: ERROR 404 - page not found
Nyt -2017- slideshare on alkanut poistaa dokumentteja ja/tai estää päivityksen. Kaikki uusimmat
dokumentit ovat tänään 4.2.2017 nähtävissä täältä, myös ladattavissa ilman kirjautumista
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Most over 40 documents contain English excerpts, some wholly translated.
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Read all the 40+ slideshare.net documents, see below for English:

...ala, Kill Bates bought this site and started criminal censorship as usual:
-
- syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia- ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.wordpress.com/2014/03/26/sensuroitu-fibromyalgia/ *kts ohje sivun lopusta

-
- syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta - ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/suomi-orwellin-valtakunta.pdf

-
- syottovasikka/neljäs-peto - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf

- syottovasikka/israel-uutiset-2011  [DELETED] - ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

---> https://www.scribd.com/document/338645315/Israelin-sensuroidut-Uutiset-2011 tai



- syottovasikka/israel-arkeologia [DELETED] - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://erilainen.files.wordpress.com/2017/02/israel-arkeologia2.pdf

-

_______________________________Suomalaisten Säteilytys Käynnissä:

-
- syottovasikka/saatila-mani-pulaatiot - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry



Tämä sivusto on jatkuvan monimuotoisen häirinnän kohteena joten dokumentit löytyvät myös:
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Vaikenemalla alistut pimeyden ruhtinaan avustajaksi,
osallistut salaliittoon kansalaisiasi vastaan...
Ismiensä luoja, Isä Terrori, jalostaa ismejänsä
jatkuvasti vangitakseen sinut PELKOonsa. Terror -
ismi. Tuhoisin keinonsa.

Staying silent you allow rule of darkness, you
become one with the Conspiracy of Silence.
Convenient way to lie to yourself 'this way you can
escape terror'. FEAR = Father Terrors best -ism,
best hoax to enslave everyone ...

tai

- scribd.com/syottovasikka
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka
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Katso aiheesta youtubesta myös kaikki
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youtube.com/user/pakkaspyry -videot.



Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua.

Hollerith reikäkorttijärjestelmä oli avain kansakuntain
seulomiseen ja ryöstämiseen halki koko 1900-luvun. Nyt tämä
paisunut pahvihampainen peto on verkkonsa kutonut kaikkialle,
seuloo kansakuntia yhä kiihtyvämmällä vauhdilla. Lue ja
tunnista se, löydä sielullesi pelastus!

"seseon sensuroitava!" huudahti paljastunut Kill Bates...
CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

tai www.scribd.com/doc/250744143/Neljas-Peto tai
www.erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf tai

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

Tätä et olekaan ennen nähnyt.
SA-kuvadokumentti:
  Sivuosassa Mannerheimin SS-Mercedes!

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

SA-kuvadokumentti suomen sorretuista joiden
kotikontuja CCCP yhäti miehittää.



PyrΔmid PlΔgue
Pyongjang, Pohjois-Korea. Ennen näkemättömiä kuvia
jesuiittain orjalasta. Vasemmalla maailman suurin ja pisimpään
rakenteilla oleva keskeneräinen hotelli - Ryonguong.

Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan
Rooman juonet ovat aina pyörittäneet laumojaan maapallon
ympäri: miten kirjoitukset väärennettiin ohjaamaan jopa
suomilaisten kultahampaat Paavikeisarin laariin - vuosisadasta
toiseen.



TAAS ...Sensuroitu Fibromyalgia

Pharmakeia <kreik> = Noituus: Tätä ei kansanmurhaaja lääketiede halua sinun tietävän, olethan
kidutettuna sille rahasampo. Tuhat artikkelileikettä lähdetioitoineen lääketehtaiden alati paisuvista
huijauksista: KAVAHDA NOITIEN myrkkyjä ja OPI PYSYMÄÄN HENGISSÄ.

www.scribd.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia

tai

www. erilainen.files.wordpress.com/2014/03/sensuroitu-fibromyalgia1.pdf

tai

http://tinyurl.com/gnpfal9



Tähtitarhain Tuolla Puolla
Kuinka Hän kaikkeuden loi, pelastuksen ihmisille soi:
Pedon pelon ja terrorin vastakohta on Toivo. ...ketään Hän
pakota ei, pelastuskin lahjoitetaan vain vain jos tahtoo
vastaanottaa rakkauden Totuuteen.

Surmattuna Summa Mutikassa

Minkä pyhiinvaelluskultin patsas löytyy keskeltä
Karjalaa? Miksi siniverinen Siemens - ja prinssi
kustaa ja muut EU pikkurapparit kävivät Summan
soilla pyhiinvaelluksella alkaen 1941?

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

Kuinka maailma joutui alati kasvavan
ahneuden verottamaksi - - Pelastustamme
viedä se ei voi

Phyrgia - miten sen heraldiikka paljastaa
eukkuRooman juonet kaikkialla maailmassa
alkaen jesuiitta Leninistä Moskovan torilla?



Berijan Tarhat

Unto Parvilahti : ... niin harvinainen kirja ettei ols  ISBN numeroa!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Poliisi potkaisi oven sisään ja niin Unto Parvilahti kaapattiin
yöllä CCCP vankiloihin. Karjala.
Lisättynä ennennäkemättömin SA-kuvin. Kuvien laatu
parannettu...

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

Kaikki petoksessa mukana kaksin käsin: tässä parhaimmalta
näyttävä Time-lehden huijaus nälkiintyneistä 'vangeista'.

Kun joka ikinen ritarien huijauskulissi romahtaa naurunremakkaan
kenguruoikeuden pelleilyssä, Milosevic piti myrkyttää... käykö
Aarniometsissä samalla tavoin?



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. -
taustat Fukushimalle - suomennettuna.
Text from: NRC Nuclear Regulatory

Commission http://www.nrc.gov/

NRC Kokouspöytäkirja  512

–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

Kuinka jesuiittain julistama sota ismiä vastaan kuristi kansat
kavallusotteeseensa, murskasi orjainsa vähäisimmätkin oikeudet:
YLEN aivopiestyille ei mahdollisuutta anneta vieläkään...



Radioaktiivisuus

K.Fajans 1927

Kadonneen kirjan uudistettu painos.
Tyypilliseen tapaan kirjastoista
salatuhotun opuksen alkuperäinen
uudistettu painos; ydintekniikan
perustiedot on haluttu tälläkin tavoin
salata.Tämä kirja on äärimmäisen
harvinainen eikä sitä ole mistään
saatavissa. Mahdollisesti vain kaksi
suomenkielistä kappaletta on säilynyt
ydinrovioista... Nyt edessäsi on uunituore
historian romukopasta nostettu ja
kiillotettu kopio. (Engl kielinen versio

löytynee jostain kirjastosta jopa on-line)

Fysiikan ohjelmoidut bessewerwisserit hymähtävät ydinfyysikko Tri K Fajansin wanhalle kirjalle -
elleivät halua nähdä kuinka alkuainetaulukko väärennettiin Plutonium keittoloiden alttareille
(Kanavasäteily - sitähän ei ole ... varsinainen ydinmafian pilkkakuoro!).
Uuteen kuosiin tämän yhä ajankohtaisemman Arton kirjan kokosi ja toimitti sinullekin Ydintieto-
Yhdistys 12/2011. Sisältö ja formaatti pyrkii seuraamaan alkuperäistä. YY:n tarkoitus on lisätä
nykyisen höyrykauden ydintekniikan tietoutta kaikille ydinmaailman nenästä vedetyille, erityisesti
Suomen Miehille ja kaikille kansoille - jotka ydinpimiön tahalliset ja mielettömät säteilyaltistukset
saavat.

Tutustu 'Fukushiman Taustat' ja 'Chernobyl Raporttivuoto' -dokumenttiin.

Kirpputorien ja kirjastojen kirjastot ovat aktiivisen tuho-operaation kynsissä: alkuperäinen
tieto hävitetään keisarimme ohjaamien vähä älyjen toimesta - maapallo kuumenee satujensa tieltä.
Codex alimentarius saa salaisesti edistää väestönvähennystä koska kaikki uskovat Keisarin
vaatteisiin - oikeata tieto ei enää saa mistään. CO2 verotusvälineenä tuntuu niin jesuiittain
sosiaalisen oikeuden ihanuudelta: Lapsemme eivät enää tiedä että hiilidioksidi on elinehto - koska
et löydä enää perustietoja mistään!



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

Vasemmalla kuvassa eräs vuoden 1955 ydinräjäytyksistä, tällä kertaa
Kiina: Nk. 'kokeiden' eli säteilytysräjäytyksien yhteismäärä on jo 12.000
– ja jatkuu. (2700 atmospheric nuclear blasts)

Suomi - Orwellin Valtakunta
Suomi - ritarisyöpäläisten maa, vrt kuva. Rooman insestiklaanin sisältäpäin kavaltamana...

...paavin poliisiborreolooshin anarkian alle alistettuna.

http://tinyurl.com/gnpfal9 tai scribd.com/syottovasikka tai
erilainen.wordpress.com

Download: www.mediafire.com/file/9131ktazygjocdw/SUOMI_Orwellin_valtakunta.pdf



Sky Sky Sky – Cry Cry Cry

Tuulipussitieteen petokset avattuna:
maapallo kuumenee -kavallusten sarja
näkyvissä. Chemtrail ilmastomyrkytys -
arkipäiväisen salaista.

Mitä nämä ovat? ...vasemmalla kuvia
Helsingin yllä 2014. ... chemtrail tankkerin
suuttimet jumittavat. Hengitä syvään...

Jotkut lähteet sanovat että 90% säätilasta,
säästä ja myrskyistä on tehtailtu.

SENSUROITU
www.slideshare.net/syottovasikka/saatila-
mani-pulaatiot

- ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

---> see https://erilainen.files.wordpress.com
erilainen.files.wordpress.com/2017/02/sky-sky-sky-cry-cry-cry3.pdf

-or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry

DOWNLOAD - Lataa kaikki dokumentit http://tinyurl.com/gnpfal9



Rakettisateiden Maat
Paavimedian peiton alta paljastuva näkymä polttaa hesarin
valheet, kaataa YLEn oksennukset ministeriöitten
akkunoista sisään: rahvas laulaa vaan ei tiedä kenelle...

Israelin rahvas, kymmenien tuhansien EUn maksamain rakettien
savuava kohde. Kaikki rooman pappisritaritkin rikastuvat kun
rahvas kärsii jesuiitta molotovin rauhankoktaileja siemaillen.

Jesuiitta Albert0 R i v e r a n
elämänkerta
Lue kuinka Lutterkirkko kumartaa Rooman Osirista, on
salaa myynyt sielusi Vatikaaniin: juridisesti sinä olet nyt
Rooman omistuksessa!
(Kuvassa Soininkin Roomalaiskatolisten noitakoe: Myllynkivi
pikkupojan kaulaan ja jokeen: jos kelluu, on noita, jos hukkuu, ei
ollut noita...)

Obama, kuka olet?
Ensimmäinen 'mies' joka ansaitsi Nobel-
palkinnon ikenillään.
Mitä kaikkea tämän mustan Kenialaimuslimi
narkkarin taustalta löytyykään...

NOBEL: sahtivaari ym mustat huumeritarit



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

ISRAEL: Mikään ei ole muuttunut. Rooma ryöstää
ja tuhoaa rahvasta jatkuvasti peräpohjolaa myöden
hesarien valheilla, kansa ei tajua. Lue Israelin
nykypäivästä ...

Kempiläinen
Katolisen Jesuiitta Tuomas Hamerkenin
salakavala oppikirja 1400-luvulta jolla
pohjolan pedofiilitkin kasvatetaan; katsaus
kaameaan antiin.
Tätä antia ammentaa myös vastakeksitty
'parempi' kirkkokunta Daagonin
kalanpäähattupiispoineen. VARO!

Tämäkö Oli Elämäsi

Kullekin ihmiselle on rajallinen aikansa. Kuinka sen käytät,
mitä odotat että eräänä päivänä tapahtuu kun sielusi vaaditaan
sinulta pois?

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

Kultahammaslastissa oleva oksettava porttokirkko. IHS =
Isis Horus Seth paljastus. ISIs ?! Sanoinko ISIS...

L' Asino kirjoitti v.1903: "EURooman keisaripaavi
takavarikoi, märehtii, nielee ... sitten se on nälkäisempi kuin
koskaan aiemmin..."

Äitikirkko ja punainen hameväki: "...näin vaimon istuvan
verenkarvaisen pedon päällä, täynnänsä pilkkanimiä, jolla
oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. ... täynnä
kauhistuksia ja hänen huoruutensa riettautta: Babylon,
huoruuden ja maan kauhistuksen äiti. ...Sillä hänen
haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa
runsaudesta." Ilm.17.

.

Paavin Salaseurat, Ritarit ja
Vapaamuurarit

GADinpalvojain G-kirous:

"Jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja
vanhurskautta poljettavan maakunnassa, niin

älä sitä asiaa ihmettele; sillä ylhäistä
vartioitsee vielä ylhäisempi, ja sitäkin

ylhäisemmät heitä molempia."

..."te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte
minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte

Gadille pöydän..." Jes.65



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras

Vapaamuurarit värväävät erityisesti seurakuntien
keskeltä. Liekö suomess yhtään yhteisöä joka heitä hyljeksisi?
Tuskin. Sensijaan veljeys, ykseyskoulutus ja rooman ylistys lienee
täällä edellytys puhujanpönttöön päästäksesi.
Lue miten Larry kutsuttiin kerhoon.

Kansa joka ei ole kansa
Palestina -sadun kehitti Rooman keisaripaavi
ennen ajanlaskumme alkua alistaakseen
juutalaiset...

"Jos olet varma Palestiinan valtiosta, kansasta, sen
historiasta, kulttuurista, kielestä yms., kykenet
varmaan vastaamaan muutamaan kysymykseen: 1. –
Kuka sen perusti, milloin? 2. – Mitkä olivat sen rajat?
3. – mikä oli sen..."

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone
hävisi mediasodan

Paljastaa äitikirkon vasemmisto-oikeistosatu koneiston,
sille alistettuna olevan Ev Lut Kirkon osallisuuden mediansa
propagandaan ja messamurha lavastuksiin. ... Miinoitettu
Jenin 2002: Noobelsankari terroristiritari Arafatin ryöstämä
‘leiri’: …kadut langoitettu pommeilla, täynnä ihmisiä, miinoja,
mummoja, invalideja pyörätuoleineen, lapsia
pommikasseineen. Islamin kunniamurhaajajoukko valitsi sen
taistelupaikakseen…



Lue kaikki

Israel Uutiset
2011 / 1-2012 / 2-2012 / 2013 (yht
4kpl)

KIELLETYT UUTISET: YLEn aivopesun
kääntävät mullistavat uutisklipsit avaavat täysin
uudet näkymät Israeliin

Israel uutiset:

1. israel-uutiset-2011
2. israel-uutiset-1/2012
3. israel-uutiset-2/2012
4. israel-uutiset-2013

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin
Arkeologian helmiin.

islamin moskeijan minareetti muuttuu tarvittaessa
Daavidin torniksi, linnat junarata action parkiksi...
Elikkäs Sana "älä usko tätä katolista tehtailua,
koettele kaikki, pidä vain se mikä on hyvä ja karta
pahaa" on tässäkin paikallaan...



Öljy, Luonnontuote

Elämän Edellytys, ÖLJY. Tiesitkö että Maan
Öljyvarannot riittävät tuhansiksi vuosiksi eteenpäin?Maapallo ei
lämpenekään, meret eivät peitä palloamme ...
Pelastaudu hesarin höyryistä ja tutustu faktoihin.............

Chernobyl Raporttivuoto

Kuinka mahdoton tapahtui ja suomi
salasäteilytettiin 100.000 vuodeksi ... kuinka SINÄ
olet palapelin palanen jättimäisessä ihmiskunnan
råttakokeessa. Tietojasi varastoidaan, seulotaan,
kytätään -  kuinka syöpäsi tulee, kehittyy - mutta
sinulle ei kerrota.

Fukushiman Taustat.

Miten Olkiluodon
Plutoniumtehtaasta vuotaa seinien
läpi suorana säteilynä 3x
'Chernobyliä' vuodessa...

Miksi NILU, Norjan super simulointikeskus suljettiin kun se alkoi
näyttää rahvaalle kokomaapallosen saastumisen? Vasemmalla
NILUn tuottama rahvaan kaunis versio - oikealla todellinen
ilmakehän 100% cesium saastutus 2011



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

titles IN ENGLISH:
IN ENGLISH: most documents partly contain English translations; see the doc list repeated
in English below ...

Most over 40 documents contain English excerpts, some wholly translated.

Slideshare started to censor; however all are available at:
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- http://tinyurl.com/gnpfal9 (mediafire.com; free download, no login)
- https://jumpshare.com/b/0lWtLzUebdpQRvP94cUx

Below short peek into contents; most documents have English translations inside.

No linkys; you have to type all linkys into your browser... or goto get em at erilainen.wordpress.com:



Peter's Pill Grimace
Vatican dirty secrets revealed. IHS = Isis Horus Seth ... Roots of
ISIS and Catholic terror ism.

"For by the wine of the wrath of her fornication all the nations are
fallen; and the kings of the earth committed fornication with her, and
the merchants of the earth waxed rich by the power of her
wantonness"

Jesuit Alberto R i v e r a's life
How Lutheran Church bows under Roman Osiris, has
secretly sold its slaves under Vatican Jesuit terror -ism.

Catholic witch hunt test seen at left: Ten million ppl were
tortured under its (still continuing) inquisitions each century...
Catholic incest ministry: Boy with attached millstone, thrown
into water. If he float, he is a witch. If he drowns, he was not a
witch (or maybe just ? witness)

Manmade Nuclear Holocaust
Plutonium Factories a.k.a. Nuclear Powerplants are
irradiating every living creature on earth.

Based on AlgoRealism of melting ice & rising seas:
Coastline of west Finland has risen 100km during last
500 years, people are being taxed from as they gain
more land on the coast... plus other astonishing
treasonous MSM hoaxes



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. Text
from: NRC Nuclear Regulatory
Commission http://www.nrc.gov/

News of the papal terror -ism 9/11

How the jesuital WAR AGAINST ISM took nations on a holy
ride; robberies to be continued beyond tomorrow.

(in Finnish; english resource linkys)



Fourth Beast
Neljäs Peto: we live the promised time of being
microchipped with beastly 666. Nobody will be able to buy
or sell without this cursed number: those who take it,
scriptures promise hell...

Hollerith Punch Card system has been around 150 years, the
Beast heart key to global robbery, mass murders...

(Mostly in Finnish, hello there, this extraodinary document
waits resources to translation)

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
Army Photos.

Never before seen Cars, and then some... Finnish field marshal jesuit
Mannerheim's SS-mercedes etc.



Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944)

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

Karelia - part of Finland - still occupied today by CCCP.
Two times the size of Israel...

A photo documentary of the oppressed. See SA-army
edited photos, finn txt.

PyrΔmid PlΔgue
Unbelievable never before seen revelations from Pyongjang,
North Korea. At left, world's largest hotel, Ryonguong. Has
been built 25 years and never finished... N.Korea founder was
fmr CCCP-general, jesuit like Mannerheim. Must Read!



Life in time of Jeshua HaMaschia
How osiris has played his tricks throughout centuries:
Scriptures will reveal the Roman Beast, thus it has to keep on
fighting as promised.

"The dragon waxed wroth and went to make war with the  seed
that keep the commandments of God, and hold the testimony of
Jesus" Rev.12

Censored Fibromyalgy

Pharmakeia = Witchcraft in Greek: The papal
pharma industry is geared for the beastly depulation
program.

Big Pharma massmurders -Documentary through
ages - 15 years with source linkys.

CENSORED Again , now by MS-slideshare.net:
CENSORED www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

GO TO

try www.mediafire.com/file/1a6qi847a69qbeh/Sensuroitu_Fibromyalgia.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9



Beyond Time
How we came to be here....

(in Finnish ---> hello there, waiting for resources)

Summary Killing Fields; still
CCCP occupied Karelia

Pyramid pilgrimage - aka finnish Winter &
Continuation war 1939-1944 in never before seen army
documentary photos of this papal robbery continuation.

Gospel of x-Mass:
- Murder, robbery through ages

- Miracle being saved

Phyrgia - how IHS-phyrgian heraldic
will reveal EU Rome Beast from its jesuit
Lenins Mosscow Red square to noBama...



Beria's Gardens

Berian Tarhat; Unto Parvilahti : ... so rare book that no  ISBN number!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Red glopapal po-lice lodge kicked his door in - it was 1946 in
Finland. How Unto Parvilahti was hijacked into CCCP gulag.
Karelia.
Never before seen Finn army SA-photos.

Hague Kangaroo Court - Milosevic

Time-magazine, one of the papal beastly MSM machines here caught in
its typical, continuing std forgeries.

Nuclear - rest assured, youre irradieted
Finnish version of the 'Manmade Nuclear Holocaust'



Suomi Finland - Orwellian Nation

Finland - like any country in papal realm, is thoroughly eaten by the papal worm masonry
knightly clans.

CENSORED by slideshare.net:
www.slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

The secrets of finn
masonry (see fig.)
knights must be
kept off from the
finn-slaves... so the
papal masons
asked 'help' from
slide. owner,
brother Kill Bates.

As honored knight,
Bill was ready to
smash these facts...

MS-CENSORED: You dont know what you dont know.

Download: www.mediafire.com/file/9131ktazygjocdw/SUOMI_Orwellin_valtakunta.pdf

Sky Sky Sky – Cry Cry Cry
Weather Satellite pics; collection of anomalies over
Scandinavia. …Satellite Weather Radar Anomalies over Scandinavia;
collection of clips. Chemtrails etc

Fig.: Chemtrail tanker nozzles malfuntion on routine flight, Helsinki.

- ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry



30.000 EU rockets to israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM

Jesuit Alberto R i v e r a 's life
Finnish Version

Obummer, Who are u?

First 'man' to earn nobel prize for oversize
gums. See through the papal pallywood
theatrics behind this hoax.



They Came Through the Night
...like black knights.

ISRAEL: How Rome machinations continue behind
the old fairy tale of 'palestine' ...

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books is

used by the Lutheran incest crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose !

Chick.com cartoons



PAHAN PIETARIN BASILLI
Peters Pill Grimace In Finnish. CHECK OUT!

 IHS = Isis Horus Seth revelation. ISIs ?! did I say ISIS...

"...with whom the kings of the earth committed fornication,
and they that dwell in the earth were made drunken with the
wine of her fornication. And he carried me away in the Spirit
into a [satanic spiritual]wilderness: and I saw a woman
sitting upon a scarlet-colored beast, full of names of
blasphemy, having seven heads and ten horns.  And the
woman was arrayed in purple and scarlet, and decked with
gold and precious stone and pearls, having in her hand a
golden cup full of abominations, even the unclean things of
her fornication,
and upon her forehead a name written, MYSTERY,
BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF THE
HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE
EARTH. "

.

Papal Knights, Masonry
Kabbala G-worshippers Curse:

..."But ye are they that forsake the LORD, that
forget my holy mountain, that prepare a table

for GAD, and that furnish the drink offering
unto that FATIMA. " Isa.65

Fatima: Catholy Monastery in Portugal, place
where islam was inveted by Rome...



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

Nation that isnt. Never Was.
Will NOT become...
Palestina -saga, the name invented by Roman
Osiris mass-murder Ceasar-Pope 2000 yrs ago...

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

1. israel-news-2011
2. israel-news-1/2012
3. israel-news-2/2012
4. israel-news-2013

Israel Archeology
Check what kind minarets this machinery sells as
Davisds citadel...

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

All life would vanish without oil. Reserves last
thousands of years...

Chernobyl Report Leak

What happened - how youre irradiated today.
How an individual is tracked and compiled into
'interesting scientific database' - never told how big a
dosage you were deliberately delivered...

Fukushima Facts.

Collection of original news
immediately after it happened.



Following documents fully translated:

- Vatican-pill-grimace-of-petros
- ex. Jesuit Alberto Rivera's Life
- US Nuclear regulator - NRC-meeting-512
- Manmade Nuclear Holocaust

(Psst: Resources needed in translation)

Easy Fast download from jumpshare com
http://jmp.sh/H4jK8mj

When necessary, Download all newest copies from www.mediafire.com :
http://tinyurl.com/gnpfal9

Free access - after you create a free account :
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

-

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

---> Wordpress Contents - Sisällysluettelo:
http://wp.me/px1AT-2D2



mediafire.com direct doc addresses in alphabetic order ... pitkä dokumenttiluettelo/suoraosoite
aakkosjärjestyksessä kaikkiin em. dokumentteihin:

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
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LIITE 1. Että ymmärtäisit yli ymmärryksen menevät viittaukset ritareihimme ja pöyristyttäviin
taustoihinsa. Tälläiset valat vannonut toimii todellakin edellä mainituilla tavoilla, etsien kyynisesti
vain kerhonsa ja omaa parastaan.

JESUIITTAVALA - USA:n Kongressin
arkisto:
Congressional Record, USA, helmikuun 15:pnä 1913, sivut 3215, 3216; Edwin a. Sherman “The
Engineer Corps of Hell”, sivut 118, 1883; Library of Congress Catalog Card # 66-43354).

“Poikani, sinä olet saanut jo opetusta käyttäytyäksesi joukossa, varoaksesi uskomasta ketään
ihmistä jaollaksesi luottamatta yhteenkään ihmiseen, ollaksesi reformoitu reformoitujen joukossa,
hugenotti hugenottien joukossa, kalvinisti kalvinistien joukossa, ollaksesi protestanttien joukossa
kuin yksi heistä ja voittaaksesi heidän luottamuksensa sekä pyrkiäksesi puhumaan heidän
puhujankorokkeeltaan, ollaksesi paavin uskollisen sotilaan tavoin luonteesi koko kiivaudella samaa
mieltä pyhän uskontomme ja paavin kanssa, pystyäksesi keräämään kaiken tiedon, josta saattaisi
olla hyötyä järjestöllesi.

Olet saanut opetusta kylvääksesi salakavalasti kateuden ja vihan siementä rauhassa elävien kansojen
välille, kiihoittaaksesi ne veritekoihin sekoittamalla ne sotaan toisiaan vastaan ja luodaksesi
vallankumouksia ja sisällissotia yhteiskunnissa, maakunnissa ja valtakunnissa, jotka ovat itsenäisiä
ja menestyksekkäitä, harrastavat taiteita ja tieteitä ja nauttivat rauhansiunauksesta. Puolusta
salaamisen esitaistelijoita yksissä tuumin jesuiittaveljiesi kanssa… jotka ovat mahdollisesti
soluttautuneet toisen rintaman puolelle ja käy avoimesti vastustamaan sitä puolta, johon sinulla
itselläsi on yhteys– niin, että lopulta (katolinen) kirkko on voittava osapuoli rauhantunnusteluilla
korjatuissa olosuhteissa ja niin, että tarkoitus pyhittää keinot.

Olet saanut opetusta tehtävääsi toimia vakoojana ja kerätäksesi kaikki tilastotiedot; tosiasiat ja
kaiken informaation kaikista käytettävissäsi olevista lähteistä; hankkiaksesi imartelulla itsellesi
luottamuksen protestanttien perhepiirissä; kaikenlaisten kerettiläisten keskuudessa; kauppamiesten;
pankkiirien ja asianajajien parissa; kouluissa ja yliopistoissa; parlamenteissa ja eduskunnissa;
lakiasäätävissä kokouksissa ja hallituksissa;viranomaisten ja ministerien luona; ollaksesi kaikille
kaikkea paavin tähden; jonka palvelijoita te olette kuolemaan saakka: Niinkuin vasta-alkaja ja
käännynnäinen olet vastaanottanut jo kaiken ohjauksen ja olet palvellut apulaisena, rippi-isänä ja
pappina, mutta et ole vielä tullut varustetuksi kaikella, mikä on välttämätöntä komentaja Loyolan
joukoissa ja paavin palveluksessa.

Sinun tulee palvella työkaluna riittävän ajan ja harjoitella, niin kuin sinua ylemmät ovat sinulle
edeltä puhuneet, sillä täällä ei voi komentaa kukaan, joka ei ole vihkiytynyt työhönsä kerettiläisen
verellä, sillä ilman verenvuodatusta ei ole anteeksiantamusta. Että tulisit lähetetyksi työhön ja että
pelastuksesi olisi varma, sinun tulee aikaisemmin järjestöllesi antaman kuuliaisuudenvalan ja
paavilleosoittamasi uskollisuuden lisäksi toistaa perässäni:

‘Minä [nimi], Kaikkivaltiaan Jumalan , siunatun neitsyt Marian, siunatun arkkienkeli
Miikaelin, siunatun Johannes Kastajan, pyhän Isän, pyhän Ignatius Loyolan
perustaman Jeesuksen yhteisön ylemmän kenraalin läsnäollessa ja tähän saakka
jatkuneen Paavali III:n paavinvallan edessä vakuutan ja vannon neitsyenäidin elämän,



Jumalan kohdun ja Jeesuksen hallitsijansauvan äärellä, että hänen pyhyytensä paavi ja
Kristuksen viransijainen ja maailmanlaajuisen katolisen kirkon pyhä ja ainoa pää, ja
että hänen Pyhyydellään on minun vapahtajani, Jeesuksen Kristuksen, antaman
sitomisen ja päästämisen vallalla oikeus panna viralta pakanalliset kuninkaat, prinssit,
valtiot, yhteisöt ja hallitukset, kaikki jotka ovat laittomia ilman hänen pyhää
hyväksyntäänsä ja että nevoidaan varmasti hävittää.

Minä vakuutan edelleen, että minä haluan auttaa, avustaa ja neuvoa kaikkia tai ketä
tahansa Hänen Pyhyytensä asiamiehistä missä tahansa olenkin ja tahdon tehdä
parhaani luvallisesti tai luvatta hävittääkseni juurineen harhaoppiset, protestanttiset ja
liberaalit opit ja mitätöidäkseni kaikki niiden väitetyt vaikutukset. Minä vakuutan ja
vannon, että jos minulle annetaan tehtäväksi omaksua joku harhaoppisista uskonnoista
edistääkseni sen kautta äitikirkon etua, haluan pitää salassaja omana tietonani kaikkien
äitikirkon asiamiesten neuvot, joita he ajoittain antavat minulle ohjeina ja etten
paljasta suoraan enkä epäsuorasti sanoillani tai kirjoituksillani missään olosuhteissa,
vaan haluan toteuttaa kaiken, mitä minun vastuulleni ehdotetaan tai kaikensen, mitä
sinä, hengellinen isäni, minulle ilmoitat.

Minä vakuutan ja vannon edelleen, etten halua omistaa mitään omaa mielipidettä,
tahtoa tai ylipäätään mitään henkistä asennetta, en elävänä enkä kuolleena, vaan
tahdon epäröimättä noudattaa joka ainoaa sanaa, jonka tahdon vastaanottaa
järjestössäni aina paaviin ja Jeesukseen Kristukseen asti itseäni ylempänä olevilta.
Tahdon valittamatta matkustaa minne tahansa maailmassa ja haluan olla alamainen
kaikissa asioissa, jotka minulle esitetään…

Minä lupaan ja vakuutan, että tahdon tilaisuuden tullen aloittaa armottoman sodan
salaa tai julkisesti kaikkia harhaoppisia, protestantteja ja liberaaleja vastaan, niin kuin
minua on määrätty tekemään heidän hävittämiseksi juurineen maan päältä enkä halua
säästää ketään sukupuoleen, ikään tai tilanteeseen katsoen.

Minä tahdon hirttää, tuhota, keittää, nylkeä, kuristaa ja elävältä haudata nämä
huonomaineiset kerettiläiset– repiä auki heidän vatsansa ja heidän naistensa kohdut,
murskata seinää vasten heidän lastensa päät tuhotakseni ainiaaksi heidän inhottavan
rotunsa.

Milloin tätä samaa ei voi suorittaa avoimesti, olen valmis käyttämään salaa
myrkkyastiaa, kuristusköyttä,tikarinterää tai lyijykuulaa ajattelematta heidän
kunniaansa, asemaansa, arvokkuuttaan tai arvovaltaansa, riippumatta heidän julkisesta
tai yksityisestä tilanteestaan, aina kun minut määrätään tekemään näin kenen tahansa
paavin asiamiehen tai itseäni ylemmän Jeesuksen pyhän uskonyhteisön veljen
toimesta.

Congressional Record, USA, helmikuun 15:pnä 1913, sivut 3215, 3216; Edwin a. Sherman “The
Engineer Corps of Hell”, sivut 118, 1883; Library of Congress Catalog Card # 66-43354).


