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Vetenskapen tycks vakna!

Finis Coronat Opus -
"Målet helgar medlen" eller "Resultatet kröner verket" 

Vad tror ni att jag siktar på med ovan angivet citat? Det finns en hel del tankar som kan
komma upp, men det jag mest tänker på är att vetenskapens uppvaknande skulle kunna
medföra restriktivitet i användningen av vissa läkemedel. Abonnera gärna på  forskning.se
och du får tillgång till de senaste rönen helt automatiskt i din laptop eller telefon. Jag själv
läser alltid referaten som berör intressanta ämnen – t ex ”Antibiotika till små barn ökar
risken för astma och allergier”.  Under min utbildning i CNM-massage återkommer jag
regelbundet till det faktum att vissa individer utsätts för vissa sjukdomar och vissa andra
upplever inget alls i den riktningen, kanske något annat. Och detta faktum är ju onekligen
intressant.  Vad skiljer  människor åt? Till  synes är vi  ju stöpta ur samma form!  För att
återknyta till de små barnen – varför blir dessa särskilt utsatta för astma och allergier?

Lite om antibiotika
Penicillin upptäcktes under andra världskriget och har räddat tusentals liv! Svampgifter
som används, har den egenskapen att de dödar bakterier som inte tål giftet och det är
många. Men denna egenskap upptäcktes inte förrän man började förstå att  penicillinet
dels  slog  ut  den  bra  bakteriefloran  och  gav  skjuts  åt  icke  önskvärda  bakterier  i  sin
utveckling.  Upprepade kurer  ledde till  utslagning av den önskvärda floran och det  tog
ganska lång tid att  återuppbygga en normalflora i  tarmen, om det någonsin är möjligt.
Människorna  började  må  dåligt  av  olika  anledningar,  särskilt  utvecklade  man  olika
tarmsjukdomar  som  fick  sin  vetenskapliga  diagnos.  Plötsligt  uppkom  mängder  med
sjukdomar som man inte kunde förstå – av idiopatisk anledning (okänd anledning) eller
mera konkret av iatrogena anledningar (av sjukvården framkallade). Detta är obehagliga
fakta för vetenskapen och tonas bort under devisen ”När nyttan överstiger skadan”.

Bakterier skapar resistens
Det man inte ens tänkte på, hände plötsligt efter användningen av penicillin – de små
osynliga bakterierna som man inte ens kunde se med blotta ögat, började reagera mot de
medicinska  gifterna  som  var  tänkta  att  lösa  infektionens  gissel  för  alltid.  Men  det
medicinmännen har  glömt bort,  är  den ständigt  pågående evolotionsbiologiska utveck-
lingen av allt levande. Bakterier är i allra högsta grad levande organismer – de har en
egen ämnesomsättning, kan respondera på omgivningen, har en rörelseförmåga och kan
fortplanta sig! Att man själv bidrog till  den utvecklingen att stimulera en anpassning till
ständigt pågående medicinering med giftet, kom som en obehaglig överraskning för de
som abonnerar på sanningen. Resistensen blev ett faktum, ett hot man medicinskt inte
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kan nonchalera.

Principbakterie
Alla levande celler skyddar sig mot intrång av
ämnen som har en skadande effekt på själva
cellmembranet  eller  cellinnanmätet.  Bakterien
kan dels röra sig ifrån det farliga ämnet eller på
sikt  utveckla ett  protein  som neutraliserar  det
skadliga  ämnet.  Det  är  många  bakterier  som
stryker  med,  men  mångfalden  ger  också
möjlighet  till  mutationer  som  plötsligt  kan
hantera  situationen  och  cellen  överlever.  Det
räcker med en enda cell  som överlever, delar

sig och för släktet vidare – nu har alla plötsligt tillgång till nämnd skydd och kan utvecklas
och frodas trots skolmedicinens motmedel – penicillin (antibiotika).

Läs bifogad artikel för mera info
 https://www.forskning.se/2022/09/09/antibiotika-till-sma-barn-okar-risken-for-
astma-och-allergier/?
utm_source=Ungapped&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=2022091
4 (kopiera och klistra in i din webbläsare)

Inom  naturmedicinen  har  vi  terapeuter  sedan  länge  förstått  att  överdrivet  bruk  (läs
mssbruk) av vissa ämnen utlöser kroppens giftförsvar. Kroppen kan ju inte förstå, varför
det farliga ämnet tillförs varje dag eller under längre perioder. Reaktionen mot giftet utlöser
kräkning som första åtgärd. Darré står näst till buds, om ämnet kommit längre in i tarmen.
Har något av ämnet kommit in i blodomloppet, kopplas immunförsvaret in och individen
upplever mer eller mindre av sjukdomskänsla. Det har vi alla varit med om någon gång i
livet. Men, och nu kommer förbehållet, om man går förbi dessa försvarsbarriärer medels
stick i armen,  kan kroppen reagera på samma sätt med illamående, kräkningar och
diarré. Hur en viss kropp kommer att reagera och vilka symtom som uppkommer, ligger i
individens sätt att reagera på ämnet, ämnen som sprutas in i kroppen. Alla är vi individer.

Vaccinationer är säkra?
Vaccination är en medicinsk åtgärd att immunisera en
kropp  mot  en  viss  bestämd  sjukdom.  Ämnen  man
sprutar in i kropopen ska förmå dess immunförsvar att
bilda antikroppar och på så sätt skydda mot just den
sjukdomen. Bakterievacciner ska skydda mot toxiner,
bakteriers avfallsprodukter  som gör  oss sjuka.  Virus-
vacciner måste tillverkas i levande celler (t ex ägg) och
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demoleras  därefter  så  till  den  grad  att  de  förvisso  retar  upp  immunförsvaret  men  är
oförmögna att orsaka den sjukdomen de normalt kan utlösa. RNA-tekniken är den senaste
tekniken (mot covid 19) vars eventuella effekter på en levande organism ännu inte kan
överblickas.

Omedelbara symtom vid vaccination
Är oftast  uppenbara och lätta att  förstå.  Rodnad vid  injektionsstället,  övergående ont i
vävnader,  svullnad,  illamående,  etc  kan  man  läsa  sig  till  i  olika  publikationer.  Om
individens  försvar  lokaliseras  till  broncherna,  finns  stor  risk  för  bestående  reaktioner  i
luftvägarna – sk astma. Om individens försvar koncentreras till mage/tarm, finns stor risk
för bestående påverkan i det området. Om kortsiktig påverkan är väl dokumenterat, finns
närmast ingen information om uppkomst av postvaccinala problem senare i livet. Anled-
ningen tycks vara att man mera sällan går tillbaka i individens liv för att förstå uppkomsten
av dylika problem. Idiopatiska anledningar (utan känd anledning) är inte intressanta – det
tar kroppen minst 10-15 år att symtomisera en situation! Våra läkare är utbildade att enbart
släcka bränder. Varför branden har uppkommit är tydligen inte intressant!

Barn har ett inkompetent immunförsvar, i början av livet och skyddas de första åren av
mammans antikroppar, om hon har några sådana att överföra. Barnet smittas i bästa fall
vid födelsen med mammans bakterieflora, om det är en naturlig sådan och bygger då
snabbare upp en egen tarmflora. Om barnet dessutom inte kan ammas eller ammas för
kort  tid,  och  blir  utsatt  för  modersmjölkersättningar  av  tveksam  karaktär  (komjölk,
vetegluten, sojaprotein), börjar behandlingen med antibiotika mot olika tarmstillstånd. Varje
kur skadar tarmfloran och njurarna! Du läser rätt – svampgifterna kan slå ut dina njurar
på sikt (njurparenkymet, de celler som har förmåga att urskilja urin och vatten). Har du
någonsin tittat på hur söndertrasat ett barns rumpa kan bli på grund av antibiotika? Starka
reaktioner mot giftet.

Astma och eksem
Astma har vi  redan berört.  Det är en lokaliserad reaktion på grund av energibrist.  Det
säger inte att du ska behandla din astma med hjälp av cortisonspray eller annat medel, för
att  fortsätta med det du måste göra. Vila och djupandning (avslappning) är ett  sätt att
fånga upp den oönskade reaktionen. En omprogrammering av ditt  undermedvetna kan
bidra till förändringar i tillståndet. I den kinesiska traditionella medicinen har man redan för
flera tusen år sedan konstaterat att alla obalanser som visar sig på utsidan av kroppen,
har sin primära anledning inne i själva kroppen. Ditt kraftcentrum är buken. Allt negativt
som händer  där,  projiceras  på  utsidan  –  huden.  Huden  byggs  huvudsakligen  upp  av
ektodermala celler  (nerver  och hud)  som vid  belastning reagerar  med  öppna sår!  Dit
räknas  t  ex  skrovlig  hud,  eksem,  psoriasis,  bensår  och  andra  fenomen  av  liknande
karaktär. För att bota dessa tillstånd, måste man börja på insidan av kroppen. Utvärtes
behandling  (släcka  bränder)  har  ingen  botande  effekt.  Läkemedelsindustrin  och
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skönhetsindustrin är vinnare!

Allergier för att inte glömma det!
Citat från Astma och allergiförbundet:  ”Allergiska reaktioner uppstår då immunförsvaret
reagerar  på ämnen som normalt  är  ofarliga,  men som för  en  person med allergi  kan
orsaka både milda och allvarliga besvär. Allergiframkallande ämnen, eller allergener, finns
överallt. Här kan du läsa mer om olika typer av allergier”. Slut citat. 

Min tolkning är att man inte vet (idiopatisk) varför man blir allergisk! Historiskt sett har det
funnits  individer  med allergier  (t  ex hösnuva)  under  alla  tider,  men de var  ganska få.
Ökningen tycktes uppstå i slutet på femtiotalet och i början på sextiotalet, en utveckling
som inte avstannat  sedan dess.  Hälften av alla  barn tycks  vara allergiska mot  något.
Nämnd ökning tycks dock sammanfalla med införandet av allmän vaccination. Det hör till
saken att man först uppmärksammat denna ökning hos välbeställda familjer som hade råd
att  betala  för  sina  barns  vaccinationer.  När  den  allmänna  vaccinationen  infördes,
exploderade situationen. Alla Astma och Allergiförbundets forskningsmiljoner har resulterat
i undersöknings- och behandlingsmetoder, men orsakerna tycks fortfarande vara höljda i
dunklet!

En allergi är en immunförsvarsreaktiion
Det sägs att omkring 80 % av vårt immunförsvar återfinns i tarmsystemet. En vaccination
sensibiliserar immunförsvaret – man kanske inte blir  sjuk av en viss sjukdom men blir
känsligare för andra åkommor (styrsystemets kondition totalt förändrar vissa reaktioner).
Här kan man se en klar koppling till postvaccinala sjukdomar som kan uppkomma många
år  efter  den  medicinska  proceduren  att  vaccinera.  Det  hör  till  saken  att  jättemånga
behandlingar med antibiotika, särskilt barn, följs i anslutning till vaccinationer och ska t ex
åtgärda tarmproblem. Återkommande kurer har en enorm påverkan på tarmhälsan och så
är cirkusen igång!

En sammanfattning av artikeln
Citat:  Risken att drabbas av astma och eksem ökar hos barn som behandlats med
antibiotika  under  sina  första  18  levnadsmånader.  Förklaringen  kan  vara  att
läkemedlet påverkar tarmbakterier och stör immunsystemets utveckling. Slut citat.

Det här understryker vikten av att antibiotika bara ska förskrivas när det finns indikation på 
en svår bakteriell infektion. Antibiotika kan i sådana fall rädda liv men ska inte ges annars 
som allmän gardering, säger professor Christina West vid Umeå universitet.

Forskarnas teori är att antibiotika kan rubba bakteriesammansättningen i mag-
tarmkanalen, något som i sin tur påverkar immunsystemets utveckling och ökar 
känsligheten att insjukna i astma och eksem. Jag är glad att vetenskapen vaknar!
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