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Ortomolekylær medisin

Har mediene ingen sans for redelighet?
Pressen formidler stadig mindre informasjon av nytte for leserne, særlig på helseområdet. I
Norge er det nå nesten er umulig å slippe til med informasjon som ikke er godkjent av
myndighetene. Flere aviser med Aftenposten i spissen har spalter hvor faste bidragsytere
rakker ned på alt ”alternativt”. Det er nesten umulig å få inn kommentarer til disse, selv om
flere av oss stadig sender inn kommentarer. Det samme gjelder i andre land, slik som for
eksempel USA, noe Andrew W. Saul illustrerer.1
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De valgte feil dag for å kunngjøre at en ”Studie identifiserer 275 000 telefonhenvendelser til
giftkontrollsentraler om kosttilskudd.” 2 Jeg var bare ikke i humør for å ta dette på alvor.
Hvorfor? Fordi de samme giftkontrollsentrene rapporterer om null dødsfall etter inntak av
kosttilskudd. Dette kan du lese mer om i en artikkel OMNS publisert tidligere i år.3
Les også ovennevnte artikkel publisert på en nettside for medisinske nyheter, basert på en
undersøkelse publisert i et anerkjent toksikologisk tidsskrift i 2017.4 Søk deretter artikkelen
for å finne ordet ”død”. Du vil finne at ordet nevnes én gang i forbindelse med urten yohimbe
Corynanthe yoyhimbe [som for øvrig også det norske Mattilsynet omtaler som ”mulig
helsefarlig”,5 red. anm.] – men dette omtales som en mulighet, ikke at det har forekommet.
Dette skyldes at det ikke ble rapport om noen dødsfall fra yohimbe eller fra noe annet
kosttilskudd. Dette bekreftes av ovennevnte artikkel, som konkluderer som følger:3
”De siste (2015) dataene innsamlet av USA nasjonale forgiftningsdatabase, som også er
publisert i tidsskriftet Clinical Toxicology, viser ingen dødsfall overhodet fra kosttilskudd ...
I tillegg ble det ikke funnet ett eneste dødsfall fra noen aminosyre eller urt. Det betyr at det
ikke ble funnet noen dødsfall i det hele tatt fra blå cohosh (Saulophyllium thalictroides),
echinacea, ginkgo biloba, ginseng, kava-kava (Piper methysticum), johannesurt
(prikkperikum), valerian, yohimbe, asiatiske medisiner, ayurvediske legemidler eller andre
urter. Det ble funnet null dødsfall fra kreatin, blågrønne alger, glukosamin, kondroitin eller
melatonin. Det var ingen dødsfall fra noe homøopatisk middel.”
Hvor er likene?
På sykehus, det er der de er. Bare i USA blir 225 000 mennesker drept på sykehus hvert
eneste år – av sykehusene. Det tilsvarer mer enn 600 døde hver dag.6
La oss oppsummere:
275 000 telefonsamtaler om kosttilskudd, men ikke ett dødsfall.
225 000 dødsfall forårsaket av sykehus, men ikke et pip av bekymring i media.
I løpet av første verdenskrig ble 300 000 menn utsatt for artilleri og maskingevær i slaget ved
Verdun i 1916 og døde i gjørma.7 Under andre verdenskrig ble anslagsvis 850 000 drept i
kampene om Stalingrad vinteren 1942–1943.8 Bare disse to fryktelige krigshandlingene førte
til forferdelige over en million døde – ikke sårede, men døde. Amerikanske sykehus dreper

godt over en million uskyldige sivile hvert femte år, omtrent like mange. Dette er ikke basert
på telefonsamtaler, men på begravelser.
I USA utgjør de 225 000 sykehus-forårsakede dødsfallene hvert år tredje størst dødsårsak i
USA, basert på beregninger fra 1990-tallet.
Den 9. juni 1954 sa advokat Joseph Nye Welch9 (1890–1960), som var anklaget for å være
kommunist, på nasjonalt tv til den republikanske senatoren Joseph R. McCarthy (1908–1957):
”Inntil i dag, senator, tror jeg aldri at jeg virkelig har forstått din grusomhet eller
hensynsløshet ... Du har gjort nok. Har du ingen følelse for anstendighet? Har du ikke i det
minste et snev av anstendighet igjen?”
Det uhederlige i å angripe kosttilskudd viser at det virkelige problemet, nemlig at
sykehusinnlegging er tredje største dødsårsak i USA, blir oversett. At kosttilskudd ikke tar
livet av noen som helst, blir fullstendig oversett. Dette er en hensynsløs undertrykking av
sannheten av mediene. Hvis du er uenig, kan du stille deg selv dette ene spørsmålet: Har du
noen gang sett de største mediene rapportere om at det faktisk ikke forekommer noen dødsfall
fra kosttilskudd?
”Pressefrihet er garantert bare for dem som eier den.”
Journalist Abbott Joseph Liebling (1904-1963),10 The New Yorker, 4. mai 1960.

Ortomolekylær medisinsk nyhetstjeneste (OMNS) har i 13 år rapportert om hvordan leger kan
behandle sykdom trygt ved hjelp av ernæringsmedisin. Vi har til hensikt å fortsette med det.
Det er det eneste hederlige.
Følge Helsemagasinets faste spalte om ortomolekylær medisin hvis du ønsker å lære mer!
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