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Svar til dr. Nylehn

l,,Pernilb Nylehn framstiller det slik at på den ene
: siden har vi skolemedisinen der de impliserte ngår

: seg selv og hverandre etter i sømmeneu, et sy-

' stem som ublir kontrollert av både myndigheter 0g
fagmiljøet,. På den annen siden har man natur-

r medisinen, der dette i liten grad er til stede,

r Jeg betviler ikke hennes gode intensjoner og kvali-
: fikasjoner som lege. På den andre siden synes

' meg hennes påstander om ansvarligheten og tro-
I verdigheten ved det skolemedisinske systemet
r hule.

Man skal huske på al Big Phorma (legemiddelin-
dustrien; red. anm.) som alle leger er avhengig av,

I fra begynnelsen av har vært kontrollert av storka-
, pitalen. Rockefeller og Carnegie sto opprinnelig for
, opprettelsen av denne industrien. 0g karaKeristisk
r nok ville ikke Rockefeller selv røre skolemedisinen.
I Han døde 97 år gammel med sin homøopatiske

lege, dr, Merryday, ved sin side. Dette forteller noe
: om at profittmotivet fra begynnelsen av har domi-
, nert denne industrien og ikke hensynet til folks
. helse.

: Den tredje største dødsårsaken i dag i USA kom-
mer fn uvettig medisinering og feil ved sykehuse-
ne. En regner med en kvart million døde bare i

r USA. På verdensbasis må tallene da være astro-
, nomiske. En studie fra 2009 avslørte at flere dør
, av smertestillende midler enn av heroin og kokain
i til sammen.

I FDA i USA (Food and Drug Administrafion; tilsv.
i Mattilsynet og Helsetilsynet; red. anm.) estimerer

a|27.785 personer døde av hjerteanfall på grunn

av det smeftestillende middelet Vion bare mellom
r 1999 og 2A03. Woll Street Journalavslørte at pro-

, dusenten, Merck, i flere år før de ble tvunget til å

: trekke middelet hadde kjent til farligheten og

, kjempet for å holde sannheten skjult.

' Som Nylehn selv sier, kommer det stadig mer do-
kumentasjon i anerkjente legetidsskrifter om faren

I ved en meget lang rekke kjemiske medisiner.

r Likevel går forbruket bare opp. Karakteristisk er til-
i fellet med ADHD-medisin. Amerikanske studier vi-
, ser at disse medisinene kan forårsake hallusina-
: sjoner, mani 0g psykoser. Likevel er det bare på

: seks år her til lands en dobling av barn som får
denne medisinen bare på seki år.

0g hva forteller massevaksineringen mot svine-
influensa om ansvarlighet 0g troverdighet hos

I myndigheter og legestand? Tidligere leder for Eu-

: roparådets helsekomite, Wolfgang Wodarg, har
, kalt massevaksineringen for vår tids største medi-
, sinskandale.

The British Medicol Journol har i to rapporter av-
slørt et samrøre og politisk konupsjon mellom
WHO som erklærte pandemi o! Big Pharma som
er mye mer omfattende enn en kan forestille seg.
Big Phormo har sine fanSarmer langt inne i politis-
ke organ 0g styrer dem. Norske nnyndigheter 0g le-
gestand slukte propagandaen fra Big Pharmo med
hud og hår. 0g da er det kanskje slik som profes-
sor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk sier, at
troverdigheten ligger i grus? Hvor er den omfatten-
de fagkritikken som Nylehn postulerer?

0g med hensyn til naturmedisin: Kan Nylehn doku-
mentere et eneste dødsfall som følge av natur-
medisin i Norge eller resten av verden?

0tto Bjelland, cand.polit. og naturterapeut


