Sähköherkkyys liittyy sähkömagneettisiin kenttiin
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ehdissä on viime aikoina julkaistu
artikkeleita ympäristöherkkyyksistä kuten sähköherkkyydestä.
Työterveyslaitoksen Markku Sainiota
on haastateltu asiantuntijana. Sähköherkkyydessä, kuten muissakin ympäristöherkkyyksissä, on Sainion mukaan
kyse vain oppimisreaktiosta joka syntyy,
kun herkistynyt on tietoinen altistumisestaan vaaratekijälle. Sainio ohjeistaa,
että herkistyneiden pitäisi lakata välttelemästä sähkömagneettisia kenttiä,
toksisia kemikaaleja, hajusteita tai hometaloja jne.
Työterveyslaitoksen Sainio sivuuttaa kansainvälisissä kyselytutkimuksissa herkistyneiltä tulleen tärkeän viestin.
Juuri altistusta välttämällä potilaat pääsääntöisesti kuntoutuvat. Altistumisella

sen sijaan on täysin päinvastaiset seuraukset - herkistynyt menettää terveyden ja työkyvyn. Näiden tosiasioiden
valossa esimerkiksi kanadalaisella ympäristöklinikalla työskentelevä asiantuntijalääkäri Roy Fox suosittaa välttämään oireita aiheuttavia tekijöitä, koska
muuta asianmukaista hoitoa ei toistaiseksi ole.
Tuoreen italialaisraportin (Luca et al.
2014) mukaan sähköherkkyydessä voi
olla kyse elimistön fyysis-kemiallisesta
stressireaktiosta. Tämä ilmeni laboratoriotutkimuksissa selvitettäessä hapettuneen koentsyymi Q10 ja koentsyymi Q10
välistä suhdetta. Sähköherkillä todettiin
hapettunutta Q10-koentsyymiä merkittävästi enemmän terveeseen kontrolliryhmään nähden. Kyseinen entsyymi on tärkeä ihon suojaamisessa fyysis-kemiallisia
stressitekijöitä vastaan. Toinen havainto
liittyi genotyyppianalyysiin, jossa nähtiin
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liittyviin oireisiin.
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mutaatio tietynlaisissa geenien muodoissa, mikä ennusti sähköherkkyyden kehittymisen riskin jopa 9,7-kertaiseksi terveeseen kontrolliryhmään nähden.
”Sähköherkkyyttä täytyy olla olemassa. Muussa tapauksessa olisi kyse
yhdestä ja ainoasta hyvin poikkeuksellisesta ympäristöfaktorista, jonka vaikutuksille ei olisi olemassa muita herkemmin reagoivaa alaryhmää. Kaikilla
vastaavilla alueilla tällainen alaryhmä
esiintyy. Miksi sähkömagneettiset kentät olisivat tässä suhteessa poikkeus?
Tarvitsemme nykyistä tasokkaampaa
tieteellistä tutkimusta selvittääksemme
alaryhmän laajuuden ja määrittääksemme, minkä tasoiset sähkömagneettiset
kentät oireita aiheuttavat”, kommentoi
Helsingin yliopiston dosentti Dariusz
Leszczynski. Leszczynski tutki 15 vuoden ajan matkapuhelinsäteilyn biologisia vaikutuksia tutkimusprofessorina ja
laboratoriojohtajana Säteilyturvakeskuksessa. Leszczynskin ihoaltistuskokeessa (2008) terveillä koehenkilöillä
nähtiin, että matkapuhelinsäteilylle altistettu käsivarren iho reagoi solutasolla
poikkeavasti altistamattomaan ihoalueeseen verrattuna. Tilastollisesti merkitsevät erot nähtiin biopsioissa.
Lisäksi matkapuhelinsäteilyn on todettu aiheuttavan unihäiriöitä, EEGmuutoksia, glukoosiaineenvaihdunnan
vaihtelua sekä vaikutuksia kognitiivisiin
toimintoihin. Pitkäaikaiskäytössä on ilmennyt mahdollisesti kohonnut syöpäriski.
Nykytieteen valossa liiallisen altistumisen välttäminen on siis perusteltua. Kyse
on merkittävästä kansanterveydellisestä
ongelmasta, sillä laaja kyselytutkimus ympäristöherkkyyksien päällekkäisyydestä
(Palmquist et al. 2014) Ruotsin Västerbottenista osoittaa, että 22% asukkaista
oireilee. Suhteutettuna Suomen väkilukuun ympäristöherkkyydet koskettaisivat yli miljoonaa ihmistä ja täten kaikkia
yhteiskunnan sektoreita. Kestääkö terveydenhuoltomme näin mittavan haasteen?
Ennalta ehkäisemisen merkitys kasvaa
tässäkin kansanterveysongelmassa.

Tehokas ja monipuolinen apu
arjen haasteisiin!
•
•
•
•
•

lisää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä
edistää palautumaan fyysisestä rasituksesta
vaikuttaa huomiokykyyn ja mielialaan
torjuu stressiä
kasviantioksidantti solujen suojaksi

kuva :Thomsas Bresson
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Uuden ajan naiseus
ja puhdas antaminen
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valoa elämäntilanteeseen
avuksi aikaasi
Lisätietoa: https://sites.google.com/site/astrologisiatulkintoja/home
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eminiinienergia on oikea runsaudensarvi! Erittäin hyödyllistä onkin
tutkia, miten naiseus on opetettu
kulkemaan maskuliinienergian reittejä
käyttäen. Se toki on ollut tärkeä kehitysaskel, mutta ajat ovat muuttuneet ja nyt pääsemme luomaan uutta naiseutta yhdessä!
Antaminen on usein naisille paljon
tutumpaa kuin vastaanottaminen. Olemme tottuneet huolehtimaan kaikista muista ja ottamaan kokonaisuuden huomioon.
Mitä jos uudistaisimme sitä kuitenkin
hieman?
Ensiarvoisen tärkeää on luopua uhrienergiasta antamisessa, joka leimaa yleisesti naisten menneisyyttä kollektiivisesti pitkälle taaksepäin. Naisen tehtävä
on ollut synnyttää ja kasvattaa uusia ihmisiä, pitää huolta kaikista ympärillään
ja kodista. Sen lisäksi hoitaa lukuisia hyvin fyysisiäkin tehtäviä, kuten pitää huolta viljelyksistä ja kotieläimistä. Useissa
elämissämme emme ole saaneet seurata
unelmiamme, vaan olemme saaneet kuulla missä naisen paikka on - kotona. Ei siis
ole ihme, jos kotiympäristö, parisuhteet ja
äitiys kirvoittaisivatkin sen uhrin meissä
esille.
Tämän harjoituksen tarkoituksena
olisi kiinnittää huomiota siihen, miten
annamme. Teemmekö sitä siksi, koska
kuuluu - meiltä odotetaan sitä, uhrautuen, haikeudella, että tämähän on jo
tuttua, aina minä annan ja annan eikä
koskaan riitä. Se on juuri sitä uhrin painolastia. Keskitytään vain antamaan puhtaasti, sydämestä ilman, että kenelläkään
on odotuksia sen suhteen, mitä sen pitäisi olla tai millaista. Sinulla on vapaat kädet antaa juuri sitä, mitä sillä hetkellä haluat - aikaa, olkapään, hyräilyä, läsnäoloa,
energiaa, lempeyttä, myötätuntoa, hipsutuksia. Vältä kuitenkin niitä sinulle jo tut-
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Ohjattu tukiryhmä
Kaikenikäisille muutos- tai
murrostilanteessa oleville naisille!

Suljetut, enintään 10 osallistujan ryhmät kokoontuvat
2 kertaa kuukaudessa Turussa ja Helsingissä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset arkisin klo 9-17
puh. 040-857 65 12 ja mail@eosita.com
Lisätietoja myös osoitteesta: www.eosita.com
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Mia Heikkonen

Puh: 044 5182472
www.elaimesikertoo.fi
Service även på svenska.

tuja reittejä, kun tarjoat kahvit jollekin tai
kutsut teelle. Luo jokin uudenlainen tilanne ja haasta itseäsi hieman! Harjoituksen
voi tehdä tietysti myös naisen kanssa ja se
on tosi ihanaa olla naisten kesken feminiinisesti läsnä! Itselleni oli ainakin helpompi aloittaa siitä, koska se tuo aivan uudenlaisen haavoittuvaisuuden tilanteeseen ja
itseen. Kuitenkin, jos sinulla on mahdollisuus ja kun tunnet itsesi valmiiksi, niin
kokeile miten maskuliinienergia reagoi sinun uudenlaiseen energiaasi ja kosketukseesi! Voitte kaikki yllättyä positiivisesti!
Kyseessä ei ole siis vain pelkkä kosketusharjoitus, vaan feminiinienergian
välittäminen eri tavoin. Luo tilanne, jossa voit tuntea itsesi vapautuneen naiselliseksi. On ihanaa, jos pystyt ottamaan paljon ihokontaktia, mutta tee se juuri sillä
asteella, millä tunnet olosi mukavaksi. Feminiinisyys on paljon lempeyttä, rakkautta, ymmärrystä ja hyväksyntää sydämen
pohjasta saakka. Anna kosketuksesi välittää niitä! Tyyli vapaa!
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ENERGIAHOITOA!
• Käsillä parantaminen
ja kaukohoito.
• Hyviä tuloksia.
• Myös kotikäyntejä
(mielellään 4-5 hlöä)
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Tämä harjoitus on osa ilmaista nettikurssia, joka löytyy
osoitteesta www.soulschoolinternational.com
Tervetuloa uudistamaan naiseutta ja kehittämään itseä
etäresurssien kautta!

Myös kotikäyntinä
Klassiset/urheilu hieronnat:
30 min-15e,45 min-20e

60 min-25e,90 min-40e

Lymfahieronta:30e
Energiahoidot:30e
Aromaterapeuttiset hieronnat:30e
Lämpöhoito:+5e
Lahjakortit
Kuuvuorenkatu 24 20540 Turku
Puh: 045 237 2349
Email: ilkka.rainio@pp.inet.fi
www.ilkkarainio.com
Hierontaterapeutti, Urheiluhieroja,
Lymfahoitaja Ilkka Rainio

