
137. TIETO LISÄÄ TUSKAA 

 

Nykypäivän tietotulvassa, varsinkin netissä, on paljon väärää tietoa, josta asiatiedot pitäisi osata erottaa. 
Kirjat ovat turvallisempia, niiden tieto on useammin luotettavaa. Nyt korona-aikana todenperäinen tieto 
rokotteista ja niiden ottamiseen valmistautumisesta on ensisijaisen tärkeää. 

Maaseudun Tulevaisuus 22.10.2021 kertoo tekemästään kyselystä, jossa tiedusteltiin tuhannelta 
kansalaiselta, pitäisikö koronarokotteen ottaminen säätää lailla pakolliseksi. Lähes puolet suhtautui lakiin 
myönteisesti. Tiedotus on siis onnistunut. Ihmisten hyvinvointia se ei kuitenkaan ole parantanut. Tulee 
mieleen vanha sanonta: ”lue enemmän, luulet vähemmän.” Lue yksi kirja rokotteista ja niiden vaikutuksista 
ja silmäsi ehkä avautuvat, alat ymmärtää rokotusten kauaskantoiset haitat.  

Tämä kirja on Elina Hytösen ja Kirsi Lohtajan kirjoittama tutkimus rokotteista vuodelta 2018: Rokotteet ja 
vaiettu tieto. Kirja julkaistiin siis juuri vähän ennen koronaviruksen leviämistä Eurooppaan. Sen jälkeen 
rokotteisiin ja niiden haittavaikutuksiin on kiinnitetty enemmän huomiota, ja lääketehtaat ovat pakon edessä 
joutuneet kehittämään tuotteitaan. Mutta vauvoille ja pikkulapsille annettavissa rokotuksissa ovat luultavasti 
entiset myrkyt jäljellä. Tunnen surua nyt odottavien nuorten äitien takia: he ovat joutuneet ottamaan 
koronarokotukset, joista saattaa seurata pitkäaikaista vahinkoa. 

Uuden Suomen nettiuutiset kertoi 19.10.2021 Pelastetaan Suomen lapset -julistuksesta, jonka 37 lääkäriä oli 
allekirjoittanut ja siinä vaatinut lasten säästämistä koronarokotteelta. Lääkäriliitossa julistus herätti 
”äärimmäistä hämmästystä” ja siellä mietittiin, miten koulutettu lääkäri voi olla noin pihalla ja jopa 
vastuuton. Olen toista mieltä: Nämä harvat lääkärit ovat ymmärtäneet rokotteen kauaskantoiset 
haittavaikutukset ja haluavat suojella lapsia niiltä. Korona ilmenee lapsissa lievänä kulkutautina, jonka 
sairastettuaan lapsi on ilman rokotusta, luonnollisesti, immuuni. Lapsen omaa immuunipuolustusta ei ole 
tällä rokotuksella vahingoitettu. Hoitoa voidaan vielä tehostaa antamalla isot määrät C-vitamiinia useaan 
kertaan päivässä. Myös D-vitamiinitasoa on tärkeää kohottaa, molemmat suhteessa lapsen painoon ja ikään.   

Kertomani 360-sivuisen teoksen lopussa on luettelo hyödyllisistä kirjoista, jotka avaavat monipuolisesti 
näköalaa lääketeollisuuden salattuun maailmaan. Osan kirjoista olen lukenut ja lukemani perusteella 
suosittelen niitä, muista kirjoittajista tiedän heidän olevan luotettavia ja asialleen omistautuneita. Kirjan 
luetteloon lisään omasta puolestani Paavo Airolan kaikki 1970-luvulla suomennetut kirjat. Niitä ei enää ole 
myynnissä, mutta hyvällä onnella niitä saattaa löytyä kirjastoista tai antikvariaateista.  

Pari sanaa torjuntamyrkky glyfosaatista, jota Hytösen/Lohtajan kirjan mukaan myös esiintyy rokotteissa. 
Glyfosaatin runsas ja jatkuva käyttö on johtanut siihen, että eteläisessä Amerikassa ja Paraguayssa syntyy nyt 
neljä kertaa tavallista enemmän aivottomana (ei painovirhettä) syntyneitä lapsia, samoin pieniaivoisia lapsia 
(sivu 273). Kun EU:ssa äänestettiin glyfosaatin käytöstä, muutama suomalainen meppi äänesti käytön 
jatkamisen sallimista. Tämä on hyvin lyhytnäköistä ajattelua, jota ei millään argumenteilla voi kestävästi 
puolustaa. Tulevaisuutemme on luomuviljelyssä eikä suurissa, myrkkyä tihkuvissa vehnäpelloissa. 
Siirtymäajan ollessa 2-3 vuotta luomuviljely joutuu jo sen takia valitettavan kauan odottamaan.  

Tieto lisää tuskaa, mutta on kuitenkin parempi tietää totuus kuin olla pihalla Lääkäriliiton kanssa. 
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