MAASÄTEILYN

E TIN
TOIVEITA ASUMISVIIHTYISYYDEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN :
HAITALLISESTA SÄTEILYSTÄ KÄRSIVILLE HENKILÖILLE (koosteaineistoa �edotusvälineistä)
Aamutohtorit-ohjelmassa 09.05.2018 lääkäri/tutkija ja erikoislääkäri puhuivat ohjelmassa 1,0
miljoonan suomalaisen olevan sairaita, joiden sairauksiin lääke�ä ei ole löytynyt. Suomalaisia
vaivaa STRESSI, une�omuus; unilääkkeet eivät tehoa, levo�omuus, suonenvedot, kipu�lat. Hoitama�omia ja hoidontarpeessa olevia henkilöitä vaivaavat korkeat sokeriarvot, verenpaine, masennus, sydäninfark�, sairaslomat, poissaolot töistä ja eläköityminen. Hoitotoimenpiteitä tarvi�aisiin
työvireyteen ja stressiin
—
Miksi aina väsy�ää? Yleislääke�eteen erikoislääkäri vastaa po�laan kysymykseen: ”Taustalla voi
olla jokin fyysinen sairaus tai psyykkinen sairaus. Aina syitä ei kuitenkaan löydy ja silloin puhutaan
epäspesiﬁstä väsymyksestä. Jos ei nuku rii�äväs�, ei ole ihme, e�ä aina väsy�ää. Suurimpana
syynä on masennus ja stressi.”
—
Stressi ja miksi olen aina väsynyt? Lääkäri vastaa kysyjälle: ”Masennus on yksi yleisimmistä
sairauksista, joka aiheu�aa väsymistä ja uupumista. Siihen lii�yy usein vähentynyt yöuni ja unen
laadun huononeminen.”
—
Työikäisten muis�ongelmien taustalla on usein stressi ja väsymys. katkonaiset unet eivät puhdista
aivoja kunnolla. Jos yöuni on huonoa ja katkonaista, aivot eivät puhdistu kunnolla ja kerry�ävät
haitallisian aineita. Seurauksena Stressi ja väsymys.
—
Aikakausilehdissä terveydenhoidon asiantun�jat kertovat lukijoille ja nukahtamislääkkeiden
käy�äjille, e�ä olisivat kiinnostuneita �etämään sekä kertomaan miksi ja miten unirytmi voitaisiin
korjata ja au�aa vinksahtanut unirytmi jälleen kuntoon.
—
Kun asiat eivät pysykään enää hanskassa. Työikäisten muis�ongelmien taustalla on usein stressi ja
väsymys. Pitkäaikainen une�omuus on terveysriski.
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TIEDOTUSVÄLINEISTÄ POMITTUJA HÄTÄHUUTOJA SÄTEILYN HAITOISTA
Olen kokenut 900 yötä pahinta kipua
Une�omuus on karmea polku muihin terveysongelmiin
Miksi uni ei tule
Une�omuus aiheu�aa sairauspoissaoloja
Stressi al�staa sydämen lisälyönnille
Miksi kärsin jatkuvasta väsymyksestä mikä voi olla syynä
Työuupumuksesta itku – tai raivokohtaus on työssä vakavaa
Muis�vaikeudet kun asiat eivät pysykään enää hanskassa
Työstressi voi tuplata perussairaan miehen kuolin riskin
Unitutkijallakin on silloin tällöin uniongelmia
Suomalainen kärsii une�omuudesta työntekijöiden kunto rapistuu
Aamutohtorit TV ohjelmassa 9.5. 2018 ”Puhuivat n. 1,0 miljoonan Suomalaisen olevan sairaita,
joiden sairauksiin ei ole lääke�ä löytynyt.”
Helsingin Yliopiston uniprofessorit kertovat tutkimuksistaan. ” Joka viides suomalainen kärsii
une�omuudesta.
MUUTAMIA ESTINLAITTEIDEN KÄYTTÄJÄPALAUTTEITA
”MAHTAVAA Ole�e tehneet keksinnöllänne todella suuren helpotuksen kaikille niille ihmisille,
jotka kärsivät näistä eri syitä johtuvista säteilyongelmista.”
”Emme voi kuin esi�ää lämpimät kiitokset työryhmällenne. niin mi�auksista kuin estolai�eiden
asennuksesta asumisen ja hyvinvoin�mme parantamiseksi.”
”Lämpimät kiitokset Es�n – Laite työryhmälle jotka ole�e maasäteilynestolai�eiden
kehi�ämistyössä mukana, jatkakaa lai�eiden valmistusta ja laajami�aises� koko Suomeen.”
”Voimmekin kii�äen ilmoi�aa, e�ä asunnossamme voimme asua maasäteilyvapaas� ja siitä
voimme kii�ää lai�eiden asentajaa Risto Sko�mannia. Voimme myöskin lämpimäs� suositella
maasäteilyn estolai�eita henkilöille ja perheille joilla on säteilyhai�oja kodeissaan.”
”Lai�eiden asennuksen jälkeen kodissamme ei enää ole havai�u säteilyn merkkejä. Yöunen laatu
on parantunut, jalkojen paleleminen helpo�unut, sekä krampit hävinneet kokonaan.”
“Tein testejä kodissani kymmeniä kertoja ja aina lai�eet toimivat kun ne oli asenne�u päälle kun
pois�n yhden sauvan säteily palasi he� kohteeseen. Aina kun käy�n neljää es�n- sauvaa säteilyä
ei esiintynyt. HYVÄ KEKSINTÖ VOIN SUOSITELLA ESTIN – LAITTEITA LÄMPIMÄSTI HAITALLISEN
SÄTEILYN ESTOON.”
RISTO SKOTTMAN
puh: 0505468365
sähköpos�: risto.sko�man@gmail.com
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