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TÄSTÄ LÄHDETTIIN / FOR STARTERS
Tapaus A:lla diagnosoitiin MS vuonna
2007 hänen ollessaan 29 –vuotias.
Ensimmäinen MS-oire vuotta aiemmin oli
ollut vasemmanpuoleisten raajojen
heikkous.

Tapaus B sai MS-diagnoosin 47-vuotiaana
vuonna 2016. Oireilu oli alkanut vuotta
aiemmin oikean näköhermon
tulehduksella.
He olivat tuloksetta käyttäneet mm.
dimetyylifumaraattia, interferoni beta1a:a,
glatirameeriasetaattia sekä kortisonia sekä
suun kautta että suonensisäisesti. Kumpikin
heistä oli kärsinyt lääkkeiden sivuvaikutuksista.
Ne olivat heikentäneet heidän elämänlaatuaan
entisestään.

Participant A was diagnosed with MS at
the age of 29 in 2007.

Participant B was diagnosed at the age of
47 in 2016. The first symptom year before
diagnose of MS had been right-sided
opticus neuritis.

TAPAUS A / PARTICIPANT A

”Kun aloin ymmärtää asiayhteyksiä, avasin elämässäni uuden lehden.
Tajusin, etteivät lääkärini, neurologini tai perheeni voi saada minua kuntoon.
Minun täytyi tehdä se itse. Päätin keskittyä elämässäni toipumiseen ja parantumiseen. ”
https://www.conordevine.com/conors-story

AIEMMAT RUOKAVALIOT
- DIETS BEFORE WFPBD
VILJOJA: Riisiä, kauraa, leipää
PALKOKASVEJA: Keitettyjä papuja
VIHANNEKSIA: Porkkanoita, lehteviä vihreitä kasviksia ja
parsakaalta. HEDELMIÄ: Omenoita ja banaania.
ELÄINTUOTTEITA: Kanaa, nautaa, kalaa, juustoa, makkaraa, voita.
HERKKUJA: Suklaata, kakkuja, keksejä, pizzaa.
VILJOJA: Pastaa, riisiä, täysjyväjauhoja, kauraa, kuskusia.
PALKOKASVEJA: Linssejä, kikherneitä, paria laatua papuja, osa
säilykepapuja, herneitä.
VIHANNEKSIA 3-4 annosta päivässä: Perunaa, parsakaalta,
kaalta, salaattia, paprikaa, pinaattia, säilyketomaatteja ja –
maissia, sipulia ja valkosipulia.
HEDELMIÄ ja MARJOJA 1-2 annosta päivässä: Omenia, banaania,
kausimarjoja.
PÄHKINÖITÄ ja SIEMENIÄ yhteensä 2 annosta päivässä: Kookosta
kuivattuna ja tuoreena, maapähkinöitä, saksanpähkinöitä, cashewpähkinöitä, manteleita, auringonkukansiemeniä.
PROSESSOITUJA RUOKIA: Kookosmaitoa ja –öljyä, öljyjä
ruuanlaitossa,vegaanisia teollisia levitteitä, makkaroita ja
hampurilaisia, kaurakeksejä, vegaanista jäätelöä, pari kertaa
viikossa paistettuja ruokia Take Awayna tai ulkona syödessä.
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MUUTOS / THE CHANGE
Molemmat tekivät päätöksen vaihtaa
tehottomiksi tai sietämättömiksi toteamansa
lääkehoidot kokokasvisruokavalioon (WFPBD)
keväällä 2016.
Sen jälkeen kumpikin koki yhden
pahenemisvaiheen:
- A:n oikea jalka puutui ja halvaantui
väliaikaisesti lääkkeiden lopetusvaiheessa
huhtikuussa 2016.
- B:n oikea näköhermo tulehtui marraskuussa
2019 - viimeistä kertaa.

Both participants opted out of medical
management of MS and started following a
WFPBD at springtime 2016.
At the time of stopping medications
one single flare-up occurred to A:

and later to B:

but nothing else since implementing WFPBD.

WFPBD = Whole Foods Plant Based Diet

MS-TAUDIN RUOKAVALIOHOITO
WFPBD AS A TREATMENT OF MS
TÄYSJYVÄVILJOJA: Riisiä, kauraa
PALKOKASVEJA: Monenlaisia papuja ja linssejä, kikherneitä ja herneitä
VIHANNEKSIA: Paprikaa, porkkanaa, kukkakaalta, parsakaalta ja sipulia runsain
mitoin joka aterialla.
HEDELMIÄ ja MARJOJA: Banaaneja, appelsiineja, omenaa, päärynää, melonia,
mustikoita
PÄHKINÖITÄ: manteleita ja cashew-pähkinöitä
EXTRAT: Satunnaisesti makeita herkkuja.

A

TÄYSJYVÄVILJOJA: Speltti- ja emmervehnää, täysjyväriisiä, hirssiä, tattaria,
kvinoaa, kauraa, ohraa ja maissia.
PALKOKASVEJA: Monenlaisia linssejä, papuja ja herneitä sekä luomutofua.
VIHANNEKSIA 8-10 annosta päivässä: Monipuolisesti juureksia peruna ja bataatti
mukaanl lukien. Lehteviä vihreitä kasviksia. Tomaattia, kurkkua, parsakaalta,
kaalta, kurpitsaa, paprikaa, selleriä, sieniä, sipulia, purjosipulia, valkosipulia.
HEDELMIÄ ja MARJOJA 2-3 annosta päivässä: Omenia, päärynöitä, banaania,
tuoreita ja pakastemarjoja, passionhedelmää, luumuja, persikkaa, melonia,
mangoa, greippiä, sitruunaa ja limeä.
SIEMENIÄ: Päivittäisten pellavansiementen lisäksi vaihdellen chin, kurpitsan,
hampun tai seesamnsiemeniä yhteensä ruokalusikallinen päivässä.
PÄHKINÖITÄ: Saksanpähkinöitä, cashew-pähkinöitä, manteleita,
pekaanipähkinöitä, männynsiemeniä yhteensä 28 g päivässä.
KASVIMAITOA 5 dl päivässä.
MAUSTAMISEEN: Kurkumaa, inkivääriä, korianteria, persiljaa ja tamarindia.
Vaahterasiirappi, dijon –sinappi, omenaviinietikka, ravintohiivahiutaleet
EXTRAT: Harvoin jotain herkkua kuten vegaanista jäätelöä, Alpron
vaniljakastiketta ja vegemakkaraa. EI palmuöljyä sisältäviä tuotteita.

B

NÄIN KÄVI / THE RESULTS
Now the participant A (photo on the left) has
been free of medications for five years and
B for four years.
Both are less fatigued and physically active:
- A runs marathons and participates Iron
Man and thriathlon competitions.
- B does yoga and runs half-marathons.
Henkilö A (kuva yllä) ei ole tarvinnut
lääkityksiä viiteen vuoteen, B on ollut niistä
vapaa viimeisten neljän vuoden ajan.
Molempien uupumus on hellittänyt ja he ovat
fyysisesti aktiivisia:
- A juoksee täysmaratooneja ja osallistuu
Teräsmies –ja triathlon -kisoihin.
- B joogaa ja juoksee puolimaratoneja.

https://www.conordevine.com/conors-story
https://www.conordevine.com/blog
https://www.conordevine.com/podcasts

The book can be ordered:
https://www.amazon.co.uk/dp/153
9877841/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qi
d=1490702646&s=books&sr=1-1

Next in English

MIKÄ ON ÄÄRIMMÄISTÄ?

Valtaosa suomalaislääkäreistä tuskin on
kokokasvis-ruokavaliosta (WFPBD) ja sen
hoitotuloksista kuullutkaan. Lääkäreidenkin
luottamusta nauttivat potilasyhdistykset sekä
elintarvike- ja lääkeyhtiöiden kumppanuuksista
hyötyvät muut organisaatiot kun eivät (ainakaan
vielä) ole innostuneet siitä kertomaan.

Yo. otsikko on kesän 2021 Diabetes –lehdestä.
Kokokasvisruokavaliota pidetään lääkäripiireissä
”äärimmäisenä” hoitona, vaikka sen
"sivuvaikutukset" ovat positiivisia – tulehdus kun
lievittyy kaikkialla minne veri kiertää.
Miksi? Vastaus luentosarjassani
Ruoka olkoon lääkkeesi, tässä linkki Osa 1:een:
https://www.youtube.com/watch?v=N4ws5-d0IkA

Elämäntapalääketieteessä lääkehoitoja käytetään
niin kauan kuin on tarvetta. Siinä missä MS-taudin
hallintaan käytettävät lääkitykset maksavat
tyypillisesti 1000 euroa kuussa, jopa
parantumiseen johtavan WFPBD:n päiväkustannus
(sis. B12 & D-vit.) on parhaimmillaan alle 3 euroa:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkoo
tut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU.pdf
Suomessa esim. Terveysprojekti Karpalo auttaa
ihmisiä intensiivisen elämäntapamuutoksen alkuun
https://terveysprojektikarpalo.fi/tietoa-karpalo-projektista/

”Blindness is
acceptable.”

Define ”EXTREME”.

Headline in
Finnish Diabetes
Association`s
magazine 2021.

Most of Physicians aren`t aware the power of WFPBD.
Pharmaceutical companies with their partners have no
interest in sharing information about it.

LOAD FREE APP Daily Dozen by
Dr. Michael Greger / NutritionFacts.Org

Whole Foods Plant Based Diets are even described as
”extreme”, though the ”side effects” of this diet are
positive, since inflammation ceases everywhere where
blood flows

CHECK OUT:
Plant Based Health Professionals UK
https://plantbasedhealthprofessionals.com/

Lifestyle medicine uses medicines as adjuvant - only
when and as long as needed.

https://nutritionfacts.org/daily-dozen-challenge/

Physicians Association for Responsible Medicine
https://www.pcrm.org/

Modern biological medicines used for management of MS cost around 1000 euros per month.
WFPBD can be propelly followed even under 3 euros per day – and that price includes supplements:
B12 1-2 mg weekly and D3 –vitamin 1 ug/kg daily. Remember to take care of iodine (400 ug from seaweeds or 150
ug from supplement daily) and zinc (from wholegrains, nuts, seeds & nutritional yeast).

