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Tittel: Tove fikk ryggen ødelagt

Ingress: - John Pearsall er en farlig mann 
Tove Hirth (37) advarer mot John Pearsalls alternative 
behandlinger. Hun fikk ryggen ødelagt for 15 000 kroner.

Byline: Hilde Schjerve Vigdis Alver
Brødtekst: - Jeg følte en stor lettelse da jeg så oppslaget i Dagbladet. 

Endelig skriver media om John Pearsall, en mann som sikkert 
har hjulpet mange, men som også har ødelagt mange. Han er en 
farlig mann, sier Tove Hirth. 
Den 37 år gamle Oslo-kvinnen hadde lenge slitt med 
ryggproblemer, da hun høsten 2005 fikk tips om å oppsøke John 
Pearsalls Himmelske Chi kung senter i Oslo. Det skulle hun 
aldri ha gjort. 
- Behandlingen hans ga meg alvorlige ryggplager som jeg ikke 
vet om jeg noen gang blir kvitt, sier Hirth. 
Karismatisk mann 
Som Dagbladet skrev i går, driver australske John Pearsall og 
hans norske kone Lena alternativ behandling av alvorlig syke 
pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (ME). 22 pasienter 
som nå er under behandling, har forskuddsbetalt 200 000 for et 
ti ukers opplegg. Hirth er sjokkert. 
- Jeg blir forbannet og fortvilet over at han kan ta så høy 
betaling for en sykdom som ingen vet sikkert hvordan man skal 
behandle. Dette er sjuke og desperate mennesker. Noen blir 
kanskje friske, men andre risikerer å bli ødelagt, sier Hirth. 
Hun hadde slitt med ryggen ei tid, men aldri vært sykemeldt på 
grunn av det, da hun startet behandling hos Pearsall. Hun 
oppfattet ham som en enormt karismatisk mann, lyttende og 
interessert. Etter to og en halv times prat og berøring 
gjennom klærne stilte han diagnose. 
- Uten røntgen eller MR konkluderte han med at jeg hadde fem 
centimeter skjevstilling i hofta, og at jeg hadde hatt det 
siden jeg var ti år. Han sa også at jeg hadde låsninger i 
flere ryggvirvler. Det var jo sprøtt, men han virket så 
overbevisende, sier Hirth. 
Tøft program 
Hun ble satt på en beinhard diett hvor hun måtte kutte ut 
alkohol, røyk, melkeprodukter, sukker og karbohydrater. I 
tillegg skulle hun gjennomføre et to-tre timers 
treningsprogram, hver dag. To-tre ganger i måneden var hun hos 
Pearsall og ble utsatt for det hun kaller ekstrem manipulering 
av ryggraden. 
- Han startet ved halebeinet og manipulerte hele veien opp til 
virvlene i nakken. En så utrolig tøff behandling river deg ned 
både fysisk og psykisk, sier Hirth. 
Pearsall lovte at hun ville bli 95 prosent bedre etter fire 
måneder. I stedet ble Hirth bare dårligere og dårligere. Da 
hun tok dette opp med Pearsall, ble han rasende. 
- Han gnistret og ropte «How dare you». Han sa at jeg burde 
være takknemlig for at jeg ikke hadde blitt verre, for jeg 
kunne bare ved å snu meg risikere å oppleve en smerte så sterk 
at ingen medisiner ville hjelpe. På grunn av feil i 
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ryggvirvlene, mente han jeg var i faresonen for å få både 
livmor-og tykktarmskreft. Som prikk over i-en la han til at 
jeg dessuten hadde svakt hjerte og psyke, siden jeg er 
homofil. Da tenkte jeg bare, denne mannen gal. Jeg må ut 
herfra, sier Hirth. 
Sykemeldt i fem uker 
På dette tidspunktet hadde Hirth vondt i ryggen både når hun 
lå, satt, sto og gikk. I fem uker var hun hundre prosent 
sykemeldt. Fastlegen hennes sendte henne på røntgen og MR. Der 
ble det bekreftet at skjelettet hennes var i skjønneste orden. 
Skjevstillingen i bekkenet var 0,5 centimeter, ikke fem som 
Pearsall hevdet. Hirths ryggproblemer var muskulære. 
- Jeg var livredd etter dette, og torde ikke å oppsøke en ny 
behandler før det hadde gått lang tid. Han ble sjokkert da jeg 
fortalte hva jeg hadde vært igjennom, men sa at jeg var langt 
ifra den eneste. Pearsall var velkjent, sier Hirth. 
Rettens vei 
I flere perioder har Tove Hirth vært sykemeldt på grunn av 
hekseskudd-liknende smerter som oppstår akutt i ryggen. Hun 
takker Verkstedet ledd- og muskelklinikk for at hun nå er 
tilbake for fullt som lærer og skulptør. 
- Moren min gikk også til behandling hos Pearsall og ble 
verre. Det viste seg at vi hadde fått nøyaktig samme diett, 
treningsopplegg og behandling, selv om vi hadde helt ulike 
diagnoser. At han ikke legger opp mer individuell behandling, 
er det som skremmer meg mest i forhold til disse 
ME-pasientene. Ingen vet hvordan de har det om noen måneder, 
sier Hirth, som selv kjenner flere med ME-diagnosen. 
Å klage til Helsetilsynet nytter ikke. Pearsall er ikke 
autorisert helsepersonell. Ingen fører tilsyn med alternativ 
behandlere. Hirth har vurdert å gå rettens vei. 
- Men hvem har helse og penger til å gjøre det? Selv tapte jeg 
15 000 kroner. Det er tross alt småpenger i forhold til den 
svinaktige summen han krever nå.

Bildetekst: ADVARER: Tove Hirth (37) hadde lenge sitt med ryggproblemer, 
da hun oppsøkte John Pearsalls Himmelske Chi kung senter i 
Oslo. Det skulle hun aldri ha gjort. - Behandlingen hans ga 
meg alvorlige ryggplager som jeg ikke vet om jeg noen gang 
blir kvitt, sier Hirth. Foto: Henning Lillegård

Emneord: ALTERNATIV MEDISIN
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