
Aminohappoanalyysin kysymyslomake 

 

Osa 1:  Oletko tumman pilven alla? 

3 Onko sinulla tapana olla negatiivinen; onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä? 

3 Oletko huolestunut ja ahdistunut? 

3 Onko sinulla tunteita kuten itsekriittisyys ja syyllisyys, huono itsetunto ja 

itseluottamus? 

3 Onko sinulla jatkuvaa/toistuvaa vihan tunnetta tai hyödyttömiä ajatuksia, joita et saa 

pois mielestäsi esim. iltaisin kun olet käymässä nukkumaan? 

3 Onko käyttäytymisesi pakkomielteistä? Onko kompromissien tekeminen vaikeaa? 

Oletko perfektionisti, kontrollifriikki? Oletko tietokone-, TV- tai työnarkomaani? 

3 Inhoatko talvea tai pimeää säätä? Podetko syys-/talvimasennusta (olet 

surumielinen)? 

2 Oletko ärtynyt, kärsimätön, vihainen tai hermostunut? 

3 Oletko pelokas ja ujo? Hermostutko korkeista paikoista, lentämisestä, suljetuista 

tiloista, julkisesta esiintymisestä, hämähäkeistä, käärmeistä, lepakoista, kodista 

poistumisesta, tai vielä jostakin muusta? 

2 Onko sinulla ollut paniikkikohtauksia (sydämen lyöntinopeus kohoaa, on vaikea 

hengittää)? 

2 Onko sinulla PMS-oireita (kuukautisten aikana), mielialan vaihteluita, itkuisuutta, 

vihan tunnetta, masennusta? 

3 Inhoatko kuumaa ilmaa? 

2 Oletko yöpöllö, onko sinun vaikeaa saada nukutuksi vaikka haluaisitkin? 

2 Nukutko levotonta unta, heräätkö öisin tai heräätkö liian aikaisin aamulla? 

3 Otatko rutiininomaisesti makeaa tai viiniä tai marihuanaa iltapäivisin, iltaisin tai 

keskiyöllä mutta et päivisin? 

2 Saatko urheilusta helpotusta edellä mainittuihin oireisiin? 

3 Onko sinulla ollut fibromyalgiaa (selittämätöntä lihaskipua) tai TMJ (kipua, jäykkyyttä 

tai narskuttelua leuassa)? 

2 Onko  sinulla itsemurha-ajatuksia? 

 

Pisteet yhteensä: Jos sait enemmän kuin 12, kts. luku 3, sivu 25 

Tarvitset:  5-HTP (tarkista varoitukset + vitamiinit) 

Huom! tuloksissasi henkilökohtaiset ohjeet sinulle 

 

 



 

Osa 2:  Kärsitkö huokailusta? 

 

3 Oletko masentunut, tylsistynyt tai apaattinen? 

2 Onko fyysinen tai henkinen energiasi matala? Tunnetko olosi väsyneeksi? Pitääkö 

sinun vääntää itsesi kuntoilemaan? 

2 Onko sinulta draivi, innostuneisuus ja motivoituneisuus hukassa? 

3 Onko sinun vaikeaa keskittyä? 

3 Tarvitsetko paljon unta? Oletko hidas heräämään aamuisin? 

3 Tuleeko sinulle helposti kylmä? Onko sinulla kylmät jalat tai kädet? 

2 Nouseeko painosi todella helposti? 

3 Tunnetko olevasi enemmän hereillä ja motivoituneempi, jos nautit kahvia tai muita 

piristeitä kuten sokeria, limuja, efedriiniä tai kokaiinia?  

 

Pisteet yhteensä:  Jos sait enemmän kuin 12, kts. luku 4, sivu 53 

Tarvitset:  L-Tyrosiini (tarkista varoitukset + vitamiinit) 

Huom! tuloksissasi henkilökohtaiset ohjeet sinulle 

  



Osa 3:  Onko stressi sinun ongelmasi? 

 

3 Tunnetko olosi usein ylityöskennelleeksi tai paineiseksi esim. deadlinen lähestyessä? 

1 Onko sinun vaikea rentoutua tai hellittää? 

1 Onko kehosi jäykkä, kireä tai jännittynyt? 

2 Ärsyynnytkö helposti tai hermostutko kun olet stressaantunut? 

3 Onko sinulla liikaa työtä ja tuntuuko sinusta ettet vain millään saa kaikkea tehtyä? 

2 Tunnetko olosi heikoksi tai täriseväksi ajoittain? 

3 Oletko herkkä äänille, kirkkaille valoille tai kemiallisille höyryille? Käytätkö tummia 

laseja? 

3 Tunnetko olosi todella huonoksi, jos jätät väliin ruuan tai olet liian kauan syömättä? 

2 Käytätkö alkoholia, tupakkaa, ruokaa tai huumeita jotta voisit rauhoittua/rentoutua? 

 

Pisteet yhteensä:  Jos sait enemmän kuin 8, kts. luku 5, sivu 27 

Tarvitset: ___________ (tarkista varoitukset + vitamiinit) 

Huom! tuloksissasi henkilökohtaiset ohjeet sinulle 

  



Osa 4:  Oletko liian herkkä elämän aiheuttamalle tuskalle? 

 

3 Koetko itse tai kokevatko muut, että olet todella herkkä? Ovatko kipeät tunneasiat tai 

fyysiset kivut niin suuria, ettet kestä niitä? 

2 Itketkö helposti esimerkiksi TV-mainosten aikana? 

2 Vältätkö usein ikävien asioiden hoitamista? 

3 Onko sinun vaikea selvitä tappioista tai suruista? 

2 Onko sinulla ollut paljon fyysistä ja psyykkistä tuskaa? 

3 Himoitsetko nautintoa, tukea, turvaa, palkkiota, iloa tai puudutusta nauttimalla leipää, 

viiniä, romanssia, romaaneita, marihuanaa, tupakkaa tai latteja? 

 

Pisteet yhteensä: Jos sait enemmän kuin 6 pistettä, kts. luku 6, sivu 100 

Tarvitset:  DL-Fenyylialaniini (tarkista varoitukset + vitamiinit)  

Huom! tuloksissasi henkilökohtaiset ohjeet sinulle 

 

  



Osa 5:  Mielialan vaihtelut – epävakaa verensokeri 

 

4 Saatko nostetta makeasta tai alkoholista, mutta mielialasi ja energiatasosi putoavat 

sulattamisen jälkeen? 

3 Tunnetko olosi huimaavaksi, heikoksi tai päänsärkyiseksi, mikäli ruokailuajat ovat 

myöhästyneet? 

4 Onko sinulla henkilökohtaisesti tai sinun perheessäsi verensokerin heittelyä 

(hypoglykemiaa, verensokerin käsittelyongelmia, diabetestä tai alkoholismia)? 

3 Oletko hermostunut, ärtynyt, välinpitämätön tai jännittynyt päivällä mutta 

rauhallisempi ruuan jälkeen? 

2 Onko sinulla itkukohtauksia? 

2 Onko sinulla ajoittaista sekavuutta, unohteletko asioita tai onko sinulla 

keskittymisvaikeuksia? 

3 Onko sinulla sydämen rytmihäiriöitä tai nopea pulssi? 

4 Onko sinulla jatkuva jano? 

4 Hikoiletko öisin (et ole menopaussissa)? 

4 Onko sinulla jaloissa haavoja, joiden paraneminen kestää kauan? 

 

Pisteet yhteensä:  Jos sait enemmän kuin 12, kts. luku 7-9 The mood cure. 

Tarvitset:  Vältä valkoiset vehnäjauhoa, sokeria, aspartaamia ja kahvia.. Huom! tuloksissasi 

henkilökohtaiset ohjeet sinulle 

(tarkista varoitukset + vitamiinit) 

  



Varoitukset 

 

Ota yhteys lääkäriin ennen kuin alat käyttää aminohappoja, jos sinulla on jokin vakava sairaus, 

kuten korkea tai matala verenpaine, lupus, migreeni, maksan toimintahäiriö, vakava 

munuaisvaurio, aminohapoissa aineenvaihdunnallista häiriötä, yliaktiivinen kilpirauhanen, 

pukamien haavaumia, olet raskaana tai imetät, käytät metadonia, käytät masennuslääkkeitä, 

erityisesti MAO-estäjiä, tai sinulla on vakava mielen tai tunnepuolen häiriö kuten skitsofrenia tai 

kaksisuuntainen mielialahäiriö. 

 

Jos käytät selektiivistä serotoniinin takaisinoton estäjää kuten Prozac, sinun tulee keskustella 

lääkärin kanssa ennen kuin käytät 5-HTP:tä tai L-Tryptofaania, mäkikuismaa tai SAM-e:tä. 

 

Mikäli käytät MAO-estäjiä masennukseen, sinun pitäisi kysyä lääkäriltäsi 5-HTP:n, L-Tryptofaanin, 

L-Tyrosiinin, D-Fenyylin tai L-Fenyylin käytöstä (luultavasti vasta kun olet lopettanut lääkkeen 

käytön). 

 

Jos siinulla on maanis-depressiivisyyttä, älä käytä L-glutamiinia, L-Tyrosiinia, SAM-e:tä tai 

mäkikuismaa, korkeita omega 3 -määriä tai kromia ilman psykoterapeutin ja psykologin lupaa. Ne 

voivat aiheuttaa maniaa joillekin henkilöille. Vaikka hoitajasi olisi sitä mieltä että voit käyttää näitä 

lisäravinteita, tarkkaile silti oloasi. Jopa 5-HTP ja tryptofaani voivat aiheuttaa ongelmia 

korkeampina annoksina. 

Jos sinulla on Hashimoton tauti (kilpirauhastauti), sinulle voi tulla päänsärkymäinen olo L-Tyrosiinin 

ja L-Fenyylialaniinin tai DL-Fenyylialaniinin käytöstä, joten lopeta käyttö. 

Jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa, älä käytä L-Tyrosiinia, DL-Fenyylialaniinia tai L-

Fenyylialaniinia ilman lääkärin määräystä. 

Jos sinulla on PKU (Phenylketonouria), älä käytä L- tai DL-Fenyylialaniinia. 

Jos sinulla on migreeniä, sen saattaa laukaista L-Tyrosiini, L- tai DL- Fenyylialaniini. 

Jos sinulla on melanooma, älä käytä L-Tyrosiinia, L- tai DL-Fenyylialaniinia. 

Jos sinulla on alhainen verenpaine, vältä GABAa, tauriinia tai niasiinia, tai käytä vain vähäisiä 

määriä. 

Jos sinulla on korkea verenpaine, kysy lääkäriltäsi keskivahvoja annoksia (500-1000 mg) 

Tyrosiinia, L- tai DL-Fenyylialaniinia. Ne voivat kohottaa verenpainetta. 

 


