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En mann står på fortauet og kysser en kvinne. Uten noen tilsynelatende forklaring løper han ut i veien og blir
påkjørt. Hva var det som fikk ham til å løpe? Hvem er han? Og er det noen som egentlig kjenner ham?
I denne intense romanen er alle i ferd med å miste noe. Helen ser den gifte elskeren sin bli overkjørt før hun
får fortalt ham om barnet hun bærer, 16 år gamle Elvira tror hun har tatt livet av faren sin og skamfart moren
sin, Georgs kone Marta er kraftig rammet av Altzheimer og Alma har mistet det vakre ansiktet sitt i en brann.
Dette er utgangspunktet for fire ulike historier som etter hvert smelter sammen. De forskjellige
menneskeskjebnene veves i hverandre ved hjelp av slektskap og tilfeldigheter, men felles for alle fortellingene
er at de handler om tap, om det å miste og ikke nødvendigvis få noe igjen.
Venstre hånd over høyre skulder er en rørende og betagende fortelling om hvor lite man kjenner sine nærmeste
og om ensomhet i fellesskapet.
Musikk: «Light it up» med Major Lazer. Intro Knips med fingrene. II. Vers Gå 4 steg til høyre, børst av
skulderen, 2x høyre, 2x venstre. IIII Gå 4 steg til.
Hei! Du er altså en ung dame som opplevde sterke smerter fra bryst, rygg og ut i venstre arm. Samtidig
opplevde du intense smerter ved berøring av et punkt i ryggen. Nakke. Nakkesmerter kan være svært
bevegelseshemmende for den som rammes, og kan være en forløper til hodepine, svimmelhet, nakkekink,
nummenhet/prikking i armer. Hei. Har tidligere fått MR påvist anisomeli med strukturell lengdeforskjell på 1
cm i venstre lårbein. Hatt noen tilfeller med lumbago og sist MR. Min profetiske ånd hviler over dette landet.
Jeg sender mitt ord over Norge, og det skal skape hva det nevner på et hvert sted, der det proklameres.

Tilstand før LDN: Jeg begynte med smerter i leddene allerede i tyveårsalderen. Det forverret seg gradvis over
mange år. For 5-6 år siden, fikk jeg så store. Medisin og fysioterapi. Min samboer bruker Sinemet 12,5 mg/50
mg. I går var han hos lokal lege fordi han den siste tiden har følt seg stivere i skuldrene (kroppen. Symptomer
ved sykdom i hjernens, hjertets og beinas blodårer. Rammes en av en sykdom i hjernens, hjertets eller beinas
blodårer, kan tidlig. Triggerpunkter og muskelknuter kan referere smerter til andre relevante steder i kroppen.
Blant annet kan stram muskulatur i øvre rygg, nakke og skulderpartier føre. DinNettAvis, utenlandske og
norske nyheter. Trumponomics og nye eller gamle politiske strømninger? Kjell Gunnar Bleivik 8 desember
2016.

