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Meninger og holdninger, som fremkommer i
bladets artikler og beretninger, afspejler ikke
nødvendigvis redaktionens og foreningens
holdning.

Orientering fra Bestyrelsen
Af bestyrelsesformand
formand@tidslerne.dk

D
R

LE E

Mai Nielsen

Vi ønsker alle Tidsler et godt og lykkebringende nytår!
Vi kan med glæde se tilbage på et aktivt 2018 for Tidslerne.

Tidslernes aktiviteter

Desuden har vi deltaget i flere helsemesser rundt om
i landet. Ved flere messer har www.sundt-vand.com
tilbudt os gratis standplads.

Fra og med dette blad har vi valgt kun at nævne akti-

Generalforsamling

på www.tidslerne.nemtilmeld.dk og læse mere ud-

generalforsamlingen den 6. april i Middelfart fortælle

viteter i overskrift samt lokation. Man skal så gå ind

Anette Harbech Olesen, www.madforlivet.dk vil på

dybende og tilmelde sig aktiviteten. Husk at du skal

om ”Mad mod kræft”. Deltagelse er gratis for med-

bruge dit medlemsnummer, når du tilmelder dig en
event!

Tidslerne har i det første år med NemTilmeld afholdt

lemmerne.

Se mere www.tidslerne.nemtilmeld.dk

www.icak.dk

48 events.

Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling,

Tidslernes synlighed

turbulent år. Region Midtjylland har opsagt den 18

Her har Tidslerne deltaget aktivt i debatten og været
meget synlige i vores nye poloshirts:

■ Odense Universitet om Alternativ kræftbehandling

■ ECPC – Bruxelles (Europæiske Cancerpatientforeninger)

■ Folkemødet på Bornholm

hvor Tidslerne har en bestyrelsespost, har haft et

år gamle aftale om driftstilskud. Dette har medført,

at jeg har måttet påtage mig posten som bestyrelsesformand. Vi arbejder på at finde en fremtidig finan-

siering/eksistens. I 2017 var der 74.500 besøg på ICAKs
hjemmeside. Hos Tidslerne og ICAK kan patienterne
få information om alternativ behandling.

■ Møde i Effektor med Liselott Blixt, som roste Tids-

Repurposing Drugs

■ Cannabiskonferencen North Grow Expo (læs mere

hvilket betyder, at medicin, som er godkendt til f.eks.

lernes arbejde

Vi er ved at søsætte et projekt om Drug Repurposing,

side 24)

malaria, viser positiv effekt på cancer. Tidslerne er

■ Møde om Sundhedsplatformen arrangeret af
www.patientforeningen.dk

■ Etisk Råd på Christiansborg
■ Frivillighedsdagen i Århus

■ Den nationale kræftkonference Rejseholdet 2018
m/ Onkologisk Selskab

ved at afdække muligheden for at få en database op at
stå, som kan anvendes af såvel læger som patienter.
Ønsker du at være frivillig, så kontakt Mai Nielsen,
formand@tidslerne.dk.

■ Cancer – en anden vej (læs mere side 8)
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Postevand
Af Anette Harbech Olesen
www.madforlivet.com

Denne artikel har været bragt i sundhedsmagasinet naturli.dk

Er det danske postevand
Muligvis er du af den overbevisning, at det danske

lige stoffer, mellemstore vandværker for måske 22-33,

er virkeligheden den, at vores engang så rene, sunde

siges, at der ikke rutinemæssigt testes for samtlige

drikkevand er rent, sundt og godt at drikke. Desværre
og gode drikkevand i dag er forurenet af pesticider.

Miljøstyrelsen har slået alarm, for der er i de seneste

andre store vandværker for flere. Generelt kan dog
mulige kemiske stoffer.

år fundet adskillige pesticidrester og nedbrydnings-

Men det slår ikke fejl, at hver gang der undersøges

for høje niveauer.

vandværkernes lister, så er forekomsten i drikkevan-

produkter i det danske drikkevand, og desværre i alt

En nylig kortlægning af vores vandforsyning i Danmark har med stor tydelighed vist, at vi har et pro-

blem, og et problem, der kun bliver større og større i
de kommende år. Mange af landets vandværker har
allerede i dag for høje niveauer af pesticider og nedbrydningsprodukter i vandet, men endnu flere tok-

siske stoffer, herunder det potentielt kræftfremkal-

for andre pesticider eller kemiske stoffer end dem på

det ofte tårnhøj. Sådan var det også, da der ekstraordinært blev undersøgt for sprøjtemidlet desphenylchloridazon. Chloridazon har været anvendt som

ukrudtsmiddel i Danmark fra 1964 til 1996, hvorefter

det blev forbudt. Det nedbrydes meget langsomt og er
nu fundet i høje koncentrationer i drikkevandet hos
foreløbig 327 danske vandværker.

dende stof glyphosat, der stammer fra Roundup, er

Det er dog langtfra alle vandværker, der siden disse

drikkevandet om få år. Nogle steder findes det alle-

les nemlig ikke rutinemæssigt for chloridazon, der

på vej ned igennem jordlagene og forventes at ramme
rede i grundvandet.

Mangelfulde analyser
Danske vandværker undersøger rutinemæssigt kun
for en brøkdel af de forskellige kemiske stoffer, der

potentielt kan forekomme i drikkevandet. Nogle små,
private vandværker tester måske kun for 9-10 forskel-

derfor ryger direkte ud i drikkevandet til alle os intetanende forbrugere. Og desværre i særdeles høje koncentrationer, idet målinger har vist koncentrationer

op til 90 gange højere end de tilladte værdier. Eksempelvis har Nordfyns Vandværk fået dispensation til at

sende vand ud til forbrugerne med niveauer, der er 44
gange højere end grænseværdien af Desphenyl-Chlo-

ridazon i det næste halvandet år. Den seneste måling
fra værket viser, at vandet i hanerne hos nordfynske

Chloridazon
Stoffet Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsprodukt fra svampegiften Chloridazon.
Det er et ukrudtsmiddel, der har været anvendt til
blandt andet roer, rødbeder og løg frem til 1996,
hvor det blev forbudt. Stoffet er nu fundet i vores
drikkevand.
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opdagelser, har sørget for at teste for stoffet. Der må-

beboere er 35 gange over grænseværdien. Den mest

omfattende forurening findes p.t. i Guldborgsund, og
den skønnes at være mere end 100 gange højere end
den tilladte grænseværdi.

Stoffet er såmænd også kun hormonforstyrrende,

hæmmer børns fysiske og mentale udvikling og er
mistænkt for at kunne virke kræftfremkaldende.
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forurenet?
Cirka 100 vandboringer om året lukkes
Vi hører ikke så meget om det, men vandværkerne
har måttet lukke cirka 100 boringer om året i de seneste

ØJEBLIKKE.
Anette blogger om mad og sundhed på www.madforlivet.com.

niveauer af nitrat eller kvælstof i grundvandet kan gi’
kræft, viser forskningsresultater.

mange år på grund af massiv forurening. Problemet

EU’s grænse for nitrat i drikkevand ligger på 50 mil-

kevandet ikke tilnærmelsesvist analyseres for alle de

ligram per liter, så har det hidtil været betegnet som

accelererer hastigt, men endnu værre er det, at driktoksiske stoffer, som i dag er mulige forurenere af
vores postevand.

De steder, hvor der konstateres for høje niveauer af
pesticider og nedbrydningsprodukter i vandet, for-

tynder man sig ofte ud af problemet. Det skønnes, at
der nu er pesticidrester i 43% af vores grundvand, og

derfor bliver det sværere og sværere for vandværkerne

ligram pr. liter. Er niveauerne højere end 100 milsundhedsskadeligt. Helt ny forskning rokker ved

disse grænseværdier, for undersøgelsen viser, at niveauer helt ned til 3,87 mg per liter eller lavere øger

risikoen for tarmkræft. Mange danske boringer har

i dag niveauer, der ligger over 50 milligram per liter.
Du kan finde reference til studiet sidst i denne artikel.

at finde rent vand at fortynde med. Ingen kender dog

Dette studie sætter fornyet fokus på kvaliteten af det

målinger foretages ikke.

i den grad under pres, jeg vil næsten sige, at udsagnet

det fulde omfang af problemet, for de nødvendige

I mange boringer kan pesticidindholdet – for de få

pesticider, der måles for - godt være under “grænse-

værdien”, men alligevel gøre skade, fordi pesticiderne
befinder sig i en nedbrydningsproces, der skaber
nye kemiske forbindelser. Disse nye forbindelser

er forskerne først for nylig blevet opmærksomme

danske postevand. Den danske drikkevandskvalitet er

om, at vi har verdens reneste drikkevand må betegnes
som helt og aldeles stendødt. Det er set i lyset heraf

komplet uforståeligt, at der ikke sættes ind med alle

kræfter fra Miljøministeriets side for at få rettet op på
kvaliteten af det vand, som vi alle sammen er så afhængige af hver dag.

på. Miljøstyrelsen har, på baggrund af en kortlægning fra Kommunen.dk, valgt at indkalde landets

Miljøforsker: pesticider i drikkevandet kan
gøre os syge

vandværker til krisemøde. Miljøstyrelsen ser med

stor alvor på hele denne situation, som af flere kaldes

Danmarks miljøforsker nummer et, Phillipe Grand-

en bombe under den danske vandforsyning. Du kan

jean, professor i miljømedicin på Syddansk Univer-

sitet, mener, at situationen skal tages dybt alvorligt.

finde et link sidst i denne artikel

Nitrat i drikkevandet
Nitrat i drikkevandet kan gi’ kræft. Det viser helt ny
dansk forskning. Nitrat eller kvælstof, der anvendes
i landbruget som gødning, ender i stor stil i grundvandet. Over halvdelen af landbrugets forbrug af

nitrat ender i miljøet og i grundvandet. Selv beskedne

Forurenet drikkevand kan gøre os syge, og desuden,

så kan en øget påvirkning fra en lang række toksiske
stoffer samtidig fremkalde den såkaldte cocktailef-

fekt, hvor et stofs negative sundhedsmæssige effekt
mangedobles på grund af tilstedeværelsen af andre
toksiske stoffer.

Udfordringerne står således i kø for de danske vand-

Tidslerne 2019/1 · februar
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(Foto: Sara Galbiati)

Anette Harbech Olesen,

værker. Landbrugets brug af pesticider, kvælstof og
svampemidler har forurenet vores dyrebare grund-

Nitrat udledes af landbruget, og meget af det

for disse toksiske stoffer.

fødevarer, pålæg, pølser og røgede produkter. Det

vand, og vi eksponeres i dag alle sammen potentielt

Forureningen har også
ført til stigende resistensproblemer, og stoffet chloridazon mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, men også resistensskabende. Ny forskning viser tillige, at selv ganske
små koncentrationer af nitrat kan øge risikoen for
tyktarmskræft.

Så situationen er alvorlig, og kræver omgående poli-

ender i grundvandet. Nitrat tilsættes også mange
omdannes i tarmen til NITRIT eller nitrosaminer,
der er kræftfremkaldende. Det kan efter min mening betale sig at begrænse indtaget. Dansk økologisk producerede pølser og pålægsprodukter, er
ikke tilsat nitrat, selvom det er tilladt i udenlandsk
økologisk producerede pølser etc.

tisk indgriben. Det, vi har brug for, er en holdbar og

grundvand og drikkevand i Danmark. Grundvandet

kevand til alle os danskere. Som situationen er nu, er

mået at passe godt nok på det, og måske har vi været

langsigtet løsning, der kan rense og sikre rent drik-

forureningen af vores postevand en tikkende bombe
under folkesundheden i Danmark. Vi kan kun håbe

på, at danske vandværker nu forhåbentlig pålægges

rutinemæssigt at måle for alle muligt forekommende
pesticider og nedbrydningsprodukter, som der i dag

ikke måles for. Desværre viser historien, at niveauerne
ofte er irriterende høje, hver gang der ekstraordinært

måles. Muligvis vil konklusionen være den værst tæn-

tilhører os allesammen, men desværre har vi ikke fornaive. Som det er nu, så indtager vi danskere dagligt
et par liter vand hver dag, som vi tror er sundt, men

som måske kan vise sig at være lige det modsatte. Vi

må derfor forlange, at der sættes fokus på vi danskeres sundhed. Vi må insistere på, at vores ansvarlige

minister arbejder målrettet henimod en rensning af
det danske drikkevand, for det er nødvendigt..

kelige; at vi ikke kan drikke vandet, som det er. Derfor

Indtil de ansvarlige tager reelt ansvar og handler, så

politisk indsats på dette område, og det haster.

valgt at investere i en vandrensemaskine, der netop

trænger der i den grad til en overordnet og fremsynet

Jeg tilhører den generation, der kan huske, at politi-

kere og eksperter forsikrede os om, at pesticider aldrig
ville kunne trænge igennem jordlagene og nå ned til
grundvandet. Det er sket nu, og vi har miseren.

Det, vi kan gøre, er at gå på nettet og checke vores drikkevandskvalitet. Men der er ikke meget at hente, når

kan du træffe din beslutning. Jeg har truffet min og

renser vandet ved hjælp af kulfiltre, der udskiftes en

gang om året. Det er enkelt og effektivt. Du kan også

anvende kulstænger, de er billigere, men jeg har valgt
rensemaskinen, fordi den er mere effektiv, fjerner
mere og er let at anvende i hverdagen. Der findes

mange forskellige vandrensemaskiner på markedet,
det kan du checke ud, ligesom jeg gjorde.

der findes tusindvis af pesticidrester og nedbrydnings-

Der er kun os til at tage vare om vores sundhed og

slet ikke at nævne, at der i grænseværdierne ikke er

disse. Det kræver en indsats at få skabt ideelle forhold

produkter, som der ikke rutinemæssigt måles for, for

taget højde for den såkaldte cocktaileffekt. Cocktailef-

fekten er et udtryk for den effekt, der kan ses, når flere
forskellige kemiske stoffer er tilstede samtidig. Det

kan potentielt øge den sundhedsskadelige virkning af

helbred, og til at tage hånd om udfordringer som

ifht vores drikkevand, men hver eneste velovervejede
handling tæller.
Kilder:

et enkelt stof med op til hundrede gange.

Kommunen.dk

Vi er afhængige af rent drikkevand, og vi er afhængi-

det-ligner-en-regulaer-katestrofe-for-vandforsyningen

ge af, at de ansvarlige myndigheder er troværdige, for
det er vores og vores efterkommeres sundhed, der af-

hænger af, at vi kan stole på dem, der har ansvaret for
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Ipe Roxo
Af Linda Vejling
mail@lindavejling.dk

Ipe Roxo
Indianske medicinmænd i Brasilien har i mange år
brugt barken fra træet Tecoma impetiginosa som

naturmedicin, både som helbredende og smertestil-

lende. Mange medlemmer af Guarini-stammen bliver
over 100 år.

I slutningen af 1960 gik doktor Orlando dei Santi imod
regler og procedurer vedrørende brug af medicin, der
ikke var patenteret og anerkendt af et farmaceutisk

firma. Til en fest hørte han om en ung pige, der var

blevet helbredt med en the, der var lavet af en india-

ner. Doktor Santi fik lidt af barken, tog hjem og kogte
den i hvidvin, og blandede den varme væske med appelsinsaft.

På et hospital i Santo Andre lå hans bror, der lige

Nu har europæiske læger også succesberetninger

erklæret håbløs. Han gav broderen lidt af drikken på

mange år var det primært læger i de sydamerikanske

var blevet opereret for kræft, men hans tilstand var

fastende hjerte. Smerterne ophørte, og langt om længe fik han en god søvn. Efter en måneds behandling
med teen, blev han udskrevet, idet der ikke længere
var spor af kræft.

Efter denne overraskende opdagelse, brød lægerne
på hospitalet i Santo Andre reglerne til fordel for

kræftpatienterne. Smerterne hos kræftpatienterne

forsvandt få timer efter, de havde fået afkoget fra den
indre bark af Ipe Roxo.

Efterfølgende har eksperimenter med Ipe Roxo vist 2

meget vigtige ting vedrørende kræft. Ipe Rexo eliminerer smerter, og den øger antallet af røde blodlege-

om behandlinger med planten fra urskoven, men i

lande, der så de gode egenskaber Ipe Roxo indeholdt.
Lapachol er én af de gode ingredienser i Ipe Roxo, og
undersøgelser viser, at selv små mængder Lapachol

er tumorhæmmende. Desuden er garvestofindholdet

relativt højt, og garvesyre lindrer, og er meget helbredende mod hudlidelser. Veratrumsyre og veratrumaldehyd er gode immunstimulanter, og de bidrager til
kroppens egne forsvarskræfter.

Ipe Roxo indeholder mange naturlige stoffer, og hel-

digvis er der flere læger, der ordinerer plantepræparater i deres konsultationer.

mer.

Ipe Roxo har en positiv virkning på rigtig mange syg-

Den brasilianske forening til Kræftens Bekæmpelse

lede medikamenter, har Ipe Roxo ingen bivirkninger.

var rasende over artiklerne i et ugeblad, der omhand-

domme, og i modsætning til mange kemisk fremstil-

lede den indianske medicins helbredende virkning,

Ipe Roxo kan købes i materialist- og helsekostforret-

Byrådet modsatte sig dette, for mange blev helbredt,

under navne som Rød Tecoma og Taheebo.

og de ville forbyde hospitalet at anvende Ipe Roxo.

hospitalet var ikke længere overfyldt, og omkostnin-

ninger, samt nogle apoteker, og den kan også købes

gerne var faldet betydeligt.
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Cancer – en anden vej
Af Lars Bo Sørensen
Newstart3@hotmail.dk

Cancer –
en anden vej
i København
www.mayday-info.dk afholdt 3. november 2018 en

dødsårsag kun 2 %. I dag er kræft den største årsag til

med indlæg af orthomolekylære/holistiske læger,

symptombehandle. Kroppen har brug for gode bygge-

fantastisk konference om alternativ kræftbehandling
behandlere og kræftoverlevere. Mere end 500 deltog i
konferencen. Mange kræftpatienter vælger komple-

mentær behandling af kræft, dvs. både konventionel

og alternativ behandling. Alle indlæg kan ses på YouTube: Cancer – en anden vej.

https://www.youtube.com/watch?v=rCpB2HPYids&lis
t=PLQg6U2KalmacYKUWe50irSBDbZrmOvjig

Lægerne
Claus Hancke, grundlægger af klinikken www.iom.

dk i Lyngby. Claus Hancke fortalte om kræftpatienters
behov for at styrke immunforsvaret og bekæmpe betændelsestilstande.

Carsten Vagn Hansen, www.radiodoktoren.dk har

delt sin store viden om sundhed i radio/TV, foredrag,
artikler, bøger og ikke mindst gennem hans ind-

holdsrige hjemmeside. For 100 år siden var kræft som

Tidslernes interne revisor Peter Køpke taler om hans vej
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dødsfald. Det er vigtigt at finde årsagen og ikke kun

sten i form af sund kost og tilstrækkelige vitaminer/
mineraler og undgå alle de giftstoffer, som belaster

kroppen. Vi kan forsøge at udrense de giftstoffer, som
vi allerede har.

Søren Flytlie har en privat praksis i Aarhus www.

flytlie.com. Søren Flytlie søger årsagsbehandling og
sundhedsfremme for sine patienter frem for symptombehandling. Kigger man i ”lægens værktøjs-

kasse”, finder man godkendt syntetisk medicin, der
primært symptombehandler, men ingen mineraler,

vitaminer, enzymer eller sporstoffer, som kan med-

virke til at årsagsbehandle. Et karakteristisk tegn for

kræftpatienter er, at patienterne har en sur krop og et
belastet immunsystem. Kroniske betændelsestilstande i f.eks. rodbehandlede tænder belaster immunsystemet. Antioxidanter (C-vitaminer m.m.) aflaster
kronisk betændelse i kroppen.

7 medlemmer af Tidslerne var talere på konferencen

Edith Rafn, PHD, www.medicanna.dk, har tidli-

Christian Andersen, www.homeotek.dk, er klassisk

klinik i Hillerød, hvor hun hjælper kræftpatienter

kræft opstår. ”Hvad har jeg gjort, så jeg har fået den-

gere arbejdet i Kræftens Bekæmpelse, men har i dag
til lægeordineret cannabis (CBD, THC) fra Glostrup

Apotek. Planterne dyrkes i Østrig. Edith fortalte om

de mange positive virkninger, cannabis kan have for

homoøopat. Hans styrke er at spørge ind til, hvorfor
ne sygdom?” Der vil altid være en årsag til, at kroppen kommer i ubalance.

kræftpatienter: smertestillende, kvalmestillende/

Marianne Brødsgaard, sygeplejerske, akupunktør,

længere end forventet og med bedre livskvalitet. Har

teknik). Da Marianne i 2009 fik brystkræft, måtte

appetitgivende m.m. Flere patienter lever væsentligt
patienten en terminalbevilling, er al medicin – også
cannabis – betalt af det offentlige. Patienterne oplever meget sjældent bivirkninger, som i øvrigt er ret
harmløse.

Edith er frivillig i Kræftforeningen Tidslerne og

stiller sin store viden til rådighed på nogle af Tidslernes selvhjælpskurser.

Marianne Kirkskov, www.stjernebroen.dk, healer,

kinesiolog og spirituel vejleder. Hvad stiller vi op med
den kaskade af følelser og tanker, der nærmest er

METAsundheds- og EFT-terapeut (emotionel frihedshun tage stilling til, hvilken vej hun ville gå. Kræft

kan ikke alene forklares som ”en fejl i maskineriet”.

Når kroppen udvikler kræft, er mange faktorer involveret: fysiske, energimæssige, følelsesmæssige, so-

ciale og åndelige. En viden om alle kræft faktorer gør,
at man kan udarbejde en terapiplan for den enkelte.

Marianne fandt i METAsundhed et arbejdsredskab og
en forståelse for, hvordan krop og sind arbejder sam-

men. Derfor giver det mening for kræftpatienter, at vi
ved egen indsats kan gøre en forskel.

uundgåelige ved kræft? Kan man få det bedre fysisk

Karin Jensen har tidligere haft klinik og er DK-

og fravalgte tilbud om Tamoxifen. Patienter skal ikke

nesiologi kan vække kroppens egne kræfter og styrke

ved spiritualitet? Marianne er opereret for brystkræft
lade sig skræmme af frygt for døden, men finde den
bedste individuelle vej.

Alternative behandlere

kinesiolog/RAB godkendt. Karin fortalte hvordan kikroppens selvhelende evner. Hun arbejdede på alle
niveauer—fysisk, psykisk, følelsesmæssigt, biokemisk, energisk, epigenetik og spirituelt.

Christina Santini, www.christinasantini.com, har

Kræft-overlevere

den unikke årsag til kræftsygdommen, kan vi ikke

maro, Sidsel Thevik, Inge Halmø (alle fra Tidslerne)

også fokus på årsagsbehandling. Hvis vi ikke kender

Mai Nielsen, Peter Købke, Inger Hartelius, Bettina Tam-

behandle succesfuldt. Christina Santini belyste flere

samt Charlotte Sørensen og Marian Glæsel er alle over-

årsager til kræft.

levere. Nogle har modtaget konventionel behandling,

andre ikke. Men fælles for alle er at bruge komplemen-

tær behandling. Flere patienter har valgt udlandet —enten konventionel eller alternativ – i behandling af deres

kræftsygdom. Flere af Tidslernes patienthistorier ligger
på www.tidslerne.dk.

Tak til May Day for en fantastisk konference. Se alle
indlæg fra konferencen på Youtube.

Mai Nielsen taler om sit forløb og om Tidslerne.
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Elektrosmog
Af Inge-Lis Marchant
ingelism@hotmail.dk

Det er ikke første gang, sammenhængen mellem kræft og teknologi er blevet undersøgt.
i nogle kredse om faren ved den teknologi, der var ved at blive rullet ud. Både i form af mo

Resultaterne er dog alligevel opsigtsvækkende – især, fordi formålet med forskningen eg
Det ’fejlede’ forskerne i. Forekomsten af kræft steg!

Slukker du wifi og mobil
Elektrosmog:

Begrebet ”elektrosmog” er et kunstigt begreb til at

beskrive den miljømæssige belastning fra de elektromagnetiske felter. Da vi ikke kan se eller lugte elektrosmog, er vi nødt til at anvende måleapparater

El-overfølsomhed:

kilder (elektrosmog) end kroppen kan kapere, bliver
man el-overfølsom.

El-overfølsomhed er en faktor i mange sygdomme. To
eksempler illustrerer, hvor lidt der skal til for at reducere elektrosmog, og hvad du selv kan gøre.

Under normale forhold befinder kroppen sig i harmo-

En bekendt kunne droppe sin hjertemedicin Selo-Zok,

ger fra wifi, mobiltelefoner og mange andre strålings-

samt udskiftede sin DECT telefon (trådløs fastnette-

nisk ligevægt. Kommer der større negative påvirknin-

efter at hun slukkede for wifi og bruger PC via kabel

lefon, red.) med en gammeldags fastnettelefon med
ledning ind i væggen.

En gartner fortalte, at han sov dårligt om natten,

men efter vores korte samtale, valgte han at slukke
for al trådløst om natten, og han sover nu som en
drøm – hver nat.

Uanset hvad man fejler eller er rask, er det en god ide
at slukke for al det trådløse i huset om natten incl.
mobiltelefonen. Endnu bedre er det at kable PC og

deaktivere den trådløse funktion på Pc’en og på Smart
TV. Det er alt sammen unødvendig (mikrobølge) stråling der er usundt for kroppen. I de senere år er der

kommet nye farlige strålingskilder fra smartmeters
til el, vand, varme.

Så langt trænger strålingen fra en mobiltelefon ind i hjernen.

Forskning viser, at fostre, børn og unge er mere sårbare i forhold
til strålingens skadevirkninger, og børn optager 60% mere
På en voksen mand

stråling end voksne.
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På et 10-årigt barn

På et 5-årigt barn

Inge-Lis Marchant er bestyrelsesmedlem i
Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale

. Faktisk er det over et årti siden, snakken begyndte at gå
obiltelefoner, men også det net af master, de benytter sig af.

gentlig var at gøre frygten for strålingen til skamme.

?

ltelefonen om natten
Sådan startede det

Min interesse for emnet elektrosmog/el-overfølsom-

hed startere i 2005. På det tidspunkt var jeg redaktør

løbeure og fitbit, der jo indeholder en slags computer.
Det tror jeg.

af et foreningsblad udgivet af Foreningen mod Ska-

Jeg spotter alle synlige mobilmaster med antenner.

en artikel ”Behold dit fastnet eller få en sikker mobil”

hvis antennerne er synlige, eller usynlige hvor strå-

deligt Dentalmateriale. Jeg blev bedt om at indrykke

– og lige siden har jeg fulgt emnet. Min egen el-over-

følsomhed slog igennem 2008 med diverse mærkelige
symptomer. Fx kløede jeg mig i håret, når vi nær-

mede os en mobilmast – altså før jeg vidste, at der var

en mast der. Fik kvalme, hvis der var tændt en mobiltelefon i bilen og frygtelig kløe på ”musearmen”, når
jeg sad ved min PC. Efter et år med større og større

helseproblemer blev jeg nødt til at flytte ud på lan-

det væk fra mobilmaster. Her er alt kablet og ingen

tændte mobiltelefoner. Når jeg ikke er på min bopæl

medbringer jeg et lille måleapparat for at vælge, hvor
der er godt at være. Det er min livredder! Dette lille

apparat måler højfrekvente strålinger (HF) fra mobiltelefoner, wifi o.l. lavfrekvente elektriske felter (LF)
fra fx lamper og ledninger.

Der kan være kæmpeforskel på strålingsniveauet,

lingen går igennem husmure eller træer. På min tid-

ligere bopæl var der 2 mobilantenner, højt placeret på

skorstene, der strålede direkte ind i min stue, og soveværelse. Det fandt jeg ud af på www.mastedatabasen.
dk. Samme nat som nummer 2 antenne blev tændt,

og jeg blev krydsbestrålet, faldt jeg ud af sengen med
hjerterytmeforstyrrelser. Det med tidssammenfald

fandt jeg ud af senere. Jeg forsøgte at sove i en seng på
den anden side af huset, hvilket senere viste sig at der
var lavere stråling. G3/UMTS antenner er dem, hvor

man kan sende lyd og billedbeskeder, og de blev sat op
i mit område i 2008 og 2009. Jeg kontaktede it- og telestyrelsen. De sendte en professionel person ud til mig

for at måle strålingsniveauet, der var under det tillad-

Jeg bruger også skærmende tøj, når jeg skal til byen.
Spørgsmålet er, hvor stor afstand skal vi være fra

strålingskilderne for at undgå helbredspåvirkninger

fra mobiltelefoner, mobilmaster, fitbit, babyarlarmer
o.s.v., og i hvor lang tid!

Konkret har jeg undersøgt det med Garmin golfure,
efter at jeg blev dårlig på golfbanen, efter ca. 1 ½ ti-

mes påvirkning, da min medspiller havde en sådan.
Golfuret blev slukket, og jeg fik det bedre efter kort

tid. Jeg fik oplyst, at jeg skal 20 meter væk for at undgå bestråling. Mon ikke det samme gælder iPhones,

Tidslerne 2019/1 · februar
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te. Et par måneder senere fandt jeg selv ud af at vores

jeg var forgiftet af fx maling, men jeg kunne ikke

sionelle opmåler overset. Wifi blev straks slukket.

fra wifi og Dect-telefonen.

kablede ruter også var trådløs. Det havde den profes-

mærke noget. Set i bakspejlet var det miljøpåvirkning

Få uger før jeg mærkede min el-overfølsomhed var jeg

Jeg anskaffede et måleapparat og målte op til 150 mi-

ring på mit helbred. Hun havde hjulpet mig af med

side af huset var det nærmere 60 mikrowatt/m2. Jeg

blevet testet hos en heilpraktiker for at få en opdate-

min kviksølvforgiftning 8 år tidligere. Damen oplyste
mig, at min krop var 99 % stresset, og overvejede om

”Elektromagnetisk belastning er en skjult faktor
i mange sygdomme”, mener Thomas M. Rau,
MD, Medical Director ved den verdenskendte
Paracelsus Clinic i Lustmühle, Schweiz (www.
paracelsus.ch). Denne udtalelse faldt 10. februar
2009. Dr. Rau udtaler også, at han er overbevist
om, at ‘elektromagnetisk belastning’ er årsag til
cancer, koncentrationsproblemer, ADD, tinnitus,
migræne, søvnløshed, hjerterytmeforstyrrelser,
parkinsons og endog rygsmerter. På Paracelsus
Clinic bliver cancerpatienter nu rutinemæssigt
oplært i strategier til at afhjælpe elektromagnetisk stråling, og kontrollører fra Geopatologisk
Institut i Schweiz undersøger patienternes hjem
for at vurdere omfanget af den elektromagnetiske stråling. Især betydningsfuldt for dem, som
oplever symptomer på el-overfølsomhed, siger
Dr. Rau, er det at få fjernet de elektromagnetiske
‘hot spots’ i hovedet - nemlig metalfyldninger i
tænderne. Bekymringen går således ikke kun på
det ‘neurotoksiske’ aspekt af kviksølvet i tandfyldningerne, som der er en øget forståelse for
risikoen af, men bekymringerne går på at fyldningerne i sig selv fungerer som antenner, når de
befinder sig i elektromagnetiske felter (EMF) fra
mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse netværk,
trådløse telefoner og andre kilder til radiofrekvent stråling. Rau siger videre, at fjernelsen af
kviksølvfyldninger kan være det første meget
vigtige trin til at få reduceret el-overfølsomhed,
hvilket for nogle mennesker kan betyde, at de
efterfølgende kan tåle at bo og leve i deres eget
hjem.

krowatt/m2 i min stue og soveværelse. På den anden

købte en skærmende baldakin og fik ro for strålinger
om natten.

I dag vil jeg tolerere 20 -50 mikrowatt/m2 HF i de

vågne timer og i korte perioder meget højere, men om
natten skal målingen under 1,0 mikrowatt/m2.

Siden er der kommet G4 antenner, altså 4. genera-

tion. Jeg og mange andre frygter G5 – altså femte generation, som ikke er testet for helbredsrisici.

Kosten

Det er min erfaring, at når man er meget sensitiv, er

det vigtig at overveje, hvad man spiser og drikker, og
hvad man bruger af tandpasta og cremer. For 1 ½ år

siden følte jeg stor utilpashed og undersøgte om der

var kommet en ny mast op i nærheden af min bopæl.

Det var der ikke. Jeg mærkede inflammation i armene
fra albue til skulder. Inspireret af Dr. Osborne, der

har skrevet bogen ”No Grain, No Pain” valgte jeg at

droppe alle kornprodukter inklusiv ris og majs. Efter
48 timer var der en markant bedring, og efter en uge
var al inflammation væk, og jeg kunne igen tænke

klart. For mig er kornprodukter slut. Jeg havde igennem længere tid udelukket de fleste kornprodukter,
men det var ikke nok.

Nu har jeg også droppet alt fra koen. Lige siden jeg

i 2006 læste ”Dit liv i dine hænder” af Jane Plant har
jeg holdt pauser med mælkeprodukter for at undgå

brystkræft. Efter den store aha oplevelse med at und-

gå kornprodukter, har jeg valgt at droppe alt fra koen
- og i øvrigt vælge så giftfri mad som jeg kan købe.

Elektronisk stråling er ikke kun betydningsfuld for

metalfyldninger i tænderne, væksten af nyttige bakterier i tarmen påvirkes af elektrosmog. Forsøg har

vist, at nyttige bakterier vokser langsommere ved udsættelse for elektromagnetisk stråling, hvilket derfor
tillader de sygelige organismer at dominere. Derfor

er en strategi overfor el-overfølsomme eller kroniske
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EMF afskærmende baldakiner er en simpel og effektiv løsning

Praktisk og smart beskyttelse. Du reducere din eksponering

til at skabe en nær total strålingsafskærmning af din sove

for mobilstråling, Wi-Fi og andre trådløse teknologier. Der fåes

plads.

også benklæder.

patienter en heftig tilførsel af probiotics eller anden

fra 2G og 3G mobiler og trådløse forbindelser øger fore-

tarmfloraen. Mange mennesker med kroniske infek-

(hjerte, og hjerne).

biologisk medicin med det formål at afbalancere

tioner, som formentlig er forbundet med EMF-belast-

komsten af flere typer af kræftsvulster hos han rotter

ning (elektromagnetiske felter, red.), fx Lyme Disease

Stråling fra mobiltelefoner og trådløse forbindelser

mikroorganisme afbalanceringsprogram.

hos hanrotter.

(borriolose, red.), bliver symptomfri efter en kraftig

El-overfølsomhed kan være en udmarvende oplevelse

og er en følge af disse og andre forstyrrende effekter af

elektromagnetiske felter. …”Der er anslået 3-8 % af befolkningen i den industrialiserede del af verden, som
oplever alvorlige symptomer på el-overfølsomhed og

35 % som oplever milde symptomer. El-overfølsomhed
er forbundet med mange akutte og kroniske tilstande
og dermed et nyt, globalt og alvorligt sundhedspro-

blem og et emne, som de fleste læger intet kender til”.

År 2018:

Nye studier påviser en klar og virkelig sammenhæng mellem forekomsten af kræftsvulster på

rotter og mus og stråling fra mobiltelefoner. Det
får forskere til at efterspørge handling fra myn-

dighederne. Studiet bliver lige nu analyseret af US
Food and Drug Administration (FDA)

De endelige konklusioner på et grundigt amerikansk
studie. Den videnskabelige undersøgelse er sket over
10 år og kostet 30 millioner USD. Studiet blev offent-

øger altså forekomsten af flere typer af kræftsvulster

Paracelsus Clinic
Europas førende klinik for holistisk medicin
Paracelsus Clinic er et internationalt anerkendt
center for biologisk integreret medicin. På
baggrund af viden og erfaring inden for uddannelses- og komplementær medicin behandler
klinikken de fleste typer kroniske sygdomme.
Personalet på Paracelsus Clinic rådgiver og behandler mennesker i alle faser af sundheds forstyrrelser, fra forebyggelse til intensiv pleje samt
efterbehandling. På den måde orienterer vi os
mod naturen.
Klinikken kombinerer holistisk moderne viden og
metoder med den traditionelle viden om mange
forskellige former for empirisk medicin. For
mange mennesker åbner det håbfulde, bivirkningsfrie måder tilbage til sundhed.

liggjort den 1.11.2018. Studiet konkluderer, at stråling
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Gode råd
■ Sluk mobiltelefonen om natten eller læg den flere meter væk fra dig
■ Udskift din clock-radio med et vækkeur
■ Undgå at sove opad stikkontakter til læselamper eller ledninger i væggen
■ Skift din springmadras ud med futon eller latex. Metallet virker som antenner.
■ Sov evt. under en skærmende baldakin. Der er kobber eller sølvtråde vævet ind i stoffet. Der findes

også skærmende vægmaling. Se mere her www.yshield.com

■ Der skal også skærmes under sengen, med mindre man sover i stueetagen.
■ Undgå trådløse DECT telefoner. De udsender kraftige strålinger 24/7
■ Behold din fastnettelefon med ledning ind i væggen.
■ Brug din mobiltelefon med headset eller på højtaler og hold den så langt væk fra hovedet som muligt.

Ideelt set er fastnet telefon bedst.

■ Undgå brug af trådløs PC og trådløse ruter. Eller sluk for det om natten. Bedst at kable alt og den tråd-

løse funktion i Pc en og ruteren skal deaktiveres. Brug også kablet mus, - tastatur og printer.

■ Fravælg mikrobølgeoven. Den udsender mikrobølger.
■ Undersøg om emhætten er/kan jordforbindes
■ Fravælg induktionskomfur. Der er kraftige magnetiske felter omkring.
■ Sluk for alle stikkontakter, der ikke er i brug. Fx tv, kaffemaskine, toaster og lamper.
■ Sid aldrig op ad køleskab, lamper o.a., men gerne 1 til 1,5 meter derfra.
■ Udskift kviksølvfyldninger til plast. Men det er meget vigtigt at det sker med en række sikkerhedsfor-

anstaltninger som kun få tandlæger udfører. Læs mere på www.fmsd.dk

■ Brug plastic brillestel i stedet for metal. Al metal er ledende.
■ Undgå brug af trådløse baby alarmer, løbeure, fitbit, golfure, smart watch. De udsender alle HF stråler.
■ Smartmeter for vand/gas og el. Hvis trådløse, så få dem udskiftet til analoge modeller.
■ Deaktiver bluetooth i bilen. Tal aldrig i mobiltelefon i bilen, der jo er en stålkasse.

Fortsat fra side 15
Heling i det levende menneske er en proces der be-

gynder indefra og kan hjælpes på vej udefra gennem

alle vores sanser: syn, lyd, berøring, bevægelse, ord,
tanker, følelser, smag, dufte, føde, handlinger, kun

fantasien og egne overbevisninger og erfaringer sætter grænsen for mulige veje.

vores unikke måde i vores eget tempo, velvidende at
vi gør det bedste vi evner i øjeblikket, intet mindre.

Kærlighed til os selv er begyndelsen. Kampen mod

os selv modarbejder heling.

Det er samtidig svært at tage afstand fra andre, når

Helingsveje og behandlingsveje er utallige og kan

vi kender smerten og glæden i os selv. Selvom vi ikke

Åbenhed kan åbne for nye muligheder og nye veje.

dens hjerter og bevidsthed.

anvendes samtidigt, som det måtte behage.
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De veje, vi mennesker hver især vælger at betræde på
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er en del af hinandens liv, kan vi fortsat leve i hinan-

Behandling og heling
Af Mette Mouritsen
www.mettemouritsen.com
mettemouritsen1@gmail.com

Kræftens bekræftelse og muligheder
BANG! Et menneske modtager en kræftdiagnose, som

vores lidelser og glæder. I dette lys kan kræft betrag-

rask. Med ét ændres selvbilledet fra at være levende

ligvis svært at tage denne betragtning til sig, når man

det ikke havde drømt om, for det troede sig usårlig og
rask til at være levende døende. En ny verden åbner

sig på den rejse, som vi alle er på hver eneste dag og
alligevel sjældent er bevidst om, for der er altid et

mål, der skal nås, et hjørne der skal rundes. Rejsen
i livet med angsten og døden som bevidste ledsa-

gere. Angsten for at miste kontrol i livet også det ulti-

tes som en gave fra en ukendt afsender. Det er natur-

hænger fast i lidelsens vej, som alle ”bekræftede” nok
oplever i kortere eller længere tid, for det er en del af

rejsen at opleve lidelsen for at kunne adskille sig igen
fra den og opdage, vi er meget mere end vores kroppe
og vores fysiske lidelser.

mative kontrol-tab i døden. Døden af selvbilledet, og

■ Behandling er en mulighed, som kan være vidun-

og til tider forveksles. Dertil kommer angsten for

■ Behandling kan være en stor befrielse for lidelse og

telse på at være levende døende.

■ Behandling er en mulighed, som kan være smerte-

hed tager tid at finde, og måske mindes det ”bekræf-

■ Behandling kan fastholde os i troen på, at vi er

døende ved de regelmæssige kontroller og behandlin-

■ Behandling kan frarøve os glæden ved at leve med

der har til sigte at dræbe kræftcellerne uden samtidig

■ Heling er en iboende evne i kroppen, som især fin-

døden af den fysiske krop kan være lige skræmmende
at vove at leve livet fuldt ud, med en tyngende bekræfEn ny vej på de vakkelvorne ben med en ny bevidst-

tede” menneske regelmæssigt om at være levende

ger, og det ubehag der ofte følger med. En behandling
at såre andre celler uhensigtsmæssigt.

Behandlingen initierer ikke i sig selv en helings-

proces, men den gør det måske  indirekte i selve

overgivelsen til behandlingen og troen og håbet på

helbredelse. En helbredelse som handler om fysisk

og psykisk velbefindende, mens vi er levende døende

tilstede her i livet sammen med andre levende døende

med andre psykiske og fysiske udfordringer, som også
søger velbefindende på deres vej i livet.  

Vi er alle på samme rejse, på vej til at blive mere og

mere hele og helet i vores bevidsthed om vores unikke

derlig og øjeblikkeligt livreddende

smerter.

fuld og livsbegrænsende.

kronisk ikke-velbefindende.
døden i livet og i nuet.

der sted, når krop og sind er i ro.

■ Heling har en absolut grænse for levende døende
mennesker.

■ Heling i ånden, i bevidstheden, er en grænseløs
proces.

I slippet af kamp og kontrol og i overgivelsen kan en

helingsproces begynde, hvis den er bestemt til at

finde sted, for dødstidspunktet og fødselstidspunktet
er mennesket ubekendt men bestemt.

eksistens og vores fælles bevidste eksistens.

Fortsættes side 14 nederst

Heling begynder indefra og kan hjælpes på vej

udefra på mange forskellige måder. Vi kan blive mere
bevidste i den proces, og den forløber lettere, når vi

giver os tid til at vælge ud fra et roligt sted. Tiden er i
den henseende ubegrænset for pres, og stress forsin-

ker heling, og ingen kender alligevel begyndelsen og

slutningen på det bekræftede menneskes livsforløb og
naturhistorie. Hvorfor er vi mennesker i grunden her
på jorden, hvad er meningen med vores unikke eksi-

Mette Mouritsen
er uddannet læge, psytorapeut,
mindful instruktør og er tillige
forfatter.
www.mettemouritsen.com
mettemouritsen1@gmail.com

stens?

Måske vi er her for at vågne op til en større bevidst-

hed om vores egen og vores fælles eksistens gennem
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Afgiftning
Af Christina Santini,
www.ChistinaSantini.com

Giftstoffer - er

Den oversete årsag til diabetes 2, højt blodtryk, infektioner, cancer, autoimm
Vidste du, at forhøjet blodtryk oftest skyldes proble-

fiskeindtag, men tandfyldninger. Problemet er ikke

ger til blodsukkerproblemer - udover dårlige kostva-

ninger fjernet, idet denne proces i sig selv kræver

mer med blodsukkeret? Og at en af de primære årsaner - er kviksølvforgiftning.

Det betyder i praksis, at uanset hvor fanatisk
du ellers spiser i forhold til blodsukkervenlig
kost, så vil du konstant have problemer med dit
blodtryk indtil dit blodsukker er stabilt
Stabilt blodsukker opnås, når du ikke længere døjer
med kviksølvforgiftning. Kviksølvforgiftning er
noget jeg ser hos ca. 5 ud af 10 af mine klienter

over 45 år - i moderat til akut grad. Det skyldes ikke

16
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løst, blot man har fået sine kviksølvholdige fyld-

ekspertise. Det er ikke sjældent, at jeg tester folk,

der har fået kviksølvfyldninger fjernet, der i processen er blevet forgiftet. Og det også selvom det har

været en holistisk tandlæge. Det er desværre ikke en

garant for, at fyldninger fjernes problemfrit, kan jeg

konstatere, når vi måler efterfølgende. Det er problematisk, der ikke er mere fokus på, at det tekniske er

i højsædet under sådanne procedurer, da manglende
teknisk snilde resulterer i målbar forgiftning efterfølgende - holistisk eller ej.

du også ramt?

mune-, mentale- og stofskiftelidelser

både fysisk og psykisk. Bly kan komme fra bl.a.

Kviksølvindholdet i vacciner har vist sig at
være yderst neurotoksisk, men problemet er
større p.g.a. den synergistiske virkning med
aluminium. Kombinationen forekommer i de
fleste vacciner

kosttilskud (produkter fra Asien er problematiske i

signifikante bivirkninger uafhængigt af kviksølv.

På billedet “Heavy Metal Test Report” ses et eksem-

pel af en klientcase, der er kombinationsforgiftet af
netop bly og kviksølv - er desværre ikke et sjældent

syn. Forgiftninger som disse er meget invaliderende,
gamle vandrør, arbejde i industrien samt forurenede

Aluminium er i alle vacciner og har vist sig at have

denne henseende).

Undersøgelser har påvist, at det kviksølvholdige

Kviksølvforgiftning er ekstra farligt, når det
sker i kombination med andre tungmetaller, da
der opstår synergi - dvs. en forstærket giftig
effekt, udover hvad de enkelte tungmetaller
bidrager med alene. (1,2,3)
Man har i rotteforsøg undersøgt toksiciteten af

konserveringsmiddel, thimerosal, fra vacciner er én
af hovedfaktorerne bag autisme og ADHD. Desuden

indeholder Rhogam-skud, høje niveauer af kviksølv

og gives til nogle RH-negative kvinder under gravidi-

teten, for at forhindre senere graviditetskomplikationer. (5,6,7,8)

kombinationen af bly og kviksølv. Rotter blev dose-

ret med en mængde kviksølv, der ville forårsage død

Fluor fra vand og tandpasta øger aluminiums
toxicitet

hos 1% af rotterne inden for ca. 5 dage. Dette kaldes
dødelig dosis 1% eller LD1. Laboratorierotterne blev

Et studie fra 2009 viser, at fluor som vi dagligt er ud-

også testet med en LD1-dosis bly.

sat for, også fremmer den giftige effekt af aluminium
yderligere (9).

Når der blev kombineret kviksølv og bly LD1
doser, døde ALLE rotterne. (1)

Tilsvarende gælder for kviksølvs synergistiske virk-

Dette viser altså, at kviksølv og bly sammen er

med rygning, hvilket øgede målte nyreskadeeffek-

stærkt synergistiske i deres toksiske virkninger.

ning med andre toksiske kemikalier som PCB eller

Når vi snakker synergi er det umuligt ikke at nævne
Dr. Yoshiaki Omura’s forskning, der viser, at tung-

metaller gør din krop til en virtuel antenne, dvs. du
tiltrækker den skadelige EMF-stråling fra din mobil
og tablet i endnu højere grad. EMF-stråling åbner

blod-hjerne-barrieren, så endnu flere tungmetaller
kan komme op til hjernen. (4)
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pesticider der ofte bruges i vores mad, kan bidrage til
udviklingsmæssige, indlærings- og adfærdsmæssige

Det sidste vi har brug for, er flere kostreligioner,
der ikke er tilpasset vores krop, men lavet for at
sælge flere bøger

handicap. Specielt pesticider såsom organophosphater, PCB og dioxiner bioakkumulerer, og er direkte

Nødder og kerner er en fabelagtig kilde til næring,

giftige for celler og neurotransmittere, særligt for den

men det har aldrig været meningen fra naturens side,
at vi skulle skovle dem ned i spandevis. Vi har brug

ter. Undersøgelser viser, at en række kemikalier og

udviklende hjerne hos børn - og dertil skal så tilføjes
de tungmetaller, de udsættes for via vacciner, medikamenter etc. Det er cocktailen der er problematisk.
(10,11)

For kvinder - er din kobberspiral et problem?
Dr. Dietrich Klinghardt har fundet ud af, at kobber
er synergistisk med kviksølv, hvilket øger de negative virkninger. Dvs. det er væsentligt at få afklaret, om ens kobberniveau er forhøjet - og så tage

de nødvendige forholdsregler. De færreste af os har

for fedt, men hverken for meget eller for lidt. Vi har

det med enten at skære alt fedt ud og lide af blodsuk-

kerproblemer p.g.a. det - eller gå over i den modsatte

grøft og skovle alt fedt ned, samtidig med at vi smider
kulhydraterne ud, som indeholder masser af fibre og
glukose for vores hjerne og velvære. Det giver ingen

mening, udover det sælger en masse bøger, og vi får

endnu en ny religion vi kan følge, indtil vi får en træt
lever af alt det fedt, vi ender med at svømme i, når vi
følger kulhydratfattige kosttrends.

brug for mere kobber, så vær opmærksom på ikke at

Det er kombinationstoksiciteten, jeg leder efter
i alle alvorlige mentale og fysiske lidelser

ner.

Det er sjældent kun et enkelt giftstof man er ramt

Spiser du paleobrød i stedet for almindeligt
rugbrød, så er du også i risikogruppen for et for
højt kobberniveau

lier, pesticider og/eller mykotoxiner. Mykotoxiner er

få unødvendige ekstra kilder f.eks. via multivitami-

Kerner, når de indtages i større mængder, end hvad

af - men en kombination af tungmetaller, kemika-

noget jeg ser hos ca. 1/4 af mine klienter med kroniske
lidelser.

dagligt, er en signifikant kilde til kobber. Desuden
har hjernen brug for glukose til at fungere, så at

Mykotoxiner er kræftfremkaldende og blokerer
leveren fra at kunne omsætte hormoner og
giftstoffer i det hele taget

udskifte godt groft brød med massive mængder af

fedtholdige nødder og kerner, er altså ikke en videre

Mykotoxiner er som oftest noget, man er blevet udsat

begavet ide. Det er en idé importeret fra USA, der har

fra via skimmelsvamp. Skimmelsvamp er et mere
udbredt problem, end vi er klar over. Du kan ikke

vi typisk normalt ville spise som f.eks. et par spsk.

fyldt deres brød med tilsætningsstoffer og konserveringsmidler. De har ødelagt deres kornproduktion
derovre i forhold til, hvad der egner sig som menneskeføde. Når du tilsætter massive mængder af

konserveringsmidler i maden, gør du det uegnet for
bakterier at spise det - inkl. vores egen mave-tarm

flora. Det er forskellen, og det er problemet. I Europa

har vi adgang til godt groft brød uden konserveringsmidler, og vi har derfor ikke deres problemer. Men

ja, vi har adgang til deres bøger om deres problemer

—men problemet er deres, ikke vores. At gluten så er
et svært fordøjeligt molekyle, hvis man allerede har
mave-tarm problemer er en anden sag — det løses

ved at få behandlet mave-tarm-lidelsen til bunds,

ikke ved at skære 80 forskellige madvarer ud permanent.

18
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nødvendigvis hverken se eller lugte skimmelsvamp

i dit hus. Skimmelsvampsporerne sætter sig i sinus-

området og danner mykotoxiner, der belaster leveren
og tarmsundheden. Dette fører til østrogen domi-

nans, migræne, huduslæt, ledsmerter - og er i værste
tilfælde én af faktorerne, der trigger kræft (12,13).

Billedet af mykotoxin laboratorieresultatet viser en
klientcase, hvor symptomerne er nedsat kognition

bl.a. grundet forgiftning af aflatoxin og ochrotoxinA.
Mykotoxiner er ret nemme at komme af med igen

indenfor 6-12 måneder afhængig af, hvor disciplineret

man er. Symptomer som typisk ses i startfasen på mykotoxinforgiftning er ledsmerter, migræne, hudud-

slæt, østrogen dominans, lever og fordøjelseslidelser.
Man vil som oftest kun have ét af symptomerne af-

hængig af kroppens svageste genetiske punkt, så nej

- ikke alle symptomer vil være at notere, selvom man

trives. Det hjælper derfor ikke, at vi fokuserer på,

sagtens være en relativ stille forgiftning over mange

(14,15,16,17,18)

kan være massivt forgiftet af mykotoxiner. Det kan
år - som så pludselig symptommæssigt eskalerer.

Der er næsten altid 2-3 faktorer til stede for
at skabe den perfekte storm - og det hav af
dominoeffekter der følger
Det afgørende for en behandler er, at kunne identificere årsagen til, at rækken af dominobrikker hel-

bredsmæssigt vælter. Hvis man fokuserer på dominobrik nr. 4 i rækken - f.eks. de mave-tarm-ubalancer,
der er at finde i enhver forgiftningstilstand, istedet

hvad man på engelsk kalder “trickle down issues”.

Rækkefølgen for afgiftning er:

1. Optimering af lever, nyre, mave-tarm og lymfe
2. Afgiftning af tungmetaller

3. Afgiftning af mykotoxiner

4. Afgiftning af pesticider og kemikalier
5. Behandling for parasitter

6. Behandling af bakterielle og virale infektioner
Mange scenarier vil overlappe delvist, men groft skit-

for hvad der rent årsagsmæssigt skaber mave-tarm-

seret ser det ud som nedenstående. Dette for at undgå

Dét uanset om man arbejder med konventionel eller

som f.eks. parasitter. Dvs. primær fokus er altid på de

ubalancerne, så ender man i symptombehandling.

integrativ medicin. Toxiner i tarmene resulterer i kroniske bakterie- ubalancer inkl. candida, problemer

som “utæt tarm” m.m. Det er ikke mave-tarm-floraen, der skal behandles, det er årsagen hertil - ellers

kan vi være på restriktive kure fra Herodes til Pilatus.

Hvad skal man først afgifte?
Mange problemer som parasitter, bakterielle og virale
infektioner er sekundære i forhold til de giftstoffer, der giver dem de forhold, hvorunder de kan

at ende op i at symptombehandle ting, der er årsagen
giftstoffer, der tillader et venligt miljø for mange af

disse organismer, som er omkring os konstant, men
som kun kan invadere os, når vort immunforsvar af
den ene eller anden årsag er svækket.

Kostmæssigt når man afgifter er farvekoden grøn. Alt
grønt er rigt på klorofyl og øger fase II biotransforma-

tion enzymer. Disse enzymer stimulerer leversundheden og afgiftningsevnen. Der er selvfølgelig en masse
flere nuancer, men i korte træk: tænk grønt.
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Kosttilskud for og imod hvis du er forgiftet.
Vitamin B12 kan mobilisere kviksølv, hvilket kan
være problematisk hvis man er kviksølvforgiftet,

idet det ændrer det mindre giftige uorganiske kvik-

sølv (Hg2 +) til det højgiftige organiske methylkvik-

sølv (MeHg) på grund af vitamin B12s methylgruppe.
B12 kan dog bruges målrettet til afgiftning, så længe
det bruges sammen med svovlholdige chelatorer,

som forbinder med kviksølv, så toksinet kan vaskes
ud med urinen og ikke redistribueres til hjerne og

lever, som ellers kan ske hvis B12 tages alene i høje
doser. (19)

Chlorella er ikke stabilt til afgiftning, når det indta-

ges alene. Chlorella indeholder kun en enkelt såkaldt
thiol-gruppe, og dette gør, at det ikke kan holde på

tungmetaller hele vejen ud af kroppen. For at gøre det
stabilt, skal det altid indtages sammen med koriander - dermed opnår man en stærk binding indehol-

dende to thiol-grupper, som er fremragende til at hive
specifikt kviksølv ud af hjernen med. (20). Koriander
fås ikke endnu i kosttilskudsform herhjemme des-

værre, alternativt kan man spise ca. 1 dl. frisk økolo-

gisk koriander dagligt sammen med sine chlorella piller. Må dette være en slet skjult opfordring til danske
producenter om at lave dette meget effektive middel
til det danske marked.

Organisk selen i formen selenomethionin kan reducere toksiciteten af kviksølv (21).

Uorganisk selen har dog i undersøgelser vist sig, at
have modsat effekt og kan skabe problemer med at
flytte kviksølv rundt til andre organer. Nøgleordet

er igen her: naturligt identiske kosttilskud er bedst
- syntetiske kosttilskud bør undgås, da andre kriti-

ske studier er lavet med netop syntetisk fremstillede

Bentonit-ler og aktivt kul er begge midler, jeg er

rigtig glad for, når man skal afgifte for mykotoxi-

ner, pesticider og kemikalier (23). Er ens tarm meget

følsom og ens nervesystem slidt, kan det dog være for
krads. Ganske enkelt fordi disse også vil hive nød-

vendige nervemineraler ud, når man anvender det til
afgiftning. Får man ikke drukket nok vand, så opstår

der problemer med tendens til forstoppelse med disse

midler - dvs. at alle de opsamlede toxiner, nu sidder al
for lang tid nede i tarmene. Essensen her er at tilpas-

se afgiftningsmetoderne til den enkeltes nervesystem
i øvrigt.

Liposomal glutathion og liposomal c-vitamin er

nødvendige for enhver afgiftning. Disse to stoffer

øger kroppens afgiftningskapacitet og kan trænge

igennem cellernes membraner. Dette er hvad der gør
liposomale kosttilskud til en liga for sig. Der er ikke

noget andet, der kan sammenlignes med effekten af

liposomale vitaminer (24). IV-indsprøjtede vitaminer

er vandopløselige og kan ikke trænge igennem de fedtopløselige membraner, men metoden er dog ekstrem
effektiv, hvis man har infektioner i blodbanen.

vitaminer, der også viser sig problematiske (22). Man

Nikotinsyre er et b-vitamin, der skaber en udvidelse

bygge. Mange mineraler inkl. selen kan blive toxiske

i huden som varer fra 20-40 minutter), og dermed

skal dog ikke bare tage megadoser af selen for at forei for høje doser: den rette dosis er den, som din krop
har behov for. Derfor skal man indtage mængder i

forhold til, hvad ens testresultater viser, andet giver

ikke mening. Vi ender med enten at tage alt for lidt,
eller kan få for meget, og det er altså heller ikke en

god ide, når det handler om ting som særligt selen,
kobber, zink, jod og calcium. Vi har brug for disse
ting, men balanceret.

20
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af kapillærerne (det karakteristiske varme prikken

hjælper kroppens celler til at tømme giftstoffer ud i
blodstrømmen. I blodstrømmen opsamles giftstof-

ferne så via de valgte chelatorer (ægte chelatorer - alså

bindemidler for giftstoffer - har altid to thiolgrupper).
Nikotinsyre, aktivt kul og infrarød sauna er, hvad de
brandmænd, der var udsat for kemikalierne i forbindelse med redningsarbejdet under 9/11 brugte til at
rense kroppen med efterfølgende. (25)

hvad jeg kan se på opfølgende laboratorieprøver. Jeg

har også snakket med opfinderen Dr. Peter Mölleney

af bioresonans maskinerne fra WegaMed, og han
understreger også, at man skal understøtte disse

terapier med “bindere” og “chelatorer”. Man kan ikke
afgifte uden.

Afgiftning er en kompliceret affære, hvor der ikke

kan gives en færdig manual til alle på disse sider, da

det ville være særdeles uansvarligt. De korrekte afgiftningsmidler afhænger af de kombinationsgiftstoffer

Andre afgiftningsmetoder og deres
begrænsninger
EDTA er et veldokumenteret middel til brug mod

åreforkalkning og bly. EDTA bør dog ikke anvendes, i

tilfælde man er kviksølvforgiftet, eller hvis man ikke
forinden undersøges for dette. Der er indtil videre et

den enkelte har, samt lever-nyre-tarm og lymfe sundhedsstatus. Begynder man at afgifte før disse organer
fungerer optimalt, sker retoxifikation simpelthen
fordi kroppen ikke får giftstofferne hele vejen ud,

men de bliver ved med at recirkulere rundt i kroppen
og sætte sig på forskellige organer.

specifikt studie (26) sammen med nogle anekdotiske

patient cases, der tyder på at EDTA kan få kviksølv til

Urinens pH dikterer, om giftstofferne er på vej
ud og bliver re-absorberet eller udskilles

at danne klumper og dermed øge risiko for blodpropper. Indtil vi ved mere, er det et scenarie, der bør

En pH-værdi på 7,5 eller derover indikerer, at krop-

undgås.

pen rent faktisk udskiller de sure toksiner på det

afgiftningsprogram, som man er i færd med (37).

DMSA og DMPS har problemer med stabiliteten og
dvs. der frigøres større mængder tungmetaller på

een gang, som smides ud i nyrerne - et problem hvis

man i forvejen har svag nyrefunktion. Indtages større
mængder af disse midler samtidigt, sker der uundgåeligt delvis redistribution af tungmetaller samt øget
risiko for nyreskader. Bruger man disse midler, bør

det gøres på en måde, hvor der kun indtages mindre

doser hveranden time for at forhindre retoxfikation.
Retoxfikation ses hyppigt og indebærer, at tungme-

tallerne frigives fra de relativt sikre ophobningssteder

som fedtvæv og knogler ud til de sårbare organer - dette er ikke så godt. Skal disse midler anvendes korrekt,
skal det gøres ifølge Dr. Andy Cutler protokollen - den
er bare ikke realistisk for de flestes hverdag: at skulle
tage piller hveranden time. Det er lidt op ad bakke,
når de fleste af os har svært ved bare at overholde at
drikke nok vand. (27,28,29,30,31,32,33,34,35,36)

Homøopati og bioresonans kan ikke står alene, når

det drejer sig om at afgifte. Disse metoder er udmær-

Afgiftningsprogrammer skal justeres kontinuerligt

undervejs i forhold til reaktioner, og for at sikre kontinuerlig fremskridt, så ja - det er den gyldne nøgle

til at løse mange af de kroniske lidelser vi ser i dag.

Men nøglen skal bruges varsomt for at døren åbnes. I
øjeblikket ser vi for mange cases, hvor nøglen sim-

pelthen knækker i låsen, fordi kroppen ikke kan klare
at afgifte, da vi ikke er gode nok endnu til at indivi-

dualisere og justere vores behandlingsprogrammer til
den enkeltes øvrige sundhedsproblemer.
Se referencer på www.tidslerne.dk.
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Copenhagen. Derudover er
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kede til at stimulere afgiftningsorganerne, men kan
ikke binde giftstoffer til sig. Det er min erfaring ift.
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Patienthistorie
Af Jens Bory Henriksen
borry@borry.dk

Kræft i tyktarmens højre sid
Den 21. september 2017 får jeg, ved en
screeningsundersøgelse, konstateret

op på den anden side igen. Jeg havde haft det rimeligt
før operationen og fint efter operationen.

Jeg tog dog imod indkaldelsen til kemoafdelingen

kræft i tyktarmens højre side,

for en samtale, og her lod jeg mig overtale til at gøre

hvorfor der bliver udtaget biopsier.

fortalte mig, at jeg sikkert kunne leve helt normalt

Efter en scanning bliver der registeret en tumor i tyk-

et forsøg, da jeg kunne stoppe, når jeg ville, og de
under behandlingen.

Kemobehandlingen startede mandag den 6. no-

tarmens højre hjørne, hvorfor der under samtalen

vember 2017 med en intravenøs infusion, hvorefter

get en operation med fjernelsen af hele højre side af

1 uge pause og så videre i et halvt år.

med overlægen orienteres om, at der vil blive foretatyktarmen inkl. blindtarmen.

jeg skulle indtage piller i en 14 dages periode, herefter
Om onsdagen midt på dagen så sluttede ”festen”, og

Det oplyses, at operationen ville være ukomplice-

jeg var på alle måder blevet ude afstand til at foretage

Operationen blev foretaget på Roskilde Sygehus

som jeg kunne afkrydse de fleste af. Jeg kunne ikke

ret, og der ville ikke blive anvendt stomi.

den 9. september 2017 uden komplikationer med
hjemsendelse på tredje dagen.
Patologisvaret kort fortalt:

■ 40 mm tumor med gennemvækst 4 mm under
muscularis

■ 17 lymfeknuder udtaget , hvoraf 2 knuder med metastaser

mig noget. Der var oplistet en lang række bivirkninger,
køre bil, jeg kunne ikke anvende en nøgle og låse en

dør op, fingerspidserne summede og stak, og alt hvad

der skulle indtages af væske skulle varmes, selv spisebestikket måtte varmes for at jeg kunne anvende det,

og så lignede min ansigtsfarve ikke en levende person,

som min kone udtalte, bare for at nævne noget. Kemobehandlingen var slut efter to dage.

■ Ekstramural veneinvation påvist; men kun mikro-

Mødet med Tidslerne

■ Indvækst i naboorgan/-struktur; ikke påvist

påbegyndt, og ved hjælp af samtaler med familie

skopisk

■ Tumorsatelitter påvist

og venner og indkomne gode råd, får jeg kontakt til
Tidslerne, hvor der under en personlig kontakt hos

■ Nervevækst påvist

Stadie 3 var derfor en realitet, hvorfor en kemobehandling i et halvt år blev anbefalet.

Jeg starter kemo
Min indstilling til påbegyndelse af en kemobehand-

ling var på forhånd negativ, da jeg ikke kunne forlige
mig med, at mit immunforsvar skulle nedbrydes. Jeg

havde været vidne til, hvilke negative følger det havde
haft på andre i familien og vennekredsen.

Jeg var tæt på de 72 år og ønskede, at leve livet for-

fra og ikke bagfra, hvilket det ville blive, hvis jeg først
skulle slås helt ned, og så håbe, at jeg kunne komme
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En kostomlægning var allerede på det her tidspunkt
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Tidslerne bliver åbnet for en verden af muligheder for
alternative behandlinger.

Jeg bestemmer mig meget hurtigt for, at jeg ville gå

ind for Budwig kuren, fordi jeg synes, at kuren havde
nogle indlysende pointer, som omtales flere steder i
artikler hos Tidslerne.

Den daglige indtagelse blev efterfølgende en por-

tion 3 gange om dagen = 2 skefulde hørfrøolie og 4
skefulde Thise skyr.

Desuden var jeg blevet anbefalet, dagligt at drikke 1

liter te, ved navn Ipo Roxo, som havde nogle påståede
virkninger mod kræft, og i tilgift en positiv effekt på
forstørret prostata og prostatatallet.

de – og mødet med Tidslerne
Desuden har jeg dagligt indtager:

■ 1 tablet multivitamin Omnimin
■ 1 tablet mega C-1500 mg

■ 1 tabet kosttilskud calcium og magnesium
■ 1 spiseskefuld levertran

■ 1 lille glas ingefær/gurkemeje shots
Sammen med dette er der blevet ændret kostvaner,

som primært omhandler en større mængde grønsager
til alle måltider, mere fisk og fjerkræ, selvom vi på
ingen måde er fanatiske.

Jeg har forsøgt at holde mig fra hvidt brød, ris og

pasta, samt sukker i for store mængder.

Derudover har jeg kun meget sjælendt drukket en

snaps, andet spiritus, samt øl, og holder mig udelukkende til rødvin.

Der er ingen garantier her i livet,
og jeg har altid, også efter jeg fik
konstateret kræft, haft positive
tanker for fremtiden og for mit liv, og
det mener jeg i øvrigt er den bedste
behandling, man kan give sig selv,
specielt i et kræftforløb.
Dårlige tanker og bekymringer
ødelægger kun den tid vi er til stede,
det hjælper i alle tilfælde ikke på en
helbredelse.

Godt resultat
Frem til den 3. maj 2018 har dette i et halvt år været
min alternative behandling, hvor jeg har fået taget
blodprøver og blevet scannet.

Resultat på blodprøverne viste, at der var ingen tal,

som lå udenfor normalrammen inkl. tumormarkører.
Resultat af scanningen var følgende:
■ Ingen forstørrede lymfer.

■ Normale forhold til lever, galdeveje, binyre, nyrer
milt, stor kirtel, tarm og krøs.

■ Samt normal blære og prostata (og til det skal nævnes, at jeg i en meget lang årrække har udskudt at
få foretaget en operation for forstørret prostata).

■ Ingen mistanke om ossøse metastaser (metastaser
i knogle, red.).

Vi har besluttet, at fortsætte denne livsførelse i fremtiden, da det på ingen måde er en negativ livsførelse,
og jeg føler tværtimod et stort velbehag og er glad for
min beslutning om at have taget en alternativ behandling.
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Cannabiskonferencen
Af Torben Nielsen
webmaster@tidslerne.dk

Cannabiskonferencen North G
7.-9. september 2018 - den førs
Tidslerne var repræsenteret af

Tidslerne deltog talstærkt på den første dag, som også

bestyrelsesmedlemmerne Torben

bød på de mest interessante indlæg i forhold til me-

Nielsen, Jacob Hansen, Lone Hauerbach

bl.a. USA, Canada, Holland og ikke mindst Israel.

og Mai Nielsen samt nogle andre frivillige
Tidsler.

dicinsk cannabis. Der var indlæg af fagpersoner fra

Israel er formodentlig det land i verden, som er længst
fremme i forhold til brugen af og forskning i cannabis

Bella Centret var fyldt med mennesker fra nær og
fjern – alle med interesse i cannabis.

Arrangøren, Cutter Merhi, havde sat alle sejl til for at

til medicinsk brug. De har forsket intenst i medicinsk

cannabis i mere end 30 år, og mere en 40.000 israelere
med forskellige lidelser medicineres med forskellige
typer cannabis i dag, såvel børn som voksne.

skabe en cannabismesse, der kunne oplyse danskerne

Israelske forskere har kunnet se potentialet i me-

delse af cannabis. Messen bugnede af produkter så

politikere om potentialet i de menneskelige og økono-

og udenlandske gæster om mulighederne for anvenforskellige som plantefrø, medicinsk olie, grotelte,

gin, pesto, is, kager, tøj, oliepresse og meget mere,

dicinsk cannabis og formået at overbevise israelske
miske gevinster ved brugen af cannabis.

som alt sammen stammede fra hampeplanten.

Roei Zerahia Partner og VP of Operations & Finance i

Ud over en flot og mageløs messe, hvor alle udstillere

israelske indlæg. Han forklarede, at Canndoc dyrker

velvilligt informerede om og solgte deres produkter,

var der også arrangeret en konference om cannabis til
medicinsk og rekreativt brug.

Canndoc ltd, Israel var manden bag det interessante
sporbare hampeplanter, som kan spores tilbage til

den præcise batch. Sporbarhed er én af de krævede

ingredienser i videnskabelig evidens og både Læge-

foreningen, Praktiserende lægers organisation med

mange flere har peget på den manglende videnskabelige evidens og sporbarhed.

De sidste 17 år har den israelske forskning, samt

udvikling og etablering af en medicinsk industri

været prioriteret af politikere, det israelske sund-

hedsvæsen, investorer og iværksættere. Israel er på
disse år gået fra rekreativ ulovlig hampedyrkning

over apoteksudsalg og står på tærsklen til eksport af

medicinsk cannabis. Det er meget imponerende i betragtning af, at cannabis rundt om i verden er totalt

forbudt, grundet en misforstået og uærlig kampagne
Pesto, krydderier m.m. med cannabis.
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om den ”voldsomme skadelige effekt” cannabis har
på mennesket.

Grow Expo i København
ste af sin art i Skandinavien
Ifølge verdens førende forskere på området har can-

Det kan undre, at læger i Danmark ikke vil udskrive

mennesket. Der er aldrig rapporteret et dødsfald på

kollegaer finder bemærkelsesværdig.

nabis kun ganske få og meget lidt skadelig effekt på
grund af cannabis i modsætning til medicinalindustriens produkter, som hvert år dræber tusindvis af
mennesker verden over.

I Danmark er det ikke muligt at få fornuftige tal på,
hvor mange danskere der dør af videnskabeligt evidensbaseret medicin. Der gættes på, fra Danmarks

Apotekerforening, at mellem 2.000 og 5.000 danskere
dør hvert år af kemisk medicin.

Medicinrelaterede dødsfald registreres af amerikan-

ske myndigheder (CDC). Det samlede antal amerikanske receptpligtige opioide relaterede dødsfald i 2016

var ca. 34.600. Disse tal dækker altså kun over opio-

iderne. Benzodiazepiner tog livet af ca. 9.000 ameri-

et naturligt middel som to af deres egne højagtede

Holland, USA og Canada er også meget længere

fremme end Danmark, når vi taler om cannabis. Især
Holland har positioneret sig som et foregangsland i

forhold til legalisering af cannabis til rekreativt brug
men også inden for medicinsk brug.

GH Medical fra Holland havde sendt deres topforsker,
Joost Heeroma, som holdt et utroligt interessant

indlæg. Dr. Heeroma fremlagde en sand syndflod af
videnskabelige beviser for potentialet i cannabis og

gjorde helt klart, at den fremtidige forskning i denne

ydmyge plante vil ændre opfattelsen og brugen af medicinsk cannabis radikalt.

kanere i 2015 ifølge CDC.

Menneskets endocannabinoide system vil i fremtiden

Der findes ingen rapporterede dødsfald på grund af

tionerende.

cannabis, men alligevel ligestilles hampeplanten

blive gransket af forskerne og her er cannabis revolu-

med hårde stoffer som heroin, metamfetamin, kokain, ecstacy med videre. Hårde stoffer som, ifølge CDC
dræbte ca. 72.000 amerikanske borgere i 2017.

I ugeskrift for læger den 14. maj 2018 side 905 kan
man læse om de dødelige lægemidler opioider. En

analyse viser at legaliseringen af cannabis i ameri-

kanske stater nedsatte antallet af opioiderelaterede
dødsfald med 25% i forhold til stater uden sådanne
love.

Overlægerne, Niels Vidiendal Olsen og Torben Ishøy

konkluderer i artiklen at ”reduktionen i vanedannende bivirkningstung medicin er bemærkelsesværdig,

og dette bør indgå i overvejelserne om, hvordan medicinsk cannabis fremover skal anvendes her i landet.”

Standområdet på North Grow Expo.
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THC og CBD cannabinoiderne er foreløbig de eneste,

søn, som i en alder af bare 3 år fik lægemidler som

da 300) cannabinoider, som forskellige hampeplanter

ham mere syg. Han fik 17 forskellige lægemidler og

der er blevet forsket i, ud af mere end 100 (måske endindeholder.

Når målrettede, passionerede og redelige forskere får
tilladelse og midler til at udføre den forskning, som

blandt andet danske læger efterlyser, vil vi se en helt
ny medicinverden åbne sig. Dét er til gavn for sam-

fundet, for økonomi og i særdeleshed for patienterne.

ikke virkede på epilepsien, men tværtimod gjorde
var nærmest en grøntsag inden hendes mand og

hun tog sagen i egen hånd, fik sønnen trappet ud af
lægemidler og over på cannabis. Han er 8 år i dag og
udelukkende medicineret med cannabis. Han har

ikke haft et epileptisk anfald i mere end halvandet år,
siden han blev helt ud trappet af medicinalindustriens produkter.

Et særlig godt indlæg blev holdt af 2 skleroseramte og

Det er muligt at den videnskabelige evidens ikke er

var en fremragende snak lytterne fik med disse tre

vil røre ved medicinsk cannabis. Men erfaringerne er

en mor til en 8-årig dreng som er epilepsiramt. Det
modige mennesker, som talte lige ud af posen.

En fantastisk udtalelse kom fra Jack, som fra sin kø-

restol undrede sig over, at ingen læger ville udskrive

cannabis til ham i forsøgsordningen, selvom det virker på hans ben spasmer og smerter. ”Hallo, jeg har
sklerose, hvad kan der ske – får jeg mere sklerose af

helt dér, hvor lægerne ønsker den skal være, inden de
der i hundrede tusindvis, endda i millionvis, globalt
set. Man skal være både døv og blind, hvis man ikke
har hørt, at cannabis er det mindst farlige behand-

lingsmiddel i forhold til moderne lægemidler og med
utrolig mange positive effekter på mange forskellige
sygdomme.

cannabis eller hvad?”

Kineserne vidste allerede dette for mere en 4.000 år

Det var uhyggeligt at høre Christel fortælle om sin

selv Danmark har vidst det i århundreder. Indtil 1962

Ungdomspolitikere i debat om cannabis.
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siden. Inderne vidste det for ca. 3.000 år siden, og

kunne cannabis købes på apoteket i Danmark, men

så blev det ulovligt på grund af en rabiat amerikansk
embedsmand ved navn Harry J. Anslinger.

Anslinger var stor tilhænger af alkoholforbuddet i

USA. Han var leder af den føderale politistyrke, som

håndhævede spiritusforbuddet, og da forbuddet blev

ophævet i 1933 fik Anslinger den idé, at cannabis (marihuana) skulle forbydes og klassificeres som narkotika, så hans politistyrke kunne fortsætte jagten på
kriminelle smuglere.

Anslinger rejste verden rundt og påvirkede rigtig

mange lande og med hjælp fra sit hjemlands politiske pres på andre landes politikere fik han i 1961 de

Forenede Nationers Narkotika Kommission til at klassificere cannabis som narkotika, uden nogen former
for evidens på de påståede skadelige effekter. Se DR

dokumentaren ”Kampen om hampen” fra 1997, som
ligger på YouTube.

Filosoffen Michael Jourdan, som har været med til at

lave DR-dokumentaren, gav en historisk og filosofisk
gennemgang af hampeplantens ulidelige skæbnerejse fra skattet medicin til ulovlig narkotika.

Michael Jourdan og Tidslerne fik en lang snak efter-

Michael fra cannabisnordjylland.dk sammen med
Tidslerne Mai Nielsen og Torben Nielsen.

følgende. Han opfordrede Tidslerne, som en aktiv og

mark til at tage nej-hatten af og vende fronten mod

brede medicinsk cannabis til gavn for patienter. Det

dicinske fremtid med ja-hatten på, eller lægerne kan

saglig aktør i debatten, til et samarbejde for at udvil Tidslerne meget gerne.

Michael har besøgt Israel flere gange gennem årerne,

fremtiden. Vi kan sammen gå forlæns ind i den metrække offerkortet og gå baglæns ind i den samme
fremtid. Det er deres valg.

og Tidslerne øjnede pludselig en chance for at få

Man må i øvrigt undres over, at læge Edith Raffn

konferencen. Vi kom i snak med dem og fik indgået

deltog i disse meget interessante indlæg. Edith Raffn

kontakt med den israelske delegation, som deltog i

en aftale med det israelske sundhedsministerium. De
stiller 5 samlinger af videnskabelige artikler om medicinsk cannabis til rådighed for os.

(frivillig i Tidslerne) var den eneste danske læge, som
har efter at være pensionist i 5 år, åbnet klinik i Hil-

lerød www.medicanna.dk med det ene formål at udskrive cannabis til kræftpatienter.

Israels Sundhedsministerium tilbød 80 læger 6 ugers

Kræftforeningen Tidslerne vil arbejde for tilgængelig-

de begyndte at forsyne deres apoteker med cannabis.

som oplever stor gavn og effekt af cannabis. Vi vil

målrettet uddannelse i anvendelse af cannabis inden
Forsøgsordningen i DK virker ”hovsa-agtig”, og lægerne er ikke blevet informeret tilstrækkeligt og nægter
derfor i protest at udskrive cannabis til patienterne.

hed til cannabis for kræftramte og andre patienter,

fortsætte vores engagement i forhold til cannabisdebatten og den fremtidige forskning på området.

Tidslerne vil på det kraftigste opfordre lægerne i Dan-
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Marks klumme
Af Mark Ebbesen,
kb.rygogknae@gmail.com
www.køgebugtrygogknæ.dk

En sund ryg er vejen til en sunde
Sunde tænder – er vejen til en s
Når man er i behandling eller har været i behand-

smerter. Hver gang vi spiser noget, så starter vi vores

operativt forløb, så er det vigtigt at gøre de rette ting

den bliver til de muskler og den energi vi har brug

ling med enten stråleforløb, medicin forløb eller

for kroppen. Det ved de fleste. Det er både træning,

bevægelse, kost, vitaminer osv. Med et dalende energiniveau kan det være svært. Lige meget hvor man er
henne, og hvilke mål man har for de kommende måneder og år, så er det utrolig vigtigt at holde sin krop
sund, rask og smidig. Hvis man har smerter og har

haft det længe, så er det endnu mere essentielt. Men
det kan måske være svært at komme i gang.

Inden vi kaster os over nogle få simple øvelser til

kroppen, så skal vi hive fat i kroppens måske vigtig-

fordøjelse i munden, alt hvad vi propper ind i mun-

for. De fleste ved efterhånden godt, at man er, hvad
man spiser. Men endnu vigtigere er, at jo mere vi

propper ind i munden, der ætser og nedbryder vores

mund og tænder, jo dårligere får vi det. Sodavand og
rygning er et godt eksempel på de ting. Derudover

spiller det også ind, hvis man er af den gamle skole,

hvor man har fået de gamle aluminiumsfyldninger.
Konstant, hele døgnet, hele ugen, hele måneden,

hele året i flere år er kroppen nødt til at forholde sig
til et stof den ikke er bygget til at nedbryde.

ste indgang. Nemlig munden. Ens mundhygiejne

Føler du dig konstant træt, har smerter, mærkelige

smerter og sundhedstilstand. Normalt udskiller vi

tænder en tanke. Drikker du for meget sodavand?

er en enorm medspiller på ens fysiske formåen,

0,5-1 liter spyt i døgnet – det vil sige, at hvis vi f.eks.
har en tandbyld eller betændelse i munden, så vil

kroppen konstant 24 timer i døgnet blive bombarderet med den betændelse. Det ryger så videre i systemet og kan i værste tilfælde ryge ud i blodbanen og

belaste kroppen endnu mere. Dermed kan det være

medvirkende til at forstærke smerter eller skabe nye

Mark Ebbesen
Mark er autoriseret fysioterapeut
og osteopatstuderende på femte
år.
Klinikken har specialiseret sig i
behandling af symptomer efter
forskellige kræfttyper.
Klinikken afhjælper hævede arme og ben samt inkontinens og bevægelighed omkring ryggen.
kb.rygogknae@gmail.com
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betændelsestilstande i kroppen, så skænk lige dine

har du aluminiumsfyldninger? Ryger du? Spiser du

meget dårlig mad? Eller er børster du ikke tænderne
ordentligt?

Som jeg tidligere har fremhævet, og som er min

tilgang til kroppen, psyken og fysikken, så handler
det om at få fundet årsagen til, hvorfor man har

smerter, man er træt, ikke præsterer ordentligt el-

ler noget helt andet. Der kan tænderne være en stor
medspiller, da det er indgangen til vores hus, nemlig vores krop.

ere krop –
sund krop og færre symptomer
Få gang i blodgennemstrømningen
og nedsæt de inflammatoriske pro-

cesser i kroppen med disse enkle råd:
■ Varier din arbejdsstilling hver
halve til hele time

■ Spis antiinflammatorisk
■ Drik masse vand

■ Få min 30 min. motion hver dag
■ Undgå medicin, da det belaster
systemet

■ Arbejd med åndedrættet. Træk
vejret 5 sek. ind og 5 sek. ud.

■ Rotation i overkroppen hver time
Derudover kan man fordel lave de to
Øvelse 1: Løb og boks på stedet for at få pulsen op. 3 x 30 sek. 2 gange om dagen.

nedenstående øvelser 3-5 gange om
dagen

Kort om osteopati: Osteopati
er en internationalt anerkendt
manuel behandlingsform, der er
baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag, som anatomi,
neurologi, fysiologi, biomekanik,
embryologi og patologi. Osteopatens hensigt er at finde årsagen til
symptomet og behandle denne.
Osteopater behandler således
mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen,
der er individualiseret og blid, egner sig til mennesker i alle aldre.
Øvelse 2: Squat eller knæbøjninger: 3 x 12 gentagelser 2 gange om dagen.
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Livsmentor
Af Sanne Hesselberg
www.sh-indrebalance.dk

Nænsomhed og langs
Jeg er i tiden optaget af to ret ”gammeldags”, men

tid, uden at handle på dem, risikerer vi, at kropssin-

somhed. To helt fundamentale ord og menneskelige

for eksempel fysiske symptomer, som søvnproblemer,

helt vidunderlige begreber: Nænsomhed og lang-

tilstande, som i virkeligheden til tider virker under-

vurderet eller måske i nogle tilfælde glemt og overset.

det begynder at ”råbe” lidt højere og sætte ind med
kropssmerter, depression, sygdom m.m.

Det, som nænsomhed og langsomhed kan, er at skabe

Tiden er inde til, at vi åbner øjnene, lytter til krops-

eller genskabe, kontakten til kropssindet, så vi kan

som kropssindet sender os. Med kropssind mener jeg

bevidsthed på, hvad der er på spil inde i os. Når vi har

sindet og retter opmærksomhed mod de budskaber,
en krop og et sind, der virker i en helhed.

I mit behandlerrum og i min hverdag, møder jeg

mange mennesker, der har ”tabt” sig selv et eller

andet sted i alt det, de skulle nå eller i det de følte, de

mærke os selv igen. Det vil sige, at vi opnår en øget

den bevidsthed, kan vi handle på det, vi mærker inde
i os, for eksempel de følelser vi går med, den tilstand
vi er i, og de ønsker og drømme vi har.

”Nænsomhed betyder i sin enkelthed, det at være forsigtig, blid

skulle leve op til. I en fortravlet hverdag og i et højt

og skånsom med hensyn til bevægelse eller behandling. At være

os selv, dvs. kontakten til vores egne behov, drømme

der, at noget tager lang tid; at det foregår i et langsomt tempo, at

forventningspres, risikerer vi at miste kontakten til
og ønsker. Når det sker, risikerer vi at miste livs-

glæde, energi og selvrespekt. Forud for dette kan du

mild og hensynsfuld af sind og i sin optræden. Langsomhed betydet tager lang tid at udføre noget” kilde:sproget.dk

Naturen er det sted, hvor jeg oplever, det er al-

være sikker på, at vores kropssind har sendt utallige

lerlettest at skabe eller genskabe kontakten til krops-

behov for at sætte tempoet ned, lytte indad og belyse

bevæge sig ude i naturen i en tilstand af langsomhed

budskaber og nødråb til vores bevidsthed om, at der er
egne behov, drømme og ønsker.

Signaler på at have mistet kontakten med sig selv

kan for eksempel være følelsen af at være drænet for
energi, tristhed, irritation, håbløshed, forvirring,

trang til forandring og generel utilfredshed. Hvis vi

oplever nogle af disse signaler eller tilstande i længere
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sindet, gennem langsomhed og nænsomhed. At

og nænsomhed er healende og livsgivende. Alt har en
energimæssig frekvens, og naturens energifrekvens

eller vibration er lig kropssindets naturlige og iboende
frekvens. Det betyder, at når vi befinder os i naturen,
understøttes kropssindets naturlige ro og balance,

fordi luften og energien i naturen er healende og livs-

somhed

givende. Jeg oplever gennem erfaring, at effekten af
naturens power forstærkes og mærkes, når vi åbner

os for den og tuner ind i energien og lader os fylde af
den.

Naturen gør os altid godt, uanset hvor længe eller

hvordan vi opholder os i den. Når det er pointeret,

mærker jeg også, at vi selv er i stand til at ”skrue” op
for styrken i at modtage naturens healende power.

Her har vi to vigtige medspillere, nemlig nænsomhed og langsom-

hed. Gennem bevægelse i langsomhed åbnes muligheden
for at se, altså virkelig se og indsnuse alle de smukke
nuancer i det, øjet fanges af. Gennem nænsomheden

mærkes kropssindet og det omkring dig, så du kan

lade alle sanseindtrykkene fylde kropsrummet helt ud

Vær nænsom mod dig selv og andre, bevæg dig i langsom-

at vibrere i overensstemmelse med naturens healende

dit kropssind med kærlig nænsomhed og langsomhed, som

og derved løfte din energi, så hele din energi får lov til
energi. Stå stille et øjeblik. Se, lyt, føl og mærk naturen.

Lad øjet vandre, nyd øjeblikket, smelt sammen med
naturen og vær et med alt. Lad dig opfylde af livs gi-

vende luft og naturens healing og gå ind i taknemme-

hed, mærk livet og alt det vidunderlige der er lige her. Fyld
var det et nyfødt barn. Mærk hvor cellerne i dit kropssind,

danser og vibrerer af taknemmelighed og livsglæde, når du
er nænsom ved dig selv og andre.

lighed for at være en lille, men unik del, af universet,

Vi kommer let til at tro, at vi skal gøre en masse ydre

alle bidrager til gennem vores væren. I den fredfyldte

til at have det godt inde i os. Det at have det godt og

hvor alt indgår i et højere og større fællesskab, som vi
tilstand skabes eller genskabes øget kontakt til dig

selv og din indre visdom. Der opnås større bevidsthed
om egne følelser, behov, længsler og drømme. Ud fra
den bevidsthed kan du agere i dit liv, træffe valg og

handle i overensstemmelse med dit kropssinds indre

visdom, der hele tiden arbejder hen i mod glæde, tilfredshed og balance i livet.

Alle fortjener at leve i balance og harmoni med det,

der giver dem livsglæde og mening i livet. Vi har lov
til at føle så meget, selv kærlighed, gennem lang-

somhed og nænsomhed i livet, at det bringer os til at
mærke, hvad der i bund og grund giver os livsglæde

og energi. Jeg tror på, at nænsomhed og langsomhed
er en så uvurderlig vigtig faktor, at det burde udskrives på recept. Vid at du fortjener det så meget, vid at

tiltag for at få det godt. Men dybest set ligger nøglen
føle sig i balance med livet er en tilstand, der kommer
indefra, og den er forskellig fra menneske til menneske. Derfor findes nøglen til at have det godt i det en-

keltes menneskes indre visdom, og den visdom høres,
ses, mærkes og føles, når vi prioriterer os selv, tager

os selv alvorligt, sætter tempoet ned og overgiver os til
langsomhed og nænsomhed. Heri ligger nøglen til at
mærke, hvad der er vigtigt for vores egen lykke.

Sanne Hesselberg,
Energiarbejder & Livsmentor
Kredsansvarlig i Kolding
Sanne_hesselberg@hotmail.com
www.sh-indrebalance.dk

du er den, der kan sætte tempoet ned og skabe kontakt til din livsglæde, gennem den nænsomhed og

langsomhed der er behov for, både hos dig selv og hos
dine medmennesker.
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Hormonterapi
Af Annette Henriksen
annettehenriksen@yahoo.dk

NHT Naturlig Hormon Terapi
Annette er 55 år, opereret for brystkræft i 2011 og 2012 og har siden været

kræftfri. Dels konventionel behandling og dels gået egne veje – Sidst NHT med
stor begejsting.
NHT - Naturlig Hormon Terapi –

Kurset indeholder også rigtigt mange gode tips til,

(forfattere af bogen ”Naturlig Hormonterapi – du har

gode priser, og vel at mærke uden at det er et ”ekstra-

er et koncept udviklet at Anette og Jens-Ole Paulin

et valg”), og jeg havde den fornøjelse at deltage i kur-

set ”Naturlig hormonbalance - hele vejen rundt!”, der

er et 14-ugers ”online selvhjælpskursus for dig og dine

hvor man kan købe ordentlige og giftfri produkter til
salgs-trick”, da der henvises til f.eks. Matas eller et
direkte link til en website.

nærmeste”. Kurset startede den 4. marts 2018, og man

Sund kost

det drejer sig langt fra kun om hormoner, men også

teres som ”Sund Kost” i infovideoer og andet materi-

må virkelig sige, at man kommer hele vejen rundt –
om at leve sundt i det hele taget og om forskellige

selvhjælpsværktøjer, som det tydeligt vil fremgå af
listen over kursusindhold.

Kursuspakkerne kommer via mail (link) én gang om

ugen i 14 uger og indeholder en overskuelig mængde
materialer, som er ”ugens pensum”. Det kan være

videoer, e-bøger, plancher, links eller podcasts – men
alt sammen er nemt at tilgå via links.

Man skal regne med bruge ca. 2 timer pr. uge på kur-

Her er jeg ikke enig om informationerne, der præsenale om ”Basiskost” , hvor f.eks. kød, æg, fisk og skaldyr er placeret i den grønne kategori ”af hvilken man

kan spise ubegrænset” og rodfrugter i en gul kategori
”som man ikke skal spise hver dag”. Det er efterhån-

den så veldokumenteret, at en plantebaseret kostplan
kraftigt nedsætter forekomst af ”livsstilssygdomme”
som kræft, sukkersyge, hjerte- og karsygdomme

m.fl., at der burde være noget opdateret information
om dette emne.

set , men ofte bliver man grebet af et emne og læser

Der er, som det fremgår, mange emner i kurset, og

terialet.

interesse : Nogle synes måske at TankeFeltTerapi

selv videre – ofte via links som følger med kursusma-

Der gives virkelig fuld valuta for pengene med en lang
materialeliste, som – og det er det allerbedste – man

fortsætter med at have online adgang til efter kursets
afslutning. Så man kan altså altid senere lige klikke

sig ind og læse op på et emne. Jeg faldt f.eks. - nu jeg
skriver denne artikel - over Anettes detaljerede e-bog

”Selvdyrk”, som også er en del af kursusmaterialet, og
som jeg ikke ofrede megen opmærksomhed, dengang
jeg tog kurset, fordi jeg på daværende tidspunkt ikke

nogle vil fænge og andre har måske ikke den store

(EFT) er lidt for alternativt, eller at hormoninformationssektionerne er for tunge at sætte sig detaljeret ind
i. Men da kurset er så vidt favnende, vil der sikkert

være noget for enhver smag. Måske kan de for kursusdeltageren ”ukendte emner” også give et lille skub

til at prøve noget nyt, når nu det hele er serveret lige
for fødderne, og man kan sidde og afprøve det trygt

hjemme i sin stue (Mindfullnes-øvelser, EFT, HemiSync, test af candida-niveau og lign.).

var motiveret for at dyrke spiseplanter selv. Men nu

Jeg vil bestemt anbefale dette kursus og synes, at pri-

derlig hjælp.

https://www.nht.dk/kursus.htm

har jeg fået mod på det, og her er ”Selvdyrk” en uvur-
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sen er yderst rimelig i forhold til nytteværdien:

Kursusindhold
Kost
■ Præsentation af basiskost – grundlaget for sund
kost

■ Fødevareskema: Grøn, gul, rød

■ Åndedrætsmeditation
■ Yoga-øvelse

■ NLP - guidede meditationer

■ Rødbede- / candida-test

Hormoner

■ Fordøjelsen – sundhedens centrum

■ Hormoner og stress

■ Det er fedt!

■ Hormoner og kost med lavt GI

■ Din personlige kostplan

■ Proteiner – kroppens byggesten
■ Vitaminer og mineraler

■ Opskrifter – morgenmad, frokost, middag, brød,
drikke

■ Selvdyrk (i Extra-bonus sektionen)

■ Bone broth (i Extra-bonus sektionen)
Fri for stress

■ Overblik over hormonernes sammenhænge
■ Cortisol

■ Hormonbalancen og de hormonforstyrrende stoffer

■ Østrogenerne
■ Progesteron

■ Androgenerne
■ Stofskiftet

■ Tilskud, der fremmer en god hormonbalance

■ Hvad er stress?

■ Knogleskørhed (i Extra-bonus sektionen)

■ Symptomer på stress

Giftfri livsstil

■ Hvorfor vi bliver fede af stress

■ Makeup

■ Kortvarig versus langvarig stress
■ Små oaser i hverdagen

■ Personlig pleje

■ På den lange bane; alvorlige sygdomme og binyre-

■ Tøj og sengetøj

træthed

■ Årsager til stress

■ Hvad har du indflydelse på?
■ Hvornår er du i flow?

■ Balancen mellem krav og ressourcer
■ Hvad koster det at være stresset?

■ Hvad er der specielt med kvinder og stress?

■ Køkkenudstyr

■ Rengøringsmidler
■ Vat og papir
■ Økologi

■ Vandrensning

■ Levende lys (i Extra-bonus sektionen)

■ Øvelser, der modvirker stress:
■ Hemi-sync
■ EFT

■ Mindfulness
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Generalforsamling 2019

Indkaldelse til
Generalforsamling
Lørdag den 6. april 2019 kl. 12.
Huset Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart - www.huset-middelfart.dk
Program
Kl. 12 - 13

Frokost

Kl. 15

Eftermiddagskaffe

Kl. 13 - 15
Kl. 15.30 – 17

Generalforsamling
Foredrag af Anette Harbech Olesen, Sundhedsdebattør og forfatter til mere end 20 bø-

ger, www.madforlivet.com. Anette fortæller om Mad mod Kræft, om betydningen af god
mad, vitaminer og mineraler for indre balancer og vitalitet. Dette foredrag vil inspirere
til praktiske, naturlige og bivirkningsfri tiltag mod kræft og løfte sløret for lidt af den
seneste nye viden på området.

Dagsorden
1.

Valg af dirigent.

3.

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.

2.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Valg af referent og evt. stemmetællere.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af formand.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Jacob Hansen, Lone Hauerbach og Torben Nielsen er valgt for 2 år i 2018. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Valg af to interne revisorer, samt en revisorsuppleant.
Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen.
Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen på mail til formand@tidslerne.dk. Patientmedlemmer har stemmeret. Husstandsog støttemedlemmer er naturligvis velkommen til at deltage i generalforsamlingen.
Vi håber, rigtig mange vil deltage.

Af hensyn til frokost og den praktiske afvikling af generalforsamlingen er tilmelding nødvendig på

www.tidslerne.nemtilmeld.dk. Har du problemer med at tilmelde dig, kan John Madsen tlf. 20 67 88 13 være
behjælpelig. Tilmelding senest den 25. marts 2019. Vi fremsender deltagerliste af hensyn til samkørsel.
På Bestyrelsens vegne
Mai Nielsen
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TAT-terapi
Af Birthe Lynge
info@birthelynge.dk

Hvad er TAT?

(Tapas Akupressur Teknik)
Det er en forholdsvis ny teknik, som den amerikanske
akupunktør Tapas Fleming har udviklet. En energi-

psykologisk teknik. Det er en genvej til udvikling og

og energi. TAT kan give øjeblikkelig ro i sindet og
mental og fysisk stress og uro lindres.

heling på alle områder af dit liv. Til at få ro og blive

TAT kan benyttes af alle – uanset om de har skrøbelige

ne, tingene heler i positionen.

rykket på kroppen, eller hårde tryk på specifikke punk-

glad for tilværelsen. Du behøver ikke kende detaljer-

Tapas har kombineret forholdsvis enkle terapeuti-

ske metoder, som hun vidste, virkede hver for sig.

Behandlingsmetoden er en akupressurteknik kom-

bineret med vestlig psykologi og dit unikke væsen. I
søværnet benytter de for eksempel et tryk ved næseryggen imod hovedpine, og de buddhistiske munke

i Shanghai lægger en flad hånd på baghovedet, hvor

knogler eller andre skavanker, idet der hverken bliver

ter. En session giver ro og øger selvforståelsen. Det lyder
måske lidt spirituøst, men livet handler om at have det

godt – især med sig selv. Immunforsvaret skal oprethol-

des for at undgå sygdomme. Har man en sygdom, hjæl-

per det at tænke positivt, og TAT giver glæde, håb og ro i
sjælen, så TAT er et fantastisk redskab til behandling af
negative oplevelser, tanker og følelser.

hjernens visionscenter er, for at få ro i sindet.

Ifølge www.tatlife.com har vi 11 terapeuter i Danmark,

Disse 3 ingredienser sammensatte hun, og derved

TAT workshops, hvor hun underviser i TAT til eget

blev TAT en ny terapiform, der er helt unik. Det er en
meget nænsom, hurtig og samtidig effektiv metode
til behandling af et utal af problemområder. Vores

velbefindende hænger sammen med både psykologi

der praktiserer TAT. Birthe Lynge i Holstebro afholder

brug, samt opretter hold til gruppesessioner. Gruppe-

sessioner kan være med en overskrift som for eksempel
stress. Grupper opstartes efter behov og efterspørgsel.
Kontaktinformationer på www.birthelynge.dk
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Patienthistorie
Dorthe Helbiknk
dorthehelbrink@gmail.dk

Happy - Healthy - Hippo
På et af selvhjælpskurserne blev vi undervist af en heilpraktiker, som havde
været 3 uger på Hippocrates i Florida.
Hun fortalte begejstret om, hvordan
man kan ernære sig ved at spise spirer.

Først 3 ugers kursus Life Transformation Program og så 1

Jeg styrtede selvfølgelig hjem og fandt min spirebak-

Ved ankomst til skranken på Hippocrates blev jeg

rer og læse om Hippocrates Health Institute på nettet.

og sæbe, ugeprogram samt guiden på 159 sider om

uge Cancer Care Wellness Program.

Jeg skulle være landet i Florida den 5. august, men

flyet var forsinket. Med et døgns flyforsinkelse nåede
jeg ikke introduktionen. Den første uge, specielt de
første par dage gik med at finde ud af tingene.

ke frem fra skabet. Så gik jeg i gang med at spise spi-

udstyret med en taske med en vanddunk, tandpasta

Men det var stadig langt væk.

Transformationsprogrammet. Herefter blev jeg trans-

I januar 2018 mistede jeg min mand. Det var hårdt.

hus med tre rum og et fællesrum med sauna og vand-

Min venstre arm var stadigvæk ikke helt god efter et
brud i 2017. Så jeg måtte til lægen og tillige have udfyldt forsikringspapirerne.

Det blev til en gave i forklædning – kr. 97.000,- til en
tur til Florida.

porteret til Esperanza i en af områdets golfbiler, til et
container til koldt og varmt med forskellige valgfri

urteteer. Jeg havde valgt, at jeg kunne dele værelse.

Men den første uge var jeg så heldig, at jeg havde det

hele for mig selv. De sidste tre uger delte jeg hus med

to forskellige søde og stille kvinder. Vi var der mest for
at sove, og så vidt jeg ved, snorkede vi ikke.

Da jeg var kommet for sent til dagens informationer,

følte jeg mig i starten en smule lost, men der var heldigvis mange søde og hjælpsomme mennesker om-

kring mig. Så bevæbnet med Guiden til min LivsTranformation om hele programmet, samt ugeprogrammet, som udkommer hver fredag, kastede jeg mig
ud i alt fra morgenyoga og meditation, forskellige

træningsmetoder/fitness og undervisning i kost og
helse. Massage, lymfedrænnage, psykoterapi og

gruppeterapi. Intravenøs behandling med vitaminer
og varmebehandling i infrarød sauna.

Mange ting foregik på samme tid, så man må gemme
noget til ugen efter.

Jeg fik prøvet mange forskellige ting, også i weekenden. Så ikke noget med at gå i stå. Du kan altid lære

nye ting og nyde samværet med andre i lidt langsomMaurice, vores egen supertræner, har vundet i løb over Jamie,
DeMarie – og jeg beundrer.
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mere tempo.

ocrates, Florida
Dagligt går man i infrarød sauna, som er i huset eller
ved poolen. 2 x hvedegræs shots fra juicebaren, samt
daglige tarmskylninger og hvedegræs implantater i
tarmen morgen og aften. Nåh, jeg er langt fra per-

fekt. Man skal jo netop ikke stresse, specielt ikke når

man har cancer. Jeg beundrer de skønne veninder, jeg
traf her, og måske har jeg kun mødt de skøre amerikanere, som en af dem foreslog, men så er jeg glad

for det! De er så oprigtige og dedikerede, dem jeg har

Jeg er selvfølgelig Ambassadør for HHI og påtænker i fremtiden at blive Health Educator.
Happy - Healthy - Hippocates eller alt muligt, der bringer
os tættere på os selv samt ærlighed og sundhed.
Derudover er jeg Tillidsperson hos Tidslerne og Kredsansvarlig for Vestsjælland.
Jeg kan kontaktes på dorthehelbrink@gmail.dk
Hvis man kunne tænke sig en litteraturliste over de bøger,
der har inspireret mig, så kan man sende mig en mail.

mødt! Det er vigtigt ikke at være bange for at elske og
åbne for god energi.

Dagsprogram

Kl. 14.00 Efter frokost er der igen enten vigtig undervisning, gruppearbejde eller motion.

Kl. 6.30 Campus Fit og/eller

Det kan være, hvordan man selv kan spire,

Kl. 8.00 Yoga

Eller undervisning om stress, sundhed og

Kl. 7.00 Meditation

Kl. 9.00 Forskellig træning også aqua fitness (min
favorit)

Så er det kunsten at snige et glas citronsaft
ned kl 8.00 og derefter 1 shot hvedegræs i

juicebaren og ved samme lejlighed nå hjem

med inspiration fra spirelab.

heling. Eller intro til nogle af behandlingsmetoderne her.

Det er en god måde at finde ud af, hvilke

behandlinger man gerne vil supplere med.

og lave et implantat. Hvad tid skal man så

lave tarmskylning? Det skulle så have været
kl. 6.00 selvfølgelig.

Kl. 10.00 Er det tid til dagens første grønne juice. Den
er obligatorisk (agurk-bladselleri-solsikke

og ærtespirer) Om onsdagen er det fastedag.
Der er der raw soup om aftenen og ellers

kun grøn juice og til middag en kokosnød
(uhm)!

Kl. 11.00 En af de 9 obligatoriske Core Lectures (un-

dervisning), som giver grundlæggende og

grundig viden om, hvordan man skal leve og

hvorfor. Underbygget af videnskabelig dokumentation. Lyttebøffer-LYT! Ellers gentages
næste uge!

Kl. 12.30 Spisetid. Dagens grøntbuffet. Pragtfuldt! Jeg
elsker det! Friskt og velsmagende! Og ham-

rende sundt! Også tid til at samles med alle

de nye venner og dele guldkorn og info. Efter
den første uge lugter ens sved ikke dårligt
mere, så er deoderanten sparet!

Hænger ud med vennerne i mineralvandspoolen eller i spa.

Tidslerne 2019/1 · februar

37

behovene for at komme i kontakt med krop, sind og
sjæl og finde ens egne helende kræfter igen.

LTP (LifeTransformationProgram) tilbyder en mas-

sage pr. uge i Oasis. Her hedder det svensk massage.

Hvilket jeg naturligvis som fysioterapeut, synes er ret

morsomt. Der indgår ligeledes samtale og behandling
hos en psykoterapeut. Lymfedrænagebehandling og
Juicebaren. Her presses og indtages hvede.
For at styrke den fysiske krop får vi nærende og ud-

rensende kost, hvedegræs, motion, infrarød sauna,
mineralbad og cold plunch, lymfedrænage og god
søvn.

Oasis er behandlingshuset/området. Her må man

holde sig til for at få tid hos de populære behandlere.
Der er behandlinger, som er forudbetalt og som indgår i de forskellige programmer, og som adresserer

Min søgen startede i korte træk lang tid før
I maj 2016 fik jeg diagnosen hormonfølsom lobulær brystcanser i højre bryst. Lægen præsenterede ”Pakken”: Operation,
antihormon og stråler. Hun, en meget sød og empatiske spansk
kvinde så på mig, som en der næsten var død, eller i hvert fald
hvis jeg ikke omgående sagde ja til pakken. Mit hjerte føltes som
om det landede på stolesæddet og derefter fløj tilbage på plads.
Jeg tænkte, at jeg godt vidste, hvorfor jeg havde fået kræft, og i
næste sekund at jeg ikke er bange for døden. Men jeg ville være
bange for behandlingen, uden at få gjort noget ved årsagen til
min tilstand. Jeg havde brug for tid til at tænke mig om, og få
viden.
Jeg tog imod Letrozoltabletterne til at nedsætte østrogenproduktionen. Jeg vidste en del om at arbejde med mig selv,
men havde brugt meget overlevelsesteknik på dette tidspunkt,
hvor min mand var syg med KOL. Jeg var samtidig klar over, at
jeg måtte se at få livsglæden igen. Jeg var bukket under for min
egen energimæssige selvudslettelse. Så jeg blev nødt til at lære
at sætte min egen overlevelse og livsglæde først.
Først tog jeg 4 uger til Sri Lanka på Ayerveda kurophold.
Havde været der 7 år tidligere med min mand. Så udrensning og
omsorg for kroppen og sjælen. Læse bøger. Komme til bunds
i mit selvhad. På hjemvejen slappede jeg af og snorklede på
Maldiverne i 14 dage. Jeg lærte at elske mig selv! Jeg fik det meget bedre fysisk og knuden skrumpede betydeligt. Lægen var
imponeret, men mente, at det var medicinen, som jeg stoppede
med efter 3 måneder, da jeg fik forhøjet blodtryk, hovedpine og
kvalme.
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tarmskyldning.

I Harmonia er der alle tænkelige apparater og be-

handlingslejer til energibehandling og stressreduk-

tion. En skøn oase af ro og velbehag: QRS (frekvenste-

rapi, Nucalm, som er en stressreduktionsbehandling,
og en madras med vibration, lys og musik).

Selve Harmonirummet emmer af lavendel og blid frekvens/afspændingsmusik.

QRS-madrassen for at slappe af og lade op.

Jeg havde meldt mig ind i Tidslerne, da jeg fik diagnosen.
Da jeg kom hjem meldte jeg mig til alle de selvhjælpskurser,
jeg kunne. Jeg havde brug for at få noget god energi og arbejde
videre med mig selv. Jeg lærte en masse om kost og alt muligt
andet. Og jeg mødte en masse vidunderlige mennesker.
I januar 2017 arrangerede Jørgen Fjord, som er orthomolekylær læge, psykotearapeut og spirituelt søgende og som var den
første jeg tog kontakt til efter diagnosen, en spirituel tur til John
of God i Brasilien.
På en spejlblank parkeringsplads i Kastrup faldt jeg og brækkede ventre overarm kort før afgang. Men afsted kom jeg efter
en tur på Amager hospital. Det er fordelen ved at rejse med en
gruppe. En skøn spirituel rejse. Men jeg blev desværre ikke helbredt for hverken min brækkede arm eller kræften, også selvom
entiteterne/mestrene/ Ignatius, Kristus, Jomfru Maria, for bare
at nævne nogle stykker, som bebor det kolletivt ubevidste energifelt, er en håndgribelig energi for mig. Og jeg lærte igen lidt
mere om mig selv. Jeg føler nu, at jeg er på en oplæringsrejse.
I juni 2017 tog jeg til Arkadia i Bad Emstal og blev igen opmærksom på, at jeg var ked af det. Måske var det på tide at
tilgive mig selv og andre. Dr. Henning Saupe hjalp mig. Det er
et fantastisk sted, med nogle meget dygtige holistiske læger
og behandlere. Jeg kom igen løftet hjem. Havde fået taget alle
mulige tests og der var en del tests der viste, at jeg have overfølsomhed over for mange af de ting, som jeg troede var rigtig
sunde. Nu blev jeg i tvivl om, hvad jeg skulle spise. Jeg famlede
lidt rundt og slap lidt let om ved det.

Theragym: varme og vibration gennem en opvarmet

vandmadras, laserlys og frekvensmusik i ørerne. Det
bliver ikke meget bedre.

Nucalm: Elektroder til stimulering af Vagusnerven og
frekvensmusik bringer kroppen i Parasympaticus (dyb

afspænding på 7 min.) – evidensbaseret forskning. Jeg
vil blive her, og jeg får ekstra tid, fordi jeg nægter at
vende tilbage lige nu. Så den blev jeg nødt til at eje.
Den forudbetalte behandling kan konverteres til en

anden valgt behandling f.eks lymfedrænnage, tarm-

Fredagsunderholdning. Detekter Brian spiller trommer

rensning, psykoterapi, akupunktur, eller hvad man

ellers synes, man trænger mere til, og det kræver for

meget plads at nævne alle de muligheder og terapier,
man kan vælge mellem. Der er næsten ingen grænser. Man kan selvfølgelig også selv betale.

Middag 17.30-19.00. Som frokost og med nogle veganske overraskelser/pizza eller tunmousse etc. Lørdag er
der is! Bare rolig sund is frugt eller nøddeis. Det smager så godt og fornemmelsen af, at den sidste skulle
jeg nok ikke have taget, indfinder sig af og til.

Nogle gange er der underholdning, musik eller dans
efter middag. Eller lidt undervisning/info om be-

handlinger eller Aqua Bliss (min favorit). Flydende i
poolen med afspændingsmusik, blid brise i palmerne, månen og stjernerne oven over. Totalt saligt.

Godt sted at hænge ud om aftenen i mineralpoolen/

spabadet eller saunaen. 35 grader varmt mineralvand
og så ind imellem en tur i det ca. 10 grader kolde

vand. Eller bare sidde og sludre i den varme spa. God
måde at slutte en god og lærerig dag.

Her bliver man forelsket i at være til. Man bliver

transformeret. Det er nok derfor, der er så mange, der
vender tilbage igen og igen, eller for at arbejde. Der er
mange kræftpatienter, som f.eks. oversygeplersken

Tom, som startede som terminal cancerpatient og nu
er sund og rask.

Den sidste uge i mit program er CCWP (Cancer Care
Wellness Program) ved dr. med. Janet Hranicky.

Cancer Care Wellness Program ved dr. med. Janet
Hranicky
”Janet Hranicky er et enestående energibundt og har en stor
viden om holistisk kræftbehandling. Janet har arbejdet sammen med pioneren inden for psyko-emotionel kræftbehandling Carl Simonton i 30 år.”
Her ser man cancer som en metabolsk sygdom. Det er
immunsystemet og afgiftningsprocessen, der fejler, og det
er fordi vores afgiftningsprogram og kommunikationen med
vores organer bliver forstyrret af følelser og stress af den ene
eller anden art. Med andre ord, de overbevisninger, vi har om
os selv, hindrer os i at elske os selv.
Vi var en gruppe på 6 patienter/kvinder, samt Janet og
Leslie (assistent) og den faste hjælper i Hamonirummet hver
eftermiddag. Derudover blev autoriteter inden for andre områder hentet ind og gav et boost af viden og energi fra deres
specielle forskningsområde.
Med mig hjem har jeg hele programmet, min egen stress
profil, en exceptionel viden om ting, jeg kan blive opmærksom på, inden jeg går ”stressvejen”. Den nyeste viden om
energimedicin/kvanteenergi. Jeg følte mig i programmet
set, elsket og værdsat på den helt rigtige måde. Næste gang
vil jeg tage CCWP som 2. uge og ikke 4. uge. Men det er den
mest holistiske selvudvikling, jeg har været på nogensinde.
Kærligheden er så nærværende i mig lige nu fra hele denne
rejse og har hjulpet mig både i forhold til sorg og tab og det at
være tilstede i nuet og leve.
Vision: Hippocrates Health Institute/principperne flytter
til Danmark!
Vi skal have helhed og hjælp til selvhjælp ind i vores sygdomsbehandling. Vi skal møde mennesker, hvor de er. Vi skal
gøre alt for at skabe tillid, tryghed og kærlighed, og ikke frygt.
Vi skal undervise mennesker i sundhed fysisk, psykisk, socialt
og spirituelt.

Se mere på www.hippocratesinstitute.org
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Brevkassen

Har du en god lille historie, eller har du andet
på hjertet, så skriv til redaktion@tidslerne.dk
Luciaklinikken
Lidt nord for Odense ligger Dallund Slot med udsigt
ud over Søndersø. Den smukke natur, og den idyl-

liske have, danner rammen om Luciaklinikken, og

omgivelserne indbyder – såvel inde som ude – til re-

kreation. Lucia betyder lys, og uanset om det er før,

under eller efter et sygdomsforløb, er der behov for lys
og håb.

Nanna Kirkebjerg er speciallæge og forskerud-

dannet, og derudover er hun stifter og direktør af

Luciaklinikken. Hun har bygget videre på sin uddannelse ved at læse antroposofisk medicin, og det med

henblik på at minimere medicin til patienter, uanset
sygdommens art.

Antroposofi stammer fra græsk, og kort fortalt be-

tyder det menneskekendskab. Rudolf Steiner var af

den opfattelse, at sygdomme udspringer i det sjæle-

lige og åndelige område. På Luciaklinikken forsøger
man derfor at inspirere kursister til at få en sund

livsstil, få styrket personlige værdier, og få livslysten

Behandlerteamet sammensætter en behandlings-

form, der er målrettet netop til den enkeltes behov,

og de kan mærke, hvornår der er behov for hvile, og

hvornår de må tage det næste skridt. Fællesnævneren
er sundhed og lyst til livet.

Med gode og sunde råvarer, bliver der kræset om

hvert måltid, og de bliver tilberedt efter helbredende
principper.

Der er forskere tilknyttet behandlingsmetoderne,

tilbage.

og de garantere evidens og empiri, dvs. beviser og

er mulighed for et sundhedstjek, dagtilbud, week-

den bedste, og den mest effektive behandling.

Behandlingstilbud kan man finde mange af. Der

endophold, kurser, samt ophold i det omfang, der er

viden der stammer fra sanserne, og dermed får man
På www.luciaklinikken.dk, kan man læse meget

behov for. Fælles for dem alle er, at der er tilknyttet

mere om de mange gode tilbud, priser og kontaktop-

person, og i de tilfælde der er behov for en eller flere

for dette ophold.

professionelle læger og behandlere til hver enkelt

overnatninger, er der naturligvis skønne indrettede
enkeltværelser.

lysninger. Flere af vores medlemmer har været glade

Nancy Andersen, nancy@kurir.dk

Jeg er begejstret, sikken en gave!
Jeg er nyt medlem og modtager 10 dage senere bladet Tidslerne. Når til side 2 til 4, hvor en artikel af

Charlotte Jacobsen fuldstændig giver mig følelsen af
begejstring. Der er et sted i Tyskland, der anvender
mange af de muligheder, som jeg har læst om .På

samme sted tilbyder de alt det, som jeg gerne vil, som
jeg tror, vil hjælpe mig videre. En stor gave. Jeg læste
først resten af bladet tre uger senere, da havde jeg af-

www.Arcadia-Prakxisklinik.de

Tak til Tidslerne for en fantastisk informativ artikel.

Gunhild Seested, gunhildseested@stofanet.dk

talen på plads med Arcadia Prakxisklinik i Tyskland.
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Tidslerne på Sund Livsstil Messe

Tidslerne Berit Elleholm, Charlotte Thon og Torben

I dagene 28.-30. september var der fyldt med sund-

Nielsen deltes om at stå på standen.

nehallen i København. Tidslerne var i år så heldige at

Berit Elleholm, beritelleholm@gmail.com

hedsbevidste og sundhedssøgende mennesker i Øks-

få tilbudt at stå på standen hos Sundt-Vand.com. Tak
for det Erik!

Der var over 10 000 besøgende i løbet af de 3 dage,

så Tidslerne havde virkelig mulighed for at blive synlige og få kontakt med mange mennesker. Vores nye

grønne polo-shirts gjorde os også ekstra synlige! Dette
bemærkede jeg, da Torben og jeg deltog i et foredrag,

hvor Tidslerne blev omtalt meget positivt. Flere deltagere kiggede hen på os!

Flere af de besøgende på messen kendte os heldig-

vis, nogle af jer medlemmer kiggede forbi og hilste på
os, men andre kendte os ikke. Personligt var jeg glad
for en snak med en ung kvinde, der ikke kendte os.

Hun fik et lille ” foredrag” om Tidslerne og en folder

med hjem. Vi må jo sørge for, at de unge også lærer os
at kende!

Alle tre dage havde vi kontakt til ret mange men-

nesker, både på standen hos Sundt-vand, men også
når vi gik rundt på messen. Stort set alle vores små

foldere blev uddelt og næsten alle de blade vi havde
med gik med andre mennesker hjem.

Hjemmelavet hvidløgs-ciytonelstralt
Hjemmelavet hvidløg/citron ekstrakt. Begynd med
kun 1 tsk. Den hvide saft er meget stærk med en
lille afsmag af citron.

Opskrift: Til denne opskrift behøver du citron,

hvidløg (økologisk) og vand: 1 citron (ca. 80 gram); 3

hvidløg; rent vand (gerne destilleret vand); blender;

et stykke tyndt stof (typisk stof du bruger til hjemmelavet yoghurt eller ost).

Fremgangsmåde: Pil hvidløg (ca. 80 gram). Kør

hvidløg i en lille kværn for at få små stykker. Lad de

rensede hvidløg ligge i 15 minutter. Skær citron i små
stykker: Mål vand op: typisk 1.5-2.0 dl vand. Bland

hvidløg og citron i blender. Dernæst sier du vandet

i det tynde stof, så du kun har flydende væske. Din

ekstrakt kan du nu opbevare i en lufttæt beholder i 2

stås bogstaveligt for blandingen er MEGET stærk. Jeg

eller fryse ned.

dagen, dvs. 1 tsk om dagen.

dage. Resten kan du optynde og bruge i juice, suppe

Hvor meget kan man tage om dagen? Blandingen ci-

tron/hvidløg er en ekstrakt. Ordet ”ekstrakt” må for-

vil foreslå, at du begynder med 1/4 teske fire gange om

Lars Bo Sørensen, newstart3@hotmail.com
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BogNyt

Hjælp

Af Ida Nielsen
esbjerg@tidslerne.dk

Af Githa Ben David
En personlig historie om kronisk tung-

mindst 25 procent af al sygdom skyldes

ver den kvit

i autoimmune sygdomme inklusive

metalforgiftning og hvordan man bli-

Githa Ben-David søger i syv år efter
helbredelse for uforklarlige symp-

tomer, der viser sig at være kronisk
bly- og kobberforgiftning. Efter afgiftning er hun i dag fuldkommen
rask.

I bogen videregiver Githa Ben-David
sine erfaringer, som bygger på af-

giftning med både konventionelle og
holistiske metoder. Hun undrer sig

over, at diagnosen ’kronisk tungmetalforgiftning” ikke eksisterer i det

danske sundhedsvæsen, på trods af at

WHO allerede i 2008 offentliggjorde, at

miljøforgiftning. Kunne stigningen
ADHD, Autisme, depression, EHS,

overvægt, indlæringsproblemer og

OCD skyldes, at vi lukker øjnene for,

at når vi forgifter Jorden, så forgifter vi
også os selv?

Githa Ben-David har udviklet en ny

lydhealingsmetode, som kaldes ’Hung
Song’ – et gennembrud inden for lydterapi, en ny enkel selvbehandlings-

metode, som kan afbalancere de hormonelle kirtler og herved gendanne

og optimere kroppens naturlige afgiftningssystem.

Sideantal: 304 sider.
Pris kr. 249,-. Forlag: Gilalai

Mageløse måltider

Af Linda Vejling
mail@lindavejling.dk

Af Lise Faurschou Hastrup

Som Lise selv skriver på omslaget, er det ikke en al-

mindelig kogebog, det er en inspirationsbog. Bogen

er fyldt med fantastiske opskrifter, idéer, og gode råd
til at få en tallerken til at se indbydende ud. Langt de

fleste af råvarerne er nemme at få fat i – selv i mindre
byer end København, og det er jo ikke kun vegetarer,
der spiser grøntsager. Stribede rødbeder, gulerødder
i flere farver, selleri og græskar, kan blive til en vel-

smagende farverig appetizer, der får bordpynten til at
blegne.

Nils Henrik Pedersen illustrerer med smukke billeder,
hvor enkelt det kan gøres, og imellem opskrifterne

er der små digte og akvareller, og gode råd om kost,
samt et register over årstidernes grøntsager.
Bestil bogen på www.tritla.com.
Pris ca. kr. 149
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Kinastudiet

Af Mai Nielsen
formand@tidslerne.dk

Af T. Colin Campbell og Thomas M. Campbell
Fordelene ved plantekost

Spis frisklavet plantekost

Bogen ”Kinastudiet” fremlægger omfattende

forsker T. Colin Campbell og konklusionen er enkel:

forskning, som viser, at frisklavet plantekost

modvirker og afhjælper overvægt og sænker ri-

sikoen for kræft, hjertesygdom, diabetes, fedme
og andre livsstilssygdomme

Stadig flere fravælger kød og andre animalske pro-

dukter, og trendy cafeer og gourmetrestauranter fokuserer i stigende grad på plantebaseret mad. Flere

danskere bliver vegetarer – mere udbredt blandt den

Bogen er skrevet af en af USAs førende ernærings-

Spis frisklavet plantekost. Så slipper du for at holde

øje med vægten, og du sænker din risiko for at blive
ramt af kræft, hjertesygdom, diabetes, fedme og

andre livsstilssygdomme. Bogen er blevet en international bestseller udgivet i over 1 million eksem-

plarer i 20 lande, og den har opnået status som en
klassiker inden for ernæring og sundhed.

Verdens mest omfattende undersøgelse

yngre generation og mange har en eller flere kød-

Kinastudiet bygger på verdens mest omfattende un-

bølge.

sammenhænge mellem sundhed, sygdom og kost

frie dage om ugen. Der er tale om en international

dersøgelse af ernæring blandt 6500 kinesere, hvor

blev kortlagt. Bogen gennemgår derudover en bred
vifte af vestlige forskningsresultater.

Kinastudiet viser, at vi får det bedre, hvis vi spiser
mere frisklavet plantekost – og mindre af den ani-

malske kost, det vil sige kød, fisk, æg og mælkepro-

dukter. Kort sagt giver frisklavet plantekost et bedre
helbred.

Lægerne Anna Iben Hollensberg, Mikael Bitsch,

Peter Gaardbo Simonsen og Sandra Holm har alle

udtalt sig særdeles rosende om bogen. Kinastudiet
har enorm betydning, fordi bogen har basis i velfunderet videnskabelig forskning.

Bogen Kinastudiet dannede grundlag for den succesfulde dokumentarfilm, Forks Over Knives.
www.kinastudiet.dk
436 sider.
Pris kr. 289,-
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Aktiviteter

Tidslernes kommende
Se mere info og tilmeld dig: www.tidslerne.nemtilmeld.dk
Bemærk: Tilmelding til selvhjælpskurser åbner 2 måneder før kursusstart.
Medlemsnummer SKAL oplyses ved tilmelding.

Qi Gong

Naturlig Hormon Terapi

23. februar 2019 kl. 10:00 til 13:30 –

11. marts 2019 kl. 18:30 til 20:30 -

Menighedshuset, Almind/Kolding

Idrætshøjskolen Bosei, Præstø
Foredrag om hormoner, kræft, ubalancer, bioidentiske
versus syntetiske. Hvordan påvirker hormonerne os og
hvad kan vi gøre selv?
Fra kr. 50,Kursusleder: sydsjaelland@tidslerne.dk,
Christina Hovedskou, tlf. 23 37 33 63

Tankens Kraft og Meditation
17. marts 2019 kl. 13:00 til 17:00 Privat v/Jonna Petersen, Faxe
Træning af krop, sind og åndedræt. Qi Gong betyder

Kom og lær, hvad tankens kraft kan gøre for dig. Der er

energi øvelser. Det centrale er at forbedre energiens og

skrevet og forsket meget i tankens kraft, visualisering, og

cirkulationens frie flow gennem kroppen og blive mentalt

meditation igennem de senere år, og mange har erfaret,

nærværende i kroppen og i nuet.

at der ligger store muligheder indenfor dette område.

Fra kr. 100,-

Fra kr. 100,-

Kursusledere: kolding@tidslerne.dk, Sanne Hesselberg,

Kursusleder: sydsjaelland@tidslerne.dk,

tlf. 61 69 80 99 eller Michael Lauth tlf. 20 85 35 53

Christina Hovedskou, tlf. 23 37 33 63

Danser med døden
26. februar 2019 kl. 19:00 til 21:30 Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg
Aftenen er et åbenhjertigt foredrag om, hvad man kan
gøre, for at komme videre i sit liv, i sådan en svær tid, samt
en beskrivelse af hvordan det, at leve med en døende, kan
være både livfuldt og nært.
Fra kr. 50,Kursusledere: esbjerg@tidslerne.dk, Ida Nielsen,
tlf. 30 27 22 51 eller Dorte Lunding, tlf. 28 68 72 85
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arrangementer
3-dages selvhjælpskursus
- Kranio Sakral Terapi, kost m.m.

Kost og kræft

22. - 24. marts 2019 -

Rejsestalden, Jægerspris

Feriecenter Slettestrand, Nordjylland

Foredrag med læge Tobias Schmidt Hansen, der er med-

Inspiration og redskaber til at forbedre din livssituation

forfatter til bogen: ”Den plantebaserede kost”. Tobias vil

som cancerpatient. Om samspillet mellem krop og sind,

gennemgå, hvad den optimale kost er for kræftforebyg-

tanke og sygdom, kost, vitaminer og mineraler. Du får

gelse ud fra den nyeste forskning.

teknikker og mål, som du kan arbejde videre med bagef-

Fra kr. 50,-

ter.

Kursusleder:

Kun kr. 500,- alt inklusive – kun for patientmedlemmer!

nordsjaelland@tidslerne.dk, tlf. 22 58 80 91 eller

Kursusleder: formand@tidslerne.dk,

Berit Elleholm, tlf. 42 50 50 22

11. maj 2019 kl. 14:00 til 16:30 -

Mai Nielsen, tlf. 40 15 90 11

Generalforsamling 2019

3-dages selvhjælpskursus
- METAsundhed v/Lars Mygind

6. april 2019 kl. 12:00 til 17:00 -

26. – 28. juli 2019 -

Huset Middelfart

Stenstruplund, Fyn

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Tidslerne er

Få forståelse af din intelligente krop og udnytte dine med-

vært med frokost.

fødte evner til selvhelbredelse. På denne måde kan du

Foredrag med Anette Harbech Olesen: Mad mod kræft.

opleve mindre angst, frygt og bekymring omkring sygdom

Gratis – Kun for medlemmer!

og skabe en bedre balance mellem krop, sind og sjæl.
Kun kr. 500,- alt inklusive – kun for patientmedlemmer!
Kursusleder: Se www.tidslerne.nemtilmeld.dk

Selvhjælps kursusdag med Christina Santini
28. april 2019 kl. 11:00 til 16:30 En spændende dag med basale koststrategier baseret på

3-dages selvhjælpskursus
- METAsundhed v/Lars Mygind

forskning, superfoods, kroppen biologiske ur og rytme,

13. september 2019 til 15. september 2019 -

årsager til cancer og æteriske olier.

Feriecenter Slettestrand, Nordjylland

Det bliver en god dag.

Få forståelse af din intelligente krop og udnytte dine med-

Fra kr. 150,-

fødte evner til selvhelbredelse. På denne måde kan du

Kursusleder: Christina Hovedskou,

opleve mindre angst, frygt og bekymring omkring sygdom

sydsjaelland@tidslerne.dk, tlf. 23 37 33 63

og skabe en bedre balance mellem krop, sind og sjæl.

Idrætshøjskolen Bosei, Præstø

Kun kr. 500,- alt inklusive – kun for patientmedlemmer!
Kursusleder: Se www.tidslerne.nemtilmeld.dk

Tidslerne 2019/1 · februar

45

Kræftforeningen Tidslerne

Bestyrelsen

c/o formand Mai Nielsen
Ådalsparken 29
6710 Esbjerg V
Tlf. 86 11 32 44
formand@tidslerne.dk
www.tidslerne.dk

Formand
Mai Nielsen
Ådalsparken 29, 6710 Esbjerg V
T: 86 11 32 44 / M: 40 15 90 11
formand@tidslerne.dk

CVR-nr.: 17420291

Næstformand/kredskoordinator
Eghon Engelund
Kirkebjergvej 2, Tved , 8420 Knebel
M: 27 11 63 80
naestformand@tidslerne.dk

Gavebidrag/donationer:
MobilePay: 27 12 77 15
Danske Bank: 9570 – 1202 5041
Redaktion: Nancy Andersen, redaktion@tidslerne.dk
Medlemsbladet udkommer 2 gange om året.
Deadline for næste nummer af Tidslerne:
Tidslerne 2019-2: 1. juni 2019
ISSN: 1397-3908 (tryk), 2246-4247 (online)
Oplag: 2.300 eksemplarer
Design og tryk: Jannerup A/S, 58 52 52 22

Indlæg til bladet
Vi modtager gerne artikler, debatindlæg og personlige
beretninger. Har du ønsker om at få et emne belyst, så kontakt
redaktion@tidslerne.dk
Manuskripter sendes i Word-format pr. e-mail vedhæftet relevante fotos samt foto af forfatter. Der skal være en www-adresse
eller som minimum en e-mailadresse.
Redaktionen vurderer om indlægget har gavnlig relevans for
medlemmerne og forbeholder sig ret til at foretage forkortelse og
redigere indlæg. Indlæg kan bringes anonymt, hvis redaktionen
har navn og adresse. Indlæg er oplysende og skal ikke betragtes
som erstatning for konventionel behandling.

Medlemsdata, adresseændringer m.m.
sekretariat@tidslerne.dk
Du kan selv opdatere dine medlemsdata på medlem.tidslerne.dk.
Vælg login: email

Meninger og holdninger,
som fremkommer i bladets artikler og
beretninger, afspejler ikke nødvendigvis
redaktionens og foreningens holdning.
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Kasserer
Lone Hauerbach
Klokkekildevej 68B, Buresø, 3550 Slangerup
M: 52 10 10 20
kasserer@tidslerne.dk

Foreningsadministration
Jacob Hansen
Parkvej 1F, 1.4, 4000 Roskilde
M: 24 80 90 30
jacob@tidslerne.dk

Webmaster/Facebook
Torben Nielsen
Rørsangervej 46, 1. tv., 2400 København NV
M: 52 50 72 48
webmaster@tidslerne.dk

John Madsen
Maglegårdsparken 15, 6705 Esbjerg Ø
M: 20 67 88 13
john@tidslerne.dk

Bladredaktør
Nancy Andersen
Lupinvej 5, 3550 Slangerup
M: 26 29 39 48
redaktion@tidslerne.dk

Kredsene - Kredsansvarlige
Aarhus: Der er p.t. ingen kredsansvarlig, aarhus@tidslerne.dk
Esbjerg: Ida Nielsen, esbjerg@tidslerne.dk, tlf. 75 15 69 66
Hovedstaden: Der er p.t. ingen kredsansvarlig,
hovedstaden@tidslerne.dk
Kolding: Sanne Hesselberg, kolding@tidslerne.dk, tlf. 61 69 80 99
Lemvig: Linda Vejling, lemvig@tidslerne.dk, tlf. 23 44 57 97
Nordjylland: Eva Fynshave, nordjylland@tidslerne.dk,
tlf. 21 34 36 30

Nordsjælland: Lotte Bonometti, nordsjælland@tidslerne.dk,
tlf. 22 58 80 91
Odense: Der er p.t. ingen kredsansvarlig, odense@tidslerne.dk
Sydsjælland: Christina Hovedskou, sydsjaelland@tidslerne.dk,
tlf. 23 37 33 63
Vestsjælland: Dorthe Helbrink, vestsjaelland@tidslerne.dk,
tlf. 51 27 01 76

Kontaktpersoner:
Analkræft:
Ingelise Baltzersen, opereret i Berlin, fravalgt kemo/stråle
behandling, IV C-vitamin
ingelise@baltzersen.info, tlf. 50 43 04 90
Torben Nielsen, stomi
webmaster@tidslerne.dk, tlf. 52 50 72 48
Brystkræft hormonfølsom:
Dorthe Helbrink, Hippocrates, Arcadia
dhelbrink@live.dk, tlf. 51 27 01 76
Bettina Vinten,
betinavinten@gmail.com, tlf. 22 36 22 46
Charlotte Jacobsen, konventionel og alternativ behandling/
rekonstruktion, Arcadia
krija@mail.tele.dk, tlf. 29 25 21 09
Eva Fynshave,
evafynshave@gmail.com, tlf. 21 34 36 30
Ida Nielsen, konventionel og alternativ behandling/rekonstruktion
Ida.nielsen07@gmail.com, tlf. 30 27 22 51
Galdegangskræft:
Nancy Andersen, opereret i Berlin, Vogl i Frankfurt, Arcadia
nancy@kurir.dk, tlf. 26 29 39 48
Birthe Elkær, Vogl, Frankfurt, Arcadia
dina60@live.dk, tlf. 27 12 61 18
Bent Jensen, behandlet med Nanoknife på Fuda, Kina
Btwillemoes@hotmail.com, tlf. 22 12 13 65
Mai Nielsen, opereret i Berlin
tidslerne@mai-nielsen.dk, tlf. 40 15 90 11
Halskræft:
Eghon Engelund, eghon@live.dk, tlf. 27 11 63 80
Hudkræft:
Lars Bo Sørensen, newstart3@hotmail.com, tlf. 28 72 60 65

Knoglemarvskræft:
Lotte Bonometti, (Poems, Myelomatosi)
bonometti@mailme.dk, tlf. 22 58 80 91
Lotte Bonometti, POEMS/behandles som Myelomatose
bonometti@mailme.dk, tlf. 22 58 80 91
Lymfekræft:
Pernille Nyhuus, (non-hodgkin follikulært lymfom)
pernille@hundevelvaere.dk, tlf. 20 65 90 56
Tove Rosenkrantz, non-Hodskins (Lymfoblatisk lymfon)
tovenr@sol.dk, tlf. 25 60 75 71
Ovariekræft:
Birthe Jensen, bmjedk@yahoo.dk, tlf. 23 80 39 01
Prostatakræft:
Peter Køpke, Budwig-kuren, Hyberthermi, IV C-vitamin
peterkoepke@stofanet.dk, tlf. 20 13 71 21
Tarmkræft:
Jacob Hansen, opereret i Berlin, Vogl i Frankfurt, Arcadia,
jacob@hansenmail.eu, tlf. 24 80 90 30

UDLANDET:
Berlin Universitetshospital Charité: www.charite.de
Frankfurt Universitetshospital: Her er Prof. Thomas
Vogl, verdens førende med Regional Kemoterapi og
Mikrobølgebehandlinger. www.radiologie-uni-frankfurt.de
Arcadia: www.arcadia-praxisklinik.de
Prostata-Center: www.prostata-center.de
Florida: www.hippocratesinstitute.org
Kina: Fuda Cancer Hospital-Guangzhou, www.fudahospital.com
England: www.careoncologyclinic.com

Berit Elleholm, samt pårørende
beritelleholm@gmail.com, tlf. 42 50 50 22
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Returneres ved varig adresseændring.

Returadresse: Kræftforeningen Tidslerne,
c/o Mai Nielsen, Ådalsparken 29, 6710 Esbjerg V

Kræftforeningen Tidslerne - en levende patientforening

www.tidslerne.dk

Tidsellinjen

Her kan du tale med en anden kræftpatient om, hvad du måtte have på hjerte
Mere end 35 patienter deler deres erfaring om deres kræftbehandling!
Åbningstider på telefon

70 20 05 15

Mandag kl. 18-20 og tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10-12

Du kan også skrive til Tidsellinjen: tidsellinjen@tidslerne.dk

Tidslerne på Facebook
Tidslerne har to grupper:

Kræftforeningen Tidslerne og Kræftforeningen Tidslerne Lukket Gruppe

Følg med i de mange gode indlæg i den lukkede
gruppe og se opslag i den åbne gruppe.

Kurser og foredrag
Se de mange tilbud på: www.tidslerne.dk.

Støt Tidslernes frivillige arbejde
MobilePay 27 12 77 15

48

Tidslerne 2019/1 · februar

Nyttige links
www.civilian.com – hjemmeside for ildsjæle
www.cytoplan.uk – vitaminer og mineraler
www.desom.dk – Dansk Selskab for Orthomolekylær
Medicin
www.forebyg.dk – Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft
www.icak.dk – InformationsCenter for Alternativ
Kræftbehandling
www.madforlivet.com – af Anette Harbech Olesen
www.mayday-info.dk – Oplysningsforbundet May Day
www.mit-helbred.dk – sundhedsblad
www.naturli.dk – sundhedsblad
www.radiodoktoren.dk – Carsten Vagn-Hansen, læge,
sundhedskonsulent
www.sund-forskning.dk – sundhedsblad
www.tidslerne.dk – Kræftforeningen Tidslerne

