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Vad är SCIO?
Teknologi
1. SCIO:n är en kvantmedicinsk behandlingsteknologi. Med SCIO:n kan man behandla i stort
sett allt i kroppen; fysiska, fysiologiska, mentala obalanser. Därtill bakterier, parasiter, virus,
stress etc. Med SCIO:n triggas kroppens egna självläkande mekanismer för att lösa orsakerna
till problemet. SCIO:n kan även optimera de flesta kroppsliga funktioner som exempelvis
organ och väv samt att förekomma problem.
2. Allt utstrålar en elektromagnetisk frekvens som är ett resultat av molekylära svängningar.
Frekvensspektret till vanliga bakterier, virus, parasiter, vitaminer, patologier, naturmediciner
och övrigt ligger i databaser. Före en behandling görs ett test där man sänder alla dessa
frekvenser till kroppen, en efter en. När kroppen har mottagit dessa frekvenser skapas en
reaktion hos motsvarande ”enheter” som om ”enheten” blivit utsatt i det verkliga livet. Denna
reaktion kan man inte känna till, eftersom kroppen bara blivit utsatt en hundradels sekund.
Reaktionen är dock tillräckligt stark för SCIO:n att läsa av obalanserna. Avläsningen blir
tolkat i databaserna på laptopen och om ett värde avviker för mycket från det beräknade vet
man att detta är en ”enhet” som kroppen antingen behöver eller vill bli kvitt. Om det är något
kroppen vill ha kan kroppen ges detta i form av elektromagnetisk frekvenser. Om det är något
kroppen vill bli kvitt som mikroorganismer eller toxiner, kan frekvenser sändas som
stimulerar kroppen att bli av med denna ”enhet”.
3. SCIO:n kommunicerar genom kroppens eget kommunikationssystem. Alla processer, både
fysiska och mentala, styrs av vårt inre kommunikationssystem. I stort sett sker detta genom
signaler som styrs från hjärnan samt cellkommunikation genom meridianerna. Med SCIO:n
kan man omprogrammera signalerna från hjärnan och skicka signalerna genom ett harness’
antrasitelektroner mot pannan. Med frekvensledande antrasitremmar på handled och anklar
kan meridianerna användas för att nå fram till frekvenser i olika organ.
4. Med SCIO:n ställer man optimalt kroppen tillbaka så att den fungerar. Kroppen
överbehandlas således inte. De flesta behandlingsprogrammen triggar kroppen till
självläkning. Sådana processer jobbar i timmar efter en behandling. Patienten kan också
känna sig trött efter behandlingen. Dock känns ingenting under behandlingen. Ibland kan
”biverkningar” uppstå, men detta är effekter från kroppens egen självläkning.
5. SCIO:ns reaktionstester gör det möjligt att mäta kroppens respons på testet. Vid ett kort
stimulans reagerar kroppen med processer som redan finns, men även omedvetna processer.
Processer som kroppen har anpassat sig till är svårare att få reaktioner på. Dessa anpassningar
kan dock behandlas. Att handha SCIO:n krävs goda kunskaper i anatomi, fysiologi, patologi,
kvantmedicin och alternativ medicin. Självfallet krävs även god kunskap i att hantera SCIO:n
som i dag är världens mest omfattande medicinska programvara (2.500 program).
6. Den utveckling och kartläggning av hur en människa påverkas av och samtidigt påverkar
sin omgivning medelst subtila elektriska och magnetiska fält har hittills fått sin mest
omfattande syntes i den diagnostik och behandlingsteknologi som har utvecklats av den USAfödde, numera ungerskboende Bill Nelson. I sin syntes av många av de separata modeller som
vuxit fram under 1900-talet har Bill Nelson valt en QXCI-modell. Nelson utgår från
elektronens egenskaper i dess banor runt atomkärnorna och de distinkta (kvantiserade)
energiövergångar dessa kan uppnå. Därmed en växelverkan med elektromagnetisk strålning
som växelverkan avger (eller upptar) och givna, distinkta resonansfrekvenser.
2. Som diagnosinstrument innehåller SCIO:n 55 ingående kanaler som kan mäta upp
emotionell och mental stress, vilka näringsbrister som föreligger, vilka födoämnen som
försökspersonen är överkänslig mot, tillståndet i tarmkanalen och lever och vilken eventuell
överbelastning (obalans) som där föreligger.
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7. Som behandlingsinstrument kan sedan via 50 olika utformade vågformer, pulslängder och
frekvenser, olika korrigerade energinivåer skickas tillbaka till klienten. Dessutom ger SCIO:n
förslag till förändringar i livsstil och vilka kosttillskott i fråga om mineraler och vitaminer
som klienten behöver. Rifes speciella frekvenser för att fastslå förekomster av mikrober finns
med i SCIO:n. Volls akupunkturpunkter likaså. Blooms möjligheter att testa allergier
dessutom.
8. Från programmet skickas 8.000 olika frekvensvågor in i klienten. Här är det viktigt att veta
att själva den ingående frekvensen ska få svar inom det gängse tidsförloppet med vilka våra
celler arbetar; det rör sig om tidsintervallet om en hundradels sekund. Då ska responsen ha
inkommit från klienten. En respons som datorn tar emot och lagrar som information. Genom
IRT (Individual Reaction Test) kan responsen ”dras ut” till två minuter för att checka av om
exempelvis bakterier eller mikroorganismer orsakar allergier och om det är möjligt att med
Rifes frekvenser ta bort dessa bakterier, exempelvis Epstein Barr och cytomegalomer.
9. Vid själva behandlingen skickas den ”rättade frekvensen” (Rectification) in med korta
intervaller. I pauserna känner datorn av hur den egna biologiska frekvensen påverkas, allt för
att uppnå en optimal behandling.
10. Kalibrering innebär att kundens elektromagnetiska frekvenser läses av mot en databas
med homeopatiska substanser i ett trivectorsystem (”frequency Tuning”) under 1/100-dels
sekund. Klient och Scio har tagit varandra i hand. Varope mäts. Test innebär att från boxen
ger klientens mätning ett homeopatiskt avtryck på Scions paneler. Dessa är värderingar,
eftersom värderingen är ett medvetande subatomärt. Med terapier kan dessa värderingar
(förmedlad information i kristallinstrukturer ) behandlas. Body Viewer kan stimulera det
behandlade området. Kroppen självregleras.

Subatomär
1. Kroppen består av atomer som finns i universum. Atomer består av ämnen som kol, väte,
syre, kalcium, järn etc. Atomer förenas till molekyler som bygger upp proteiner, fetter och
kolhydrater och DNA-molekyler. Ett ämne definieras dels av rörelse hos dessa atomer, dels av
kraften den utövar på andra atomer; dess attraktionskraft. Energin håller samman atomerna i
en molekyl. Energin är dynamisk och kan mätas som vågor eller partiklar. Under atomerna
finns ingen skillnad mellan energi och materia; medvetandets nivå som är obundet till tid, rum
och materia. Därför kan medvetandet påverka materia och energi i omvärlden. Tankar och
medvetande kan inte mätas, bara värderas. Energin blir nödvändig för att hålla ihop de olika
energikraftfälten.
2. Paul Ehlich upptäckte 1909 antikroppar och formulerade teorin hur dessa antikroppar
kunde söka upp sjukdomen som en magic bullet.
3. Ljudfrekvensen av de inkommande vibrationerna bestämmer frekvensen hos den utgående
elektriska spänningen. Denna kan avläsas som små elektriska stötar, den piezoelektriska
effekten.
4. Hologram. 1971 lade Bohm (elev till Einstein) ut teorin att universum är organiserat på ett
holografiskt sätt; vi är enligt Brennan på väg in i en holografisk tidsålder. Holografisk: vår
verklighet finns i den energin som våra sinnen uppfattar snarare än hos de föremål som vi
definierar som verkliga. Allting hänger ihop. Helheten är större än dess delar. Varje enskild
liten del innehåller helheten. Tiden har tillgång till alla ögonblick. Effekten av våra handlingar
begränsas inte till tid och rum. Individuation och energi är basprinciperna för universum.
Varje aspekt har en vågrörelse eller en individuell partikel. Vågrörelser är energi som ljus,
ljud och värme. Medvetandet skapar både verklighet och vår uppfattning om verkligheten.
Detta innebär att vi uppfattar verkligheten enligt våra förväntningar, vilket i sin tur är baserat
på våra trossystem och arv. Allt som skapas kommer ur universums energi, dvs. vårt

5
medvetande, sinne, tankar och känslor. Vår hälsa är resultatet av att vårt sanna väsen kommer
till uttryck på olika nivåer, den är emergent. Denna emergens är vår hälsa! Hjärnan vet
ingenting förrän en länk har etablerats mellan neuroner beroende på tidigare erfarenheter. Se
ett äpple och man utvecklar intolerans (Pavloveffekten). Nya erfarenheter skapar nya
neuronlänkar. Fobier påverkar exempelvis framtida erfarenheter. Neuronerna kommunicerar
biokemiskt (neurotransmittorer, synapser). Elektriskt med joner. Transmittorer överför
information och omvandlar elektrisk information biokemiskt mellan pre- och postsynapser
och åter tillbaka. Transmittorer utlöses av en elektrisk signal i neuronet och denna signal
ändrar på membranets struktur och granula utsöndras från transmittorerna i det synaptiska
gapet.
5. Medvetandet är inte bara ett utbyte av elektriska signaler utan vårt medvetande och den
fysiska världen omkring oss är egentligen samma sak. Massa och energi är samma sak. Detta
innebär att något kan uppträda både i fysisk form (partiklar) och i form av energi (vågor) samt
att vår vilja att uppfatta omgivningen antingen som en fysisk realitet eller som energi.
6. PEAR-projektet: människans medvetande resonerar med datorn varvid hennes
medvetandevågor kan överföra kommunikation enligt ett binärt system. Människor påverkar
datorerna med hjälp av sina tankar. Förstärkning av energin gör att man kan bättre påverka
datorerna, t. ex. förälskelse, hat. ESP (Extra Sensory Perception) visar en synkronisering av
tankens kraft mellan människor, nämligen att ta emot översinnliga förnimmelser.
7. Synapserna är de skilda kommunikationskomponenterna i hjärnan. Styrkan hos dessa
synapser bestämmer dina tankemönster, dina grundläggande förmågor och funktioner, ja, hela
din individualitet. Hela tänkandet beror på vilka nervceller som är aktiva och på vad de säger
till varandra om världen, jfr Brain Waves. Synapserna är mycket små och därför inte så enkelt
tillgängliga som man trott.
8. Innanför pannbenet (neocortex) är medvetandet ett utbyte av elektriska signaler i kroppen
och medvetandet är samtidigt ett och detsamma med den yttre fysiska världen. Jfr Bohr,
Planck, Heisenberg och Schrödinger. Massa och energi är detsamma (Einstein). Omvärlden
uppfattas antingen som fysisk eller som energi. Vi filtrerar hela tiden vår verklighet genom
våra sinnen för att göra den begriplig. Kan vi sätta vårt vågfilter i samma våglängd som vår
omvärld så är i korrespondens med det yttre.
9. Det finns tre nivåer. Först den fysiska kroppen som är materiell och är begränsad av
uppdelningen mellan ande och materia. Sedan kommer den subtila kroppen som är känslans,
tankens, dvs. energi som rörelse. Sist kommer själ eller medvetande
(informationsinformation, dvs. vätskans kristallstruktur med sådan homopatisk information).
Vi existerar samtidigt på dessa tre nivåer.
10. Vårt medvetande kan kopplas till andras medvetande, ESP (Extra Sensory Perception)
som en utomsinnlig varseblivning. Det sjätte sinnet utan tid, rum eller materia. En möjlig
förklaring till ESP är att det finns mineraler i kroppen som har elektriska egenskaper och kan
fungera som mottagare för andra signaler. På den själsliga nivån existerar inte tidsbegreppet i
traditionell bemärkelse men dessa tidssignaler omvandlas till kemisk energi för att bli
begripliga.
11. Alltså behöver vi en viss mängd mineraler i kroppen för att kunna ta emot signaler och
leda elektriciteten. Kollagenmolekyler har visat sig ha piezoelektriska egenskaper av att de
innehåller kisel. Detta innebär att de kan omvända tryck eller ljudvågor till elektricitet och
vice versa. Kollagen är det viktigaste proteinet hos människan och utgör ca 25% av den totala
proteinmängden; 3 kg av en person på 70 kg. Kollagen finns i bindväven, huden, senor,
ligament, ben, blodkärl, ögat och inre organ. I kollagenet finns kisel. Således innehåller vi
själva kiselmolekyler som tar emot och omvandlar energi från en form till en annan. Så även
icke-verbal energi. Vissa inre organ och körtlar som kan ta emot signaler utifrån och
omvandla dessa till kemiska signaler i kroppen. Detta innebär att vi snart kan studera hur
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andra typer av energi inverkar på kroppen och hur ämnesomsättningen och kroppens egen
uppbyggnad av molekyler påverkas.
12. Denna egenkapacitet kan dra nytta av andra energier i ljus- och ljudterapi, medicinsk
qigong eller musikterapi. Så även vänliga ord till varandra. Så även en bön, religiösa myter,
telepati.
13. Metoder har utvecklats för att mäta svaga men viktiga energifält inom och utanför
människan. För ett antal decennier tillbaka ansågs dessa energifält som icke-existenta. Vi vet
att levande organismer kan anpassa sig och utnyttja olika krafter för läkning. Det finns ingen
enda livskraft. Däremot finns det många system i kroppen som avger energier och information
från en position till en annan.
14. I varje kultur och i alla medicinska traditioner före oss fullföljdes läkning genom att flytta
på energier. Albert Szent-Györgyi. Schamaner och häxdoktorer har i alla tider försökt att
förklara sådana energiförflyttningar. Mekanism anser att kemiska och fysikaliska kan förklara
dessa energier. Däremot anser vitalisterna att kemi och fysik aldrig kan förklara hur energier
förflyttas.
15. Upptäckten av molekylär biologi, bakteriers som orsaker till infektioner och Darwins
evolutionsteori, joniserande krafter i nervsystemet gav livskraften den sista spiken i kistan.
Flexnerrapporten 1910 lägger grunden för medicin som vetenskap och kliniska
undersökningar. Därpå följde röntgenframgångar, farmakologi och antibiotika.
16. Under tiden når man goda framgångar med elektrobiologi i levande organismer.
Molekylär biologism visar hur levande organismer fungerar, men det saknas en karta för
dessa funktioner som kunde addera delar till en icke-reducerbar helhet. Exempelvis kunde
atmosfären spela en roll för dessa livsenergier. Hos människan visade sig
ägglossningsperioder fungera efter en kroppsrytm som ger en elektrisk vibration.
17. Inflammationer ökar elektrisk ledning, medan degenerering minskar en sådan ledning.
Sjukdomar kan mätas genom elektriska strömningar i bindväv vilket gör det möjligt att läka
sådana vävnader. Dessa energifält ändras från ett ögonblick till ett annat omkring den levande
organismen.
18. Intresse för magnetiskt fält i bioelektricitet har ökat. Det finns olika former av energi:
elektricitet, magnetism, värme, ljud, vibrationer, ljus, elektromagnetism, rörelseenergi,
tyngdlag, elastisk energi.
19. Hjärtats biomagetiska fält sträcker sig långt ut i människans omgivning. Jfr ett ”alpha” för
det medvetnas energivågor i en kaosteori (fraktalanalys). Det var först med kvantfysiken som
människans omgivande energifält kunde mätas. Energi och information strömmar genom den
levande organismen och dessa strömmar kan påverkas av svaga energier i närområdet.
Biologisk elektronik handlar om mindre entiteter än joner, nämligen elektroner och fotoner i
en subatomär miljö.
20. Bindvävnaden är en utsträckt supermolekylärt nätverk. Cellkärnan i vävnaden förbinder
sig till denna supermolekylära vävnad. En sådan vävnad kräver ett komplext
informationssystem. Varje del måste agera mot en annan del i en helhet. Upptäckten av
neuropeptider ger oss lösningen att kommunikationen i levande organismer har två språk:
kemisk och energimässig information. Den kemiska reglerar hormoner, olika faktorer som
tillväxthormoner och andra budbärare inom cellen. Energins förbindelser är av två slag:
elektrisk och elektronisk. Den elektriska berör nerver och muskler. Hela organismen är en
mekanisk, vibrerande, energimässig, elektronisk och informationsnätverk.
21. Signaler går både inne i bindvävnaden och genom bindvävnaden. Jfr piezoel och
halvledare i olika kristallerade antenner i bindvävnaden. Dessa kristalliknande formationer
förmedlar vibrationer mellan två organismer. Organismerna ”tunes in to one another”.
Nervsystemet är tvåledat: elektriska signaler som är snabba analogt och perineurala som är
långsamma och verkar lokalt genom att flytta energi för läkning, magnetiska fält (magnetisk-
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elektronisk vibration). Manakas X-signalsystemet fastställde att akupunktur har meridianer
som flyttar energi i perineurala ledningar.
22. Ett pulserande magnetiskt fält med mycket svag energi är ELF (extra low field).
Terapeuter skapar energifält som ger kaskader av effekter på olika energinivåer. Dessa
effekter bär på information mellan och innanför fälten. Tensegritet tar upp energier och
förflyttar dessa energier, t.ex. kroppens olika organ, muskler och anatomi. Kroppen bär på
minnen av hur denna tensigritet har påverkat organismen, t. ex. subluxation. Kollagenfibrer
kan ändras och kemiskt omdefinieras genom signalerande antenner (kristaller).
23. Hjärnans pacemaker eller rytmsektionen ligger i thalamus, den s.k. thalamusrytmen.
Kalcium kan läcka in i denna thalamusrytms neuroner som vibrerar med 1–2 sekunder och
drar med sig vibrationer som sträcker sig upp i hjärnan. Så småningom avstannar
thalamusrytmen. Under denna tysta period som varar 5–25 sekunder har hjärnan ett fritt lopp.
Här tar hjärnan emot vibrationer från det yttre, exempelvis Schumannvågen.
24. Små energier och dynamiska energier är icke översinnliga utan tillhör själva livet. Det har
vetenskapliga försök inom akupunktur, homeopati och aromaterapi bekräftat. Den enskilda
molekylen ger från sig resonansfrekvenser med en receptor som orsakar dess vibration.
Speciella biomolekyler som histamin, koffein, nikotin, adrenalin, insulin, bakterier och virus
fungerar mera i en elektromagnetisk interaktion än genom direktkontakt med varandra.
25. Terapivibrationer över 50 hz är skadliga. Intervallet 20–30 är goda. Dessa lägre frekvenser
stimulerar läkning för nerver, ben, ligament, kapillärer. Kvantmedicin har fastställt att
magnetiskt potentiella vektorer och elektriskt skalära potentialerfinns i de fält där ingen
elektricitet råder, jfr ESP (Extra Sensory Perception), dvs. telepati, bön. Energi blir möjlig att
flytta vid en hastighet på 30 milj./sekund. Sådana energifält interagerar med levande
organismer. Jfr Schumannvågen, geopatisk stress. Kvantmedicin ser sådana energifält som
uttryck för en tids- och rumslös, icke mätbar i informationsmedicin. Telepatisk erfarenhet
korreleras med lugna globala geomagnetiska aktiviteter.
26. Partikelgeneratorn i Cern kartlägger den subatomära tillvaron och därmed samband
mellan en yttre fysisk värld, mätbar med fysikaliska mått och en inre tolkning av denna värld.
Higgpartikeln tänks ge en fysikalisk helhet för ”vår tillvaro”. Antagandet gäller inte kunskap
om världen utan kunskap om världen i sig. Cern-reaktorn registrerar inte naturen utan de spår
naturen, det yttre lämnat ifrån sig. Forskarens tolkning (teori) och det fysikaliska experimentet
är beroende av varandra.
27. Kroppen är känt som ett fint maskineri. Det förekommer en mängd processer i kroppen
och nästan inga kan vi styra med vår medvetenhet. Trots detta utförs processerna mycket gott.
Vi tycks ha ett inre kontroll- och informationssystem. Med kvantmedicin kan man läsa av
signalerna som går i kroppens olika informationssystem. Dessa processer kan påverkas och
behandlas. Obalanser kan omvandlas till balanser. Med kvantmedicin kan man spåra
hälsoproblem på ett tidigt stadium och behandla orsakerna till symtomen. Vår kropp har
funktioner att ta till sig sjukdomar och problem kan uppstå. Problemet uppstår troligen på
grund av de påfrestningar som vi utsätts för i dagens samhälle. Våra självkorrigerande
mekanismer kan i värsta fall slås ut. Alternativ medicin har många sätt att ta till sig dessa
problem. Med kvantmedicin som SCIO kan man sända elektronmagnetiska frekvenser och
information till kroppen som triggar de självläkande mekanismerna direkt. Detta ger
möjligheter till att behandla åkommor utan biverkningar med mycket goda resultat. Teorierna
bakom kvantmedicinen har forskats fram under flera decennier, bl.a. av nobelprisvinnare. Nu
har kvantmedicinsk teknologi kommit på marknaden och teorierna kan praktiseras.
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Suzannes navigering 2008
Demographics & SOC
1. Suzannes tågordning: Nelson, organ, känsla, hjärna, Risks Profile, chakra (energiflöden),
Thearpy. Således fysiologiska organ och sedan emotionella drag för infofokusering. Info
konfirmeras av Nelson Report, Cause and Aggravation, Emotional Imponderable ur
Neurotransmittor+Chart via NLP, Quick Therapy Program, Risks of Diseaee
Factors, Organ Sarcodes via Organ Sarcode Risks under Information och olika
chartinformationer samt av Virtual Dr. Låt DNA Therapy och Body Viewer gå på
parallellt. (HR: Notera de tre nivåerna kropp/materia [fysiologi], sinnen [känsla] och
medvetande som energi = massa, chakra. Medvetandets vågor [Brain Waves] får inte
kollidera med det sinnliga [känslor] och det fysiologiska. Notera vidare hur SCIO:ns
behandling med Rectification och Resonance i nivå 1–2 ger möjligheter för det
undermedvetna att självreglera sig i kristallinstruktur genom katalyserande information).
2. Huvudharness med räffel i pannan och sladd på höger sida. Gult på vänster handled rött på
höger handled; blått på höger vrist; svart på vänster vrist.
3. Klicka för att få bort det röda.
4. SOC.
5. Fyll i Testee name. Efter SOC, new Patient, tryck på New Patient (röd knapp) och fyll i
födelsenummer med åtta siffor; 1946 05 14. Klicka på Save Current Data. Ta bort clienter;
tryck på ”–”, dvs minus.
6. Fyll i anamnesruta om New Patient.
7. Självkänsla bygger vi upp på att vi känner till vad som utlöser våra känslomönster och att
vi accepterar att vi har dem. Hur: 1. Sätt ord på känslorna. 2. Vad utlöste din känsla? En
händelse, någon annans beteende eller dina egna tankar och fantasier? 3. Vilket budskap har
din känsla, vad vill den få dig att känna? Gör din tolkning av det som utlöste känslan. De
flesta händelser utlöser inte automatiskt en känsla. De kommer först med dina tankar och
värderingar av händelsen. 4. Hur känns känslan i kroppen? 5. Hur uttrycker du känslan, hur
gör du den synlig för andra? 6. Vilka är effekterna av din känsla? Jfr de tre ovannnämnda
nivåerna.
8. Halsmandlar kan opereras bort liksom blindtarm. Således vitala organ. Inte polyper.
9. Amalgam som är 10 år gamla kan inte leda till problem. Kanske infektion?
10. Alla människor har åtminstone 1 mentalt problem.
11. Tar man fettsyror har man 3. Fråga ut om margarin, transfetter. Om ja, ge en 4:a.
12. Absolut inget fett ger 1–0. Fat = normalt 3, härdat fett 4.
13. Vatten = max. 9.
14. Socker = 2–3. Om tjock 5–6 socker. Socker = ingen ligger under 3. Inte gärna över 5. Om
någon verkligen undviker socker =1. Fråga om frukost. Macka och kaffe ger högt värde. Om
nötter och frukt, då lågt värde.
15. Motion: 30 min/dag. Mer än 20 min/dag blir 5 (medveten motion, svettas).
16. Suzanne frågar när klienten är född. Syntetika = läkemedel, t.ex. kortison.
17. Tobak är även snus. Snusare har dåligt näringsupptag.
18. Steroid = P-piller, testesteron.
19. Street Drugs frågar man inte om.
20. Antal allergier räknas i grupper: växt, pälsdjur, mat etc. Inte fler än 5–6 allergier.
21. Mentala problem som ångest, fobi, hysteri.
22. Kaffe, te och Coca Cola försurar.
23. Extreme Toxic = besprutning (bönder), cancerbehandling. Intagen på sjukhuset.
24. Major Injures gäller hela livet = akutintag, psykiska trauman. Intagen på sjukhus.
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25. Major Infections gäller hela livet = lungsjukdom, hjärnhinneinflammation, borrelia,
AIDS. Intagen på sjukhus. Skriv inte in det negativa.
26. SOC Calculate.
27. Load Patient & Previous Patient/New Patient.
28. Om amnes ändras, tryck på Modify. Därpå Save Current Patient.
29. Om ny patient, klicka på New Patient.
30. Telefonnummer skrivs in.
31. Klicka in Geography. Dra mot Europa.
32. Skriv in tid och plats.
33. Klicka på Be Sure to Save Data.
34. Klicka på Save Current Data.
35. Close.
36. Biorythm.
37. Start. Därefter ges uppgifter. Info om humör, kraft, om dagen blir lyckad samt mycket
annat.
38. Biorytmprogram: Medical Astrology: klientens grunddisposition för sjukdomar/obalanser
med avsikt att undvika vissa problem. Chinese Astrology; aktuella obalanser.
39. Add to Report. Save Data.
40. Klicka på atomen för att se partnerns kompabilitet. Fuse Consciousness Together. Dejting.
41. Det kan vara bra att anhöriga är med vid undersökningen.
42. Jag balanserar frekvenser. Jag gör en prognos. Jag är bioanalytiker.
43. 2l/dag ger 10.
44. Computer Risks Field enbart.
45. Om goda värden för varhope, men mycket lågt Freq. Pattern, då beror det på att SOC inte
sparats. Tryck på minus i varhope så att varhope inte försvinner. Kryssa den nedre för att
ta bort om demo hänger sig. Gör om demographic. SOC-beräkna. Sedan Modify and Save
Current Data. Rekalibrera det röda fältet. Kolla grönt fält som rectify. Krysset måste
åtgärdas. Den som har blodgrupp O bör ha 20.000 fq pattern. Även mera sur.
46. Amalgam sedan tidigare ges en 3:a, om man inte tagit bort amalgam sedan 1 år, då en 1:a.
Tar man fettsyror då en 3:a. Sätt antritremmar med nit mot huden, nedre handleden.
Calibrations
1. Fast Track Calibration. Grå skylt: om inte Corrected, gå till Search and Clear Anomalies.
2. Se Calibration Adjusted; helst 89%. Geographic Stress Detected. Gul ruta att pricka för
varje moment. Scion is working.
3. Svar ges i grönt fält: Conductance. Geographic Stress måste till för varje nytt rum och/eller
för varje ny patient. Corrected Geographic Stress i grått fält.
4. I mitt fall; Hartmann (sängen kanske står fel).
5. Klicka Adjust Calibration till 90%.
6. Water Cross = vattenstörda energier.
7. Ley Cross = landstörda linjer.
8. Szent Georgyi Cross = blodsockerstörningar.
9. Hartmann Cross = cancer- eller degenerationsstörningar.
10. Virtual All finns vid Calibrations.
Test
1. Prepare Test och Test.
2. Volt: binjurarnas funktion, livskraft och vilja. Ampere = hjärnans nivå. Serotonin går ned i
mörker och hjärnstatus.
3. Resistance = kroppens energiflöden.
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4. Prot. ligger högre än elektr. = basisk. Tvärtom = surt. 67–74 är neutralläget. 2 ggr
elektroner över protoner indikerar översyrlighet.
5. Cellvitalitet = 1–10. Ungdomar och barn = 2–3. Inte under 6. Under 3 = långvarig
diabetiker. Cellvitaliteten måste upp. Brist på vatten och fettsyror. Fettsyror stärker
membranen, vatten för in näring i cellen och för ut slagg ur cellen. Cellmembranets
fleromättade fettsyror angrips av fria radikaler och blir sladdriga (svårt att ”förmedla”
information till hypofys). Ta därför fettsyror som även mjukar membranet till skydd från
härdade fetter.
6. Reactance = bry dig inte om. På samma sätt med Impedance, Phase Angle etc. Phase Angel
som är lågt (mindre än 3,5) med högt V på över 100 och ett lågt A på 30–40 visar på vår
obalans. Njure och lever håller på att lägga av eftersom cellbildningen enligt Phase Angle är i
degeneration.
7. Akutlista = det röda. Ta med en nypa salt. Grova påstående som t.ex. stroke som kan bero
på vattenbrist. Tillfälligheter. Åtgärda till Excellent.
8. Loading Remedies.
9. V = adrenaliner (viljeenergi, cellvoltens aktionspotential); A = Nervenergi (livsglädje,
serotonin, hormoner, nerver); R = Energiflöde, ork; H = vätskebalans; O = syretransport,
cirkulation. Lågt A ger mer av sympatikus (stress, se Spinal, Nutrition, NLP, NEC, Chakra).
Åtgärda i Timed, Cybernetics, Spinal, Body Viewer.
10. Varhope är vetenskapligt bevisat. Varhope är att ladda batterierna. För många elektroner
(FR) och kroppen skadas. Varhope ger möjligheter att balansera kroppens elektroner. En liten
rubbning kan ge en butterflyeffekt. Människan är elektronsvärmar i det oändliga.
11. Stress: addiction, stroke, huvudvärk, fibromyalgi, hypertension. Stress stoppar kroppen,
ökar cirkulationen, ökar signalernas receptivitet. Neutroner och protoner ger vibrationer.
Gömda stressorer: skador visas genom icke regelbundna vibrationer i cellen. Resultatet ger
biokemiska effekter med bakterier, svampar och virus. Livsstil skadar skadliga vibrationer.
12. Molekylsvängningar visas i varhope.
Activate Body Viewer & Irid
1. En behandling som bör ta 20 minuter i bakgrund. Matcha med Irid.
2. Activate Piggy Back.
3. Body Viewer har Unconscious Choice.
4. Coherence anger näringsbehov (75%+).
Akutlista
1. Klicka på akutlistan, det röda.
2. Aswagande, hormon mot stress.
3. Gå till kategori, t. ex. bakterier.
4. Ta alltid bort Epstein barr. Ger trötthet och i värsta fall hjärnhinneinflammation.
5. Behandla till Excellent som anger Improvement, ej Rectification.
6. Gå igenom de färgade kategorier som först var påfallande vid akutlistan.
7. Läkemedel ger exempelvis svamp (fungus).
8. Eller: Go till Zap Focus (3 min.).
9. Auto Focus Zap (1–4 till Rectification).
10. Klicka på Individual Risks. Öppna The Black Panel.
11. Individual Test. Klicka på vilket ord som helst av röda toppmarkeringar. Hög Reactivity,
låg Resonance eller Coherence anger att intet annat behövs.
12. Låg Reactivity, hög Resonance = toxitet.
13. Total Reaction = kroppens reaktion. Ju högre, desto bättre (95%+).
14. Allergy: om över 75% är det inflammation. Ett lågt nr anger degeneration.
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15. Difference = skillnad mellan Reaction och Allergy. Liten skillnad antyder känslighet.
16. Resonance anger hur kroppen reagerar. Högt (80%) innebär att ämnet pågått länge och
behöver hjälp.
17. Hög Reaction, hög Allergy och hög Resonance = tycka om, behöver det, men tål det inte.
18. Hög Reaction, medel Allergy och låg Resonance = allergi kan utvecklas.
19. Medel Reaction, medel Allergy och hög Resonance = toxiskt.
20. Medel Reaction, låg Allergy och medel Resonance = troligen en allergireaktion inom kort.
21. Medel Reaction, låg Allergi och hög Resonance = toxiskt svar.
22. Låg Reaction, hög Allergy och hög Resonance = allergisk, toxiskt.
23. Låg Reaction, hög Allergy och medel Resonance = svårt att absorbera på grund av det
toxiska.
24. Låg Reaction, låg allergy och hög Resonance = toxiskt svår respons.
25. Låg Reaction, medel Allergy och medel Resonance = toxiskt som blockerar.

Fettbehandling & detox
1. Kör adipose i Timed (Cybernetics) samtidigt som personen sitter i fotbadet. Jfr Suzanne.
2. Först adipose, sedan detox (Thomas).
Nelson Report
1. Undersök de möjliga vägarna. Patientinformation. Nästa besök.
2. ”Possible” och Röd flagga = åtgärda med en gång.
Acupuncture i Meridian Therapy
1. Acupuncture Pitcure.
2. Skrolla fram CV1.
3. Sex finns i Spinal, Brain, och Timed Therapy.
Anti-Aging rx (program)
1. Sök DHEA.
2. DHEA mäter ämnesomsättningen.
3. Klicka för behandling.
4. Anti-aging puls behandlar degeneration.
Blood Analysis (program)
Programmet Body Scan and Face Therapy
1. Chakraanalys.
2. Scan All.
3. Runda är OK. Fyrkantiga med prickar i = blockeringar. Back, Front, Left, Right.
4. Små chakrar ger stängt energiflöde.
5. Treat foci.
6. Cybernetic Correction.
7. Skin Revjuniation
8. Aging.
9. Acupuncture.
10. Conscious Form Test.
11. Take Acupoints.
12. Slut.
13. Active Piggyback. Flera organ kan sättas i biofeedback. Ex. lymfa och öra.
14. Avsluta med Deactivate.
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DNA-Therapy (Bio Resonance, Auto Meridian)
1. Teliomere Repair kan gå på hela tiden. God påverkan. Ha som bakgrund för annan
behandling. Spara genom minus.
2. Klicka på Scan and Repair Genes. 30.000 gener skannas och plockas ned i kategorier. Bra
500–1.000. Rectify till 100%. Låga värden kan bero på cellgifter eller virus.
3. DNA-programmet är farligt för osäker frekvensbehandling.
4. Kör till Rectified.
5. DNA Tingle (subspace) som fixar till Rectification.
6. DNA Stimulation and Long Term kan gå i bakgrunden.
7. Inne i Trivector finns Book of Life: tidigare liv.
8. Enligt Nelson alltid 1 Therapy/gång. Om inte Therapy, ingen tillgång till SuperConscious
Choice.
9. Ju högre siffra, desto större problem.
EEG ECG (program)
Psyic Test (bra program)
Dictionary (finns i gardinen)
1. Först I agree to all.
2. Go to Dictionary.
3. Load Dictionary.
4. Klicka på Fact.
5. Treat an Inquire about Disease genom att markera ex. Eksem i 3 minuter.
6. Kan även söka efter åkommor eller skriva ned en åkomma.
7. Gul lista, affirmationer.
8. Stänger ned sig i gardinen. Leta där. Finns i val i övre gardinen.
9. Energetically, treat!
10. Chiropractic and Osteophatic med Treatment.
Quick Therapy (jättebra program)
Risks Profile (Nutritional-Homeopathy, Risks Profile, Risks Chart)
Spinal (åter till Suzannes tågordning)
1. Original Sarcode Result (sarcode = organ). Här finns Tinnitus vid öronprogrammet. Gå
även till Short Sarcode Rx. Klicka på Ear. Sedan Inner Ear. Kanske hammare och städ
eller muskelspänningar? Gå även till Biofeedback. Så även Timed Therapy.
2. Foci.
3. Timed Therapies (väldigt bra för allt i organ).
4. Organ Chart. Om allt vid 80–90 är allt OK. Notera chakrar och gör en chakraanalys. Grön
panel; dubbelklicka på allt under 60 och över 100. Organ Chart.
5. Thearpy Bottom Top 3 min.
6. Det låga rör sig sakta. Gamla trauman.
7. Klicka för behandling på bild för muskler, lymfa, nerver, cirkulation, matsmältning som
alla har degeneration.
8. Nutrition profile (Increase/Stabilize Hormons and Enzymes). Bra, effektiv behandling.
9. NEC (Neuro Emotional Complex); berör kropp och själ.
10. Treat Emotions with Phase Stabilization.
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11. Test & Treat Emotions.
12. Resistance to Change & Pride. Svårast att komma åt. Man kan ha både rätt och fel. När
dessa slås ihop kan det ge över 120.
13. Behandla Top three/blå ruta. Kör 3 minuter.
14. Love Index bör vara 2 ggr mer än frustration.
15. NLP (frågor, karma, Neuro Peptide Balance, stimulera drömmar, lyft, intuition,
kreativitet, psykiska test, Brain Scan, Disrupt Hypothalamus-Gall Bladder Connection,
Emotional+Biological Flow, Mental Factor+Emotional Chart, Stress Reduction, Addiction
Release, Heart Pulse).
16. Lunga? Gå till Spinal. Lymfa och lunga hör ihop. Så även njure. Således; utsöndring,
avgiftning.
17. Timed Therapy för att behandla nästan allt inom Spinal. Högeffektiv och riktad
behandling.
18. Åtgärda det röda i Timed Therapy. Sköldkörtelbehandlingen i Timed Therapy är potent.
Bara 1 minut åt gången!
19. Alla organ, t.ex. njuren, finns Sarcode Results. Kolla Organ Chart.
20. Dubbelklicka på allt över 60 eller över 100.

PMS
1. Nutrition & Homeopathy program.
2. Calculate.
3. Här ses kanske B-vitaminbrist. Eller D 3 eller Omega 3, särskilt Omega 6.
4. Female problems.
6. Testesteron, serotonin, prolaktin (bröst), östrogen, dvs. B 3 -brist.
7. Hormone Balance.
8. Rectify till 100%.
9. T 3 , T 4 . Ämnesomsättningen sker i cellerna. T 4 från sköldkörteln som går in i cellen och blir
T 3 där hormonet aktiveras. Bra om detta funkar och det ger en god ämnesomsättning.
10. Insulin gör ”samma sak”. Den tar glukos genom blodet till cellen för ämnesomsättning.
Om det fallerar så höjs blodsockret. Om detta pågår under längre tid uppstår insulinresistens
med diabetes som följd. Insulin får glukos till hjärnan genom cellerna.
11. Sköldkörteln överproducerar T 4 för att i cellen bli T 3 . Den ansträngda överproduktionen
stör övriga hormoner som kortisol (binjurar), adrenalin (binjurar), könshormoner och DHEA
(avslappningshormonen). Det senare finns på programmet Anti-aging rx. För mycket
kortisol och cellen stängs för insulin och T 4 . För mycket socker och fett stänger även cellen.
Lång stress gör att T 4 ej omvandlas till T 3 . Ämnesomsättningrubbningar. Vid låg
ämnesomsättning lägger binjurarna av (inget adrenalin): utbrändhet. Life Line i Stockholm
(Norrtullsgatan) har goda antistresstillskott.
12. T 3 och T 4 åtgärdas med klorellaalger och släpper igenom cellen och bildar T 3 . Ta kontakt
med www.helhetshalsan.se för information.
13. Gå till Constitutionals.
14. Vid brist och om det inte går att trycka på ”etiketten”, kör om hela Nutrition and
Homeopathy.
15. Anteckna serienumret, ex. 2497. Det är en peptid (bärare) som reagerar på T 4 -T 3 processen. Åtgärda i akutlistan. Om störning i denna process rubbas glukosen och cellerna får
inte in via insulin glukos. Faller blodsockret krävs mera glukos.
16. Stress and Cortisol. ACTH är en styrhormon för könshormoner och kortisol.
17. Skriv in ex. psoriasis och Test Disease för diagnos och behandling.

14
18. D 4 och D 3 påverkar hormonsystemen. Östrogen balanseras. Klicka på D-vitamin och det
kommer upp vilka typer av D-vitaminer som är i obalans. Sak samma gäller för B-vitaminer.
Över 100 är obalans. Så även under 50.
19. Om hormonbalans, gå till Auto fq Therapies. Se även Sport Therapies.
Allergiprogrammet
1. Gå till Spinal.
2. Allersodes.
3. Test Allergy Groups Again.
4. Allergiskannar.
5. Organize Allergy by Value.
6. Gav inget rött. Således inget akut. Nelson kan ha en annan åsikt.
7. Kolla dock det som finns. Hos Suzanne ”Odor” (lukt).
8. Phenols by Value (fenoler som finns i mat, läkemedel).
9. Inget rött. Allergiprogrammet är diffust och kan inte litas på. Jfr mineralprogrammet.
10. Se det gröna fältet.
11. Individual Allergies (behandlar).
12. Allergy Information. Dubbelklicka på det aktuella.
13. Allergy Therapy (behandlar). Här kan skrivas in vad (birch pollen), var (nose) etc.
14. Load Allergy Reports. För Suzanne kom bl.a. ”dust”. Kryssa in övrigt som är aktuellt, t.
ex. histamin (rodnad). För känsla, Mental. Suzanne: ”judgement”.
15. Behandla bara 1 min. Det räcker = speciellt fokus. Längre tid, gå till Body Viewer. Dock
inte så fokuserat.
16. Start Desensitization.
17. Lägg på det allergena på metallplattan.
18. Invert Allergene (tar bort allergin från det lagda).
19. Amplify = ökar allergin på det lagda.
20. Invert och Amplify kan köras 5–6 ggr till ”Excellent”.
21. Alltid efter allergiprogrammet en meridiananalys.
22. Start Meridian Therapy.
23. Suzanne har mycket rött i yang. Överhettan, stressad. Yin är svårare att ta bort; ligger
djupare.
24. Retest All.
25. Alla allergimeridianer testas till Corrected. Retest All både balanserar och ger energi.
26. Suzanne: i rött ”Fire in heart”.
27. Timed Therapy.
28. Timed Treatment. Tar upp det som skall behandlas.
29. Retest. Nu vill jag tala med SCIO:n. Ta SuperConscious Choice efter en terapi. Ta
SuperConscious Serarch.
30. Tryck SuperConscious nere till höger. Efter terapiprogrammet.
31. Sarcode page.
32. Spinal.
33. Timed Therapy.
34. NLP: Brain Scan. Klicka in. Klicka för övrigt relevant. Ta bara 1 min.
35. Start.
36. 44% förbättring vid Improvement.
37. Load Chart.
38. Solutions.
39. Unconscious Patient Communication.
40. Continue.
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41. Calculate.
42. Olika rekommendationer kommer upp.
43. Close.
44. En karta som kan skrivas ut (”print”).
45. Load Chart Report.
46. Skanna alla segment i cirkeldiagrammen.
47. Jfr även Sport Program och Allersodes & Allergies.
Blodprogrammet (via Profile Risks)
1. SuperConscious Search of Blood.
2. Plio Morph Puls.
3. Degeneration över 100%.
4. Rectify till 80%.
5. Close.
6. Recommended Action. SuperConscious Scan of Blood.
7. Behandla det röda.
8. Treat.
9. Close.
10. Potential Disease Fact.
11. Close.
12. Blood Treatment.
13. Klicka på relevant knapp.
14. Starta.
15. Program.
16. Blood Analysis.

Programmet Dark Field
1. Blood Treatment.
2. Enlarged Prostata.
3. Pilo Morph Panel
5. Aspergillius är svamp. Lågt trombocyter; tjockt blod. Högt värde för tunt blod.
6. Recommended Action; SuperConscious Scan of Blood.
7. Blood Picture. SuperConscious Scan of Blood.
Sportprogram + Allergy Program
1. Oxygenation etc.
2. Stimulate Hormones. Välj hormon.
3. Balansera hormoner. Jfr Nutrition & Homeopathy Program.
4. Starta Injury Repair.
5. Allersodes/Allergies.
6. Test Allergy Groups.
7. Individual Allergies.
8. Organize Allergies by Value.
9. Test Individual Item.
10. Desensitivzation.
11. Testing Nutriens.
Risks Profile.
1. Behandla det allvarliga. 60–80 är normalt.
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2. Risks Chart. Ligger lågt eller högt, inte 60–100. De som inte vill ändra sig är de lägsta att
få upp. Det är lättare att få ned de högsta. De lägsta är äldre trauman som är svåra att
behandla. De högre är tillfälliga och kan bortses från annat än som tema. Om Heart 120, ge
råd till läkare. Det låga har låg energi. By Value (ansträngt över 100, annars inga problem).
3. Klicka på rött som blir blått. Antingen Treat Area Above.
4. Behandla ett ämne och för till rosa ram.
5. Virtual Dr aktiveras. Entangled+Entwined Areas, Look for Connection to Spine to DNA,
NLP, Homeopathy and Tox (jättebra, hormoner, organ), Blood (Philo), Nutrition.
6. Risks Factors (två paneler dyker upp, en grå och en gul som visar värden).
7. Detect (lögndetektor).
8. Superconscious Choice.
9. En ruta visar att göra Detox. Tar 5 minuter.
Therapies (tillämpning)
1. Hololinguistics & Auto Trivector.
2. Add Schumann wave. Ett filter, jfr SOC.
3. Activate Fq. Modulation Programme (det undermedvetna möter det medvetna). Jfr NEC
(kropp och själ i Spinal).
4. Klicka på Move Top to the right.
5. Starta.
6. Obalanser i svart.
7. Anti-Aging (jfr EKG, Aging Program).
8. Autonomic Nerve System.
9. Brain Wave Pattern Therapy.
10. Timed Therapies.
11. Enabled Timed Therapies i Cybernetics.
12. Klicka på den svarta texten.
13. Gömd knapp (Blood Sugar Disorders).
14. Start Degeneration Programme.
15. Enhanced Learning.
16. Biogrowth, Universal Awareness, Spiritual Harmony.
17. Activate Organ Field.
18. Close.
19. Primary Stress, Adrenals, Pride (i gula rutan).
20. Emotional blockage.
21. Auto Trivector.
22. Tryck på Start.
23. Deficient Items syns upp till vänster i en grå ruta.
24. Energetic.
25. Andningsterapi i Auto Trivector. Jfr Timed och Cybernetics.
26. DNA: Book of Life.
27. Homotoxicology & Injury Panel.
28. DNA & DNA Tingle.
29. Auto Color.
30. Alarm, Adaptation & Exhaustion Phase. Jfr Seyle´s Bar.
31. Mental NLP Interphase.
32. Allergy Panel.
33. Energetic Patterns.
34. Anti Aging Rx Panel.
35. ELF Magnetic Fields.
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36. Timed Treatments.
37. Diabetes (hidden programme).
38. Activate Fq Modulation Programme (medvetet och omedvetet).
39. Organ Electrical Programme.
40. Trivector Patterns.
41. Autonomic Nerval Systems.
42. Brain Wave Pattern Therapy.
43. Retest All.
Auto Meridian/Allergy (oerhört bra behandling)
Scalar Auto (chakrabehandling)
Auto Fq Therapy (hormoner, lever, matsmältning, galla, ryggrad)
Auto Color (energigivande och effektivt)
Activate Fq Mod. Program (hjärta, det undermedvetna)
Timed Therapy, Music + Superlearning (jättebra)
Dental program
1. Start Info Exchange.
2. Tillbaka till Start Info Exchange.
3. Load Info Dental.
4. Load Info Dental Isodes.
5. Test Clifford Report.
6. Godkänn.
7. Information.
8. Search for Foci.
9. Teeth Chart.
10. Test and Treat.
12. Infection Search.
13. Klicka för behandling.
14. Härdar i tandprogrammet.
15. Memos.
16. Report Memos (där man har härdar).
17. Tandprogrammet kan plockas in i Word.
Auto Varhope Therapy (behandlar direkt)
1. Electrical Imbalances.
2. Phases (adaptation etc.).
3. Auto Aggressive Immune Dysfunction.
4. Pricka för: Nerve and Psych Trauma, Subluxation and Dislocation, Fraction, Bone, Skin
Trauma, Concussion, Frost bite, Infection Trauma, Other misc. Trauma. Start Injury Repair.

Information
1. Gå till Info View.
2. Add to Report.
3. Current Information.
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4. Load Chart Report.
5. Info view. Database (blue grid).
6. Solutions.
7. Calculate.
8. Print.
9. Save Examinations.
10. Report.
11. Save.

Programmet: Homoactivation (imprint)
1. Ställ på platta.
2. Test Reaction of Remedy.
3. 50% varken bra eller dåligt.
4. 96% bra. Helst 100%.
5. Adaption kan ge högre procent.
6. Testa alltid det nya! Läkemedel ligger högre i procent än alternativa kosttillskott.
7. Anti-depressiva svarar inledningsvis bra genom serotonin. Sedan adaption och medlet
förlorar i styrka.

Retest (Imprinting)
1.
2.
3.
4.

Treat an Item on the Tray.
Skriv in detta ”Item”.
Klicka på Test.
En gul ruta kommer upp; denna ruta är Individual Test från akutlistan.

Reset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Main Page.
Varhope Expanded (Improvement. OBS! Direkt behandling).
SuperConscious Choice (jättebra tips på slutet. Dock måste ett terapiprogram till.).
Auto Focus Zap Mode.
The Varhope Improvment.
Test an Item on the Test Tray.
The Test Tray (Imprint).
Virtual Test (direkt behandling).
Före Superconscious Choice måste en terapi tas, främst Tivector. Om kort med tid, ta
Auto Color.
10. När väl Superconscious Choice har valts ur Reset, ta sedan Superconscious Search.
Upprepa proceduren tills ett tema emergerar.
Shaping Functions.
1. Close Akutlistan.
2. Neurotransmittor i listor + Improvement.
Check Current Rectification + Shaping
1. Load Chart Report (sjukdomsorsak, medicinsk orsak, orsakskartor, aggraverande kartor,
känslokartor, organkartor).
2. Rectification, helst 100%.
3. Set Reward Percentage.
4. Klicka på Reward Sample.
5. Klicka på Engage.

19
6. Solution Calculate.

Auskultationer med Suzanne
Första auskultationen den 12 september 2008
1. Trippelvärmare: ämnesomsättning, hormoner, hjärtat (12:e meridianen).
2. Kinesisk astrologi.
3. Fuse Consciousness Together (titta på varandra om man passar).
4. Calibration.
5. Klicka de 4 i taget.
6. Calibration mäter grundvärden: livsenergi, cellvitalitet, stresshormoner, hjärta, hjärna,
energier. Hormonellt värde (V), syreupptag, cirkulation, syra-bas (protoner/elektroner),
vätskeintag. Conductance = resonans. VA = hormoner med energiflöden. Inductance = A.
Lågt A ger motstånd. Suzanne: klienter på ett företag som inte själva valt att undersöka sig har
lågt A. Hartman Cross = degeneration. Högt sympatikus (V) ger lågt parasympatikus (A).
7. Åtgärda.
8. Correct Geophatic Stress.
11. Testet mäter de obalanser som kroppen uppvisar.
12. Calibration: Extreme Difficulty in Calibration. Klienten klagar på huvudvärk. Är patienten
spänd? Orolig?
13. Obalanser i SCIO:n att klienten känner det.
14. Klienten har Reaction Speed Index – 710th of a Sec. (15 är normalt)!
15. Hormoner, nervsystem och immunsystem samverkar.
16. Suzanne tar fram Fass. Fliloxacilin och Ciprofloxacin är penicillin som ger biverkningar.
17. Cystit = urinblåsa.
18. The Blue Grid visar med pil den allvarligaste obalansen.
19. Akutlistan: staphilokocker (blodförgiftning). Klicka för behandling till Excellent. Når
efter 4 ggr inte Excellent.
20. Suzanne: vi måste behandla varje bakterie. Ta IRT för varje bakterie.
21. SCIO:n nämner att bakterier läcker i blodet.
22. Immunoglobulin.
23. Svenska droppar och Aloe Vera är bra mot infektioner. Så även vitlöksomslag som tar de
flesta bakterier.
24. Nelson Report: allergireaktion.
25. Spinal.
26. Organ Chart.
27. Hjärtchakrat ligger högt (obalans).
28. Mjälte och lever behöver inte uppmärksammas. Chakrat ger energiobalanser.
29. Hypothalamus, epifys och hypofys jämte mjälte och lever jobbar på ”med sina mål”.
30. Sportprogrammet.
31. Röda markeringar.
32. Allersode: penicillin/allergi som är kopplat till blod.
33. Suzanne samlar info. Ingen terapi.
34. Behandlar allergi i sportprogrammet.
35. NLP.
36. Hypothalamus behandlas. Hypothalamus kommer snabbt i gång. Klienten tar gott emot
behandlingen.
37. Neurotransmittor = kaos.
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38. Högt värde = brist (120), dvs. brist genom överansträngning.
39. Information.
40. Cause or Aggravation.
41. Perverse Energy (effekter av penicillin, jfr chakrat). Timed i Cerebral Spined Fluid.
42. Body Scan.
43. Chakra.
44. Grön ring ut i periferin till vänster. Hjärna och hjärtat kommunicerar inte med varandra.
Energiflödet är ojämnt.
45. Risks Profile.
46. Start Fungus. När man tar antibiotika ökar svamptillväxten.
47. Dr Virtual.
48. Toxiner i blodet. Penicillinförgiftad. Pilo Math Panel (blodprogrammet).
47. Recommended Action.
48. SuperConscious Scan Blood.
49. Dialogruta kommer upp.
50. Klicka på det röda.
51. Yellow Blue Green.
52. Disperse (penicillin inne i mitokondrierna och cellmembranen är skadade). Därför kan
inte energin bli jämn (hormoner, metabolism, CNS).
53. Sciopuls for Immune (blod); AFE.
54. Hjärnhinneinflammation (ont i nacke och huvudvärk).
55. Subspace i rött fält indikerar infektion.
56. Body Viewer: arbeta med hjärtchakrat.
57. HB normalt 150–170. Järn 9–36. Suzanne 6 som är OK enligt läkarna.
58. Dr Virtual.
59. Connection to Homotoxins.
60. Kryssa det röda.
61. Grön (lägg till blod).
62. Continue Test (söker toxiner).
63. Strålning (mitokondrier). Mycket axon.
64. Nerval CIS. Klicka.
65. Histaminchock: adrenalin.
66. Simulate Detox.
67. Cranial Sakral (kranium, sacrum) i Spinal.
68. Terapeut (osteopat) rättar till flödet i servionalvätskan. Ventrikeln i hjärnan ger övertryck.
69. Se på meridianklockan vilket organ som är mest aktivt under dygnet. Om ett visst organ
”tränger sig på” i klockan finns risk för obalanser. Exempelvis är levern för aktiv och man
vaknar. Levern ska inte nattetid vara aktiv. Hosta under natten tyder på grava hjärtfel.
70. Cranial Sacral; Test and Treat All: SCIO:n tar bort de icke aktuella balanserna.
71. Ta bort allt.
72. Therapies.
73. Auto Color. Slå på. Sedan Close. En tjuvkoppling av Thearpy.
74. I gardinen; SuperConscious Choice (finns i Reset). Dock måste en terapi först väljas.
Varför inte Auto Color?
75. Auto Focus Zap 5 min. Blå ruta: lectin (antigen).
76. Dr Gerd Hamer har lagt in blodprogrammet. Känsla är grunden till all cancer.
77. Auto Zap 5 minutes mot Fungus.
78. Fråga gång på gång SuperConscious Search (finns i Reset, se pkt 74!). Behandla efter
rekommendation.
79. Kör Top Pathogenes i 2 minuter.
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80. Candida: efter svältprogram överlever de starka som tar fart igen.
81. Hjärtchakrat.
82. Treat Foci = ta bort röda och samla energin.
83. Mycket infektion i kroppen.
84. Cirkulation, lymfa. Detta får följder.
85. Injury Panel.
86. Slut.
87. Info View.
88. Allt som i Sportprogrammet.
89. Report.
90. Current Ex, Report.
91. Save Report. Report Access. Arkiv spara. Lägga på skrivbordet.
92. Reset.
93. Current Reaction.
94. Load Chart Report.
95. Solutions.
96. Unconscious Patient Report.
97. Svamp. Måste rensas ut.
98. Calculate.
99. Over All Rectify.
100. Chakra, Spinal, Current Sarcode Risks. Kortisol är antiinflammatorisk.
102. Sport.
103. Auto Meridian med Hour Clock: vilket organ som är aktivt/passivt under dygnsrytmen.
Här syns även störningar.
104. Akupunktur.
105. Skriv in problemet.
106. Sök SuperConscious Search.
107. Klicka i örat.
108. CV1 Puib (impotens, prostata, inkontinens).
109. Start Meridian Therapy.
110. Balansera meridianerna.
111. Timed Therapy.
112. Enhanced Learning (dyslektiker och annat spännande).
113. Testa subspace.
114. Karma: det man sänder får man tillbaka.

Andra auskultationen den 19 september 2008
1. Akutlista: en bakterie som är persistent. Flera ggr Treat. Mykardiet: hjärtmuskeln
ansträngd.
2. Sarcode.
3. Organ Chart.
4. Njurar (hjärta, adrenals); går rakt in i nervsystemet. Stress.
5. Lymfa ligger högt (116): aldosteron tar upp Na, drick. Lymfan tar ”slagget” genom blodet
till njuren. Annat genom svettning och andning (leverns fas 1–2).
6. No more Therapy. Avsluta. Kom gärna tillbaka.
7. Brain Scan.
8. Mental Foci.
9. Stress: Nutrition (NLP).
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10. Alarm Reaction: klicka bort. Kroppen reagerar snabbt på belastning. Vill vara i fred. Gå
försiktigt fram.
18. Dr Virtual.
19. Homeopath.
20. Adrenals.
21. Mycket stress: aldosteron, adrenalin, ACTH, GH, testesteron, noradrenalin; alla på 120.
22. Tanka på ny energi: B 3 , B 6 och B 12 . Fettsyror, mg, Ca, L-arginin, GABA.
23. Adrenal Balance. Ta bara pilen. Rectify till ”Excellent”.
24. Ta L-cysteine (om förgiftad). Alfa+.
25. Chakraanalys.
26. Scan All. Ser bra ut.
27. Gå till Body Viewer. Treat Foci för att samla energin. Matcha med rygg, framsida, höger
och vänster. Jämnt energiflöde.
28. Auto Trivector Therapy.
29. Return to Main.
30. Akutlista.
31. Ta bort bakterier med frekvenser genom Treat. Rensa ut med detox.
32. NLP.
33. Brain Scan.
34. Add Attention Deficiencies.
35. Frontal = neocortex: stresshjärna. Limbiska = känsla. Neocortex: jag tror det inte.
Limbiska; jag känner något annat. Konflikt.
36. Mental Factor + Emotional Chart.
37. Make Emotional Chart.
38. Value of Emotions.
39. Value of Neurotransmittors.
40. Smärta. GH.
41. 10 sec. Zap of Neutrtransmittors.
42. Stress Reduction.
43. Programmet: Biofeed Analysis.
44. Adrenals.
45. Endocrines.
46. Kör till Rectified 100% (completed).
47. Reset.
48. Improvement 28%. Bra.
49. Info Report. Sedan Current Report.

Tredje auskultationen (Anders H.) den 17 oktober 2008
1. Calibration: lågt A, enbart 7. Fq = 205 genom subutex. Dock sovit dåligt. Låg vilopuls.
2. Nackkota genom bilolycka. Förslitningsskada C1–C4.
3. Vid akutlista, tryck på virus eftersom Anders haft magsjuka.
4. Visar på lungproblem. Anders harklar.
5. Lymfan på akutlistan.
6. Bukspottskörteln.
7. Klaffen mellan tunntarm och tjocktarm är öppen vid diarré. Lågt hos folk. Illeum i sin tur
kopplas till immunförsvaret.
8. Goda värden till följd av cellvitalitet.
9. Om vid Organ Chart något organ kraftigt avviker (20–30), kontakta läkare.

23
10. Om energin ligger lågt i ett organ, då har den lagt av. Om bukspottskörteln ligger lågt då
tyder det på diabetes. Under 40 är farligt. Ju lägre ned, desto farligare och svårare att åtgärda.
11. Risks Profile. Bukspottskörteln i Nutrition. Immunförsvaret. Sockret.
12. Sugar Regulation i Risks Profile. Med Risks Profile och Dr Virtual kan de olika riskerna
bedömas genom Holdrörelser.
13. Nutrition. Calculate.
14. Klicka på Male Problems. Låga värden till följd av subutex. Låga och höga värden kan
bero på brist.
15. Animal Protein Conversion bryter ned rött kött.
16. Anders har hepatit C = infektion. Biopcid är ett operativt ingrepp för att se hur
levermärgen är. Interferon = ett cellgift som rekommenderas vid hepatit C.
17. Vid Carbon Hydtrates ges info om bukspottskörteln.
18. Lactos. Behandla.
19. Blodsockerenergin ska inte behandlas direkt, eftersom den tar tid.
20. Fettsyror, aminosyror och glutamin ökar GABA som sänker stressen.
21. Jämna fina chakrar.
22. 2 hg fisk för 3 ”piller” omega 3.
23. Organ Chart. Bra. Benmärgen låg, pancras hög.
24. Bukspottskörteln ökar utsöndringen av insulin. Det blir tvärstopp, blodsockret ökar och
kroppen reagerar genom att ”stänga av” bukspottskörteln. Insulinproduktionen avtar.
25. Info Report.
26. Save Current Data.

Fjärde auskultationen (Barbro Sundén den 19 dec. 2008)
1. Barbro har mensblödningar (övergångsåldern). Dessa besvär börjar drygt efter 40 år och
kan hålla på ett antal år framöver. Blödningarna har hormonell bakgrund. Den första delen av
menscykeln går fram till ägglossningen. I denna ”halva” är östrogen starkt flödande och
östrogenet bygger upp slemhinnan som tjocknar (mat för fostret). Om befruktning inte sker tar
progesteron vid och ”mal sönder” slemhinnan och mensblödning uppstår. Hypofysens FSH
ligger högt före ägglossningen. Progesteron upphör med åldern, men FSH skickar fortfarande
ut signaler till östrogen och testesteron att stimulera ägglossningen, även om äggen inte är
fertila. Wild Yam skickar ut progesteron som lindrar blödningar och mensverk. FSH är alltid
aktiv före ägglossning.
2. När ägglossningen helt upphör så upphör även blödningarna. Vid mens blir ”naturen”
/kvinnan besviken att inte bli befruktad och därav dåligt humör och irritation. DHEA är
förstadiet till östrogen. Östrogen produceras i äggstockarna. Män producerar östrogen genom
en omvandling i binjurarna. Östrogen främjar fettförbränning (höfter och lår) i den s.k.
päronformen. Efter övergångsåldern producerar kvinnor lite östrogen och får en tendens till
fett runt magen i äppelform. Östrogen förebygger hjärtinfarkt och skyddar mot benskörhet.
3. Könshormoner via FSH. Så även genom binjurar kortisol och adrenalin/noradrenalin. När
binjurarna är stressade kommer intet östrogen ut. Normalt sänder äggstockarna ut östrogen,
men när äggstockarna slutar skicka ut östrogen så kommer binjurarna att i stället skicka ut
östrogen och testeteron. Om binjurarna är stressade skickas enbart stresshormoner ut. Skälet
är att ACTH sänder ut kortisol i överflöd. Levern bryter ned östrogen. Om inte levern bryter
ned kortisol flyter osund östrogen runt i blodet. Östrogen går ned tillsammans med serotonin.
I höga värden är östrogen toxiskt. Nätterna ger svallningar och svettningar. Sömn höjer
serotonin och GABA. Det senare GABA ger vid brist tvångstankar och panik nattetid. GABA
är ett kylande system som anger brist på serotonin (det skenar i huvudet; sömnlöshet).
Dopamin hänger ihop med aktivitet; yang. Östrogen och serotonin med kyla och passivitet;
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yin. Tomhetshetta är därför yin, dvs. en hetta som dränerar kroppen. Primolut är ett kemiskt
progesteron som är 17.000 starkare än det naturliga prostegeronet.
4. SOC. Stress 5 måste alla ha för att kunna lära sig. Socker är aldrig under 4. Polyper och
cystor uppstår. Dessa kan inte opereras bort. Calibration mäter 8.000 substanser. Dessförinnan
skickas med Calibration till klienten i 55 kanaler elektromagnetiska strukturer i vågform,
pulslängd och frekvenser för dessa 8.000 substanser som energimönster (Trivector). Energi är
ju detsamma som materia subatomärt. Terapier behandlas klientens frekvensspektra för dessa
8.000 substanser till större harmoni med övriga frekvenser (Rectification) genom det avtryck
som informationen från dessa frekvensspekta ger i katalyseringar. Ibland går behandlingen ut
på att släcka frekvenser om allergifrekvensen är hög jämte Resonance. Vid hög Resonance
vill kroppen ha substansen, även om den är olämplig. Vid låg Resonance ges toxiskt svar
(blått band, kroniskt). Hög Rectification med hög Reactivity och låg Resonance är idealläget.
Hög Reaktivitet signalerar känsligt alarm.
5. Energiflödet i dysfunktion; 35.000 i fq patterns. För övrigt goda värden.
6. Stress indikerar binjurar. Energistörningar har grund i hormonrubbningar som kan
kontrolleras med chakraanalyser, Organ Chart, Risks Chart och Emotional Chart. Andra vägar
är Anti-Aging (DHEA), Homophaty & Nutritions (hormoner, näringsämnen), Spinal (mjälte
och hormoner är som med brässen och lymfan). Sedan hormoner i Sport Programme och
behandling i Timed Therapy.
7. Fettsyror måste till för att hormonerna skall vara i balans. Det tar 2 år innan samtliga
cellmembran är fyllda med fettsyror.
8. Bisköldkörteln (PTH) kollar Ca om det är brist med lågt upptag från tarmen. I så fall töms
benmärgen på Ca jämte P. PTH omvandlar även D-vitamin till kalcitronin som bildas i njuren
att hålla kvar Ca på plats i systemet. I det förra fallet bildas Ca-joner i blodet i ett läckage som
i sin tur ger översyrlighet med ömma leder som följd bl.a. Mjälten bryter ned röda
blodkroppar, något som ger järnbrist. Mjälte och lever indikerar att immunförsvaret är i
obalans. Lymfa och högt för mjälte hänger ihop. Således det endokrina (mjälte) med det
immunologa (lymfa).
9. NLP (transmittorsubstans etc: antagonism ligger högt). I Emotional Chart ligger Religion i
vertikal konflikt med ångest (awe). Jämsides med ESP som ligger högt. Genom att behandla
Top and Bottom några gånger ser man vad som inte förändras. Om högt jobbar ”detta”
intensivt. Om lågt ligger ”detta” djupt i det undermedvetna. Här visar det sig att Religion och
ångest inte rubbas. Däremot ESP. Möjligen är ESP en intuition om hur man ska förhålla sig
som ger ångest i ett akut ”Religious”. Effekter av Treatment i Emotional Chart kan komma
några timmar senare.
10. Hormoner. Gå till Sportprogrammet. Rött för Dopamin. Brist på belöningssystem. Således
dåligt smörjmedel för hjärnaktivitet. Svårigheter att komma ihåg? Lös korsord. Behandlar tills
Halelulja sjungs ut. Kontrollera kortisol som är boven bakom all stress. Gå till Homeopathy &
Nutrition. Calculate. Kontrollera B-vitaminer. Dubbelklicka på B-vitamin. B 5 är svag (högt
värde), vilket indikerar att binjurarna är stressade. B 6 är ett hormon som även ligger lågt. Köp
råttbinjurepulver. Mycket bra mot binjurestress. Överhuvudtaget bör man äta inälvsmat.
11. Vidare ses i Homopathy & Nutrition att T 3 , och LH (kvinnligt könshormon) är svaga. Så
även serotonin. Tydliga tecken på stress. PCOS har lågt FSH och högt LH.
12. Stress & Cortisol. Här ligger adrenalin, LH, ACTH lågt. Rekommendera antingen motion
eller meditation. För meditation rekommenderas en avslappning på 30 minuter. Gärna samma
sak gång på gång så att kroppen (hypofysen) vet att nu kommer meditation.
13. Ta Adrenal Balances och balansera adrenalinet (dvs. binjurarna) med goda effekter på
könshormonerna).
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14. Ta Constitutionals. Chronic Fatigue = binjurar. Constitutionals har homeopatbaserat.
Sepra rekommenderas och fosfor i en slutvinjett i röd färg. Kalcium är svagt. Mycket viktigt
med kalcium vid stress. Kalcium är en ”samverkande” antagonist med magnesium.
15. Brässen styr meridianenergin, lymfan rensar mjälten.
16. Stort läckage med chakrat. Scan All. Sedan Foci för att rensa bort läckaget. Hjärtchakrat
är litet (fyrkantigt). Kron- och baschakrat är stort. Baschakrat styrs av binjurar, kronchakrat av
hypofysen (neocortex; limbisk stress). Zink är bra för hormonsystemet och styr över 200
gener. Zink förbrukas vid kaffe, socker och stress. Koffein driver upp kortisol, njurarna
stressas och stöter ut metaller. Inisitol + kolin (lecitin) är de två viktigaste B-vitaminerna som
hjärnan måste ha (B 5 –B 6 ). Karnialnerv kommer ofta upp om man talar för mycket.
17. Tryck på ”Återställning”. Några ord att tänka på som är emotionellt relevanta visas på
skärmen.
18. Trivector. Auto Color.
19. Retest och däri Superconscious Choice. Tryck på knapp i gardinen. Om skymd, gå upp till
gardinen för Superconscious Choice (Reset Panel i gardinen). Här rekommenderas åtgärder.
Exempelvis högt blodsocker. Levern styr blodsockret genom att lagra glukos (glykogen).
Detta glukos försvinner vid snabba kolhydrater. K-vitamin bildar med insulin en metabolism
från glukos till fett. Detta fett bildar i sin tur glykogen i lever och i muskler. Detta glykogen
kan förbrukas genom träning/motion eller släppas ut från levern som glukos som med insulin
och kortisol ger viceralt fett. Levern tömmer sitt glykogen för att hindra risk för fettsamling
(fettlever). Ät därför långsamma kolhydratet.
20. Info som ger report. Sedan Current. Gå till Acess. Arkiv och Spara som.
21. Järnbrist är vanligt, speciellt hos kvinnor och kan leda till trötthet. Vid järnbrist minskar
prestationsförmågan, blodet kan då binda mindre syre och vävnaderna kan lida av syrebrist.
C-vitamin gör det lättare att ta upp järn. För lite Fe, för mycket Cu som ger för lite zink och
selen.
22. Näringsmedicinsk uppslagsbok av Peter Wilhelmsson, ALFA+.
23. Mens. Gonadotropinfrisättande hormon i hypothalamus talar om för hypofysen att frisätta
folikelstimulerande hormoner (FSH) som transporteras till äggstockarna för att producera ägg.
FSH stimulerar produktionen av östrogen som får äggen att mogna och ger tillväxt till
livmoderslemhinnan så att den är redo för graviditet. Östrogenet stiger och FSH sjunker för
tillfället för att sedan stiga och ge ut luteiniserande hormon (LH) från hypofysen. LH orsakar
ägglossning och det mest mogna ägget fångas upp av äggstocken och förenas där med en
spermie. Efter ägglossningen produceras prostegeron som förändrar slemhinnan. Om ägget
inte befruktas sjunker östrogen och prostegeron. Prostegeron påverkar blodtillförseln som
stimulerar livmodern till att dra ihop sig. Mensen startar. Livmodershinnan stöts ut med
obefruktade ägg.
24. Life Land, 08 35 78 78 med progenolol (transmittorsubranser) & DHEA, max 20 mg
(stresshormon, könshormon, sexhormon, avslappningshormon).

Femte auskultationen med Barbro Sundén (den 16 jan. 2009)
1. V (hormoner) 93; A 75; R 90; H 90; = 85. Fett 6; Protoner/elektroner 72/65. Fq 21!
2. Organ chart. Adrenals högt (120), dvs. adrenalinet kommer igång. Alfa+ och B-vitamin
(nötbinjurepulver). Om inte högt värde, då i det förflutna. Under 40 är att beakta. Ju högre,
desto mera akut i Organ Chart.
3. Ryggen T1–T5. Det är ovanligt att det startar där det gör ont. Reflexologi.
4. Emotional Chart: Steadfast loyal i 120. Den tar mycket energi, den tvingas in i att ta
hänsyn. Däremot 80 visar det normala hänsynet.
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5. Worry har 40; undermedvetna. Hesitation 113; att man är medveten om det ansträngda
loyalty.
6. Nutrition Profile. Högt serotonin 135. Kvinnor vill bli sedda, omtyckta. Mer relationellt.
Män har göra-kultur och hittar på något för serotonin. Kaffe och socker sänker serotonin.
7. Hypofysen (pituary) har 104. 133 för Brain Endoctrine är effekter av kosttillskottet. Således
ligger känslor högt genom Nutrition Profile.
8. Gå till NLP.
9. Brain Scan. Mycket bra. Ingen obalans vid 104. Adrenalinet har tickat igång energin.
10. Vid förkylning jobbar thymus mycket hårt.
11. Tolka: Make Emotion Chart. Value of Emotion; Value of Transmittor Substance.
12. Därpå Mental Factors and Emotional Chart.
13. Make report.
14. Därpå Show Emotion/NeuroTrans. Chart.
15. Dopamin är ett hett belöningssystem; serotonin är ett avkylande belöningssystem.
16. Alkoholdrift ger GABA. Adrenalin släpper hämningar.
17. Kortisol ger stress. Lågt senast hos Barbro så vi satte in adrenalin.
18. Hormoner behandlas. Female problems. Hormonbalans, Ovaries Balance. Kör rectify till
”Excellence”. Rectify bör vara 80%.
19. Bihålor ansträngda (akutlistan plockade upp sinus).
20. Chakraanalys. Inget hjärta, mycket litet Base. Barbro hindrar känslor att komma in och är
otrygg. Grönt ”läcker” ut i auran (grönt= hjärta). Det stora som åker fram och tillbaka är
scanning. Kör Treat Foci trots ”Excellent”.
21. Therapy; Auto Trivector. Starta.
22. Behandla genom Correct Personality Aberration. Klicka i mitten. Den behandlar.
23. Quick Therapy. Treatment. Vilken terapi ska väljas?
24. Tryck på SuperConscious Choice. Sedan SuperConscious Search (Reset panel). Sedan
NLP. Sedan Therapies. Det kommer upp olika förslag som Stabilize Self Goals. Unconscious
Choice, Higher Purpose. Behandla. Higher Purpose i NLP-displayen. Jättebra prognos som
kan behandlas med NLP:s etikettdisplay.
25. Nu jobbar vi med känslor. Tryck på till ”Excellent” och 124 Rectified. Gör om detta.
26. Dispell 2nd Brain Wave. Therapies i gardinen. En behandling.
27. Neural Net Stabilization (täta igen auran så att ingen annan kommer in och tar energi. Han
vill ha din energi; fjäsk eller elakheter).
28. Reset. Improvment: 20% (lite terapi, lite Auto Trivector, hormonbalanser). Kryssa bort.
29. Current Chart Report Load. Till Solutions. Ger Unconscious Patient. Communication.
Därpå olika förslag.
30. Sedan Calculate
31. Skriv ut; Current Disease Report (Solutions).
32. Tillbaka till Test.
33. Report.
34. Information.
35. Report. Current.
36. Report Acces.
37. File. Benämn filen. Arkiv Spara som på skrivbordet. Spara.

Sjätte auskultationen den 20 februari 2009 (Thomas Johansson)
1. Thomas söker för allergi. Han har med sig katthår i en plastpåse. Svarta hankatter är
aggressivt allergiframkallande. För att undvika allergier, undvik härdat fett (margarin, lätta),
ta gärna Bregott röd som grön som har 80% naturfett. Härdat fett ger antikroppar. Det härdade
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fettet genomgår en rengöring (bensinliknande substans) som tar bort oönskade kemikalier
(deodrisering). Därmed drivs oljan ut ur fröna. Vid stekning använd rent smör eller
kallpressade oljor. Läs Den nakna sanningen.
2. Thomas är bilmekaniker och har nyligen lämnat McDonald´s.
3. Soc 65.
4. V (74), A (43!), R (86, bra kroppsreaktion), H (85), = (71), Fq P : 4.142. OK, Thomas har
annan blodgrupp (korean); cellvitalitet (3). Syra/bas (64/76).
5. Brist på Omega 3, 6, 9. Brist på vatten, äter dåligt fett. Thomas är törstig och har
vätskebrist. I så fall kan inte näring transporteras in i cellen, ej heller kan cellen avslaggas.
6. Så drick vatten. Ska man träna, drick vatten tidigt före. Hela dagen. Vid 16.00, drick vatten
hela dagen.
7. Att mikra maten hemma ger dålig cellvitalitet. Molekyler slås sönder vilket försvårar
absorbionsförmågan
8. Thomas tar tabletter för rinnande näsa, halstjocka och ögonsvullnad.
9. Socker ger allergier och därmed lite näring till cellerna. Binjurar avger antiallergiska
substanser. Binjurarna är alltid inblandade i allergier genom kortison som är dels ett
antiinflammatoriskt hormon, dels ett stresshormon.
10. Se på organen, Organ Chart (detsamma som Original Sarcode Results). Högt hypofys
(ATCH), binjurar (102), njurar (102), mjälte (102).
11. Reagerar Thomas på mat? Ja, nötter, äpplen. Hypofysens ACTH är en factor för socker
(hjärnan behöver glukos). Hypofysen styr immunförsvaret.
12. Brist på fettsyror. För att bilda fettsyror måste man ha tryptofan som ger serotonin.
13. För att behandla allergier måste man äta fettsyror. 4/dag i en månad, därpå 2/dag.
14. För matsmältningn, se proteiner. Thomas har högt för köttätande. Detta innebär att
Thomas har svårt att bryta ner kött (138). Osmälta proteiner går in i blodomloppet och kan
skapa allergier; peptidläckage. I magsäcken bryts inte proteinets trestruktur och därför läcker
peptitstumpar in i tunntarmen och ut i blodet, något som ger toxiska effekter.
15. Thomas har svårt att bryta ner sockret: sukros, matos och galatos. Sockersuget stressar
hjärnan och serotonin sänks (för låga fettsyror). Således äter Thomas för mycket socker.
16. Vitaminer. Brist på B 5 .
17. Risks Profile. Mineraler. Brist på Ca (153), mg (140), järn (140), selen, potassimum
(kalium), natrium (salt). Salt och socker driver ut mineraler.
18. Matsmältning vid aminosyror. Svårt för att bryta ner proteiner. Glutaminbrist (hjärnan
saknar energi) är den viktigaste energifaktorn och är beroende av lågt socker. Thomas äter
asparatam som tar bort serotonin. Aspartam är 200 ggr starkare än glukos och innehåller
träsprit. Aspartam tar bort mineraler. Aspartam finns i läsk och ger ett sockersug. Asparatam
likt kvicksilver går rakt in i blodet. Kvicksilver och aluminium finns i vaccin.
19. Tar man bort grundorsaker till allergier, blir det lättare att bota allergier.
20. Test Allergy Groups. Lectin. Aspergillius är en svamp som orsakar allergier.
21. Klicka på Individual Test; fyll i relevant information i luckan. Allergy Info; klicka in
Allergy Therapy.
22. Load Allergy Report (tar med substanser i en ”fil”).
23. Fyll i panelen: throat, lungs, eyes, nose.
24. Kryssa i alla rutor.
25. Lägg på katthåret på Imprintplattan
26. Start Desensitation på 6 min. En obalans känns ej längre av immunförsvaret.
Immunförsvaret programmeras om.
27. Invert Allergy from Test Tray.
28. Klicka 5–6 ggr.
29. Amplify har motsatt effekt, ex. rökavvänjning.
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30. Close.
31. Meridianerna.
32. Skriv in i vit ruta: Cat allergy.
33. Start Meridian Therapy. Den testar först.
34. Röda = olika meridianer som är påverkade.
35. Retest All (behandlar alla meridianer).
37. Huvudmenyn för Auto Meridian Therapy.
38. Timed Therapy.
39. Timed Treatment i Cybernetics.
40. Chronic Fatigue Syndrom (=binjurar); sänker kolesterol. Klicka 2 ggr.
41. Enabled Timed Therapy. Dra den till vänster för tid i minuter. Ta 2 minuter.
42. Dra till Chronic Fatigue. Scio is working. Rectified 90%. Improvement 30%.
43. A är nu 58 i stället för 43.
44. Rectification on Main Menu. Load Charts.
45. Solutions (finns i gardinen i höger riktning).
46. Continue.
47. Calculate.
48. Close. Sugar, depression.
49. Ta Omega 3, 6, 9 (bipolar balans).
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Elins & Lyllis navigering 2008
Elin 1, den 19 juli 2008
1. Previous Patient.
2. Belägg med blått.
3. Previous Patient.
4. Yes.
5. Soc Calculate.
6. Close.
7. Start Treatment Biorythm.
8. Close.
9. Calibration.
10. Fast Track Calibration Program.
11. Calibration.
12. Calibration Completed.
13. Load Areas and Treat (gäller lågt och högt värde).
14. Treat Areas Above.
15. C. Search and Clear (Computer Risks).
16. (Alarm. C Recalibrate).
17. Prepare Test.
18. Test (rött). Prepare Start.
19. Minska ner Body Viewer.
20. Gong gong.
15. Please Load Info Report.
16. Blå (remove).
17. Risks Profile.
18. C Virtual för bricka eller inte uppkopplad klient (?).
19. Sätt kalibrera på maxnivå.
20. CC Start.
21. Virtual Dr Test.
22. Risks Factor.
23. C bort den grå.
24. C Remove info.
25. C Fungus. Högt värde. Välj i huvudmenyn vilka enheter som skall undersökas.
26. Individual Reaction.
27. Rectified bäst vid 100.
28. C Zap. Bakterier. Välj den högsta.
29. C på Spinal.
30. Basic Homeopathy.
31. Close.
32. Main Report.
33. Balance Adrenals.
34. Rectify bra över 85.
35. Program: främst Risks Profile, emotions, spinal; NLP.
36. C Retest (Slut). 3 min. Varhope.
37. Spara den blå rutan. Testresultaten.
38. C Nelson Report finns under Information.
39. C Close.
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40. C. Current Rectification. Finns vid Main page.

Elin 2; den 4 augusti 2008
Vid vanliga övningar behövs inte stripe och harness. I så fall C Virtual all. Field
Neutralization (Computer Risks & Search and Clear anomalies) enbart när lokal bytes.
1. Calibration. Fat vid strikt vegetarism 20%, normalt 40%. Uteliv i restaurangvärlden ger
högre %.
2. SOC.
3. Doctor Virtual (om inte ”stripes” är på).
4. Close (nederst).
5. Fast Track Calibration Program.
6. Calibration Completed.
7. OK.
8. Prepare Test.
9. TEST (röd).
10. På ”Scio is working” finns Body Viewer (program 1) och automatiskt även Irid (program
2) i den nedre gardinen.
11. Program Start.
12. Load Individual Movie Program.
13. Load Unconscious Choices (program 3).
14. Minska ner i gardinen.
15. Irid.
16. Auto Search.
17. Activate Piggyback. Klicka på bild som visar intressant område.
18. Minska ner i gardinen.
19. VARHOPE (här ges inriktningar för fortsatt analys/terapi).
20. Please Load New Information.
21. Här kommer den ”blå” rapporten upp.
22. Remove Info.
23. Färgbubblan. Välj virus från vänstra panelen. Ta det högsta, dubbelklicka, håll i och för
med musen till Hold.
24. Treat.
25. Behandla med Treat till Excellent.
26. När jag går ”ut”, tryck alltid Return to the Main (vit knapp).
27. Individual Reaction.
28. Make report from Matrix.
29. Close.
30. Program.
31. Risks Profile.
32. Risks Chart.
33. Balance top and bottom.
34. Report.
35. By Value or By Number.
36. Låg. Dubbelklicka och substansen kommer in på en vit remsa.
37. Treat Area above.
38. By Value or by Number.
39. Hög. Dubbelklicka och substansen kommer in på en vit remsa.
40. Treat Area Above.
41. Load Current Patient.
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42. Program.
43. Risks Chart Graphic.
44. Therapy in gardinen.
45. Save info for report.
46. Kryssa.
47. Risks Profile.
48. Doctor Virtual Test.
49. Det som ligger i lila kommer SCIO:n att arbeta med.
50. Look for Spine.
51. Test and Treat Trivector. Den går igenom varje kota.
52. Behandla kotorna. Klicka på varje som det inte står Corrected för.
53. Test and Treat. Anknyter till kotsystemet, Neuro (vilka kotor som anknyter till det
känslomässiga).
54. Love Index är 50 mellan det högsta läget för Love och Frustration.
55. Close.
56. Muskler, nerver. Klicka på varje ruta.
57. Treat.
58. Close.
59. Biorythm.
60. Treat Biorythm. Man kan nu fortsätta.
61. Atomkärnan har olika gömda program.
62. Spinal.
63. Sport Programme: ont i nacken kan skivas in. Fyll i samtliga rutor. Ställ på 3 min.
64. Start.
65. Hela tiden Make Report.
66. NLP.
67. Mental Factor + Emotion Chart.
68. Make Emotion Chart.
69. Show.
70. Treat for Therapy for bottom to balance.
71. Connection to Emotions + NLP.
72. Unconscious Reaction. Lägg till ålder. Trauman.
73. Start.
74. Choice.
75. Neurotransmittor. Serotonin och dopamin som högt tyder på medicinering för depression.
Så även dåligt minne (dopamin).
76. Therapy for top-bottom balance.
77. Start.
78. NLP.
79. Disease Path.
80. Treat Emotional Profile.
81. Make report.
82. Close.
83. Brain.
84. Brain Scan for nutrition.
85. Rectify over 85 is good.
86. Close.
87. Åter till Therapies i gardinen (Unconscious choice of Therapy som ger tips, t. ex.
Emotional Growth).
88. Gå tillbaka till Therapy och tryck på Emotional Growth och SCIO:n behandlar.
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89. Close Spinal.
90. Auto Focus i gardinen. Red X-transfer behandlas vid tryckning, om terapier har givits.
91. Treatment i gardinen.
92. Patient Superconscious.
93. Start Superconscious Link.
94. Close and Repair.
95. Treat All.
96. Make Report.
97. Close.
98. Therapies i gardinen.
99. Scalar auto.
100. Test Item on The Tray (Suzanne).
101. Anti-aging Program (Suzanne).
102. Anti-rökning Program (Suzanne).
103. Auto Fq.
104. Injury Panel.
105. Start.
106. Program.
107. Trivector Panel.
108. EEG, ECG Fq.
109. Trivector.
110. Tryck på allt (!)
112. Wave Speed in Patient (fråga Suzanne).
113. NLP.
114. Emotional & Biological Flow.
115. Program.
116. Therapy.
117. Program.
118. Therapies.
119. Auto Meridians.
120. Auto Meridian (gult). Allergy suggested. Imprint.
121. Tryck på Auto Meridian.
122. Start.
123. Put Items Tray of type below (enskilt piller).
124. Test.
125. Stäng av No More Therapy.
126. Hämta här på SCIO-nätet olika frekvenser.
127. Close.
128. Program.
129. Quick Therapy.
130. Klicka för moment.
131. Sätt tid.
132. Start.
133. Information.
134. Nelson.
135. Make a Nelson Report. En samanställning av orsaker och förslag.
136. Gör upp med din patient om återbesök.
137. Unconscious Selection.
138. Close.
139. Program.
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140. EEG, ECG.
141. Program.
142. Retest.
143. Test Varhope Improvment. Får upp skillnaden.
144. Close.
145. Report Data.
146. Check Current Rectification.
147. Do all. Rectify.
148. Patient Rectified.
149. Close.

Lillys den 17 juli 2008. Första träffen om SCIO
1. USB i SCIO och USB i övre dator-USB.
2. Slå på SCIO; 1. Slå av med O efter varje klientundersökning.
3. CC vid Clasp 212. AIK vänster (gul/fot och hand). Räffel på pannband på höger sida.
4. Patienten får ej sitta med benen i kors, ej heller armar.
5. C på Close.
6. C på ”smaller continue”.
7. C. Password 0210.
8. C. Demographics.
9. C. Patient Data Load (gardin; new patient).
10. C File Access.
11. C Save.
12. C. Demographics (blinkar rött = något speciellt för maskinen).
13. C själv på positiv/negativ klient. Så även uppskattad vikt.
14. C. SOC-index.
15. C SOC-calculate.
16. C. Close.
17. Calibrates; vilken styrka den mäter för klienten.
18. C Virtual för bricka eller inte uppkopplad klient.
19. C. Search and Clear (Computer Risks).
20. C. Fast track (kalibrerar). SCIO is working.
21. På en för hög nivå för kalibrering. C Recalibrate.
22. Alarm. C Recalibrate.
23. C Test.
24. C Prepare test. Tid 3 min.
25. Reg.
26. Sätt upp kalibrera på maxnivå.
27. C bort den grå.
28. C Remove info.
29 C Fungus. Högt värde. Välj i huvudmenyn vilka enheter som skall undersökas.
30. C Individual Reaction.
31. Rectified bäst vid 100.
32. C Zap. Bakterier. Välj den högsta.
33. C på Spine.
34. C på NLP.
35. C på Show emotions.
36. C på Neurotransmittorer.
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37. C på Autorökning (Body Viewer).
38. C Risks Profile. SCIO autosöker.
39. C Retest (Slut). 3 min. Varhope.
40. Spara den blå rutan. Testresultaten.
41. C Nelson Report (förslag till åtgärd, förslag på ny tid).
42. C Close.
43. C. Current Rectification (lista på vad som inte har behandlats).
44. C på Rectify all.
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T. Aksnes
Den 21 mars 2009, Voksenåsen, Oslo
1. www.IMUNE.org har publikationer med ISSN-nummer. För IMUNE gäller följande krav
för SCIO-certifiering: 1. 30 medicinska baspoäng och 30 näringsmedicinska. 2. genom
Quantum Alliance en navigeringskurs om SCIO-programmen med patientauskultationer. 3 en
metodisk kurs om patientsprotokoll, ledd av Thomas Aksnes (2 ggr/år) samt påföljande on
line-träning, första veckan i månaden kl. 19.00–21.00 och slutligen 4. vidareutbildning i
veckoslutskurser (främst Gardemoen). Certifieringen ger diplom.
edit@qxsubsace.com
Lösenord: Edith. 12345
2. Endast VARHOPE med kalibreringen mäter i SCIO:n, allt annat styrs av klientens
undermedvetna. Subatomärt är energi detsamma som materia. Således råder värderande
medvetandevågor subatomärt och dessa energivågor är för individen den yttre verkligheten.
För det senare, se CoRe:n. Däremot är SCIO:n ett kraftfullt behandlingsinstrument. Med EIS
mäts klientens olika obalanser, SCIO:n behandlar och INTROSPECT efterbehandlar i de
system som har utvecklats i 150 kvantmedicinska kliniker i Norge.
3. Om exempelvis en klient klagar över magont. På akutlistan dyker ett antal bakterier upp,
men ingen av dessa bakterier är något mätbart som relaterar sig till magsmärtan. Vissa kan ha
att göra med att klienten nyligen har hört talas om denna bakterier och därmed har SCIO:n
noterat det undermedvetnas prioritering av denna bakterie. Det kan även vara andra direkt
omedvetna influenser som ligger bakom vissa eller en viss bakterie. Så vad som i rött dyker
upp på akutlistan är omedvetna känslor som representeras av de värden som akutlistan ger för
snarlika bakterier.
4. Dessutom ger akutlistan kroppens kompensation för något. Är magsmärtan något realt?
Själva orsaken? Nåväl, behandlas akutlistans bakterier så behandlas symtomen. Klienten
känner sig bättre, men orsaken till besvären har inte åtgärdas
5. . Klientens tro på behandlingen kan lossna banden mellan orsak och verkan. Tror klienten
att hon mår bra, att smärtan är något välkommet, en signal från kroppen att något är i obalans
och tar klienten emot med tacksammhet denna signal och själv åtgärdar detta, då underlättas
behandingen betydligt. Av detta skäl ligger i SCIO:n känslor och det undermedvetna mellan
varhope och terapiprogrammen (behandlingen). En klient som har ett svagt genetiskt arv, en
god livsstil (liten belastning) har även en hög buffring. En sådan klient känner starkt av
kroppens signaler (smärta som symtom). En patient som har en högre belastning och mindre
buffring känner inte av signalerna, eftersom immunförsvaret är upptaget med så mycket
annat. En klient som saknar helt buffring utvecklar direkt sjukdomar. Symtomen kommer i
efterhand.
6. Vår verklighet finns i den energin som våra sinnen uppfattar snarare än hos de föremål som
vi definierar som verkliga. Allting hänger ihop. Helheten är större än dess delar. Varje enskild
liten del innehåller helheten. Tiden har tillgång till alla ögonblick. Effekten av våra handlingar
begränsas inte till tid och rum. Individuation och energi är basprinciperna för universum.
Varje aspekt har en vågrörelse eller en individuell partikel. Vågrörelser är energi som ljus,
ljud och värme. Medvetandet skapar både verklighet och vår uppfattning om verkligheten.
Detta innebär att vi uppfattar verkligheten enligt våra förväntningar, vilket i sin tur är baserat
på våra trossystem och arv.
7. Allt som skapas kommer ur universums energi, dvs. vårt medvetande, sinne, tankar och
känslor. Vår hälsa är resultatet av att vårt sanna väsen kommer till uttryck på olika nivåer, den
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är emergent. Denna emergens är vår hälsa! Hjärnan vet ingenting förrän en länk har etablerats
mellan neuroner beroende på tidigare erfarenheter. Se ett äpple och man utvecklar intolerans
(Pavloveffekten). Nya erfarenheter skapar nya neuronlänkar. Fobier påverkar exempelvis
framtida erfarenheter. Neuronerna kommunicerar biokemiskt (neurotransmittorer, synapser).
Elektriskt med joner. Transmittorer överför information och omvandlar elektrisk information
biokemiskt mellan pre- och postsynapser och åter tillbaka. Transmittorer utlöses av en
elektrisk signal i neuronet och denna signal ändrar på membranets struktur och granula
utsöndras från transmittorerna i det synaptiska gapet.
5. Medvetandet är inte bara ett utbyte av elektriska signaler utan vårt medvetande och den
fysiska världen omkring oss är egentligen samma sak. Massa och energi är samma sak. Detta
innebär att något kan uppträda både i fysisk form (partiklar) och i form av energi (vågor) samt
att vår vilja att uppfatta omgivningen antingen som en fysisk realitet eller som energi
6. Synapserna är de skilda kommunikationskomponenterna i hjärnan. Styrkan hos dessa
synapser bestämmer dina tankemönster, dina grundläggande förmågor och funktioner, ja, hela
din individualitet. Hela tänkandet beror på vilka nervceller som är aktiva och på vad de säger
till varandra om världen, jfr Brain Waves. Synapserna är mycket små och därför inte så enkelt
tillgängliga som man trott.
8. Som behandlingsinstrument är SCIO:n mycket potent. Exempelvis kan SCIO:n rubba vissa
bakterier med de frekvenser som den elektromagnetiska molekylsvängningen för en bakterie
ges. Svägningen ”skickas ut” genom cellmembranen och information ges till hypofysen.
SCIO:ns frekvensspektrum för denna bakterie, om den har registrerats som orsaken, får igång
kroppens egen reaktion mot bakterien. En effekt från kroppens egen reaktion är att bakterien
”lossnar”. Med detox (plusjoner som dras ut av minusjoner) avgiftas kroppen från denna
bakterie.
9. Det finns således två vägar att gå med SCIO:n. Antingen mäter man av vad som orsakar
obalansen med IES (kostnad 160.000 NOK) eller också nyttjar man klinisk observation och
kompetens för att lokalisera orsaken. Därpå behandlingen. I näst bästa fall behandlas
symtomen och patienten mår bättre. I sämsta fall är insatsen av intet värde. Thomas har räknat
ut genom undersökningar att 17% av totala antalet sessioner träffar orsaken om inte IES först
mäter. Om IES först mäter är siffran 85%! Således måste man först veta orsaken (specifikt
frekvensspectrum) och sedan behandla. SCIO:n är för övrigt vid sidan av varhope ett utmärkt
instrument att nå orsaker bakom känslor. Behandlingen balanserar, Body Viewer (Piggy
Back) stimulerar. Parallellkör balans och stimulering vid behandling.
10. I SCIO:n finns vilseledande program som dock ger intryck av att SCIO:n mäter för att
sedan kunna behandla. Exempelvis det avslutande Rectification. Här tycks det finnas en idé
att saker är klara, avbockade genom mätningar. Resten åtgärdas med All Rectified.
Rectification är en skandal som Nelson har satt dit för att lugna SCIO-terapeuter, eftersom de
flesta av 30.000 användare saknar utbildning och bildning för kvantmedicin. Således trycks
det på knappar och vad som dyker upp på skylten är en mätbar orsak som direkt kan
behandlas!
11. Var försiktig med kosttillskott. Det finns nästan ingenting på marknaden som är
fullvärdigt. Det bästa man kan göra är att finna ett gott balanserat kostttillskot och
mineraltillskott. Ta vitaminer på morgonen och mineralerna på kvällen. Vitaminerna ger
extraskjuts i enzymerna, mineralerna som kroppens tändstift, vilar under natten, för full kraft i
samband med att vitaminerna tas. En SCIO-behandling ökar upptaget hos vitaminer och
mineraler.
12. Enzym finns i Nutrition & Homeopathy. Här increase and stabilize. Men återigen: jobba
med ett specifikt problem i behandlingen. Livsstil har ingenting med behandling att göra. Det
rör sig om det medvetna och det undermedvetna.
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13. Matsmältningen. Gå till Spinal. Digestion. Sarcodes: Body Viewer. Fetma:
insulinresistens, förbränning, metaboliskt syndrom. Se Helsepakken.no. Helse1 är en grossist.
Helsepakken är detaljhandel och ger coach.
Avgiftning
1. Spinal & Sarcodes.
2. Body Viewer.
3. Sarcodes.
4. Lever.
5. Timed Therapy.
6. Lever.
7. Dubbelt så hög Rectified.
8. Samma sak med Digestion, njurar, lymfa.
9. Hometoxins.
10. Ställ in nivån för klienten från Excreation till Necrose.
11. Info. Välj akutlistan.
12. Välj det organ som söks. Ex. Pituary (hypofys). Kvicksilver? Pituary Adeno och i Dental.
13. Continue.
14. Behandla, Rectified 100.
15. Narcose. Stimulera en avgiftning.
16. Men först, trigga en aktivitet, stimulera sedan. Se på tal.
17. Resonans minst 30 sek. Man kan läsa av responsen. Det är viktigt att Resonance går ned,
ju mer stimulans som ges. Bra om Rectified är hög.
18. Stimulera med Detox.
19. Allmänt om Detox vid Xenobiotics.
20. Fria radikaler. Ta bort socker och snabba kolhydrater. Ta vatten från vattenrenare och
antioxidanter. Neutralisera +joner så att kroppen lättare absorberar genom avgiftning, dvs.
jonbyte.
Metodiken. Aksnes veckokurs (certifiering 3, se ovan).
A. Öka kapaciteten till förbättring.
1. Therapy Programmes (Auto Meridians, Auto Trivector, Auto Varhope).
2. Timed Therapy.
3. Treatments.
4. Chronic Fatigue Syndrome (cellvitalitet). Cybernetics.
5. Akutlistan.
Målsättningen är att göra dig frisk, inte att må bättre.
B. Lokalisera och lösa bakomliggande orsaksfaktorer. Lösa = coaching, vägledning.
C. Lokalisera och lösa triggerfaktorer (utlösande faktorer). Finn ut med mätningar de fysiska
orsakerna och behandla med SCIO.
D. Lokalisera själva problemet (icke kroppens kompensationer för problemet). Viktigaste i
detta sammanhang är behandlingen.
E. Jobba med synergiska faktorer, sekundära orsaksfaktorer och problem som konsekvenser
av det egentliga problemet.
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F. Avsluta med symptomtisk behandling, endast om problemen är lösta. F = redundans.

Vad är detox?
Två system: örtkur och elektrolys
1. Detox handlar om att rensa kroppens cellenergi från slaggprodukter som i de flesta fall
härrör från dålig livsstil (felaktig kost, sömnbrist, rökning, alkohol, luftföroreningar). Det
finns i huvudsak två olika sätt att rensa ut dessa slaggprodukter. Det ena detoxvarianten sker
genom intag av exempelvis örtkurer eller Bionets Purex. Kuren riktas in på cellens
energiproduktion som sker i mitokondrierna där cellen tar upp sin näring för sin ATPproduktion. Här bildas slagget och detta slagg förs ut genom blod-, lymf-, njursystemen,
mjälte, andning och svettning.
2. Den andra detoxvarianten utgår från cellens egen elektromagnetiska frekvens som genom
cellmembranet sänder ut ”våginformation” till hypofysen att cellen nu ”får hjälp” att avslagga
sig själv. Genom elektrolys (vatten med salt i baljan) förs plusjoner in i avslaggningssystemen
(se ovan) och när dessa plusjoner stöter ihop med organens egen jonuppsättning reglerar
kroppen själv med hjälp av detoxelektrolysen ut de cellobalanser som hypofysen tidigare ”har
noterat” (blodsaltsregleringar).
3. I båda fall förhindras att organ- och vävnadsceller stryps genom syrebrist. I värsta fall om
den extracellulära miljön är sur (cancerdrivande). Utan detox föreligger risk för
inflammationer, oxidativ stress och försvagat immunsystem. Sjukdomar uppstår som en
kompensation för ett belastade cellfunktioner. Sammanfattningsvis förhindrar detox sådan
belastning, dvs. detox förhindrar kroppslig förgiftning. Detox sätter i gång kroppen på nytt;
man känner sig friskare, sover bättre och har större energi.
4. Givetvis kan ovan nämnda metoder kombineras för en optimal och sund cellmiljö.
Elektrolysvarianten
1. Ovannämnda beskrivning av den elektrolytiska utrensningen bygger på kvantmedicinsk
forskning, även om elektrolysen i sig inte är kvantmedicinsk. Elektrolysens ”process” följer
dock kvantmedicinska antaganden att molekylära svängningsobalanser ”justeras” av kroppens
egna självläkningssystem. Av detta resonemang följer att inga organiska rester i vattenbaljan
mäter av vilket organ som har rensats. Så kallade ”färganalyser” gäller inte, eftersom hela
kroppen återbalanseras utifrån hypofysens ”styrningssystem” gentemot organ-, vävnads- och
cirkulationsceller. Utsöndringen sker oftast en tid efteråt genom svettning och urinering, men
kontinuerligt genom andning. Dock har forskning visat att vissa organiska rester kan ligga
kvar i baljan.
SCIO och elektrolysdetox
1. Med SCIO:ns behandlingsprogram kan cellens slagg ”lossna” vilket effektiviserar detox
med elektrolys.
2. Vitaminer och mineraler som underlättar detoxen:
A (smör, fiskleverolja, ägg). B 6 (vetegroddar, banan). C (svarta vinbär, nyponsoppa, gul
paprika). E (vetegrodds-, oliv- och rapsolja). Bioflavonider (blomkål, björnbär, citrus,
katrinplommon, druvor). Gurka. Glutation (antioxidant).
3. Uteslut: socker, jäst, alkohol, halvfabrikat, snabba kalorier, fruktjuicer, kaffe, te etc.
Motionera regelbundet. Undvik stress. Drick vatten. Ät på regelbundna tider. Ät lätt och
mindre portioner.

Bergenkonferens (metodik) den 10–11 september 2009
Bergen; SCIO, 10–11 september 2009
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Kursplats: HighTech Sciences AS, Bergen; Høyteknologisentret; Thormøhlengate 55 S–
7171
Flyg: den 9 september kl. 15.35 (16.30) & den 12 sept. 08.55 (09.50) Refnr Y3S2DG; 1.298
NOK
Buss: K-ga 17.05 (21.30) den 7 september & Oslo G & den 12 sept. 13.00 (17.20)
Hotell: City Box 9–12 sept.; tel. +47 55 31 25 00; Nygårdsgat. 31 post@citybox.no; 1.500
NOK
Deltagare: Kvantehelse Bente Aasebø Nordstrandveien 42 1163 OSLO tel + 47 91 33 64
post@kvantehelse.no www.kvantehelse.no
Anne Kari Lillestrand Bjørnsons gt 5 1831 Askim tel 996 18 263 www.helsefocus.no
post@helsefocus.no
Heimarklinikken Heidi Ruud Tyrihansveien 16 1890 Rakkestad 900 11 812
heidi.ruud@kvantemedisin.no (äldre)
9 x subspace.com: uppdateringar skall vara valideras av Quantum Alliance. Ny version är 01
01 09 som jag har den 10 september. Seminarier i Budapest, 2:a veckan varje år.
Vilka signaler skickar SCIO:n ut?
1. En kombination av EMF-behandling (elektromagnetisk frekvens) och informationsmedicin
(homeopatisk info). SCIO:n arbetar med båda system samtidigt. Informationen är subspace,
men kan även fungera med harness på (frekvensmedicin). Vissa program är info (test), andra
är frekvens (kalibrering). I det senare fallet skall banden vara på i likhet med harness (Auto
Fq, EEC, Auto Trivector, Auto Meridian, Auto Color; alla terapiprogrammen). Banden ska
sitta på pulsen eller på vissa meridianpunkter. Body Viewer är lågenergivibrationer och följer
meridianerna.
2. SCIO:n har komplexa frekvenser, en Tuning Frequency. Allt i kroppen har molekyler och
dessa molekyker har specifika svängningar. Alla organ och vävnader har komplexa
svängningar. En Hz är hur många gånger en elektron går runt atomkärnan. 5 gggr = 5 Hz. En
cell har många molekyler och varje molekyl har sin egen frekvens. En cell har således ett
frekvensspectrum. I ett organ finns många celler, vilket innebär att ett organ har ett komplext
frekvensspektrum. Det närmaste man har kommit fram till att påverka komplexa
frekvensspektra är en ryss som påverkade ett ägg till att bli en and. Alla genfrekvenser finns i
DNA.
3. SCIO:n kan ta med en större del av dessa komplexa frekvensspektra. Tuning Spectrum har
exempelvis en tuning frequence mellan basalspektra. I alla organ finns dess tuningspektra.
SCIO:n har tuningspektra för flera organ. Auto Fq programme går igenom de flesta
organfrekvenserna.
4. SCIO:n påverkar på ett kvantmedicinskt sätt. Stora banor går utanför atomkärnans
frekvenser. Utanför dessa atomkärnors elektronfrekvenser går andra elektroner mycket
snabbare i ett stort energifält i ett orbitellt frekvensfält/energifält. Detta har man kunnat mäta
genom det ljus som elektronerna avger (biofotoner som upprättar aktionspotentialer och
därmed god biobalans i ECV) eller auran (emotioner). Elektroner svävar i allt högre rymder
med diskreta övergångar. Dessa energiövergångar beräknas matematiskt (fourieranalys).
Sålunda ingen termodynamik med entropi utan livet är ständig förnyelse och ständig
degeneration till det biologiska slutet.
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5. Varhope är vetenskapligt bevisat. Varhope är att ladda batterierna. För många elektroner
(FR) och kroppen skadas. Varhope ger möjligheter att balansera kroppens elektroner. En liten
rubbning kan ge en butterfly-effekt.
6. Så med frekvensdelen kan energin öka för en ökad behandlingskraft. Så är inte fallet med
information; less is more (energifältet utanför). I det förra fallet handlar det om om sätta gång
processer och i det senare att balansera processer med optimala frekvenser (dvs.
informationens huvudlinje). Effekten är dubbel: olika elektromagnetiska fält. Ett kan ändra,
ett kan harmonisera. Frekvensen i organen ändrar sig genom SCIO:ns behandlingsprogram.
På så sätt justerar SCIO:n klientens frekvensobalanser med hjälp av Rectification från de
substansavtryck som går från boxen. Dessa avtryck är information som med Rectification
kommunicerar genom vätskans kristallinstruktur. Body Viewer harmonierar samtidigt den
katalyserade knuffen från kroppens eget självreglerande informationssystem.
7. Men man kan även invertera så att något kan tas bort. Exempelvis kan SCIO:n ge
svängningar som rubbar bakterier som sedan går ut ur lymfan. Toxiner, bakterier,
psykosomatiska åkommor gäller det att trigga bort vid sidan av balansering. Enbart
balansering tar bort symtomen och skickar tillbaka symtomen efter en viss tid.
8. Då måste man finna orsaken, roten till det hela. Det kan finnas en orsakskedja och det
gäller att skala löken med den ena orsaken efter den andra. Syftet är att trigga kroppens egen
självläkande kraft (immunförsvar), dvs. stimulera kroppen att själv lösa sina egna problem.
9. Då gäller det att veta var problemet är och vari problemet består. Därefter på vilket sätt
problemet kan lösas. Man måste veta dessa saker. Viktigt är vidare att föra en dialog med
klienten för att söka reda ut var och vad. Således en kombination av kunskaper från klienten
och kunskaper om SCIO:n (jämte basmedicin, näringsmedicin).
10. SCIO:n behandlar inte utan det är kroppen som får en impuls att behandla sig själv.
11. Introspect tar reda på var. Introspect kostar 98.000 NOK, jämte moms.
12. Homeopatisk behandling innebär att ett kroppen används som ett medium för signaler.
Biofeedback har ingen mätbar effekt. Body Viewer har en mätbar effekt efter 10 minuter.
Auto Trivector har en generell, icke-specifik effekt. Man måste nämligen in i specifika
program för att få en mätbar effekt.
13. Informationsmedicinen är däremot inte frekvensbaserad. Alla vätskor har kristallstrukturer
som tar upp den dominerande informationen (perineuralt nät). Kroppen har 55% vätska som
tar upp information. Kroppens informationssystem har en självreglerande kraft vid sidan
hormoner och nerver. Felaktigheter i de elektromagnetiska fekvenserna sänds upp till hjärnan
med efferenta nerver för information om vad som skall göras. Informationen går genom
kristallerna. Subatomärt är ej mätbart utan värderande. Jfr Living matrix som en väv av
kristallstrukturer som förmedlar information genom kroppsvätskor. Skilj således mellan
afferenta och efferenta nervsignaler från hypothalamus och elektronisk frekvensinformation
genom tryck, värme och ljus i det perineutrala fältet (information mellan celler genom
vibration. En cell som inte vibrerar är död).
14. Om kroppen är belastad kommer inte informationen fram. Ekologiskt vin är kristalliserat
och kroppen har självreglerande system för att ta hand om alkoholen. SCIO:n har en
homeopatisk information som medium där kroppen är mottagare. Test kräver således inte
harness. Enbart det homeopatiska informationsnätet testas av. Harness behövs enbart vid
kalibrering och behandling.
15. Kroppen laddas upp med frekvenser som effektiviseras med hjälp av semikonduktiva
system. Informationen mäter kroppens kristallinstrukturer som går från boxen till kroppen.
Vid behandling tar man emot dessa frekvenser. Att ta kristallinstrukturer från boxen till
kroppen är att behandla kroppen. Således kalibrering som är en mätning från klient till box
(fysiologi och sinnet) och sedan från box till klient som information (trivectorhomeopati) som
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med cellkommunikation i kristallinvatten kommunicerar med hypofysen, vilket ger
möjligheter för en självreglering. Således behandlar sig kroppen själv med SCIO:n.
16. Cellerna har ett komplicetat frekvensspektra. Cellmembranen ger ifrån sig
millimetervågor som info genom kristallinstrukturer, förmedlade genom kroppsvätskor.
Cellerna informerar om sina egna bärarfrekvenser, en antenn som tar emot och ger frekvenser.
Meridianerna har även bärarfrekvenser för dessa frekvenser.
17. Skalärvågen. Kristallininformationen går till varandra som en skalärvåg. En skalärvåg tar
bort amperen med fortsatt energi. Skalärvågen försvinner och finns inte längre i ett energifält.
Den blir en stående våg. Alla naturliga fält kan skapa stående vågor, oberoende av tid och
rum. Jfr gravitationsfältet. Jfr telepati, ESP. Man känner att något finns utan att detta något
transporteras i tid och rum. Vissa kan tuna in sig i detta medium och känna något/veta något.
Så jag kan tuna in mig i en annans fält. Jfr avståndshealer. En information triggas som
kroppen har att ta ställning till. Ju mindre belastad man är desto tydligare eller effektivare blir
informationen.
Att tolka
1. Att skapa information till kroppen är att ge kroppen kraft, dvs. den tredje nivån där energi
är materia (medvetande är verklighet). Dock ingen fysisk respons på denna triggning.
Däremot ges en omedveten respons. En väg/eller vägg skapas mellan terapeuten och klienten.
Du ger information och du läser av information. Detta samsvar träffar databasen.
Partikelsvärmar som kollapsar i en vågprofil. Exempelvis något som du har läst (candida)
dyker upp på akutlistan. SCIO:n responderar på det undermedvetna som är 1.000 gånger
starkare än det medvetna.
2. Därför är det viktigt att klienten talar om sina egna problem och att inte terapeuten skapar
obalanser i klientens undermedvetna som sedan sätter sig i akutlistan. Jfr Bernströms gråt som
jag inte kan påverka. En klient kan få om det vill sig illa Parkinson, diabetes, ADH på en och
samma gång genom att det undermedvetna intra- och interpersonellt kan inverka.
3. Det undermedvetna kan uppstå från något som klienten har upplevt. En tankeprocess kan
även slå ut en undermedveten process. Intervjua klienten noggrant med SOC som ju styr.
4. Vidare kan klientens ångest inför något påverka utfallet, exempelvis cancer. Rädsla smitter
av både på klient och på terapeut (jfr Gråberg). Jfr dörrhandtag som för med sig virus. Man
läser inte av informationen; bara testa och se om du får en respons. När du är aktiv i det
undermedvetna är 1/4 fel. Test Introspect. 1/2 är aktivt vid kronisk åkomma. SCIO är aktiv till
80% av det som kommer fram i testet. Mycket bra!
Om SCIO:n
1. Clasp binder ihop Xrroid med boxen. Calibration informerar boxen om alla värden genom
trivector (A, V, R, H, O, pH, kanaler) som homeopatiska avtryck. Phase Angle relaterar till
förhållandet mellan njure och lever (avgiftning). Calibration påverkas av närstående.
Calibration påverkas av tankar etc. Sitt stilla, inga korslagda ben, var ensam. Här krävs
harness. Resultat: varhope är en mätning, den enda mätningen elektromagnetiskt mot en
databas med homeopatiska avtryck som sedan boxen sänder tillbaka i testet genom
kristallinstrukturer i kroppsvätskan (som ju inte är en mätning). V har med beslut att göra, A
med hjärnaktivitet (vad som kan göras med hänsyn till kroppens tillstånd). SCIO:n behandlar
inte; kroppen triggas till att behandla sig själv.
2. Resten är således information utom terapierna som balanserar med Body Viewer som
harmonierar. Testet, utan harness, ger information från boxen till Xrroid. Sitt stilla, var ensam.
Därpå kommer elektromagnetisk frekvensbehandling genom terapierna som katalyserad
infobehandling.
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3. Ta detox några veckor före (1–3). Sedan SCIO:n. Avslaggning gör kroppen sensiblare att ta
emot homeopatisk information (hypofys) för katalyserade processer (terapier).
Metodik
Primära, sekundära och bakomliggande faktorer. Du får dock samma resultat, eftersom
orsaken inte är åtgärdad. Det gäller att träffa det riktiga och behandla det.
1. Finns kapacitet att göra det man rekommendera eller inte? Exempelvis att
dricka vatten som är basisk för att förhindra försurning. Vilka möjligheter finns det för att
kroppen ska kunna ta hand om sin egen läkning? Det är således viktigt att öka kroppens egen
kapacitet. Generella program är Auto Trivector, Timed Therapy, Auto Meridian, Auto
Varhope. Auto Color använder Thomas inte.
2. Det akuta på testpanelen är det nu aktiva. Det turkosa är det kroniska. Blått och gult
däremellan. Se i det aktiva om kroppen har svårigheter med detta aktiva. Behandla IRT med
Rectified för 100%.
3. Livsstilen ger kapacitet att ändra. Helst att kroppen själv reagerar. Livsstilen går igenom i
hela livet. Man bör därför välja från panelen det för tillfället allra viktigaste. Kan jag göra
något aktivt nu? Jo, motionera. Ge specifika livsstilsråd till varje klient.
2. Finn ut att lösa bakomliggande orsaker! Grundläggande problem att något uppstår,
exempelvis försurning ger olika patologier. Denna fundamentala faktor kräver en utlösande
faktor (acidos, emotionella faktorer). Många gånger kan man ge livstilsråd (drick basiskt
vatten), men ibland måste man gå in och behandla.
3. Finn ut och lös det direkta orsaksproblemet!
4. Finn ut och lös själva problemet/tillståndet!
5. Bygg upp problemområdet och lös synergetiska faktorer! Se till att problemet
inte uppstår igen. Medverkande obalanser kan på detta sätt orsaka nya komplikationer på
andra ställen. Ont i huvudet kan exempelvis bero på nervtryck i 3:e ryggkotan.
6. Symtomatisk behandling. Kroppen skapar symtom för att tala om vad problemet går ut
på. Om detta problem är borta kan man ju hoppas på att även orsaken är borta. Ta exempelvis
blodtryck som beror på för trång passage i artärerna. Det är livsviktigt att syret kommer in i
cellerna och påverkar surt pH i ECV. Syret ger energi åt infospridning som länkr ett
inflammerat området tll övrig bindväv. Kommer inte syre fram och om parasiter tar fäste kan
cancer utbildas. Eller alzheimer med oxiderade proteiner. Vidare fungerar inte elektrolyterna
maximalt i sin miljö. Sympatikus kräver syre. Fel andning kan ge högt blodtryck. Andas ut på
utandningen. Träna en månad och du får in en andning som ger cellerna syre. Biobalans i
ECV: rätt temperatur, rätt balans mellan mineraler och vitaminer, syre och näring, korrekt
avslaggning. Därmed effektivare neurotransmittorer. Felaktig biobalans i cytoplasman ger
rubbningar i mRNA och RNA.
(Thomas: om boxen inte hänger med, dra ut boxsladden och sätt in den sedan).
Om SCIO:n
1. Hämta in en patient.
2. SOC.
3. Close.
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4. Calibration. Fast track.
5. Gula skylten: ampère etc. SCIO:n prövar bara om den är kopplad, dvs. att sända ett stimuli
för att ge effekt utan att ge den specifika styrkan etc.
6. Info kalibreras även från dig till mig. Skapa en lugn och avslappnad miljö.
7. När SCIO:n är klar kommunicerar den med klienten. 85% är en god kontakt.
8. Test.
9. Testpanelen. Om motståndet är lågt: tungmetaller. Ampere: uttröttad, binjurar/hypofys.
Volt: fysisk cellnivå. Varhope mäter inte: det är en indikation. Dock med 80%-ig evidens.
SOC styr. H ger dålig respons. Proton/elektronbalans säger bara att jämna siffror ger
neutralitet, dvs. varken surt eller basiskt.
10. pH bäst i IES. Lågt A (Cushings); högt A Adisons. Högt V mot lågt A visar på att
hjärnans styrhormoner med neurotransmittorer håller på att mattas ut.
11. Akutlistan påverkas av det undermedvetna. Den indikerar något, ej diagnos. Dock ett bra
behandlingsverktyg.
12. IRT (Individual Reaction Test). SCIO:n mäter 7–10 sekunder.
13. Om Total Reaction är 70 efter 1 sekund och 37 efter 7–9 sekunder så är 37 en Resonance.
Behandlingen har gett en god effekt, om den har sjunkit. Om Rectified är över 85%, gå
vidare. Rectified = är den energi som har givits till kroppen, dvs. hur mycket % energi som vi
har gett och som klienten behöver. Om man har lite Rectified vid några tillfällen, då kan
behandlingen tas om. Resonance = är vad kroppen svarar på. Över 85 är bra. En hög
Reactivity är bra, eftersom bandet är rött och i aktuellt alarmstadium. Hög Reactivity och hög
Allergy med hög Resonance antyder att kroppen vill ha något som den inte gillar. Låg
Resonance och hög Reactivity med hög Allergy är OK. Däremot inte hög Resonance med hög
Allergy och låg Reactivity. Låg Reactivity ger en kronisk information (blåa band). Oftast
toxiskt.
14. Om utgångspunkten är 70 och Resonance efter 7–9 sekunder däremot visar 109, då kan
man gå vidare utan Rectified: vid bakteriebehandling, virus och något akut med hög Rectified.
15. För att se om faktorn har förändrats, pröva en ny Individual Reaction Test (IRT).
16. Zap i 30 sekunder. Samla energi med behandling så att kroppen får den energi den
behöver.
17. Vi kan göra 10 sekunder zap och sedan testa med IRT. Om Resonance är lågt, då tar vi
Zap i längre intervaller.
18. Rectified = i behov av vad jag själv kan sätta igång. Ju mer kronisk faktorn är desto längre
behandlar man i tid. Är faktorn akut får man en stor respons.
19. Rött på paneltestet är akut, dvs. NU (Reactivity); turkos är kroniskt; blått och grönt är
däremellan.
20. Läs nedifrån och uppåt och ta det relevanta för ett specifikt problem. 10.000 möjligheter
blir en hagelsvärm. Finner man på det relevanta, exempelvis thyroida, sök IRT och behandla.
Tryck på Treat och behandla.
21. Testpanelen: A. Det jag vet om: 1. Sök. 2. IRT på det som är relevant. 3. Behandla till 100
Rectified. B. Det jag inte vet. Ta IRT för något som verkar vara relevant. Med Resonance
under 60 = icke relevant, icke signifikativt.
22. Högsta uttaget är relevant, testa med IRT. Gå med Rectified till 100. Sök relevant faktor
för IRT. Se på responsen. Större behov, desto högre respons. Ny IRT. Har responsen gått ned,
avsluta behandlingen.
23. Coherence; vilket specifikt svar som vi får. En hög respons gör att responsen är specifik.
24. När Rectified är låg, då behandlas faktorn. Om Rectified är hög med hög Allergy, då tittar
man på Allergy Reaction. En låg Allergy Reaction, lämna behandlingen.
25 Testpanelen ger enbart indikationer.
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26. Låg Resonance kan vara kronisk. Flera behandlingar för att få upp faktorn. Se på
turkosfältet.
27. Högt Rectified, då är man klar; ingen behandling behövs.
28. Excellent går från bra till dåligt, men det behöver ju inte vara relevant.
29. PTD är bra för avgiftning, flera program. Avgiftningen pågår i 2 timmar, njurar. PTD kan
inte arbeta med grundläggande orsaker. Huvudvärk borta på 4–5 minuter.
Allergier
1. Kroppen måste avlastas
1. Auto Meridian.
2. Meridianprogrammen.
3. Auto Trivector (de med svart text klickas på).
5. Retest.
5. Testpanelen. Röda som har med allergi att göra. Allergi tas bort med ”rötterna”.
6. Ta en IRT.
2. Bakomliggande faktorer för allergier
1. Emotionella faktorer.
2. Vattenmängden.
3. ECV-balans.
4. Helt specifikt.
5. Vacciner. Främst inte penicillin.
6. B-vitaminer (B 5 , B 3 , lever, njurar).
7. Finna ut emotioner, trauman som man ber klienten berätta om.
8. Notera hur klienten ser ut och beter sig (våt i pannan, nervös, orubblig).
9. Vätskebalans: för lågt pH i ECV och kroppen kompenserar med mastceller som producerar
histamin i enzymsystemet: IgE-reaktioner. Ge fettsyror med prostaglandiner som ger vita
blodkroppar. Lågt zn, högt Cu, lågt mo och lågt krom ger surhet efter ATP-produktion
(oxidativ stress).
10. Biotillgänglighet
11. Aldosteron. Drick vatten. ADH släpper vatten genom njurarna.
12. ADH och saltbalans. Na/ADH.
13. Varhope = H.
14. Emotionella. Se NLP. Unconscious Reaction. Ta om med test.
15. Ställ frågor när klienten fick sin första allergi, allergireaktion som klienten kommer ihåg
det. När det hände, exempelvis några dagar före.
16. Samtala om detta före testet. Det är viktigt att diskutera detta för att få fram orsaken.
17. Balansera Brain Waves, EEC-programmet. Balansera hjärnvågor för att det ska bli gott
läge att lära om. Omprogrammera alfavågor till det lugna. Då enklare att få bukt med
betavågorna.
18. Öka Theta-vågorna och det blir bättre att bearbeta äldre trauman. Hur man tar det och hur
man har det.
18. När testet är klart, Treat Emotional Profile.
19. Se nedan Rectified.
20. Klicka på Disease Type.
21. Skriv Allergy.
22. Det skrivna ska koppla ihop patientens undermedvetna och testet.
23. Disease Path. Tala med klienten. Försök att nå orsaken.
24. Behandla med att dubbelklicka.
25. Du vet att klienten fick detta vid 3–4 års ålder (orsak).
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26. Mental Factor Emotional Chart.
27. Finna ut vitaminer. Dubbelklicka.
28. Unconscious Reaction.
29. Man jobbar med olika kanaler som har med orsaken att göra. Man finner och man
behandlar. Inte bry sig om det irrelevanta, exempelvis Compulsion.
30. Relevant: Emotional Chart som är generellt. Treat Top/bottom. Men inte nu. Ta det
specifika.
31. Therapies i övre gardinen.
32. 62 och 62 i IRT är lågt värde.
33. Välj några som kan ha relevans för NLP eller något i Therapies.
34. Emotional Allergy Release. Emotionella reaktioner är relevanta. Therapy är ett
samlingspaket för behandlingar.
35. Få saker på Body Viewer, men låt det gå parallellt i minst 10 minuter.
36. Body Viewer måste ha samband med en specifik behandling. Annars ger det ingen
synenergisk effekt. Goda Rectified om Body Viewer kopplas ihop med relevant behandling.
Info till kristallinstrukturer i stående vågor som förmedlar till korrekt organ med belastning
SCIO:ns EMF.
37. Vätskebalans med histamin.
38. Först måste man veta orsaken. Detta ges med EIS.
39. Det kan vara en riktig obalans. Se IRT.
40. Aldosteron kan man be klienten få fram med sjukhusens biokemiska prover.
41. Vacciner.
42. Ta aldrig vacciner.
43. Homotoxiology.
44. Miasm. Det kan vara allergier i något organ (avgiftning).
45. Hypofys. Gå in på Pituary i miasm.
46. Xenophobics; vaccinationer.
47. Load Homophatic Remedy Test. Sök på ett medel.
48. Dubbelklicka på det som skall behandlas.
49. Check Potency.
50. Treat till Rectified 100%.
51. Jobba med allergierna som en relevant faktor.
52. Kroppen ger information om vilken typ av allergi det är frågan om. Kroppen vill bli av
med allergin.
53. Jobba med själva allergin.
54. Spinal; Allersodes.
55. Testpanelens relevanta faktorer. Ta IRT.
56. Organize by value or by substance.
57. Allergy Group. Allergy Hyper Reaction.
58. Box att fylla i.
59. Testa. Klicka på.
60. Tryck Allergy Chart.
61. Behandla Therapy.
62. Hyper Reaction Therapy.
63. Load Allergy Report.
64. Pricka av.
65. Enter Body Affected: lingvistisk holoinformation.
66. Tid 10 minuter.
67. Om det kan upprepas, ta behandlingen en gång till.
68. Normalt dock; 1 minut.
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69. Piggy Back i Body Viewer går successivt fram och betar av.
70. Spinal.
71. Timed Therapy och behandla i Cybernetics.
72. Gå in på sömn och ge en specifik behandling.
73. Symptomatisk behandling.
74. Timed Therapy; Allergy.
75. Testpanel. System Setting med dubbel styrka (Double Power Settings) om det är en lokal
behandling.
76. Timed Cyberenetics. Inflammationer.
77. Body Viewer kan gå på när du behandlar ett motsvarande organ; 10 minuter.
78. System: Double Power Settings.
79. Behandling med detox.
80. Det är ingen idé rent teoretiskt att ta detox samtidigt med en behandling. Med detoxen
kommer ett kraftigt fält med negativa joner in i lymfan. Det kan påverka jonutväxlingen vid
behandlingen (subtila joner i cellerna). SCIO:n rycker loss bakterier, svampar som sedan kan
sköljas ut med negativa joner. Fotbadet har bara effekt i lymfan. Detox utgår från cellens egen
elektromagnetiska frekvens som genom cellmembranet sänder ut ”våginformation” till
hypofysen att cellen nu ”får hjälp” att avslagga sig själv. Genom elektrolys (vatten med salt i
baljan) förs plusjoner in i avslaggningssystemen och när dessa plusjoner stöter ihop med
organens egen jonuppsättning reglerar kroppen själv med hjälp av detoxelektrolysen ut de
cellobalanser som hypofysen tidigare ”har noterat” (blodsaltsregleringar). Negativa joner
löser ut bakterier (svampar) och för dessa in i lymfsystemet. I dessa fall förhindras att organoch vävnadsceller stryps genom syrebrist. I värsta fall om den extracellulära miljön är sur
(cancerdrivande). Utan detox föreligger risk för inflammationer, oxidativ stress och försvagat
immunsystem. Sjukdomar uppstår som en kompensation för ett belastade cellfunktioner.
Sammanfattningsvis förhindrar detox sådan belastning, dvs. detox förhindrar kroppslig
förgiftning. Detox sätter i gång kroppen på nytt; man känner sig friskare, sover bättre och har
större energi.
81. Kvicksilver på hypofysen får man inte ut med detox.
82. Detox ändrar den elektriska laddningen i negativa joner från positiva joner i
avgiftningssystemen till negativa joner som förs ut med lymfsystemen.
83. Lymfan är en distributionssystem mellan blod och celler. Först bryta upp, sedan ta detox.
84. Antioxidant är positivt laddad och är effektivt mot fria radikaler. Antioxidanter tar ut de
negativa jonerna. Detox: elektrolyter släpper negativa elektroner ut i ECV. Genom
hypofyskontroll släpps slagget och +H byte ut mot negativa elektroner som drar slagget in i
lymfan (kanalsystem mellan vener och artärer). Slagget går sedan till blodet och lever samt
njurar för avgiftning/filtrering. Somt går ut i gasutbyte, somt i svett, somt i tårar (äkta).
85. Negativa joner löser ut bakterier och andra substanser och för dessa ut i lymfan med hjälp
av detox.
86. pH är inte så mycket att ändra på med SCIO:n.
87. Den viktigaste pH ligger i ECV där jonutväxlingen måste vara neutral. pH-värdet påverkar
denna neutrala jonutväxling.
88. Neurotransmittorer som stoppar igen i membranen. Timed Therapy i Cybernetics.
89. Cellmembranens permeabilitet försämras och jonutväxlingen rubbas. Inta fettsyror.
90. ECV måste ha tillräckligt syre och tillräckligt med vätska. Då fungerar transmittorer och
kanaler.
91. Hormoner är en faktor som kan behandlas.
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Fettnedbrytning
1. Fettnedbrytning genom dels hormoner (endokrin obalans), dels cellmetabolism. Se SOC:
Check Body Fat Percentage.
2. pH påverkar andra faktorer, bl.a. högt blodtryck. En annan faktor är syre. Om för sur ECVmiljö har cellen svårt att ta upp syre (näringsförbränning, ATP- och kreatinproduktion).
Cybernetics, vatten, cellvolt, kroppen jäser och ketoner bildas jämte aldehyler.
3. Det emotionella påverkar dessa faktorer.
4. Alla celler har en biokemisk och elektromagnetisk status. Dessa samband kan behandlas
med SCIO genom att påverka cellomsättningen, cellförändringen, molekylsvängning,
transmittorobalanser. Timed =cellvolt; Auto Trivector = ger energi åt organen. Så ock Auto
Meridian, NLP, Cybernetics (Metabolic Repair, Neuro Repair, Circulation, Sugar
Metabolism), Risks Profile minerals, amino acids (elektrolyter), Chronic Fatigue, vanadin för
lever, krom för bukspott, Sport Program (Metabolic Functions).
5. Diabetes; endokrina rubbningar.
6. Orsak 2. Att cellerna finns i en ohälsosam miljö.
7. Vilka faktorer kan påverkas?
8. Permeabiliteten kan påverkas genom att vi korrigerar cellvolten. Se Timed Therapy i
Cybernetics. Se även i Cybernetics Chronic Fatigue.
9. Enabled Timed Therapy ökar cellvolten.
10. Behandla organen som är relevanta.
11. Det bästa är dock cellvolten (depolariseringen).
12. Relevanta elektrolytbalanser. Risks Profile: mineraler. Oftast höjs Ca i surt ECV och drar
ur skelettet. Ca felplaceras i systemet.
13. Surhet undertrycker P och Ca i ECV.
14. SCIO korrigerar pH. Det räcker att ta mg-tillskott.
15. Även olika ämnesomsättningar genom sköldkörteln.
16. Hypothyreos kan skapa sur cellmiljö.
17. Meditation löser det mesta.
18. Alkalos tar man för mycket thyroxin som tar upp för många elektroner.
19. Det som bäst påverkar pH är vattenintag och thyroxin. Tyrosin i fenylalalalin som
transporteras med gobulin till T 3 .
20. För basisk mat eller för sur mat rubbar pH, men på ett indirekt sätt genom skilda gångar
för näringsupptaget.
21. Rökning: lymfan klarar inte av att ge korrekt vatten i ECV som surnar.
22. Surt vatten kan kompenseras med hög ämnesomsättning.
23. Enklast: drick basiskt vatten (8) i en vattenbehandlare. Livsstilsåtgärd.
24. Man kan droppa alkalin i ett glas vatten. Det går inte med mineraler.
25. Men mineraler kan påverka pH om man saknar en mineral.
26. Vatten har en elektrolytbalans och säger inget om mineralmängden.
27. Ska man blanda något i vattnet ska det vara det som går direkt in i vattenmolekylerna.
28. Alkalin i vattenbehandlaren är bra.
29. Orsaksförhållanden: Surt? Drick alkaliskt vatten. Ämnesomsättning? Banta.
30. Syre ger dålig cirkulation, dålig andning och detta påverkar cellernas sura ECV. Lär dig
att andas. Dra ut på utandningen. Träna 10 minuter/dag. Efter en månad har du lärt in ett annat
andningsmönster.
31. Blod med syre. Jobba med blodet. Dark Field.
32. Mineral. Behandla i Risks Profile. Ta mg som är viktig för elektrolytbalansen. Mg skall
vara flytande.
33. Enzymer i Dark Field. Papain när blodet klumpar sig. Då får blodet för lite syre.
34. Blood Treatment. Blood Toxity.
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35. Röda blodceller har syre. Andas riktigt. Tänk på cirkulationen. Öka med motion eller med
SCIO. Motion påverkar pH. Ge råd om motion och andning.
36. Ändra andningen: Timed Cybernetics.
37. Electrochelnanic Therapy tar bort plack i blodet.
38. En god behandling: Cirkulation i Cybernetics.
39. Drick vätska. För lite vätska mellan måltiderna. Ett vatten med större biotillgänglighet är
viktigare än mängden vatten. Köp vattenrenare!
40. Endokrina effekter.
41. Enzymerna måste ha en riktig pH-miljö i matsmältningen. Spottenzymer har olika pH
beroende på vad som skall brytas ned.
42. Vid sur miljö skall enzymerna tåla denna miljö (magsäcken).
43. Kolhydrater och proteiner blandas och enzymerna kan inte fungera optimalt.
44. Spottenzymerna är basiska. DHEA (Anti-aging rx) är ett stimulanshormon.
45. Kaffe skapar en sur miljö för enzymerna.
46. Man producerar enzymer vid tuggning.
47. Magsäcken: pepsin bryter ned proteiner. Proteaser. Därför mycket sur magsyra.
48. Magsaften går igenom pylorus och kommer för surt magsaft in i tolvfingertarmen så
uppstår reflux. Tolvfingertarmen är nu kraftigt basisk i förhållande till magsäcken.
49. Neutralt pH i det vidare tarmsystemet.
50. Blodet har 7,34–7,85. Blodet har alltid gott pH. Annars dör man.
51. ECV har den viktigaste pH-funktionen och påverkar de olika systemen i matsmältningen.
52. ECV är 100% neutralt. 7,34–7,36 pH.
53. pH ändrar sig i kallt vatten, men i ECV råder kroppstemperatur.
54. pH = protontryck i relation till elektrontryck i SCIO-panelen.
55. För högt eller för lågt dem emellan kan inte avgöra ECV:s surhet. Enbart när båda är i
relativ balans råder neutralitet i ECV.
56. Endokrina delen i relation till hypothyreos.
57. SCIO:n kan få sköldkörteln att fungera. Se Timed Thearpy.
58. Öka kroppens kapacitet genom att dricka basiskt vatten.
59. Orsak: giftsubstanser i adenohypofysen reglerar hela det endokrina systemet.
Pituary.
60. Kvicksilver påverkar sköldkörteln och kvicksilver kan inte brytas ned.
61. Homotoxiology. Sköldkörteln: gröna prickar. Behandla. Värdena är inte så viktiga.
62. Skriv det som saknas, hypofysen. Skriv det som påverkar det undermedvetna.
63. Quantum Alliance, The Quantum Encyclopedia. www.norskekvantmedisiner.no
64. Orsak till lågt pH: toxiner.
65. Försök att lösa de direkta orsakerna och hur dessa regleras av hypofysen.
66. Autoimmunförsvaret ger obalanser i sköldkörteln.
67. En psykosomatisk faktor; emotioner.
68. Oftast reguleringar genom hypofysen. Direkt felstyrning till sköldkörteln genom
obalanserad hypofys.
69. Autoimmunförsvaret. Vad har satt igång autoimmunförsvaret? 1) vaccin, 2) toxiner i
sköldkörteln, lokalt, 3) kraftig acidos (exempelvis diabetes). Lederna har urinsyra genom
obalanser i ECV.
70. Autoimmunförsvaret måste ha en orsak. Finn den. Gift? Lågt pH?
71. Sök via testpanelen. Kroniska syns på resonansvärden i IRT. Varken Body Viewer eller
Dictionary ger god behandling.
72. Dictionary i gardinen. Dictionary hänger sig oftast.
73. Gå till själva problemet.
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74. Nutrition + Homeopathy. Hypofysen om det är fel? Increase Adeneo Pituary. Thyroidea
om det är fel?
75. Starta först genom att gå igenom organen. Rectified 80–85%.
76. Hypothyrea tar man på Increase, ej Stabilize.
77. På äldre personer: kontrollera pH, syre.
78. Spinal. Före en avgiftning, ta Sarcode. Den triggar för avgiftning och ger i viss mån
avgiftning.
79. Balansera. Timed i Balance. Gult tar det första.
80. Sarcode stimulerar direkt på cellnivå. Timed balanserar och stimulerar.
81. Sarcode är på cellnivån: sätt några minuter för behandling.
82. Timed Cybernetics Super Music. Start Metabolic Response.
83. Punkt 5. Redan åtgärdat.
84. Punkt 6. Behandla det symtomatiska.
85. Problem: pH & metabolism.
86. Orsak: många saker i kombination med varandra. Dessa samverkande orsaker skapar ett
fundament, i de flesta fall surt pH i ECV och obalanserad metabolism i sköldkörteln.
87. ECV kan inte mätas med spott. Det basiska eller surt i urinen talar bara om hur kroppen
har det för tillfället.
88. Blodets surhet är det viktigaste, jfr torrblodsanalysen.
89. Spott är intressant, jfr surhet med bukspott.
90. ECV kan mätas i IES.
91. Therapy. Biofeedback.
92. Läkemedel som ökar vikt: betablockerare, antidiuretika, glukokordikoider, antidepressiva.
93. Viktiga kosttillskott vid övervikt: niancin, folat, B 12 , biotin, B 5 , P, K, zink, Cu, jod, selen,
Na, Ca, taurin, metionin, karnitin, tyrosin (ämnesomsättning i sköldkörteln).
94. Vid Digestion (Nutrition), dubbelklicka så kommer förslag upp på vad som skall
behandlas och det behandlas direkt.
1. Adipose i Timed Cybernetics. Start Adipose Disolve Treatment. Body Viewer går på
samtidigt.
2. Testpanelen: fett, adipose. Sök i rutan.
3. Bakomliggande orsaker. pH, emotionella faktorer, dålig kosthållning.
4. Kost. Ta bort snabba kolhydrater. Mellansnabba och mättat fett går bra, men inte att
rekommendera.
5. Margarin är transfetter, men har ändrats till mättat fett genom en omdefinition.
6. Undvik snabba kolhydrater och mättat/transfett som exempelvis fläsknoisette med pommes
frittes och öl. Öl har snabba kolhydrater. Hansa i Bergen är ett öl som inte har snabba
kolhydrater.
7. Ska man slappna av, ät inte snabba kolhydratet. Snabba enbart vid extrem
snabbhet/aktivitet.
8. Mellansnabba är potatis. Dåligt fett och snabba kolhydrater. Fett tar upp fett.
9. Extrem kaseintolerans; margarin som är fritt från transfetter. Ett danskt margarin.
10. Förbränningen ger god matsmältning om processen är riktig. Du kan jobba med dessa
processer i SCIO.
11. Emotionella faktorer ger exempel på självbilden hos klienten.
12. NLP och samtal. Individual Electromagnetic.
13. Lägg in hololingvistisk information.
14. Nervus vagus. Timed Therapy. EEC-programmet och Cybernetics.
15. Elector waves. Deltamodulen: koma 3,5 Hz. Theta: emotionella, trauma, chock 4–7 Hz.
16. Spädbarn finns i theta och starka känslor här kan i vuxenår bli trauma.
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17. Alpha: hypnos, du omprogrammerar hjärnan.
18. Theta är 4–8 (djup avslappning och meditation). Alfa är 9–13 (undermedvetna, inte tänka,
avslappnat lugn). Beta är 14–30 (vaken, normal, medveten). Delta är 1–3 (djup sömn). Alla
dessa har olika modus. Beta = analysera. Alpha = undermedvetet, drömmar. Arbeta med dessa
kunskaper och du kommer åt hur klienten uppfattar sig själv. Trauma från barndomen är theta.
Djup sömn är delta. Alpha: omprogrammering. Gula bilder? Göra om? Öka theta vid trauma,
minska alfavågor vid stress. Andningen stimulerar nämligen hjärnans elektricitet från de
stimulerande betavågorna till de lugnande alfavågorna.
19. Mental factor.
20. Orsak 3. De direkta orsakerna är att du äter för mycket just nu.
21. Sök på testpanelen ord på adipose, fett, obecity. Ta mellanrum och förkortningar.
22. Timed Cybernetics. Start Adipose Treatment. Adipose Break Up.
23. Insulinresistens. För mycket insulin i ECV.
24. Ölmage genom insulinresistens. Hansaöl. Ge tips om annan öl i stället för att förbjuda.
25. Blood Sugar; behandla!
26. Lägg om på kost. Det är bättre än att behandla.
27. Insulinresistens. Först hög produktion genom bukspottkörteln. Sedan motstånd och
körteln tröttnar på att producera insulin.
28. Snabba kolhydrater, då hänger det på armar och ben. Män har fått detta symtom som är så
typiskt för kvinnor.
29. För lågt insulin. Behandla inte. Rekommendera fettsyror.
30. Adipose Dissolve Treatment. Stimulera lymfsystemet med detox.
31. Symtomatisk behandling.
32. Matsmältningen. 1) dålig tarmflora, dvs. för lite av de goda tarmbakterierna. 2) bryta ned
bakterier. 3) överväxt av Candida. Reparera tarmväggen. Plio Morph Panel.
33. Om tarmflora. Autozap. Dock ta kontakt med NDS:s olika produkter. Scanlab.
Torstenssong. 3 114 56 STOCKHOLM, +46 8 754 55 39 info@scanlab.com
34. Candidaallergi feltolkas som candidatillväxt som oftast. www. candidatherapy.com
35. Pylorusproblem. För lite pepsid. Tuggar maten inte ordentligt. För många
konserveringsmedel. Reflux är ett symtom på obalanser i matsmältningens pH-miljöer. Sur
miljö och enzymerna kan inte arbeta ordentligt. Ät basiskt, ät sundare.
36. Spinal. Digestion.
37. pH, där enzymerna ska jobba. Enzymproduktion. Matintolerans. Parasister eller andra
mikroorganismer. Tarmläckage (belägg på insidan av tarmen). Använd Purex.
38. Enzymproduktion. Nutrition & Homeopathy. Enzyme Therapy. Alltid Increase.
39. Vilken typ av mat ger spjälkning som bäst? Välj att arbeta med enzymer. HCL: magsäck,
bukspott, CCK, proteaser, amylaser.
40. Matintolerans. Varför reaktioner på detta?
41. Peptidreaktion = enzymproblem om inte proteiner bryts ned till peptider som kan tas upp
av tarmen. Vissa små stumpar kan uppfattas som neurotransmittorer och komma in i cellen.
Dessa ”intrång” skapar svåra rubbningar som ADL och Alzheimer.
42. Intolerans är en peptid som inte är nedbruten och problemet är att peptiden kommer in i
cellen. Proteinets trestruktur bryts inte ned i magsäcken. Se Body Viewer, Digestion. Ta
Cybernetics Metabolic Repair, Risks Profiles minerals, amino acids (l-glutamin),
Homotoxiology Alimentary Tract. Toxiskt i blod och lymfa. Rensa lever och njurar.
43. Vilken typ av protein som ger en viss typ av peptid? Alla proteiner ger peptidproblem.
Peptider kan ge pH-problem och kan vara genetiskt grundat.
44. IgE-faktor. Du märker inte att du har allergier utan först efter 3 veckors avhållsamhet från
en viss produkt. Du har då redan fått en kronisk reaktion. Detta kan behandlas i
allergipanelen. Kasein är inte en allergifråga utan ett peptidproblem.
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45. Läckande tarm som inte emulgerar i miscelltransporter utan tarmen släpper in peptider i
tarmläckage. Allt detta ger en toxisk effekt.
46. Hur fixas en tarmläckage? 1) aminosyror. 2) serotonin (transmittorsubstans via tryptofan i
banan, kalkon, havregryn, avokado).
47. Homotoxiology. Organ, intestins. Jobba med tarmen. Se i Dictionary.
48. Body Viewer. Load Ind. Movie Programme för att sätta igång behandlingen. Organ,
akupunktur, internal intestins. Body Viewer går hela tiden på medan dessa organ behandlas.
49. Hjärnvågor. Ta var och en för sig och starta om igen. Trycka på Normal för 10 över
övriga.
50. Rectified: kortare behandling. Hjärnvågor; harness på.
51. Brain Fq. Normal 53.
52. Biofeedprogrammen är enbart balanserande och kan gå på hela natten. En soft behandling
för tunntarm, magsäck, tjocktarm etc.
53. Auto Trivector ger ett generellt balansprogram.
54. Kör Body Viewer samtidigt som det röda på testpanelen behandlas.
55. Kemikalier som skapar toxiska effekter, inflammationer. Det är en reaktion på vad man
äter.
56. Parasiter; Scanlab. Parasiter tas enkelt bort med Introspect. Parasiter behandlas med rött i
testpanelen. Sök och skriv, exempelvis ascaris. Lokal behandling med dubbel styrka. 2 ggr 9
min.
57. Tillbaka till Homotoxology. Lungor. Döda parasiter i lungorna.
58. Auto Zap top worms. Den tar de parasiter som ligger högst. Testpanelens rött behandlar
det som är akut, aktivt och aktuellt.
59. Zap Balance of Bellow. Ta sedan det specifika i Allersodes IRT.
60. Philo morph (servietten!). Blood Treatment avgiftar från parasiter. Philo betyder att en
mikroorganism kan muteras till en annan så att pH-balansen rubbas.
61. Underaktivt parasympatiskt system. En viktig funktion som kan kartläggas i IES.
Kronisk stress ger kronisk sympatikus och underaktiverar det parassympatiska systemet. Tala
med klienten.
62. Om det kommer palpitationer i stressade lägen så är parasympatiskt system belastat.
Kanske en kronisk position?
63. Obalans i det paradigmatiska? Orsaken? Gå till Spinal. New Emotional Complex (NEC),
NLP (stress). Öka det paradigmatiskas aktivitet. Se EEG/EEC.
64. Homo Cybernetics. Vagusnerven = Autonomic Nerve System (EEG-programmet).
Således: sympatiskt, parasympatiskt och vagusnerven. Vagusnerven är den tionde av tolv
kranialnerver och tillika den viktigaste nerven i kroppen. Vagusnerven börjar i hjärnstammen
och går ned till buken. Vagusnerven har betydelse för hjärtat vars aktivitet bromsas samt för
matsmältningen, tarmmotorik och talförmåga. Vagusnerven arbetar med acetylkolin, en
transmittor som stimulerar minnet.
65. Organ. Följ organbehandlingen med Body Viewer. Spinal. Original Sarcode Results.
Timed Therapy. Om man har tid, ta gärna Digestion som är en mycket kraftfull behandling.
Digestion = allt på cellnivå. Vävnivån = organnivå.
66. Ulcerös kolik. Ofta Scanlab. IBS = parasiter, läckande tarm, dålig tarmflora, stress.
67. Arbeta med orsakerna.
68. Homotoxins. Reactions: Generellt. Ställ bara in på det sätt som gäller?
69. Om T 3 inte aktiveras genom produktion av T 4 så producerar binjurarna i stället kortisol
och DHEA (avslappningshormon). För mycket kortisol och T 4 kommer inte in i cellerna och
omvandlas till T 3 . Därmed stressas bukspottskörteln eller lägger av. Vid Organ Chart med
bukspottskörteln med 40 och därunder visas troligen att bukspottskörteln har lagt av, dvs.
diabetes. Socker och fett sänker även möjligheter för en god funktion mellan dessa T-
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hormoner. Klorella är ett gott tillskott för att få bukt med T-transformationen. Dessa sakers
tillstånd tyder på rubbad (låg) ämnesomsättning. Life line har goda kosttillskott. Vitaminer
och mineraler åker ut ur kroppen med fett- och sockerintag. Över 100 ges info om högt värde
eller att patienten arbetar/tänker på att ändra sig. Under 40 ges info om kroniskt tillstånd. Se
på akutlistan om något påverkar ämnesomsättningen: IRT-test eller Zap. Kortisolmetabolism:
socker, fett, protein, elektrolys, benmärg med Ca, euforia, immunsystem, blodtrombocyter,
positiv näringsbalans.
70. Auto Fq Thearpy är bra för hormoner, lever, matsmältning och galla.
71. Auto Meridian med dess ”Clock” kan ge info om ätstörningar. Levern kan ju ”jobba”
nattetid.
72. Binjurarnas kortisol är inblandade dels i stress, dels i antiinflammationer. Se på Organ
Chart. Högt ATCH innebär att binjurarna är stressade. ACTH behöver glukos; sockerstress.
Omvänt: lågt ACTH visar på binjurekollaps.
73. Brist på Omega 3, 6, 9 infinner sig vid skräpmat (sulfider, se molybdenbrist).
74. Vatten behövs för att transportera näringsämnen in i cellen och slagg ut ur cellen. Brist på
vatten ger således näringsrubbningar.
75. För att få fettsyror måste tryptofan finnas som ger serotonin. Lågt serontoni, låg
fettsyrehalt. Aspartam tar bort serotonin. Aspartam ger svamp (jäsningar).
76. Matsmältningsrubbningar kan noteras för proteiner. Högt värde, nedbrytningen är
ansträngd. Peptider i blodet ger allergier.
77. Uteslut socker, jäst, alkohol, halvfabrikat, snabba kalorier, fruktjuicer, kaffe, te. Motionera
regelbundet. Undvik stress. Drick vatten. Ät på regelbundna tider. Ät lätt med mindre
portioner.
78. Vitaminer och mineraler som underlättar detoxen: A-vitamin (smör, ägg, fiskleverolja),
B 6 (vetegroddar, banan), C (svarta vinbär, nyponsoppa, gul paprika), E (vetegrodds-, olivoch rapsolja), bioflavonider (blomkål, björnbär, citrus, katrinplommon, druvor). Gurka.
Glutation (antioxidant).
79. Timed i Cybernetics är bra för ämnesomsättningsrubbningar.
80. Modern mat ger för lite näring. Viktökning och näringsbrist. Vi får för lite fibrer.
Raffinerad mat ger bakterier och parasiter. Många har matsmältningsbesvär. Vi äter för
mycket socker med insulinobalanser, hyperaktivitet, dålig tarmflora, sänkta nivåer av
serotonin, för tidigt åldrande. Vi äter för mycket härdade fetter. Psyket påverkas av brist på
selen, zink, B 6 . Vi motionerar mindre. Många har nackproblem, spända muskler, dålig
hållning. Detta försämrar näringsupptaget, belastar muskler som i sin tur belastar
syreupptaget. Obearbetade känsloobalanser bidrar till energibrist, eftersom energi går åt för att
bevara blockeringarna. Därmed hämmas kroppens energiflöden.
80. B 2 , B 6 , och B 12 och Omega 3 mot levertoxiner.
81. Vitamin E för kardiovaskulära problem och låg cellvitalitet. E-vitaminen är antioxidant.
82. Udo´s Choice i stället för omega 3.
83. Coenzym Q10 för blodcirkulation. Så även coenzymet DHEA.
84. Omega 3, 6 och 9 är bra för mjälten.
85. Lågt A? Frontalloben, se NLP. Där Scan for Nutrition som visar vad som saknas. Oftast
binjurar. Därpå Mental Factor, Balance of Neuro-Transmittor. Höga värden; utbränd. Därpå
Make Emotional Chart. Sedan Emotional Choices. Och Neurotransmittor. Därpå Therapy
(Trean top and bottom).
86. Prostataproblem; sparris och 2 ggr tomatsoppa/vecka.
87. Enzymproblem; tugga bättre. Ät inte så fort.
88. Aspergillius är svamp. Lågt trombocyter: blodet är tjockt.
89. Mot akut stress; C, A, B 1 – 3 , B 5 –B 6 , K, Zn, Mn, Fe, mg.
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90. Kalcium och magnesium kan vandra ut ur skelettet till kroppens mjukdelar som försvar
mot försurning; IMF-relaterad buffring. Mjukdelarna kan vara försurade genom stress.
Kroniska muskelspänningar ger mjölksyra. Man får magnesiumbrist och blir trött. Detta gör
att man är trött och samtidigt mentalt aktiv. Zinkbrist ger försvagat immunförsvar, sämre
smakupplevelse och förlorad aptit. Zinkbrist är PMS (premenstruellt syndrom); ilska och
gråter lätt. Brist på natrium gör att man har svårt för att bestämma sig och mindre sällskaplig.
Natriumbrist följer på kaliumbrist och ger ett växlande humör. Järnbrist blir man mindre
viljestark och har svårt för att genomföra projekt och orkar inte stå för sin åsikt. Järn krävs för
vissa signalsubstanser i hjärnan som kontrollerar koncentration och tankeskärpa. Underskott
på järn gör att man får svårigheter att koncentrera sig och känner sig tröttare. Brist på zink ger
försämrad uppbyggnad av DNA, RNA under hjärnans utveckling. Zinkbrist och vitamin Bbrist ges för alkoholism. Alkoholismen förbrukar det lugnande mineralet magnesium och ger
humörsvängningar och irritabilitet. Höga halter av koppar gör att man följer andras åsikter,
blir vårdande och omsorgsfull. Zink (manligt mineral) ger beslutsamhet, effektivitet. Toxiner
som kvicksilver, bly, kadmium hämmar övriga mineralers funktioner. Genom att störa
cellernas energiproduktion och funktionen hos kroppens nerv-, hormon- och immunsystem
försämras människans skyddsmekanismer. Dessutom ökas känsligheten för stress.
91. Vid känslomässig eller fysisk stress förbrukas mängder av magnesium som bidrar till
nervernas ämnesomsättning och hjälper till att minska skadorna vid otillräcklig blodtillförsel.
En del av magnesiums funktioner är att förhindra överskott på kalcium i cellerna. Hos
alzheimersjuka finns ett underskott på magnesium att dess antagonist kalcium anrikas till
giftiga nivåer. Brist på magnesium kan således ge minnesförlust. Ca-läckage.
92. Kalcium tas upp av tolvfingertarmen och ju surare pH desto bättre upptag.
93. Om allt fungerar som det ska förbränner kroppen födan med hjälp av syre, varvid energi,
vatten, koldioxid och slaggprodukter bildas. Födoämnen är syrabildande. Exempel på vanliga
syror är svavelsyra, fosforsyra och kolsyra. Baser är kalcium, magnesium, natrium och
kalium. Grundregeln är att grönt ger basiska värden medan rött sura värden. Även sparris,
fisk, ägg, pasta, kaffe, kakao, ketchup, peppar, senap, socker alkohol, läkemedel, tobak. Så
även rädsla och ångest samt ilska. Symtom på syraöverskott är vätskesvullnader, onormalt
lågt blodtryck, sömnlöshet, inflammerade leder, hård och illaluktande avföring, svårigheter att
svälja och att tänderna är känsliga för vinäger eller sur frukt. Saliven har 6,6–7,2 men urinen
6,4–6,8. Citron häver det sura.
94. Om sköldkörteln. Alfa+, Holistic www.holistic.se 0730 85 09 19. Ring Holistic
konsulttelefon tis. och tors. 09.00–12.00 0730 85 09 19. Leif Östberg. Levaxin blockerar T 3 .
Levaxin tar bort symtomen. Levaxin säger till sköldkörteln att jag nu tar hand om
överproduktion av T 4 . Hypotyreos ger infektioner, förkylningar, svettningar, brustna naglar
och livslång fetma, depressioner, trötthet. Orsaker till hypotyreos är amalgam, att ta bort
halsmandlar, PMS. Kontakta Toregaard i Stockholm för urinprov. Urin visar T 3 .
Jod och insulin ligger kvar i blodet och T 3 samt glukos aktiveras inte in i cellerna.
95. För att bli frisk från hypotyreos, ät fisk, ägg, smör, grädde, kött och ovanjordsbär, främst
hallon. Inte frukt, men bär, järnrik mat, sjögräs, vissa salttyper. Ät således inte kolhydrater
som potatis, ris, pasta, bröd, kex, kakor, sötsaker. Frukt innehåller fruktos som omvandlas till
socker. Max 1 frukt per dag. Dåligt med vitaminer och kan i frukten finnas rester av
besprutningskemikalier. Ät inte säd, majs, ris, pasta, stärkelse (rotfrukter, potatis, bönor,
linser), söta frukter, light-produkter. Drick inte läsk, juice. Ät däremot: kött, fisk, fågel, ägg
(bra protein). Så även fett: kött, fisk, fågel, crème fraîche (hög fetthalt), smör, grädde, feta
gräddostar, olivolja, nötter, avocado, kallpressad kokosolja. Laga mat i smör och kokosolja.
Använd aldrig margarin, flytande matoljor, industritillverkade onormala fettsyror. Omega 3
simmar i havet = motverkar inflammation. Omega 6 står på hyllan i affären = driver
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inflammation. Fettkost befrämjar hälsa till skillnad från kolhydrater som är
inflammationsdrivande.
96. Hypotyreos är tecken på B 12 -brist. Dement tidigt, tuppar av, mentalt trög, ser illa, dåligt
närminne.
97. Probiolica: Rubricon är matsmältningsenzymer. Helenzym. Steria är naturligt
sötningsmdel. Othyorim ger T 3 . D-vitamin i juni och juli mitt på dagen.
98. För magen Omega 3/9.
99. Vid PMS sätter läkarna in östrogen. Vid brist på progesteron ges Jamsrot som bildar
progesteron. Man blir ilsken, trött och frusen.
Magproblem
1. Chrons sjukdom och ulcerös kolit är kroniska inflammatoriska sjukdomar som 55.000 i
Sverige har.
2. Irriterad tarm (irritable bowel syndrome, IBS) är svårdiagnosticerad. Om inte primärvården
kan klara av diagnosen, be om en specialistläkare.
3. Allting beror på vilken kroppstyp man har. Äta mycket fibrer kan vara förgörande för IBSmagar/tarmar, även om fibrer generellt sett är bra. Rött kött är hårdsmält och kan också orsaka
problem liksom mjölk, mjöl och gluten och mycket stärkelserika produkter såsom potatis,
pasta och ris om magen är känslig för det.
3. Snabbmat som är fet, friterad och onödig är inte det bästa för magen. Ett bra råd för IBSmagar är varma soppor, grytor och gratänger och välja bort rivna rotfrukter till förmån för
sallad, zucchini.
4. Varm, smörjande och våt mat fungerar bra. Välj bovetegröt i stället för müsli, en
grönsakssoppa i stälet för råkosttallriken. Välj kyckling, kalkon, fisk. Drick varmt vatten eller
myntate. Ät sedan grönsaker som avokado, sallad, broccli, sparris. Ta gärna en frukt.
5. För en trög mage gäller 3 f: fett, fibrer och frukt.
6. Börja dagen med en mugg varmt vatten. Eller varför inte en matsked blötlagd linfrön i
vatten. Dra över natten och ät på morgonen. För mer fibrer, blanda in en matsked
psylliumfrön eller en matsked malda linfrön.
7. Dyspepsi i stället för stressmage (magkatarr, magsår, halsbränna). Orsak för mycket
saltsyra i magsäcken eller nedsatt motståndskraft mot saltsyra i slemhinnan.
8. Vid magkatarr är slemhinnan infekterad, men har ännu inte fått något öppet sår. Det är
vanligt med krampartiga smärtor i bröst, illamående.
9. Försök att undvika: fet, starkt kryddad och stekt mat, mörk choklad, pepparmint, juice,
kaffe, stora måltider inför sänggåendet.
10. Undvik gärna läkemedel som är smärtstillande (acetylsalicylsyra) och en del astma- och
blodtryckssänkande mediciner.
11. Undvik tunga lyft, åtsittande kläder, framåtlutande arbetsställningar, stress, övervikt.
12. Slemhinnans motståndskraft minskar ju äldre du blir. Oftast anpassar sig
saltsyreutsöndringen och minskar med den, men ibland fortsätter syrans utsöndring i samma
takt och då irriteras slemhinnan.
13. Rökning ökar saltsyreutsöndringen och minskar slemhinnans motståndskraft. Likaså
värkmediciner.
14. Magen behöver fibrer för att fungera: grovt bröd, müsli och frukt. Så även linser, bönor.
15. Beredningen avgör. Potatis är nyttigt, men ej pommes frites. Välj naturliga råvaror som
margarin i stället för olja. Ät färsk mat. Koka eller stek inte sönder maten.
16. Oftast tar det inte längre än några månader att lägga om maten. Tänk aktivt de första 5
veckorna. Motion, miljö och mental hälsa är viktigt för en snäll mage.
17. Ät således fiberrikt: grovt bröd, frukt och grönsaker. Behöver du en extra dos, sätt till
några skedar linfrön. Undvik mjölk, vitt bröd och socker.

55
18. Färska grönsaker innehåller många nyttiga enzymer.
19. Tryptofan gör magen harmonisk: kyckling, avokado, banan och havregryn innehåller
tryptofan. I tarmen hjälper serotonin att hålla immunförsvaret uppe. Underskott av tryptofan
till hjärnan gör att vi blir deppiga.
20. Drick vatten mot förstoppning som är det vanligaste magproblemet. Motion och
regelbundna toalettbesök är även bra. Tugga maten ordentligt!
19. Sunwic, fibrer, säljs på apoteket. Se www.sunwic.se
20. Laktosintolerant, ta prolaktas. Se www.laktas.se
21. Gastric bypass ger viktminskning på 30 kg. Sleeve gastrectomy passar de som har lägre
BMI, under 30.
22. Ternicol Colostrum (råmjölkpulver) TerniCOL, Sweden AB, Ånstag 7, 702 32 ÖREBRO
019 507 01 87 www.colostrum.se
23. Tarmsköljning www.helahalsan.se 0705 97 95 00
Alzheimers
1. Hjälpa kroppen.
2. Brist på syre till hjärnan. Andas riktigt. Cirkulationen. pH-värdet. Toxiner, aminosyror Larginin. Svårt att gå igenom blod/hjärnbarriären. Pro arginin 9+.
3. Hög insulinnivå. 5 ggr större risk för demens om du har för hög insulinnivå i blodet. Äldre
får wienerbröd på vårdhemmen.
4. Spirocheter (borrelia). Den går in i myelinet och ger nervskador.
5. Nutrition. Fatty Acids ökar myelinet. Borrelia bryter ned myelinet. Behandla med SCIO: ta
IRT och se efter ut resonansen tar sig.
6. Ärftliga faktorer. Behandla i Trivector, kromosomer, och i testpanelen vissa kromosomer.
7. Tungmetaller. Homotoxiology, avgiftning. Kvicksilver i Introspect.
8. Behandling. Brain wave Patterns. Denna behandling har stor effekt. Arbeta med
testpanelen. EEC = Brain Waves.
9. Orsak.
10. Symptomatisk behandling. NLP. Join hemispheres. Stimulate Meaning Storage.
11. Neuropeptide Balance. Neuro Peptide Stimulation.
12. L´arginin för hjärtat.
13. Kolestrum från kon är ren viktig immunstimulans. Går inte att ta bort borrelia.
Addiction
1. Hjärnvågor.
2. NLP; Individual NLP.
3. Reducera stressen.
4. Ta bort behovet. Ersätt med något mera funktionellt.
5. Body Scan är ett bra program för behandling.
6. Gör en djupintervju för att få fram orsakerna.
7. Scan ALL Treat Foci. Cybernetic Correction i auraprogrammet.
8. Scalar Auto Therapy.
Allergier
1. Allersodes (Spinal). Där kan man hitta Candida.
2. Inflammation orsakas av allergier. Inte tillväxt. Infektion är immunförsvarets svar mot
mikroorganismer.
Infertilitet
1. Höj pH i buken.
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2. Hypokrina orsaker (hypofys, äggstock).
3. IES kan testa.
4. Öka kroppens kapacitet.
5. Acidos, toxiner, trauman.
6. Ett hormon som producerar för mycket eller för litet.
7. Själva problemet: Timed Therapy.
8. Hypofys.
Slutsatser
1. Bruka metodiken till att undersöka. Dialog med klienten. Jobba med det specifika. Lös
roten till problemet. Ge kraft åt kroppen. Arbeta holistiskt, så försvinner problemen. Man
behöver inte hålla på med att ständigt och jämt att behandla problem så länge kroppen har
egna mekanismer att lösa problemen med. SCIO kan lösa problemen på olika nivåer.
2. Skilj mellan specifika program och generella program.
3. Det rör sig om att kunna SCIO:n.
4. Ta gärna internet till hjälp om frågor.
5. Tandprogrammet är ganska bra. Dental Norsodes (sjukdomar). Dental Sarcodes (själva
tanden). Teeth Chart. Ont i en viss tand, dubbelklicka.
6. Om man mister hår har man testeteron i hårsäckarna – för mycket. Jfr munkar. ”Dock inte
helt sanning” (väckte skratt). Grått hår om syre tränger in i hårsäckens fettlager.
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Kari Anne & Heimarklinikken 2009–2010
Kari Ane och Heidi den 19 oktober 2009
1. Om IRT vid panelen. Rectify är det viktigaste. Om man jobbar med virus och bakterier
måste Rectify upp och Resonance ned.
2. Bara för att checka av, titta på Rectified.
3. Ta ned ljudet; fn och högtalare i övre raden. Ljudet på vid test (behaglig musik).
4. Testpanelen. Längst upp anges siffror. Hos mig är fysiskt 67 och siffran avviker. Således
fysiska propblem som första ”hint”.
5. Ta hänsyn till det högsta i testpanelen. Gå igenom bakterier i allmänhet. Om Resonance är
lägre än Total Reaction, då OK med hög Rectified. Om värden i panelen ligger efter varandra,
bry dig inte. Enbart ett värde som står i förgrund tas till behandling.
5. Spinal: Energy Flow. Test + Treat ger Energy Flow. Testa en gång till. Testa på NEC. Eller
Test + Treat många gånger. Varva. NEC visar att känslor sitter i ryggraden.
6. Love skall vara dubbelt så högt som Frustration. Se på de högsta och lägsta värdena.
7. NEC till All is corrected. Högsta och lägsta värden, kör om.
8. Timed Therapy. Cerebral Spined Fluid. Tryck på de nedersta tre i staplarna. Utgå från 1
minut.
9. Oxidation. Se Timed Cybernetics. Antingen via Therapy eller Timed Treatment.
10. Rectified är 35, kör om!
11. Bra program för inlärning i Timed Cybernetics.
12. EEC. Brain wave.
13. Start. Normalt är 10 över varje enhet. Normalt för mig var lågt.
14. Ta den som är högst. Stimulate Brain with wave.
15. Om gul lista kommer fram, tryck på den högra knappen.
16. Start Stimulate den högsta enheten.
17. Kör om tills att Normal ligger 10 över.
18. Auto Trivector. Program Biofeedback. Auto Trivector är en grundenergi för kroppen.
19. Kör till Therapy Complete. Ibland går varhope upp och justerar den energin.
20. Dubbelklicka på den gula.
21. Tryck på Trivector för att få se startknappen.
22. Man kan köra till det är bra för idag.
23. DNA-programmet.
24. Attempt. Short Electrial Repair. Upp till 1.000. Mina är mycket låga.
25. Scan and Repair Genes. En gång i veckan under ett år och alla tungmetaller försvinner.
26. Kör Scan and Repair Genes till Rectified 100.
27. Gå tillbaka till panelen. Se efter vissa kromosomer som dykt upp i DNA även finns på
panelen. Gör en IRT. Exempelvis 8176.
28. Gå till Nelson Report. Limbiska systemet.
29. NLP. Limbiska.
30. Relaxation Pulse. Brain Scan. Ta det som först kommer på Brain Scan. Hos mig
Hypothalamus.
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31. Mental Factor + Emotional Chart. Value of Emotions.
32. Test. Love bör ligga dubbelt så högt som Frustration.
33. Chart of Neuro Transmittors. Treat Top and Bottom.
34. Miasm. Klicka bort info. Miasm ger dispositioner för att förhindra något att utveckla sig.
Exempelvis psora som på sikt kan bli ett eksem.
35. Avgifta. Miasm ger en generell avgiftning med Xenobiotics.
36. Tryck på det som är speciellt eller Treat Top Five. Om det är bakterier, kan man trycka på
Bacteria.
37. Risks Profile. Panelen kan dimensioneras efter linjen adaptation och exhaustion. Det som
ligger överst på panelen är kroniskt.
38. Dubbelklicka. Använd Homotoxiology. Dr Virtual. NLP Unconscious Reaction. Treat
Emotional Profile (behandlar).
39. Dark Field. Philo. Om mycket över 100, behandla.
40 Papaya. Dia-R, Di-R: General Rectification.
41. Chemical Rectification. RBC (Red Blood Cells). Superconscious choice.
42. Rensa blod. Scio Pulse For Immune. Gå till Rectified 100. Bra för immunförsvaret.
Stanna vid End. Dictionary. Tryck och Dictionary kommer ned i gardinen. Exempelvis
overweight. Electroacupuncture Bioresonance. OK. Reveal Text. Fyll i det relevanta siffror
som kommer upp i liggande panel.
43. Quick Therapy ger tips.
44. Auto Zap med Feel Good är bra.

Kari Annes anteckningar från Bergen, september 2009
A. Inledning
1. Uppdateingar qxsubspace.com där mycket är ändrat i text och språk. Ny version 090709
2. Vad scio:n gör eller är?
3. EMF-behandling: elektromagnetisk frekvens (harness). Informationsmedicin (homeopatisk
information). Även detta supspace. Här behövs inte harness. Scio:n arbetar med båda
systemen. Homeopatiprogrammen arbetar bara med information.
4. Scio:n arbetar med hela spektrat, inte bara frekvenser (tuning frequency). Allt i kroppen
består av molekyler, alla substanser i kroppen har ett molekylärt spectrum. Frekvens är antal
svängningar/sekund och varje cell har sin egen frekvens. Organen har sin specifika och
komplexa frekvens. Alla molekyler har ett energiområde. Scio:n kan justera frekvenser och
energiområden. Scio är en kvantmedicinsk apparat som sätter igång processer och som
balanserar dessa processer.
5. Scio:n sänder in den optimala informationen (huvuddragen); en biofeedback i princip;
undermedvetna genom subspace. Frekvenserna i organen ändrar sig och de molekylära
svängningarna manifesterar sig i en fysiologisk ändring. Om det finns en orsaksfaktor som
skapar obalanser, hjälper det icke att sätta denna i balans för en förbättring. Det gäller att
finna orsaken.
6. Vi måste trigga kroppen till sätta igång processerna i ett självreglerande syfte,
immunreaktioner. Vi måste stimulera kroppen till att själv lösa problemen. Men vi må veta
vari problemet består för att kunna sätta igång processerna. Dessutom måste vi veta vilka
processtyper som vi skall sätta igång. Scio:n stimulerar kroppen till självläkning. Scio:n
behandlar inte.
7. Informationsmedicin behandlar som homeopatin. Informationen sänds till kroppen. Alla
vätskor i kroppen har kristallinstruktur som tar emot informationen. 80–85% vatten har
kroppen. Styrningsinformationen lagras i kristallinstrukturen. Allt mäts i scio:n. Testpanen är
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homeopatiska recept. Arbeta med terapi (balansera) och Body Viewer (harmoniera). Harness
behövs vid kalibrering, men behövs inte vid Test.
8. Vi måste tolka de ting som kommer fram. Testet ger ett litet stimuli på omedvetna
responser. Ingen fysisk respons, bara en information. Omedvetna responser är en aktivitet som
kroppen reagerar på.
9. Omedvetna responser. Det undermedvetna är en aktiv tankeprocess om något som har
förevarit dessförinnan. Kroniska ting: dialog om ett problem som klienten har eller inre dialog
som klienten för om sitt problem. Aktiva obalanser är en obalans som har slagit till och är inte
av informationskaraktär. Dessa obalanser avger enbart responser. Risken är en alltför grov
kategorisering av detta som dyker upp på testpanelen.
B. Metodik
1. Bättre ting så att kroppen är i stånd till att ändra saker och ting. Detta innebär att öka
kroppens kapacitet till att ändra dessa ting. De generella program som scio:n har är:
autoprogrammen, chronic fatigue, cellvolt. Se på panelen vad som skall åtgärdas. Exempelvis
ting från testpanelen som styrker kapaciteten. Livsstil. Viktigt med speciell vägledning. Ta
bort det vi inte behöver (surt vatten, kvicksilver).
2. Försök att lösa bakomliggande orsaksfaktorer, exempelvis joniseringen i kroppen. Utan
dessa bakomliggande faktorer hade inte obalansen uppstått. En direkt utlösande faktor som
gör att problemet uppstår, emotionella faktorer, försurning, ämnesomvandling. Behandling,
vägledning.
3. Försök att lösa de direkta orsaksfaktorerna, dvs. de faktorer som har skapat tillståndet.
4. Försök att lösa själva problemet, dvs, själva tillståndet. Scio:n är bra på att lösa sådana
saker.
5. Bygg upp problemområde och lös de synergetiska frågorna, dvs. medverkande faktorer som
hänger ihop med den bakomliggande orsaken.
6. Symtomatisk behandling (om detta är önskvärt). Symtom är det som kroppen skapar för att
göra sig kvitt problemet.
7. Blodtryck: stressymtom, trång passage, arterioskleros, muskelansträngning. Det är viktigt
att få syre. För lite syre och nedbrytningen börjar med risk för cancer, inflammation. Varhope:
A = utbrända binjurar (parasympatikus). V = cellnivå (sympatikus). R = motstånd.
Protontryck = pH (pH-axeln med binjurar som IMF och sköldkörteln som ämnesomsättning)
med P (70) E (70) neutralt, P (58) E (88) = försurning, P (88) och E (58) = försurning, P (88)
och E (87) = alkalos.
8. Total Reaction. 96 första responsen och 77 andra responsen. Rectified går upp. Om du inte
vet att det reellt, följ Rectify. Om det är reellt och Resonance är 60, då kroniskt. Kroniska ting
slår ut i turkos i testpanelen. Ta tingen från roten.
9. Testpanelen. 1. Det jag vet. Sök. Ta IRT på det som testet är förenligt med. Behandla. Se på
Resonance. 2. Det jag inte vet. Ta IRT på det som verkar vara relevant och det som står i
förgrund. Behandla till Rectified. Allergy Reaction kan ge healing crises.
10. Allergi. 1. Öka kroppens kapacitet till förändring. Meridian Test. Klicka på det som är
svart. Retest. Auto Trivector. Testpanelen, det högsta är det relevanta. 2. (bakomliggande
faktorer) som emotionella faktorer, obehandlade trauman. Gå till EIS. Vattenmängden i ECV.
Vacciner. ECV ökar histaminutsläppet av syror, aldosteron, ADH, njurfunktion, saltbalansen.
Gå till NLP och Unconscious Reactivity. När fick du din första reaktion? Har du kvar känslan
när detta uppstod? Tänk och diskutera. Sedan TEST. Eventuellt en hjärnvågtest först. EEG.
Brain Wave Pattern. Balansera hjärnvågorna. 10 lägre för normal än övriga. Åtgärda.
Stimulera theta upp till max. 80–90. Sedan NLP. Test. Treat Emotional. Disease Type – skriv
allergi. Disease Path. Dubbelklicka och samtala. Mental Factor + Emotional Chart. Therapies.
Emotional Allergy Response. Viktigt. Kontrollera eventuellt vätskebalansen. Vacciner.
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Homotoxiology, miasmer, vaccination, homotoxiology. Search. Dubbelklicka för Check
potency. 3. Orsaksfaktorer. Kan det vara överstimulation? 4. Jobba med själva allergin.
Therapies, allergy. Individual Allergy. Yes. Dubbelklicka. Therapy. Allergy Therapies. Load
Allergy Report. Reduce histamin. Infl. Treat all.
11. Adipose, ämnesomsättning. Det hänger samman med sömn. De viktigaste faktorerna är
ECV och miljön däri. Ämnesomsättningen kräver korrekt cellpermeabilitet, riktiga
elektrolyter, riktigt pH, tillräckligt med syre, tillräckligt med vätska. Allt detta korrigeras bäst
med meditation. Kontrollera om det föreligger hormonella eller endokrina obalanser eller
ämnesomsättningar. Det emotionella kan påverka ämnesomsättningen.
12. Förändra cellvolten. Timed med Chronique Fatigue eller behandla olika organ. Riktiga
elektrolyter. Risks Profiles med minerals, vitaminer. Vattenintaget påverkar ECV. pH verkar
på elektrolytbalansen. Scio och mg. Kontrollera EIS. EIS adipose i lång tid ger Ca i ECV.
Ändrad ämnesomsättning ändrar pH. Kraftig alkalos, ta ämnesomsättningsmedicin. Att dricka
för surt vatten ger sur kropp och ökar ämnesomsättningen. Andras rätt. Ta lång tid på
utandningen. Introspect.
13. Blodet. Program Dark Field Blood Treatment. Red Blood Diseases. Red Blood
degeneration. Blood Toxicity. Meditera hjälper. Tillräckligt med syre till de röda blodcellerna
(elektrolys), andas riktigt, cirkulation (scio:n, motion). Program Timed, Sport Program.
Oxygeneration Stim. Electro Circulation. Circulation Therapy. Plack i blodådror. Tillräckligt
med rent vatteen? Drick vatten mellan måltiderna. Icke till!
14. Enzymer. Kontrollera spottenzymer och vad klient äter. Kaffe och Cola förhindrar
matsmältningen. Magen måste vara sur. Pepsin bryter ned proteiner. Tolvfingertarmen med
bukspott. Här mycket basiskt. Vidare med matsmältningen och de villkor som pH ställer. I
ECV 100% neutralt, 7,33–7,36. Test. 1 tesked Na i 1/2-glas vatten på tom mage. HCLtillskott eller Hypo-D (England). Scio:n är bra på att få upp thyriodea, och hypothalamus. EIS
först. Adenohypofys. Thyroidea, fyllningar (kvicksilver). Scioi:n Homotoxiology med
Thyroidea. Så även tungmetaller. Amalgam med Dental. Hyfofys. Samma avgiftning. Upp
Rectify. Ned Resonance. Stimulate Detox och eventuellt Allophatic Detox.
15. Autoimmun tyroiditet. Psykosomatisk styrning, emotionellt baserad. Det kan även vara
hypofysen som inte arbetar som den skall. Autoimmun visar på orsaker i immunförsvarets
egen reaktion. Toxitet i sköldkörteln? Vacciner, giftämnen, kraftig acidose och pH. Scio:n
autoimmun. Ta det som är aktuellt. Se på resonansvärden (kroniska ting). Disease. Auto
Treat. För frekvenser, se testet. Själva problemet: testa hypofysen. Program Nutrition.
Increase Hormon Therapy. Thyroid Hormon, Anti Pituary. Program: Timed, Spinal, Original
Sarcode före avgiftning eller ev. efteråt. Balansera. Se Spinal. Timed Therapies. Thyroid
Dysfunction Stim. Sarcode för Hormon Program. Timed Therapies. Start Metabolic Repair.
Program. Therapy. Auto Fq. Energetic Profile. Auto Aggressive Immune Dysfunction: alla är
elektriska obalanser. Mäta pH i urin, blod och spott är inte intressant. Det viktiga är att mäta
pH i ECV.
C. Adipose
1. pH.
2. Kosthåll: snabba kolhydrater med mättat fett, transfetter, mycket friterat (potatis, fläsk).
3. Förbränning.
4. Matspjälkningsprocessen.
5. Emotionella faktorer. Försvarsmekanismer. Självbild. Självkänslan. Samtal i grupp + NLP,
NLP Individual. TFT, Hypnos.
6. Först program som EEG, ECG. Brain Wave. Beta 14–25 Hz, medvetandet, tanken. Theta
4–7 Hz, stimulerar emotionella, traumer. Alpha 7–14, avslappnad hyponos, omprogrammerar
vanor, det undermedvetna. Delta i de första levnadsåren och är i Theta hela tiden. Gamla
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traumer; Theta. Svåra emotioner: Alpha. Olika medvetandestrukturer utifrån kvantmedicinska
villkor, dvs. hur världens ”ting” och ”skeende” uppfattas som energier hos individen.
6. Så NLP. Individual NLP. Mental Factors + Emotional Chart.
7. Själva problemet, livsstilen. Test Obecity, adipos.
8. Program. Timed Therapy. Start Adipose Treatment. Adipose Break Up.
9. Insulin är högt. Insulinresistens. 70% mindre kolhydrater. Timed Therapies. Blood Sugar
Disorders. Treat Diabetes. Start Degeneration. Cancer.
10. Start Adipose Dissolve Treatment.
11. Matsmältningen. Dålig tarmflora. För lite av de goda tarmbakterierna. Candida?
12. Autozap. Zap Balance of Bowel Flora.
13. NDS-produkter. Testa tarmfloran. Scanlab.com (Sverige).
14. Candidaallergi. Candidaallergy.com. Massor med goda råd.
15. Egentliga problem. Pyloresproblem. För lågt HCL, för lite pepsin, tuggar maten för lite,
många konserveringsmedel.
16. pH där enzymerna skall finnas.
17. Enzymproduktion.
18. Matintolerans.
19. Parasiter eller andra mikroorganismer.
20. Läckande tarm. Belägg på insidan av tarmen. Bio Green.
21. Underaktivitet i det parasympatiska systemet.
22. Enzymproduktion. Program. Nutrition. Increase Enzyme Therapy. HCL-produktion;
surheten. Pancreation Production täcker det mesta. Proteas och analys går även på Pancreas.
23. Matintolerans. Peptidproblem = enzymproblem (alzheimer, ADHD, depression),
kemikalier (glutamat), Läckande tarm = Risks Profiles Minerals, Amino Acids, glutamin,
serotonin. Program: Homotoxiology. Alimentary Tract. Leaky Glut Syndrome.
24. Body Viewer. Program Start. Organ System. Digestion. Intestinal Interior.
25. Brain Wave. Start. Behåll alla som är högre än Normal. Stim Brain i 2 minuter en efter
den andra. Så Start. Eventuellt en gul etikett. Modifiera Alpha eller andra.
26. Spinal. Treat + Treat Energy Flow. Rygg och fysisk behandling. Neuro Emotional.
27. Biofeedback kan gå på vid sidan av övriga program. Biofeedback balanserar enbart.
28. Kvicksilveravgiftning. Restore Olylien of Nerves.
29. Parasiter. Scanlab.com. De vanligaste finns på Introspect. Scio. Test, exempelvis
ascariasis. Symtom ger klåda i ändtarmen. Harness på området. Symtom Power S. Double.
Auto Focus i 9 min.
30. Program. Homotoxiology. Lungs. Worms. Stim Detox. Auto Zap Worms är inte
nödvändigt. Auto zap tar bara det som är på testpanelen.
31. Testpanelen. Sök exempelvis hypothy. Autozap from Filter.
32. Underaktivt parasympatiskt system. Se EIS. Spinal. Neuro Emotional. NLP; öka det
parasympatiska. Timed Spec. Para Symp.
33. EEC + EEG. Autonomic. Symp. Para. Vagus balanseras. Eventuellt Timed därefter.
34. Program. Spinal. Original Sarcode. Timed. Digestion. Det senare är tidskrävande när
problemet är organet. Behandlingen ligger nämligen på cellnivå.
35. Detox. Program. Homotox. Universal Scio Detox Pulse.
D. Alzheimer
1. Syre till hjärnan. Andas. Cirkulation. pH, toxiner, L-Arginin, ProArgi 9+.
2. Hög insulinnivå.
3. Spirochter/candida (ex. borrelia) finns i myelinet och äter därav. Behandla borrelia är att
öka myelinet. Program. Nutrition. Fatty Acids. Myelin Related Chains. Biofeedback.
Eventuellt fettsyror (prof. Nelson).
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E. Ärftlig disposition
1. Alzheimer 19q kromosom, 14q. Program. Trivector. Insert Chromosomen.
2. Tungmetaller. Avlägsna tungmetaller med Homotoxiology.
3. Brain Wave Patterns tar lång tid, men stor effekt. Attention Defiency Brain.
4. NLP. Tenopsis, Memory, Neuro Peptides. Balansera. Stimulera.
5. Allergy Report Loaded. Sinus swelling i 5 min.
6. Spinal. Sinus. Eventuellt Original Sarcode Results. Eller Timed Therapies. Biofeedback.
Additional, Allergy. Program. Timed Therapy, Timed Treatments. Harness på dessa ställen.
Allergy Therapy.
F. Addiction
1. NLP, Individual NLP, Addiction. Body Scan. Scan All. Teat Foci. Cybernetics. En god
energibehandling. Inga fysiska ändringar. Ev. Timed Scalar. Energin ökar med bättre effekt
därefter.
G. Infertilitet
1. Kvinnan; pH i buken, försurning. Endokrin. Hypofys, äggstockar. Använd EIS, FSH,
östrogen. Behandla problemet.
3. Själva problemet. Timed Therapies (Spinal). Stim Fenols. Sök i testprogrammet ”fertil”.
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Setting Power (starta med subatomär)
1. Activate Quantum I Field.
2. Activate Positive Field.
3. Intensify Quantum I. Normalt 20. Vid subspace 80. Gul skylt visar intensitetssiffror. Lila
skylt visar på Main page (vibrerande).
4. Shield from Remote Viewing.
Harness alltid på! Detox efter behandling!
1. Höga och låga värden indikerar obalanser. Vi behandlar obalanser.
Nelson Report & övriga generella program som inledning för att förbereda
organen
1. De översta två är viktigast för att ge organen en stimulering för fortsatt specifik behandling.
Därpå kommer SCIO med Body Viewer, Irid, Research+(Library) Report, Risks Profile,
Spinal, Short Sarcode Rx, Meridian Test and Therapy (acupuncture, Rife), Auto Scalar, Auto
Trivector, Auto Frequency, NEC, EEG/ECG, Timed Therapy and Superlearning
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(Cybernetics), Timed Therapy, Zap, Quick Therapy, Cranio Sacral, Body and Face,
homotoxioloy.
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2. Immunförsvaret: fysiska (huden, slemhinnorna, cilierna), kemiska (enzymer, pH,
antikroppar, histamin, interferon), cellulära (immunförsvarets celler och fagocyterande celler)
och psykiska (skyddande energi från negativa energiattacker). CNS sätter fri stresshormonet
kortisol vid inflammationer som i sin tur motverkar obalanser.
3. Neuropeptider som tidigare har studerats som hormoner, tarmpeptider eller tillväxtfaktorer
sammanlänkar hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret till ett nätverk med
kommunikation mellan hjärnan och kroppen, dvs. underlaget för känslans biokemiska
reaktion. Cellerna i alla tre system (nerv, immun, hormon) kan producera samma typ av
informationssubstanser, vilka skapar psykosomatiska nätverk. Immunsystemet och det
neuroendokrina systemet kan kommunicera med varandra, eftersom receptorer och hormoner
är gemensamma i båda system.
4. När kroppen blir överlastad av stress eller trauman fungerar inte kommunikationen mellan
nerv-, hormon- och immunsystemet kommer i obalans. Detta innebär att motståndet mot
sjukdomar minskar. Det ena systemet kan inte påverkas med mindre att övriga system
påverkas.
Specifika program
1. Huvudvärk.
2. Dental Program.
3. Stress.
4. Insomnia.
5. Sköldkörteln.
6. Hormoner.
7. Depression.
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Body Viewer (simultan ”försträrkning”/”harmoniering” av specifik behandling)
1. Finns under SCIO i panelen.
2. Load I. Movie.
3. Stop Animation.
4. Ta SCIO Therapy.
5. Aura Cleanse. Låt den gå till den själv stannar. Jfr Body and Face i Program. Jfr Timed
Therapy.
6. Program. Start.
7. Load Individual Program.
8. SCIO Therapy.
9. Foci Detection.
10. Foci treatment. ”Manual” för män och kvinnor.
11. Organ Systems.
12 Lymfa, kidney, acupuncture.
13. Biofeed back (program). Se efter vad som finns i gardinen (Organ. Sedan Rectified).
14. För att stoppa. Click here to Stay efter att Rectified gått till 100%. Ett pulserande stopp får
den att stanna.
15. Använd subspace när man inte är ”fysiskt närvarande”.
Irid (simultan ”förstärkning) av specifik behandling)
1. Finns under SCIO i panelen.
2. Tryck på Auto Search.
3. Activate Piggy Back. Den första bild som kommer är viktigast. Tryck på bilden och Piggy
back sätter igång. Piggy Back måste man själv stoppa; Deactivate. För mig Head and Neck.
4. Vid Irid finns en lång lista som man kan plocka ut relevanta organ.
Research+(Library) Report
1. Organ generator.
2. Kryssa för universal främst.
3. Activate Ongone.
4. Set Field. Ta 3. Vid Subspace 1.000.
5. Fyll i alla rutor i Direction of Pulse. Eller Spiritual Harmony. Poängen är att påverka
universums krafter.
6. Fyll in en positiv affirmation. Exempelvis Jag är fri från huvudvärk.
7. OK.
8. Close.
9. OK.
10. Notera Organ Active i högra hörnet. Jfr Stering Power, pkt. 3.
Risks Profile
1. Dubbelklicka på en substans som ligger högst by value.
2. Substansen hamnar i ”luckan”.
3. Seyle´s Bar visar avståndet från Lower ned till det aktuella om Seyle´s Bar vrides vertikalt.
Vid alarm kortare avstånd än vid adaption. För mig Bacteria.
4. Markera ”hopp” från lågt, medel till något högt. För mig tre band som ligger i en serie på
103–106. Tryck på var och en av dessa.
5. Tryck på Virtual Dr.
6. De trycka banden/substanserna kommer in på Body Viewer.
7. Ta alltid Substance by Value för att nollställa listan.
8. Treat All on Panel för varje upplockad substans.
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9. Se efter Possible most screwed Organ. Hos mig Dental.
10. Gör en koppling till andra länkar med Entangled+Interwined.
11. En lista kommer upp. Dubbeltryck på förslag och det dyker upp i nedre delen av skylten
viktiga länkar.
Spinal
1. Test+Treat 3 ggr till Corrected.
2. NEC, 1 ggn. Love 50 över Frustration.
Short Sarcodes Rx ur Program.
1. Starta Sarcodes Feedback. Man öppnar för behandling. En hint om hur organen förhåller
sig. Jfr Risks Profile. Load.
2. Isode = vävnad.
3. Facial+Eye+Gums. Tar fram Brain.
4. Treat and Scan.
5. Kör till Repaired Rectified 100.
6. Misc Rx. Öppnar för avgiftning.
7. Tryck på hela bilden.
8. Ear+etc.
9. Inflamatory Response.
10. Klicka på bilden i hörnet tills den rör sig till 100.
11. Small Intestines. Utereius, endokrina, lymfa.
12. Över 70%; åtgärda med Zap.
13. Test och du ser om värdet är över 70%.
14. Tryck op Unzap så övergår Testknappen till Treat/Test. Zappa tills Repaired Rectification
100%
15. Close.
16. Return to main.
Meridian Therapy ur Program
1. Start Meridian Therapy.
2. Retest All.
3. Koppla till Body Viewer och Irid de som ”can not fix” ur Retest All.
4. Acupuncture Pitcures.
5. En bild på akupunkturer kommer fram. Tryck till blå färg på skylt dyker upp. Resonance
100 när den blir blå. Coherence 80. Gå ej längre.
6. Tryck på Superconscious Search. Ny bild dyker upp.
7. Close.
8. Acu Diag.
9. Repair All.
10. Inga fler satser dyker upp. Då OK.
EEG/ECG
1. Kör sympatikusstimulering till 100% Rectified. Då anpassar sig paradigmatiska och
vagusnerven snabbt till 100% Rectified.
2. Koppla Wave Speed med Pattern Type. Den lägsta för Wave Speed med den högsta för
Pattern Type. Gör så tills tabellen är genomgången (Thomas A.) Eller kör Pattern Type med
Normal 10 över övriga. Sedan Wave Speed separat (Quantum).
3. Det gula anger addicition, beroende (dopamin utan re uptake).
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Auto Scalar (chakrar)
1. Show Sarcodes (organ).
2. Spinal (Original Sarcodes Results).
3. Organ Chart. Här ser man tendenser på obalanser och aktuellt/kroniskt.
4. Treat Top and Bottom Balances.
5. Hos mig blindtarm/hypofys = matsmältning (oroligt ätande hela natten och morgonen).
(Body Viewer med chakra) (Irid med Piggy Back med chakrar).
6. Treat All.
Cybernetics
1. Superlearning går vidare. Måste stoppas.
Timed Therapies
1. Cerebral Fluid (ger ryggenergi, jfr NEC, Spinal). Circulation (tar bort surt pH i musklerna).
2. Return to Main.
Zap
1. Auto Focus Zap for 3 minutes.
2. x eller xx anger viktiga områden att zappa.
3. Balance of Bowel Flora tar lång tid.
4. Plocka de mest akuta från akutlistan. Öka ”treat” från akutlistan med 3, 9 min. Zap. Först
kontrollera IRT. Zappa. Sedan kontrollera IRT.
Quick Therapy
1. Quick Therapy på slutet om man har glömt något.
2. TMJ ur balans.
3. Start Patient Rx.
Auto Trivector
1. Ur programmet Feedback Meridians.
2. Close.
3. Auto Trivector (ger energi. Thomas A. säger att det är ett viktigt program; ladda batterierna
i Conductance, Capitance, Inductance).
4. Kryssa för Use Electro Chelaton Boost.
5. Start.
6. Man kan köra Trivector flera gånger.
7. Ta inte gärna Trivector första gången. Dock i samband med Auto Meridians. Följ
rekommendationerna i rött och gult
8. För mig blev det Improvment is Excellent.
9. Corrected. Many Aberrants, not all.
10. Ta vanligen 2–3 ggr Trivector med utmattade.
11. Gul skylt med behandlingsförslag.
12. Close.
Varhope for injuries
1. Om skada är aktuellt.
Body and Face
1. Chakraanalys.
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Cranial Sacral
1. Jfr Quick Therapy
2. Test and Treat All. Några blir svarta, andra blir grå. De grå är åtgärdade.
3. Ta om Treat All tills alla blivit gråa.
4. En kraftfull terapi.
5. Heidi har Caranial Sacral alltid på vid behandling.
Homotoxiology
1. Info Click first.
2. Left högre än right. Negativa högre än positiva vid god hälsa.
3. Xenobiotics.
4. Treat Top Five.
5. Om inte Treat Top Five tar man individuellt efter listan och dubbelklickar på berört område
(dubbelklicka på texten).
6. Close.
7. Allt efter det att något problem är för handen behadlar man detta efter de rubricerade gula
fält som dyker upp. Exempelvis huvudvärk med neurodermal.
8. Ange i Hold en lingvistisk riktning för avgiftning, exempelvis nerver.
9. Continue Test Nosodes.
10. Treat top Five eller ta det specifika.
11. Flera satser i gult dyker upp. Tryck på det som passar, framför allt om satsernas innehåll
upprepas.
12. Dubbelklicka på Stress. Rectified 66%. Behandla detta med dubbelklickning om det dyker
upp i satserna enl. ovan.
13. Close.
14. Proceduren kan upprepas.
15. Tillbaka.
16. Neuro.
17. Continue.
18. Ta Stress.
19. Ju mer obalanserad (förgiftad), desto högre växer stapeln från botten upp i panelen.
20. Miasm. Man drar till sig obalanser som inte är genetiskt nedärvda. Jfr dock japaner.
21. Hos mig Mental Factor. Här Rectified. Inte alltid Miasm det första som man tar. Miasm är
bara en tendens.
22. Close.
23. Stimulate Detox.
24. Start Allopathic Drug detox om patienten måste avgiftas från syntetika.
25. Detox går tre minuter. Detoxen måste upp 80–100%.
26. Therapy Over.
27. Close.
28. Rectified 101.
29. Ta om Stim. Detox om det är nödvändigt.
Superconscious Reduction Panel
Auto Frequency Program
1. Start.
2. Retest All. Organen blir stimulerade och ökar förmågan att ta emot specifik behandling. Ett
bra program för organen.
3. De som har ”Can not fix”, tryck igen för att få bort.
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4. Rife Geenerator (ett program i programmet). Epstein Barr 655–665 (dvs. upper–lower);
Scalar 24.00000, 24.00000; amplift 33; Set 120. Microorganism (bakterier, maskar) med
Wobble.
5. Automatic Interaction.
6. Sätt 1 min. Sedan välj 0 min. SCIO:n kör själv igenom programmet.
7 Start.
8. Är Resonance i IRT högre än Reactivity, då kör på med Zap 3 min.
Akutlistan
1. Rife specificerar bakteriefrekvenser (svampar, bakterier, maskar).
2. Sök på namn eller ett nummer.
3. Vid ett nummer, exempelvis 1850, 1894, 6011, 3546, 1967 för Epstein Barr och CMV
(cytomegalovirus), typiska för utmattningssyndrom, skriv in i Search. Tryck på Go to. Nu
kommer den specifika Barr eller CMV upp. Epstein Barr kommer från vattenkoppor, ett
herpesvirus, förkylningar, helveteseld.
4. Ta en IRT. Om toxisk, öka Treat med Zap 3 min. eller 9 min. beroende på toxiteten.
5. Tryck på Back Flower eller Flower Essence. Då kommer listor upp som för klienten är
relevanta med dessa ”flowers”.
6. Tryck på Hold Test Item on Tray.
7. Då kommer ett antal förslag fram med gul text. Dubbelklicka för behandling av Barr och
CMV.
8. Denna process är giltigt för många problem, t.ex. stress, sömnsvårigheter.

Specifika behandlingsprogram, nedan
1. Kontrollera i Heidis material kopplingar till Body Viewer, Irid, Dictionary och akupunktur
samt frekvenser.
Sköldkörtel (hypothyroid)
1. Kör det vanliga generella, enligt Heidi. Således framför allt:
2. Akupunktur.
3. Disease Dictionary (skriv in hypothyroid).
4. Body Viewer, Irid. Se Heidis material.
5. Short Sarcodes Rx.
6. Ear+etc.
7. Endokrin bild.
8. Behandla.
9. Akutlista. Adrenals, pituary, hypothalamus.
10. Kidney.
11. Nutrition Hormoner (kvinnliga).
12. Stimulate Hormones.
13. Timed Therapy. Thyroid Dysfunction.
14. Så specifikt in i hormonerna i akutlistan.
15. Ta IRT om detta hormon är relevant. Jfr Barr och CVM ovan i akutlistan.
16. Autozap i 9 min.
17. Ta en ny IRT. Om Resonance är högre än Reactivity, då fortsätt (toxiskt).
18. Vissa kan ta 21 minuter.
19. Ta homotox på sköldkörteln.
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Depression
1. NLP
2. Unconscious Reaction.
3. Mental+Factor.
4. Ta fram Depression och behandla i 10 sek. Zap.
5. Ta fram serotonin (transmittorsubstans) eller dylikt och behandla i 10 sek. Zap.
6. Balansera högsta och lägsta.
7. Akutlista: sök serotonin.
8. NLP.
9. Therapy Depression.
10. Även Bi-polar Depression (manisk/depressiv).
11. Individual NLP.
12. Kryssa för Depression.
13. Beskriv i fält det specifika.
14. Bläddra igenom och stanna vid det relevanta.
15. Start.
16. Man ska veta vad man ger sig in på. Depression är inte samma sak som ångest.
17. Spinal.
18. Test+Treat 3 ggr.
19. NEC i ggn (Love 50 högre än Frustration).
20. Timed Therapies.
21. Cybernetics (Psycic Treatment).
22. Akutlista. Sök på Depression.
23. Dra uppgifter till hold. Ta IRT. Behandla med förstärkt Zap. Behandla med Flower (Hold
test Item on Tray).
24. EEC/ECG.
25. Patient Superconscious Rx. Skriv in Depression.
26. Nutrition. Skriv in Depression.
27. Gula band dyker upp för behandling: dubbelklicka.
28. Sök i Dictionary.
29. Relevanta Irid och Body Viewer.
30. Detox bör ha 24 V och 2 amp.
Hormoner
1. Norskt progesteron.
2. Akupunktur.
3. Nutrition. Female problems.
4. Behandla.
5. Balance Hormones.
6. Balance ovaries.
7. Cybernetics. Hormon Balances.
8. Timed Therapies. Femal Hormones Balances. Stimulate Female Fertility.
9. Sportprogrammet. Flera hormonrer. Välj och stimulera det relevanta.
10. Sök PMS på akutlistan (hormoner). Ta IRT etc. Zap om nödvändigt. Behandla med
Flower etc.
11. Ta fram Emotions.
12. Return to Main.
13. Body Viewer: Endocrine.
14. Akutlista. Sök på östrogen etc. Kortisol etc.
15. Body Viewer: det manliga/det kvinnliga.
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Sömnlöshet
1. Stress.
2. EEG/ECG.
3. Cybernetics. Relax and Sleep Treatment.
4. Akutlista. Skriv in sleep. IRT etc.
5. NLP. Neurotransmittorer. Melatonin. Sök melatonin på akutlista. IRT etc.
6. Sök på insomnia.
7. Return to Main.
8. Timed Therapy. Pineal (epifys) pituary (hypofys) och hypothalamus.
9. Nutrition.
10. Stabilize Hormon Therapy (pinal, pituary).
11. Använd Stabilization eftersom man inte vet om det ska minskas eller ökas.
12. Stabilisera i 3 minuter.
13. Risks Profile.
14. Amino Acids (serotonin).
15. Mineraler. Ta mineraler på kvällen. Gott mineralupptag stärker sömnen. Mineraler
balanserar.
16. Tryptofan ligger på två ställen i minerallistan. Ska ligga på 60–100. Behandla genom att
dubbelklicka. Se Rectified till 100%.
17. Akupunktur, se Heidis material.
18. Se Disease Dictionary, Body Viewer.
19. Ta homotoxiology, detox.
Huvudvärk
1. Gå igenom det vanliga först (enligt Heidis program).
2. Spine.
3. Test+Treat 3ggr. 1 gn NEC. Love 50 över Frustration.
4. Muskler, nerver, lymfa, pain, bones och circulation. Högst 3 ggr, trots lågt Rectified. Pricka
för främst Neck and Head. Låt alltid stå på 0 min.
5. Nerves. Ett förslag kan komma upp. Kryssa för och behandla.
6. Start treatment.
7. Body Viewer: skalle, hjärna, muskler. SCIO therapy, Foci Treatment. Organ med Muscles
of Head.
8. Irid. Brain, Head and neck, Cranial Bones, Cranial Nerves.
9. Treatment over vid Spinal Bones etc.
10 Circulation. Kryssa för Venous System. Treat Arterial System.
11. Dermatorm är viktigt att gå igenom. Homotoixiology även.
12. Irid: Atlas Cranial Cervical, Cervical Vertebrae.
13. Acupuncture.
14. Cranial Sacral.
15. Homotoxiology. Nerval Dermetal. Specifikt för Mercury (pineal).
16. NLP.
17. Unconscious Reactivity.
18. Sätt ålder på klienten. Skriv in.
19. Treat emotional Profile above.
20. Disease Type. Tryck på något moment för behandling. Tala med klienten.
21. Skriv in i grön panel.
22. Disease Path. Diskutera. Dubbelklicka för behandling. Kör ett antal ggr för 100%
Rectified.
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23. Om alla ska tas, Treat Profile Future. Ta 1 min. Länk till sköldkörteln.
24. Gå tillbaka till minnen, trauman, mediciner.
25. Gå vidare igen till Spinal eller Homotoxiology.
26. Cervical. Short Sarcode Rx. Pricka i bilden. Piggy Back.
27. Close.
28. Gå till Homotox hur starkt den har påverkat kroppen; disposition i rött är ett allvarligt läge
mot neoplasma och cancer.
29. NLP.
30. Mental Factors+ Emotion Chart.
31. Value of Emotions.
32. Value of transmittors.
33. Test+Treat Emotions with phase Stabilization. Love 50 över frustration.
34. Höga värden kan klickas för. Dessa kommer ned i en rad. Sätt pilen mellan dessa två och
Zap i 30 sek.
35. Close för att se Rectified.
36. Vid behov, gå tillbaka och gör om proceduren.
37. Neurotransmittors i ett hopp till 190.
38. Make Emotion Chart.
39. Show Emotion (Neurotransmittor Chart).
40. Choice.
41. Transmittors.
42. Therapy; treat Top and Bottom.
43. Här rectified 92.
44. Gå ut.
45. Ta Choice.
46. Akutlista. Sök för Headache. Ascardim. Ta IRT etc. (Zap, Flower Essence).
47. Gå sedan igenom listan för vad som är aktuellt. Ta IRT etc. (Zap and Flower Essence).
48. Försök även med Migraine. Testa och plocka ut.
49. Autozap på 5 min. Sök Rectified till 100%.
50. Vitamin B 5 . Jfr Fit Line i pulver som kroppen direkt tar upp (har gått igenom
matsmältningen).
51. Huvudvärk och migrän ger högt blodtryck. Sök på hypertension i akutlistan.
52. Cybernetics.
53. Start Auto Pain Correction, Start Neurological Repair, Oxygeneration Stim (surt pH).
Start Auto Hormon Repair.
54. Go to 653. Akutlistan.
55. Return to Main.
56. Disease Dictionary. Slå på Headache.
57. I agree.
58. Go to Dictionary.
59. Load Dictionary.
60. Sök Headache.
61. Gul skylt, välj!
62. Homeopathy väljs främst.
63. OK. Reveal Text.
64. Välj minuter.
65. Treat.
66. Sedan AutoTreat.
67. Close.
68. Gul skylt.
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69. Electroacupuncture + Bio. Följ båda att rekommendera.
70. Reveal Text.
71. Treat, Autotreat.
Stress
1. Stress. Biofeedback (program).
2. Reduce Stress in nerves.
3. Reduce stress in spine.
4. Deep muscle relax.
5. Misc. Stress Reduction.
6. NLP. Superconscious Reaction. Treat Disease Path. Part of Old Traumas.
7. Relaxation Pulse.
8. Stress Reduction.
9. En stresstablå som kan nyttjas för att skriva in info.
10. Mental Factor+Emotion Chart.
11. Value of Emotions.
12. Value of neurotransmittors.
13. Test+ Treat med dessa två separat.
14. Markera höga värden, Zap för 10 sek. för både Emotions och Neurotransmittors.
15. Gör en terapi Top and Bottom.
16. Superconscious Reaction Panel.
17. Auto Search.
18. Skriv in.
19. Spine.
20. Test+Treat 3 ggr. NEC 1 gn. Love 50 högre än Frustration.
21. Bone, circulation, nerves, pain. Högst 3 ggr. 1 min. Neck and Head, om relevant.
22. Akutlistan: Emotions.
23. Behandla med Flower Essence, se ovan.
24. Body Viewer. Old Traumas. Therapy (Stress Release). Endocrine, Adrenals. Motsvarande
i Irid.
25. Disease Dictionary. Slå på Stress. Behandla som i akutlista (IRT, etc.).
16. Nutrition.
17. Calculate.
18. Stress+Cortisol.
19. Blodtryck i ECG; 5 minutes Blood Pressure. Sök i akutlistan på Hypertension.
20. Stimulera njurarna i Spine, Timed therapy, Short Sarcode Rx och Cybernetics. Jfr Body
Viewer, Irid.
21. Adrenal stimulation.
22. Adrenal Balance.
23. Body and Face.
Dental Program
1. Start Info Exchange.
2. Load Info Dental Nosode from Main. Load Info Dental Isodes by Values
3. Load Info Dental Isodes from main.
4. Load All Dental Nosodes by value
5. Load All Isodes/Dental Sarcodes by value
6. Sätt pilen på det mest markanta. Ett värde på 100% är viktigt att beakta. Värdet under 70%
lämnas.
7. Test.
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8. Zap i 3 min. till Repaired Rectified 100%.
9. Tänderna har länkar till andra organ. Amalgam är besvärligt. Jfr Homotoxiology.
10. Body Viewer (Organ, dentition). Irid (tooth). Dictionary (tooth).
11. Teeth Tables.
12. Tryck på talet.
13. Teeth Chart.
14. Pulsera snabbt Add Five så att endast 5 röda kvarstår. Behandla till Rectified 85–100.
Växla om till vänster, om höger och tvärtom.
15. I botten på panelen står länkar till andra organ.
16. TMJ Scan.
17. TMJ Scan Total.
18. Scan and Treat Page. Tryck tills det röda är borta. Gå över samtliga i övre gardinen.
Nyttja Scan and Treat i vänstra hörnet.
19. Information.
20. Test Cliffort Report.
21. Current Clifford Results.
22. Search for foci. Test and treat.
23. Memos.
24. Report Memos.
25.Therapies.
26. SCIO Treat Memo Items.
27. Start Dental Treatment (siffror på boxen).
28. Gå till Rectified 100%.
29. TMJ.
30. Show TMJ Nosodes. Sarcodes?
31. Start TMJ Test.
32. Övningar vid testet (protubed etc.).
33. Behandla obalanserade värden. Checka om dessa värden är relevanta. Över 200 är
problematiska. Behandla 3–4 ggr.
34. Therapies.
35. Balance Muscles Rx.
36. Pain Reduction.
37. Nerval Repair.
38. Trauma Repair.
39. Memos.
40. Report Memos.
41. Therapies.
42. SCIO Treat Memos. Eller gå till Information och klicka på Close.
50. Start Dental Treat.
51. Rectified 100%.
45. Dubbelklicka på End Dental.
46. Dubbelklicka på Close (Scio Box Workning). Annars hänger sig SCIO:n.

10–11 maj 2010
Fit line Raufossvegen 40, bygn. 120. N-2821 Gjövik. Tel. +47 62 35 70 70 www.fitline.com
Harmonizer.no (strålning) Thomas A.
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Övrigt från mötet i februari
1. Irid: högerklicka på ikon för att sluta eller klicka i högra krysset.
2. Resonans måste bli lägre för bakterier i IRT.
3. Remedies, exempelvis Bach Flower. Om Rectified 100, då OK. Låg Resonance har inget
värde.
4. Intensify Q Indetermency. QIF med ett klick 20, två 40. Vid Subspace 80–90. Eller
Activate All och hela dialogtutan/gardinen aktiveras.
5. Original Sarcode Results visar Sarcode Rectification and Current Sarcode Risks när Risks
Profile och Detox är klar.
6. Meridian Therapy EX-HNIO ger pH-balans. Kanske HNIOD?
7. Andningsövningar (Anders Olsson). Sympatikusnerver genom att andas i näsan och hålla
kvar länge. Parasympatikus genom att ”väsa” sakta ut luften och hålla kvar. CO 2 håller kvar
pH. Fel att andas ofta med öppen mun. Öva 3 ggr 5 min. varje dag.
8. Diffusion av C0 2 från cellerna till en röd blodkropp: H+ + HCO- 3 ←H 2 CO 3 + H 2 O. H+ är
en röd blodkropp i vävnadskappilär.
9. Koldioxid och vatten reagerar och bildar kolsyra (H 2 CO 3 ) som i sin tur sänder ut
bikarbonater (HCO- 3 till hemoglobin (Hb-) och bikarbonat diffunderar ut i plasman.
10. Vätejoner (H+) lossnar från hemoglobinet och slår ihop med bikarbonat som har
diffunderat in i den röda blodkroppen. Kolsyra bildas och därefter koldioxid och vatten.
11. Diffusionen av koldioxid från en röd blodkropp till luften ui i lungorna.
12. H+ + Hb ←Hhb: H+ + HCO- 3 →H 2 CO 2 →CO 2 + H 2 O
Bioterrain i EEG/EGC
1. Cirkeln är dagens resultat. Kvadraten är resultatet från den sista behandlingen. Den svarta
figuren visar förbättring eller degenerering. Rörelserna till vänster visar detox och
regeneration. Rörelserna till höger visar toxicitet och degeneration. Rörelse upp visar
blockeringar eller stress, rörelser nedåt visar degeneration och metaboliskt fel. Den röda
figuren visar oxidation mot pH. Rörelser till vänster visar bas och rörelser till höger visar
oxidativ förbättring. Rörelser upp visar alkalinitet och nedåt aciditet. Normen befinner sig
runt nollpunkten.
2.
virus

kvalster

svamp

fält 2

fält 3

fält 1

fält 4

bloddegeneration

3. Bioterrain förändras dynamiskt i relation till biokemiska mönster som i sin tur bestämmer
hälsa och sjukdom. Bioterrain värderar kroppens biologiska och bioenergiska terräng.
Bioterrain mäter och avslöjar klientens biokemiska riktning före symtomens uppkomst, något
som i sin tur bestämmer vad som sker under symtomen.
4. Systemet förser analysen objektivitet hos klientens närings- och biokemiska status i
följande områden.
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5. Fria radikaler som kan skada och kan leda till degeneration med sjukdomar som följd,
exempelvis utmattningssyndrom, allergier, artrit, höjda kolesterolvärden, hjärtsjukdomar.
Testet indikerar den faktiska skadegraden på cellerna av fria radikaler. pH-saliv som
upptäcker djupare nivåer av fysisk och mental stress, vilket försurar, något som reducerar
kroppen på viktiga mineraler.
6. Miasm= olika åldersskillnader i Bioterrain
7. Therapy ligger i bilden.
8. Blockage ↑; detox, regeneration ←; detox, degeneration →; degeneration and metabolic
error ↓; oxidation, loss of →; alkaline ↑; acid ↓.
Viktminskning
1. Timed Cybernetics vid Additional Adipose Break up.
2. Starta Adipose Dissolve Treatment.
3. Zap bakterier, svampar, virus med lågt Resonance från akutlista eller Zap the 5 upmost ur
gardinen.
4. I NLP Disrupt the Hypothalamus Bladder Connection som skiljer närings- och
energiabstinens från realt behov. Att inte äta som stressbeteende. Rectified 100.
5. Kontrollera transmittorer i värde. Zap i 30 sek. till0 Rectified 100. Acetylkolin, GABA,
serotonin, dopamin.
6. Nutrition; peptidläckage (Enzym stim). Om lågt Rectified, ta Enzym increase. Samma
gäller för hormoner. Hormon- och enzymbalans i Nutrition. Rectified 100.
7. Timed Cybernetics Blood Suger Dissolve.
8. Treat Diabetes 2 minutes. Därpå dyker flera knappar upp som, Stim Fat Acids, Insuline
Quality. Ta Treat.
9. Parasympatikus och sympatikus i EEC och i Cybernetics.
10. Electrosmog i Homotoxiology (mobil). Amalgam (Hg) förstör myelinet. Hg elektrifierar
myelinet och ger nervsignaler som skapar verk genom elektrovibbar. Se även Perverse Energy
Patterns i Risks Profile.
11. Ta bort kolhydrater i Nutrition. Se Cybernetics. Så även Plio Morph och Disease
Dictionary.
12. Sockersug, se Fit Line.
13. Body Viewer: Movie Program. Start Info Exchange. Program Start Disease Path of Old
Trauma. Organ: Systems/Digestive.
14. Stomach, Digestive, Liver i Timed, Spinal. Small Intestines (Timed, Cybernetcis,
Dictionary, Nutrition). Enzymes, Hormons Stim, Bladder.
15. Therapies: Anti Inflam. Auditory.
16. Stim Nutritional Absorption.
17. Energy Boost.
18. AFE Auto Focus, Emphasis on Inflamation.
19. Homophatic Extras; isodes 700, 621, 3425, 6564, 9143, 7453, 6222, 315, 8649. Dubbelt
steg mellan siffersekvensen.
20. Zap. Test Auto Focus Zap/Auto Zap Celulite.
21. Test Auto Focus Zap infection. All Top Patogenes, 12 min.
22. Zap Top Viruses 5 min, Worms 5 min, Bacteria 5 min, svamp 5 min.
23. Timed: Music Superlearning.
24. Search från restpanelen: ”weigh loss” eller ”appetite”. Ta IRT, behandla, öka zap.
25. Rife.
Hypertension
1. Autonoma nervsystemet i EEG.
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2. Introspect om artärer.
3. NLP, stress.
4. PTD; hypertension 45 min/dan.
5. Cybernetics: parasymp. Stim. EIS visar processer, funktioner. Introspect visar organ,
bakterier, maskar.
6. Disease Dictionary i gardinen, sedan nere i botten. Följ OK, Accept, Load Dictionary.
Sedan momenten nedan. Ta Electroacupuncture. Bioresonance som går bra för det mesta.
Tryck OK. Reveal Text.
7. Sök frekvenser i den text som dyker upp för 1 kg. 555 hz (hypertension); sätt 1 physical
body; sätt tid; treat som går till Rectified 100. Autotreat. Allt återigen för alla i texten
uppgivna frekvenser.
8. Dark Field.
9. Blood Treatment. Här rensas blodet, t.ex. kolesterol. Start. Sedan Rectified till 100.
10. Candida Albican, aspergillus. Restless legs vid mycoplamer (bakterier, svamp); diffus
lunginfektion.
11. Plio Morph ger cellmutationer. Tropik = cancer. Röda blodkroppar i högt värde = anemi;
blodplättar i högt värde = trombocyter.
12. SCIO Pulse, AFE, i Blood Cleanse. Den är bra!
13. Njurarna; angiotensin. Sök ”angi” i akutlistan.
14. Hjärtat har Hg. Sök i Homotoxiology.
15. Muskelspänning i Spinal. Ta IRT. Circulation i Timed, Cybernetics.
16. Sök ”hypertension” i akutlistan. Ta IRT.
17. Akupunkturpunkter, se Heidis kompendium.
18. Biofeedback i gardinen. Ta Additional. Blood Pressure Stim. Fotbad till dessa terapier.
Homotoxiology
1. Homotoxiology. Se på tarmen. Tillför probiotika i alla händelser. Aktiv, joghurt. I dl/dag.
Se i hälsobutiker.
2. Info click. Right spin: left ska vara högre än right: Negative har högre värde än positive
magnetic.
3. Homotoxilogy om föregås av Risks Profile, så ”lyser” det (indikeras) i Homotoxiology.
4. Klicka exempelvis på Organ dermental. Det gröna fältet upp till vänster bär även på info.
5. Skriv in i Hold, exempelvis ”stomach”.
6. Continue Test och en tabell visas.
7. Treat Top Five. Även specifikt nedan en efter en. Rectified ges, helst 100. Det är viktigt att
Resonance går ned vid bakterier, virus, toxitet (amalgam). Värde för Resonace under 70.
Amalgam minst 15 ggr.
8. Se på gula listor om något går igen. Här ”sicous”. Tryck på denna tematik. Tryck mellan
orden behandlar hela raden. Rectified ges, helst 100.
9. Längst ned ligger känslor som även kan behandlas.
10. Det finns en generell behandling, Xenobiotics.
11. Längst ned i gardinen, ett AFE-program; Start Detox Pulse. Här är det viktigt med
Rectification 100. Sluta med End Detox Stim. Sedan Close.
12. Mucodermal och Alimentary Tract, Duodem Tract är viktiga att behandla.
13. Hold. Skriv ”stomach intestines”.
14. Vad som ska avgiftas kommer upp i grön ruta. Organ, symtom, substans. Close.
15. Ta om proceduren för tungmetaller etc. enligt listan.
16. Stimulate Detox. Percent successful visar hur långt detoxen har gått. Ta om flera gånger.
Minst 2 ggr. Blir rutan röd stoppas detoxen.
17. Therapy Over. OK.
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18. Close.
19. Sedan till Rectified percentage. Om lågt, gör om.
20. Allophatic detox om syntetika. OBS. Man måste veta vilket syntetika som skall tas bort.
Allergier
1. Först klart med matspjälkning i Nutrition, Cybernetics, Timed och Homotox.
2. Sedan energier i Therapies (auto), NLP, Varhope, Cranial Sacral, Short Sarcode Rx och i
Timed. Så även EEG, EGC, Spinal, NEC.
3. NLP. Tryck på Therapies i gardinen. Emotional Allergy Release.
4. Ta B 5 . C-vitamin.
5. Spinal/Timed/Short Sarcode Rx: lever, bukspott, hypothalamus, hypofys.
6. Vätskebalans måste man själv tillföra.
7. NLP: Mental Factor; transmittorer och känslor. Zap till låga värden för GABA, acetylkolin,
serotonin, dopamin.
8. Test + Treat, jfr NEC.
9. Unconscious Reactivty.
10. Allersodes: Hyper Reactant.
11. Organize by value.
12. Kontrollera om allersodes kommer upp som stämmer med klientens påståenden. Ta det
tematiska. Det översta i grönt ger även indikationer.
13. Testa Individual Test. Om över 70, ta Hyper Reactant Info Report. Töm rapporten från
föregående om så är nödvändigt.
14. Dubbelklicka och detta kommer in i Report.
15. Gör om vid behov.
16. Fyll in ”tomat” i Search och tryck på Search Matrix och substans söks.
17. Inte fler än 10 vid Report.
18. Man kan ta bort genom markering och trycka på ”-” i gardinen.
19. Hyper Reactant Chart för upp staplar.
20. Under Therapies i gardinen, Treat Allergic Desensitivity. Behandla så många gånger som
det finns staplar. Ej fler ggr än 5.
21. Choice i gardinen för Close.
22. Hyper Reactant Thearpy ger en rosa dialogruta.
23. Klicka på Load Allersodes Report.
24. Allergy Report Loaded.
25. Enter Body Areas of Affection. Sätt in organ med dubbelt mellanslag/mellanrum: symtom
(clogged), organ (nose), sneeze, cough etc.
26. Pricka in Release Mental Fixation, histamin (l-histidine), bäst dec.-jan.
27. Start Desent.
28. Välj 5 min. Gör om 1 ggn. Ger instruktion till patient. Ta bort ljud. Ta behandling 2 ggr.
29. Parallellt med Disease Dict.
Worms
1. Ta akutlistan, fråga. Ta button för worms.
2. Kontakta Scan lab.
3. Ta Disease Dictionary. Gardinen, ned i botten. OK, Load Dictionary. Upp med dialogruta.
Kryssa för Electro-Magnetic. Ta Reveal Text.
4. Epstein Barr, cytomeglaster. E-koli. Heliokopter (IBL). Läs bok om bakterier.
5. Låg Resonans med IRT. Höj Zap till 2 ggr 9 + 1 ggn 3 med Epstein Barr och maskar. Ta
”epi” för Epstein Barr för Search, akutlista. Ta ”angio” för angiotensin (blodtryck). Svampar
2 min.
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6. Exle 7; akupunktur för mask i Short Sarcode Rx eller Meridian Therapy.
7. Rife. Värden i listan exempelvis 334. Ta 329 (down) och 339 (up); scalar generator: 24
000000 för både upper och lower; amplify 33; set program 124; kryssa för Automatic
Intersection. Kryssa för Wobble; tid 1 min., max. 5 min. Tryck på Start.
8. Ta om ett nytt tal etc. enligt listan.
9. Ingen respons i Rife.
10. Homotoxiology för tarmen; e-coli, trikiner, stronggyloyds. Sök på akutlistan. Läs bok om
bakterier.
11. Om worms ska zappas måste man veta vilka det är. Nyttja Introspect. Sök vid Risks
Profile. Sedan behandla under Virtual Dr.
12. Plio Morph har svampar och bakterier i blodplasman.
Diabetes, typ 2
1. Therapy Cybernetics, Timed, Blood Sugar Distress, Treat Diabetes. Denna knapp har olika
underknappar som Fatty Acids, Insulin Reg.
Utmattningssyndrom
1. Epstein Barr. Ta bort.
2. Hypothalamus, hypofys; Timed. Disease Dictionary. Short Sarcaode Rx, NLP, EEG, EGE.
3. Andningsövningar, 3 ggr/dag.
Tinnitus
1. Dark Field ger info om svamp. Plio Morph med dubbelklicka till Rectified 100. Amalgam
(Homotoxiology).
2. Cranial Nerves 8–9.
3. Neuro Dental.
4. Se Heidis kompendium.
5. Omega 3 och mg.
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1. EP:PP = 2ggr kvot av kronisk sur. Fq. P. = <500; RSI = 100–200; CV = <3. Phase angle =
<4.5; varhope 30–50. Lågt A, små chakra, hög V och lågt PA = fara.
2. Auto Freq, Auro Trivector.
3. Vincent.
4. Harness på.
5. ANS/SNS.
6. mg/K
7. Hydration.
8. Syre.
9. Homotox.
10. Strålning, se tabeller.
11. Brain waves.
12. Degeneration (FR, autoimmuna sjukdomar, neoplasm).
13. Holding trays.
14. IRT.
15. Dr Virtual.
16. Patient Superconscious Rx.
17. Disease lexícon.
18. Känt: Akutlista. Om svagt, Treat.
19. Risk: Zap, Risks Graphicon, Treat All, Seyle´s Bar.
20. Group: Sarcodes, Times & Therapy, Sarcodes, Biorythm.
21. Risks Profile; sjukdom, unattended.
22. Ta de tre nivåerna: Risks Profile och auto; biofeedback, akutlista (realt), patient, tema;
sarcodes, NLP, allergies, stress; pain, nutrition, tox, nutrients.
Anti Aging
1. Först Auto Therapy. Sedan klicka på Anti Aging RX.
2. Behandla genom att klicka.
Allergy Programme
1. Lågt värde 20–30. Normalt 40–80.
2. Individual Test. Ett värde över 75 visar på 80%-ig sannolikhet att en maskerad allergi finns.
Risks Profile
1. Klicka på Load Current Patient. Klicka två ggr på ett Item i listan by value.
2. Klicka exempelvis på Amino Acids. Dess reaktivitet visas på en vit panel. Värdena är
svaga. Checka på akutlistan.
3. Dubbelklicka på ett enskilt Item för Resonance och Rectification.
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4. Testa flera Items. The load Report Item. Töm Info Grid i Information (gardin). Nu
förändras IRT till Load Report.
5. Dra ett Item från akutlistan till Info Grid.
6. Klicka på Load Report och därpå Load Report Item. Rosa låda visar ”Report Items loaded”.
7. IRT ändras till Test Report. Klicka på Test Report. Se Reactance etc.
8. Dubbelklicka på ett Risk Item och lägg detta i Hold Tray.
9. Klicka på Redo etc. vad som är relevant.
10. Clicka på Amino Acids om detta är relevant. Amino Acid-panelen visar en rektivitetslista
mot det utvalda riskområdet.
11. Ta Risks Chart.
12. Ta en IRT. Välj olika Zap om relevant (3 min., 9 min.).
13. Tryck på Bach Flower eller Flower Essence.
14. Listor dyker upp med relevanta förslag.
15. Tryck på Hold Item on Tray.
16. Gul lista med förslag. Dubbelklicka för behandling. God behandling för många besvär.
17. Ha alltid Cranial Sacral öppen vid specifik behandling.
Aura
1. Välj Aura-tangenten. Ta Scan All. Därpå Treat Foci. Sedan Cybernetic Correction. Aura
Snags.
2. Rött = energi som bas, starka känslor. Om klar, då positivt. Om grumligt, negativt. Orange
= förhållande, kreativitet, cirkulation. Ibid. för färgstyrka. Gult = intellekt, matsmältning,
vitalitet, självbild. Ibid. för färgstyrka. Grönt = läkning, medkänsla, kärlek till den andra. Ibid.
för färgstyrka. Blått = kärlek, kommunikation, att tjäna andra. Ibid. för färgstyrka. Rosa = för
inre vision. Skär = självkärlek. Brunt, svart och grått anger obalanser
3. EEC-programmet med Subspace Morphic Transforms. Klicka på Start. Acceptera Subspace
Link Ready. Klicka på en gul panel. Korrigerat visas i grått. Icke korrigerade i svart. Klicka
på Start till allt korrigeras.
Biofeedback
1. Misc. till Make Therapies stronger. Välj sätt som EMG (muskel), ESR (hud), EEG (hjärna).
Välj Organ System. Rectification till 94 är OK. Klicka på Click Here to Stop.
2. Unconscious Choice of Therapy i Biofeedback. Terapier föreslås.
3. Piggy Backs från Misc. Olika förslag. Skriv in behov. Samma Item som i akutlistan. Ett
mellanrum mellan varje Item. Klicka på Load och sedan OK.
Eye Programme (Biofeedback)
1. Klicka på Eye Programme.
2. Near Sightness och Far Sightnes slappnar muskler. Relax Vision ger avslappning. Eye
Stimulation. En gul cirkel som klienten tittar på i centrum. Följ sedan den gula bilden med
perifersyn. Third Eye, Stimulate Intelligence och Stimulate Psychic Abilities stimulerar
pannloberna. Två liknande bilder med en man som håller i en panel. Slut ögonen så att du ser
tre bilder och titta i mitten på en. Detta center kombinerar två. Läs budskapet på skärmen eller
titta på bilden. Terapi i 10 minuter. Sedan Stop Eye Programme.
Short Sarcode Rx
1. Eye Diagnostis Rx. Eye points ger olika akupunkturpunkter. Eye strains ger anatomin. Välj
område. Glaucoma Pt Rx. ger stressbehandling. Irridology ger en karta. Eye anatomy. Eye
muscles.
2. Iridology med Choice Visible ger stressade områden.
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Stress Rx
1. Rectification vid 80.
Body Viewer
1. Under AFE finns olika områden, t.ex. General Health.
2. Wife Aura Therapy. Missfärg anger obalanser. Fläckar olika områden för obalans.
3. Olika områden under Manual Treatment of Foci.
4. Energy Boost, Foci Dection under SCIO Therapy. Så även Aura Cleansing.
5. Välj pinal för organ.
6. Välj Programme Start och olika terapier, exempelvis Treat Disease Path of Old Traumas.
Eller Complete Spinal Therapy.
7. Välj även Therapist and Unconscious Choice för det undermedvetna.
Pleomorphism
1. Kolla först akutlistan för blodrelevans. Ta en IRT.
2. Mycoplasma och Ricktesia anger autoimmuna sjukdomar. Mucor anger cancer
3. Candida är enbart för information.
4. Klicka på Plio Morph Panel. Reaktiviteter visas. Kolla med akutlistan.
5. Protis = symbiotiska partiklar. Trombocyter; om lågt värde, risk för proppar. Om högt, risk
för anemi. Thecits = patogena partiklar. Sporoid symplast = Röda blodkroppar med
myccoplasma. Symplast = koagulerade partiklar. Aspergillius = öppet för bakterier.
6. Kolla Homotox och Risks Profile→Virtual Dr. Kolla pH och stress. Kolla lever och galla
(bile). Så även magsäck
Enzymes
1. Autofocus och Zap.
2. Timed, Cybernetics.
3. NLP (Enzymes Therapy).
4. Hydrolysing = digestion. Phosphorylating = tänka. Dekarboxylas = andning. Mutas Ismores
= transmutation. Hydrolases = vatten. Dopamin ska inte vara närvarande. Serotonin ska inte
vara närvarande.
Sarcodes
1. Spinal and Sarcodes och Timed.
2. Short Sarcodes. Ear etc. Välj och dubbelklicka på bild. 40 är toxisk. Rectification vid 70.
Homotox
1. Först Info Click.
2. Klicka på Xenobiotics för att se kroppens belastning. Olika grupper visas. Kontrollera på
akutlistan. Jfr med röda och rosa band eller högsta och lägsta band.
3. Klicka på varje Item för Resonance och Rectification. Rectification vid 95.
4. Klicka på Entangled.
5. Klicka på Treat Top 5.
6. Klicka på Miasm.
7. Välj Phase Type eller Tissue Type genom att klicka. En grön panel visas. Välj ett område.
8. Du kan nu välja Detox Access eller Continue Test Nosode + Isode on Specific Organ.
Klicka för behandling.
9. Klicka på Stimulate Detox.
10. Behandla även lever, mag-tarm, cirkulation, lymfa, njure. Rectification högre än 60.
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11. Akutlista med Go to No.
12. Klicka på Expand Name. Acceptera kommande budskap genom att klicka på OK. Nu en
gul panel. Klicka på Tissue Connection och du är inne i Homotox. Rött = mest reaktiva. Rosa
= mellanläge. Blått = låg reaktivitet (kronisk).
13. SOC påverkas av amalgam, rökning och kaffe.
14. Alarm: V 80–100; A 80–100; R 80–100; RF högre än 5.000 PA; högre än 7,8 och CV
högre än 6; högre än 7. Adaptive 50–80; RF 1–5.000; PA; 5,6–7,8; CV; 3–6;
Chronic/Exhaustive; 30–60; RF 500–1.000; PA 4,6–5,5; CV 3; Degeneration; 30; RF 500; PA
4,5; CV 3 och därunder.
15. The Main Entry ämnen är Sarcode (toxiner) och Toxins (påverkade organ). Klicka på
Phase och sedan Tissue/organ vilket ger detoxpanelen.
16. Lågt A felaktig ämnesomsättning, dåligt näringsinnehåll.
17. pH. Surt? Socker, mineralunderskott, känslor. Basiskt? Hålla andan. Trivector korrigerar.
2ggr EP över P är kronisk surhet.
18. Regular Dysfunction: Organ System (Scalar, Auto Fq.). Energy Management (EEG, pH).
Spinal Energy Flow (Trivector). EEG (Brain functions).
19. Explore the Risks of: Metabolic error (Acidity, Timed Therapies, Vincent Report).
Oxygenation (Nutrition, Enabled, Enzymes). Hydration.
20. RSI 50–100 är normalt. Mer än 200 är underreaktion och mer än 400 så kan inte
kalibrering ske.
21. Phase Angle är kroppens motståndskraft, åtskild från V och A. Låg PA visar celldöd. Högt
visar intakt cellbildning. Således ger PA info om cellinformation, främst mellan lever och
njure. PA förutser sjukdomar, eftersom PA indikerar obalanser. Högt V, lågt A, små chakrar
och lågt PA ger fara.
22. Interface Value ska vara 85%.
23. Om Sarcode, klicka på Sarcode och ignorera hänvisningar. Klicka på Continue Test.
24. Om ingång vid Toxins då ges Phase och påverkat organ. Använd inte Continue Test.
25. Patient Superconscious Rx Panel från Test och sedan Treatments. Klicka på Start
Superconscious Link. Klicka på Tissue Connection och nu dyker Homotox upp.
Causes and Aggravation
1. Visar en bild.
2. Länk till NLP:s Stress Reductions.
Sarcodes in Spine
1. Klicka på Mental Foci. Klicka Test and Treat.
Emotional and Biological Flow
1. Rött visar äldre ärr vid Emotional and Biological Flow.
2. Treat and Test Flow Charts ger en minuts interaction.
3. Superconscious Pick Affirmation ger relevanta knappar.
Orgone Field
1. Välj Biogrowth, Universal och Spiritual.
2. Klicka på Activate Orgone. Lägg till din bön. ELF Magnetic Field visar valda frekvenser.
Schumann är 7.85 Hz.
Unconscious Reactivity (NLP)
1. Klicka på Test till this Age. Klicka på Start.
2. Reset tar bort info.

83
3. Klicka på Disease Type och olika områden för stress visas.
4. Disease Type väljs genom att klicka på knappen. Det är möjligt att lägga in Remark or
further diagnostics.
5. Klicka på Start.
6. Egna frågor: Type in Q:s. Klicka på Yes or No Unconscious Test. Relevant Affirmation
visas.
7. Terapi med Treat Emotional Profile i 1 minut. Tid kan väljas. Helst 2–3 minuter. Max. 15
min. i Test Profile for Time set at Right.
Matsmältning
1. Hold Trays för länkar.
2. Risks Profile (Digestion).
3. Patient Superconscious RX.
4. Spinal, Short Sarcodes, Biofeedback.
5. Nutrition.
Flödesschema
1. Calibration = Stressor dialogue med patienten.
2. Om svårighet att kalibrera, ta Biofeedbacks Stress Reduction.
3. Akutlistan. Undersök akut mot kronisk stress. Om relevant, ta Stress Rx.
4. De lägsta under 100 = god reaktivitet. Om inte, varför reagerar klienten på detta sätt?
Korrelera med Seyle´s Bar.
5. Stressband.
5. Soc 100; 140–160; 10–25 band. Soc 200; 180–200; 20–40 band; SOC 400; 300–400; 30–60
band.
6. Biorytmer (kinesisk, astrologisk).
7. Risks Pofile. Utvärdera med Spinal, IRT.
8. Terapier. Primärt i gult. Sekundärt i rosa. Auto Meridian. Spinal. Auto Varhope (bindväv).
Scalar Auto. Mental NLP (NEC). Auto Fq (organenergi). Auto Trivector (balansera och ge
energier). Auto Color.
9. Biofedback. Timed Enabled. Timed. NLP.
10. Pain, Injury, Nutrition, Pathogenes, Toxins.
11. Varhope Basics → Nelson Report → Therapies → Timed Enabled, Timed, NLP.
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Kathryn Wilson & Penny Fox 2008
Unattendet Quick Therapy
1. Unattended Quick Therapy (s. 36) går igenom de terapier som utförts. Klicka in vad du har
gjort och sätt på 1 minut. Ökar Varhope Improvment betydligt. Dock måste klienten dricka
för att flusha ut toxinerna (s. 126). Jfr s. 39.
2. Test Item on The Tray (s. 39) för att testa resonansen hos klienten. Klicka på Test Item on
The Tray, skriv in The Item och en gul dialogruta ger resultat.
Hold Trays
1. Välj ur akutlistan ett Item eller en subkategori (Worms eller dylikt, färgade knappar), dra
det till den gula eller den rosa Hold tray. Välj en subkategori och klicka på den knappen.
2. En Box vid namn Test Item in Hold Tray som nyss stått i grått aktiveras med svarta
bokstäver under det område som du lade namnet in i.
3. Klicka på denna svärtade knapp. Det valda Item skannar subkategorin.
4. En grupp av gula Items dyker nu upp under Close. Dessa områden korreleras mellan Item
och vald subkategori.
5. Välj med ett klick vilket gult Item som helst och läs de ”tips” du får. Dubbelklicka för 3
sek. Treatment. Se upp för vald Zap 3 min. Gör en Unzap.
Hold Acute Item
1. Hold Acute Item finns i lägre gardin, röd låda under akutlistan. Vilket Item som helst kan
läggas i denna låda om detta Item har relevans för den info som står på de grå knapparna
därunder. Tryck på någon av dessa och SCIO:n ger 4–7 relevanta områden för detta Item.
Märk senare i terapiprogrammen att du kan flytta ett Item från många olika håll i en röd Hold
Bar på akutlistan för en check up. (s. 57)
Harmonic Coupling of Two Items
1. Kontrollera en överensstämmelse mellan 2 Items (s. 58) genom att dra och klicka på båda
Items i den rosa låda nederst på akutlistan med namnet Harmonic Coupling of Two Items.
2. En låda kommer fram: Empty Below, Check for Harmonic and Search Harmonic.
3. Klicka på Check for Harmonic och IRT dyker upp.
4. Klicka på Search Harmonic och en röd Varhope kommer fram. När Varhope försvinner
lämnar den namn efter sig som föreslår länkar.
5. Ny grå låda dyker upp under dessa gula linjer för Emotion Focus och Homo Focus.
6. Tryck på Homo Focus och två nya knappar dyker upp; general Focus och Top 6
Homophatic.
7. Tryck på de återstående knapparna (Emotion, General och Top 6). Dubbelklicka för
behandling. Enkelklicka för länkar.
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Auto Frequency Therapy
1. Vid ”Cannot fix” (s. 66) klicka på de små fläckar/punkter som säger ”cannot fix” tills
korrigeringen sker med svärta. Varje Item kan inte åtgärdas på denna plats utan i speciella
program.
EEC/EEC-programmet
1. Vänstra kolumnen, Wave Speed. Beta ska vara högst i början av terapin (ss. 89–90).
2. Högra kolumnen skall vara över 40 med normal därutöver med 10.
3. Hoppa inte mellan kolumnerna!
4. Wave Speed är bra mot sömnlöshet. Klicka på vad som ska behandlas. Tryck sedan på Stim
Brain with Wave Form i 2 minuter.
5. Pattern Type. Välj det högsta numret i högra kolumnen och tryck på Treat Clicked Item.
6. Attention Deficit Disorder ökar på styrkan om den behandlas först.
7. Den gula boxen anger känslolänkar till hjärnvågor som måste arbetas bort. Är det flera, gå
till NLP. Se även chakra-, och aura-programmen.
8. Starta. Välj näst högst och arbeta dig fram till att Normal är 10 över övriga som måste vara
40 eller därutöver.
9. Attention Deficit, Brain Fatigue, LEAP är höga, tryck på Attention Deficit Panel och
besvara frågorna.
10. Calculate/Continue. Klicka och följande panel dyker upp.
11. UHF Disorder upptäcks i Reticular Formation kan dyka upp. Tryck på Continue!
12. LEAP general Learning Repair, klicka för problem med ADD, ADHD.
13. Klicka på den region som är relevant till Temporarily Rectified.
14. Läs om Brain Wave s. 91.
Short Sarcodes
1. Klicka på nummer under 60 och över 100. Rectified Number ska vara högre än Resonance
(s. 109).
Allergi
1. Under 40 svarar inte och kan vara allergisymtom (s. 111).
Cranial
1. Fortsätt att klicka tills Piggy Back finns utanför bilden eller att den har försvunnit (s. 113).
Spinal, muskler
1. Ju fler terapier man kör ihop, desto tidigare flippar programmet (s. 116). Högst 7 minuter,
men försvånas inte om programet hänger sig.
NLP
1. Relaxation Pulse bör man ta som första steg i NLP, 12 sek. Se s. 117. Ta Rectified till 80.
2. Unconscious reactivity (s. 118). Klicka på Disease Type och känd typ av sjukdom. Då
uppstår en länk till Disease Path.
Homotoxiology
1. Stimulera njurar och lever innan avgiftning sker (s. 143).
Risks Profile
1. Dubbelklicka för Resonance som ska vara högt. Nummer över 100 och under 60 undersöks.
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2. Järn, bor, zn och koppar måste checkas för Reactivity, Resonace och Rectification (se Risks
Profile).
Soc.
1. Med New Patient finner man Load Patient och Modify Patient och New Patient i rött. Om
info ändras, klicka på Modify Patient, klicka sedan på Save Curent Data
Calibration
1. Calibration Computer Risks Field Modification stabiliserar geofysiken: stress, negativ
energi. Rensa rummet från det toxiska.
2. För 100% Calibration, klicka på Search and Clear Anomalities.
Unattended Quick Therapy
1. Den sista kontrollen. Pricka för val. Tar en minut. Max. 45 minuter. Gärna före varhope
improvement.
Zap
1. Vissa tar lång tid (20 min.) som Chronic Fatigue, hepatitis, lacrose intolerance, bowel flora.
Hypothalamus-Gal Bladder för näringsabstinens.
Superconscious Rx Panel
1. Under Treatment i gardinen (Cause, Cure, Palliatum Panel). Start SuperConscious link.
Re-index
1. Backa ända till startbilden. Sätt musen på nummer i varhope och korrupta nummer dyker
upp. Se Information Re Index, s. 48.
Varhope
1. V = binjurar, IMF; A = hjärna, tungmetaller, rökning, cellvitalitet (bör vara 6).
Akutlista
1. Test an Item on the Tray; klicka och en testbox syns nere. Klicka på den vita lådan ovanför
den rosa linjen och fram kommer Test an Item on The Tray. Skriv in vad du söker. Info nere.
S. 39.
2. En Road Line.
3. IRT: High Purple ger god respons; High Allergy se upp; High Respons ger ett behov. Låg
purple och hög resonance ger toxisk effekt. High R, High A, High Re. = tål inte, toxisk. Mod
R, mod. A, High Re. = en toxisk respons. Low R, High A, High Res. = allergisk, toxisk. Low
R, Low A, High Res. = toxisk respons.
4. Sök på akutlistan. Skriv namn. Klicka på Search. En lista dyker upp. Ta mellanrum före
och efter för att söka specifikt. Ta gärna förkortningar.
5. Titta nere i gardinen för olika terapiförslag.
6. Treat mineraler med Zap-tid.
7. Go to No. Skriv in numret. Klicka på Go to No. Info kommer på vänster sida.
8. Hold Trays. Dra något ur akutlistan in i rosa boxen. Välj några subkategorier (t.ex. worms).
En Treat Item in Hold Tray dyker upp. Klicka. Info dyker upp. En grupp gula tags. Enkel
klickning för info, dubbelklickning för behandling. 30 eller 3 min. utifrån zappanelen.
9. Hold Acute Items tar dit ned till nedre delen och scanna på olika förslag i grå box.
10. Harmonic Coupling of Two Items. Nya två items nere med Harmonic. Tre lådor. Klicka
på den ena, Harmonic, Search Harmonies. Varhope dyker upp. Den lämnar efter sig gula tags
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som behandlas med dubbelklick. Nya lådor ger Emotion Function eller Homo Focus. Tryck
på Homo Focus och fram kommer General Focus och Top 6 Homeopathics. Tryck på
Emotions och General 6. Dubbelklicka för behandling. S. 58.
Terapi
1. Välj alltid det gula förslaget först.
2. Om Allergy och Auto Meridian, så måste man stata med Spinal Therapy för allersodes och
sedan Auto Meridian.
3. Auto Meridian. Testa ett ämne, t.ex. garlic, i en vit låda. En panel dyker upp för att
aktiveras. Klicka på Test. Läs info.
4. Klicka på Qi Diagram. Klicka på nummer under 60 och över 100.
5. Acu Screen visar blockeringar.
6. Acu Picture Program. Klicka. Ta sedan Acu points från Acu Screens. Insert Psych Disorder
& Physical Disorder för att subkategorisera terapin. Insert Point Codes (t.ex. B4) där 11 är
nedskriven för en specifik punkt. Starta. Fortsätt med att klicka fram till Tot Axu Resonance
är över 90.
7. No more Therapy suggested betyder att SCIO:n har inga andra förslag.
8. Auto Fq:s cannot fix måste ordnas med andra program.
9. Holistic Therapy (s. 68…) kan subkategoriseras för organ, sjukdomar. Sätt Electro
Chelation Boost. Klicka på Start. Info dyker upp. Välj mellan Continue och Correct eller
Trivector Starta Deficient Items dyker upp i en gul box i övre högra hörnet. Koppling till
DNA-programmet.
10. Färgterapin stannar på den färg som är lämplig för dig idag.
11. Seyle´s bar: Alarm det som kroppen reagerar emot; Adaption, det som kroppen ignorerar.
Exhaustion, det som kroppen inte längre kan skydda.
12. Act Picture (s. 76). Klicka på ett Item i nedre vänstra delen. Treat till Rectified 95.
EEC, EGC
1. Wave Brain. Beta högst till en början. Arbeta inte med Wave Speed och Brain Pattern
samtidigt.
2. Gul låda i Brain Pattern måste bort (känsla och hjärna). Gå till NLP, Spinal, chakras.
3. Attention Deficit; svara på frågorna. Calculate. Olika förslag. Klicka till Rectified 95.
4. Deep Brain Assymetri, Alzheimer och Parkinsons, Wilsons är metabola sjukdomar.
Spinal/Risks Profile
1. Original Sarcode Results. Rectified större än Resonance. Ger nya resultat efter Risks
Profile. Zap efter Risks Profile.
Allergier
1. Test Allergy Group Again, klicka. Korrekta nr och i röd box huvudsaklig info.
2. Klicka på Individual Allergies.
3. Do you want to empty reports? Klicka Yes.
4. En svart panel öppnas.
5. Individual Test. 80 är gränsen. Under 40 är kronisk. Behandla det kroniska i akutlistan med
IRT.
6. Organize Allergy by Value eller Organize Allergy by substans: klicka.
7. En förändring från det fenola till föda. Klicka in i boxen. Ju flera klickningar, desto längre
tid tar terapin.
8. Allergy Therapy. Klicka och en rosa panel blir tillgänglig.
9. Close grön panel, gå till Spinal. Closa Spinal för att nå den rosa panelen.
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10. Load Allergy Reports.
11. Klicka på 6 piggybacks som du vill lägga till i behandlingen.
12. Lägg till 20 sek. för varje terapi.
13. Start Desensitization.
14. Closa, gå tillbaka till Auto Meridian.
Cranial Sacral
1. Klicka så att den röda cirkeln hamnar utanför.
Biorytm
1. Klicka på atomen eller på gult centrum 10–11 ggr och en grön panel dyker upp. Partnerns
namn och födelsedatum. Calculate Compability. Fuse Consciousness together.
NLP
1. Brain Scan. Först Reticular, sedan Collusum och sist Cinguale.
2. Show Emotions/Neurotransmittor. Testa till Rectified är över 50.
3. First Calculate. Klicka OK. Basic Homeopathics först. Nut. Balance med Rectified över 85.
4. Good Foods, ljusblå. Klicka för förslag.
Risks Profile
1. Detox efter lever, njure, matspjälkning, lymfa.
2. Klicka på det högsta numret.
3. Klicka på det högsta riskområdet. Reactivitetsboxen bör vara över 90%.
4. Ta några ur den blå linjen för att subkategorisera terapin. Ju mer av detta item som
representeras i linjerna desto starkare samband.
5. Titta på länkar till relevanta organ eller system. Entangled.
6. Blod. Tryck på Recommended Action, sen Conscious Scan of Blood. Red är det viktigaste.
Klicka på OK, klicka på den vita cirkeln och relevant info ges. Klicka på QXCI. Treat Items
Above 3 ggr. Se Rectified under Blood Treatment.
7. Pleo Morph anger RB-nedbrytning. Över 100 och under 60, klicka.
8. Nya färger i Spinal efter Risks Profile. Rött anger starkare korrelationer. Rosa mindre stark.
Homotox
1. Med en gång får man från Risks Profile se de flesta ingångar.
2. Välj item i Phase. Välj röd.
3. Ta Tissue Type, exempelvis. Rött är klientens undermedvetna, rosa är ett val, blått är
kronisk. Kicka på en av dessa färger och du förs in till nästa panel.
4. Klicka in det organ eller kategori som du hade valt i den gröna boxen. Välj kanske den blå
(Kathryn Wilsons förslag). Klicka på HOLD. Skriv in.
5. Klicka på Detox Access för att fortsätta.
6. Xenobiotics med 60 och 100. Terapi med dubbelklickning i de gula linjerna. Sök det
tematiska.
7. Treat Top Five. Close för att komma till detox.
8. Grön panel med info om de högsta allersodes och isodes. Lägg in info i blå box.
9. Klicka på Stimulate Detox.
10. Välj om så önskas allopathic detox.
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Animal
1. Main Screen till Demographics.
2. Click Animal Testing.
3. Select Animal. Click Load and Close,
4. Sätt in namn, födelse som vore det normalt. Ge ungefärliga data vid okända fakta.
5. Kör Calibration och Test.
6. Test, Program, Cranial Sacral/Reflexology/Animal ger Animal Reaction. Ikoner på övre
panel ger för olika djur specifika kriterier.
7. Två skärmar: Physical Foci och Potential Causes.
8. Klicka på Nosode eller Isode.
9. Klicka på Potent Scan.
10. En gul panel dyker upp om näring. Värden över 80–90 ger brist. Tänk på djur som får
dålig ”husmanskost”.
11. Terapier kan användas. Amygdala = aggressivt beteende. Dessutom kan 20 second Rx
användas.
12. Klicka på en substans för att ladda substansen i nedre Hold.
13. Klicka på 20 second Rx of last clicked för behandling.
14. Reset Homeophatic för att rensa boxen.
15. Animal Testing. Välj djur genom Animal Testing Button.
16. Välj Animal Type och sedan Load and Close.
17. Det finns djurspecifik info på Animal Panel:
Test/Program/Caranial/Sacral/Reflexology/Animal.

Morris ”Bernström” den 5 juli 2011
Aggressiv, arg, ont i ögat, tjocktarm.
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Dr Klara Hilf 2011
0036 20 327 17 36. Dohány ut. 16–18. 1074 Budapest.
egeszségsziget@freemail.hu
www.egeszség-sziget
Undersökning av HR den 30 maj 2011
1. Anamnes om bihålepumpar.
2. Biorytm: depressive, self accusation. Treat.
3. Bra varhope. Värden på 90. Lite syraöverskott med hög elektronsvärm.
4. Akutlista. Kyckling, pesticider, insekticider, crystal aging. Ingen coupling. Ingen IRT. Info
i gult fält styr analysen.
5. Fortsatt akutlista: detox, immunsystemet, magsäcksterapi, andning, taurin i nötkött,
näsblod, salt genom att äta nötkött, drick vatten etc. etc. Akutlista över 40 minuter. Ingen
koppling till det kroniska blåa fältet. Dock Search vid Sinus och vid Lymph. Osäkra resultat
som fritt associeras utan hypotesprövning.
6. Bihålor: tänder?
7. Se tandprogrammet. Teeth Chart. Kryssa för samtliga parametrar, exempelvis infection.
8. Teeth Chart. Jämna värden på vänster och höger sida. Normala värden mellan 90 och 100.
Starka skillnader observeras. 3th Molar, vänster, något påtagligt högre värde för infektion.
9. Risks Profile. Bacteria. Sensitive parameters. Treat All.
10. Aggravation: lymfa, brain. Inte så många vitaminer och mineraler. Allopatisk påverkan
genom ”Eta-tabletter”. Treat bottom and top.
11. Limbic. Reducera fluor.
12. B 12 -brist? Kaliumöverskott? Ca-överskott? Ingen kommentar. Spänning i foten genom
Chakraprogrammet. Ingen analys dessa ”fenomen” emellan.
13. Thearpy. The Book of Life (DNA). Scan all genes. Info i gula fält.
14. Body Viewer. Start movie. Spine (lymfa, brain, unconscious selection).
15. Enabled. 6 min. Skin (örat). Rectified 39. Drick vatten.
16. Viktigt med Check Rectification på slutet! Alltså mäter SCIO:n.
17. 30.000 fq pattern. ”Inget att bry sig i”.
18. 15.000 ft per timme. Efter 2 timmar 11.000 ft (ingen ”teaching”). Kompetens: kände inte
till ACE och därmed reninprocessen med fara för högt K vid ACE-hämmare. Verkade för
övrigt rätt vag.
19. Bedömning: Klara Hilf tematiserar inte klientens anamnes. Främst styrs hon av
associationer från akutlistan. Panelen visar homeopatiska avtryck (Trivector) som skall
värderas utifrån en hypotes med grund i anamnes. SCIO:n är inget bilbesiktningsprotokoll.
Hypotesen om att tänder påverkar bihålepumpar fallerar (eller följs inte upp).
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Bernström 2011
1. Activate Q. Field, Activate P. Field, Intensify Q. Field, Shild from R. Viewing.
2. Shaping & Orgone: Reward, Neurotransmittor, Reward Percentage, Engage.
3. Biorytm.
4. SOC: tränar du?
5. Calibration, Test. A lågt och V högt = tungmetallförgiftning. Urinprov gav efter 1 min. Cu
och Kad.
6. Body Viewer: Spine, Aura.
7. Irid: Click Piggy Back.
8. Cause & Aggravation.
6. Trivector 2 ggr, Auto Fq.
7. Akutlistan: diaphragma, haemogloblin, Red Blood Cells, Iron, Frolic Acid, B 12 , asthma,
pneumonia, decarboxylas, breathing, IRT, Expand Name, Hold Trays.
8. Risks Profile (breathing, lungs), Nelson Report. Spine (lunga, lymfa, njure).
9. Dark Field, EEG.
8. Timed, Enabled, Short Sarcode.
9. Nutritions: decarboxylas.
10. NLP: Unconscious Reaction.
11. Allergy: By value, Chief Allersodes (rött), Test Allergy Group Again, Remove Data Grid,
Allersodes Hyper Rx by Value, Indv. Test, Click Treat. Över 70 är problematiskt.
12. SuperConscious Rx Panel. Välj Homotox.
13. Homotox. Info Click, Xeno, Entangled, Treat Top 5, PhaseTissue (organ som lunga),
Continue Test, Sarcode (toxiner), Toxins (organ), Sarcode; Continue Test. Phase = Organ
affected.
14. EEC, EEG (energi) (vagusnerven, medvetandevågor). Amygdala.
15. Kadmium vid högt Cu i urinen; andningssvårigheter och förändrat luktsinne.
16. SuperConscious efter terapi.
17. Unconscious Reactivity.
18. pH: Vincent, 3946, trivector, hydration, phase angle. Terrain (pH), oxygen (cellandning),
lymfa (motion).
19. Dark Field (Fe, hemoglobulin).
20. Spine (lunga, lymfa, njure).
21. Enabled (Oxgynation, decarboxylas). NLP (enzymes).
22. Brain Stimulaztion som andning, hjärtslag. Cerebellum med balans, limbisk med
temperatur, hunger, känslor. Cortex med medvetenhet, kommunikation, tänkande, planering.
Den 5 juli 2011
1. V (64), A (80), R (56), H (78), O (66), Fq 52.000. Spinal energy, degeneration, metabolic.
Således svag energi.
2. 50-tal röda band 160–210: stress, detox, lever, blod, dekarboxylas.
3. Brain.
4. Risks Profile: stress, immunsystem, andning, infektion, binjurar.
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5. Causes & aggravation: allergi i topp.
6. Homotox: tungmetall.

Viktminskning
Video 1(för 10 kg)
1. Inte fråga om viktminskning utan att återställa hälsan. Viktökning hänger samman med
stressreaktioner mellan organ och system (endokriniska, neurologiska och immunologiska).
Viktminskning är en hälsofråga, en wellness restauration.
2. Viktminskning med 10 kg rör sig om en kronisk påverkan av hur körtlar kommer i obalans,
främst kortekalaminer (adrenalin, kortisol, noradrenalin, GH) och hur dessa obalanser skapar
överviktprofilmönster som är skönjbara för ögat.
3. Skilj således mellan en övervikt som hänger under magen (en ovarievikt/prostata,
sexual/gonad genom kemisk toxitet) från en proturerad adrenalinmage (viceralt fett).
Dessutom en övervikt som är ”vollschlank” (med sköldkörtelrubbningar) från en övervikt
med putande mage (igenslaggad och stressad lever). Alla dessa typer har en hormonell
”connection”.
4. Lågt A hos kvinnor kan vara läckande östrogen/progesteron. Östrogen i blodet sänker de
basiska mineralerna, eftersom östrogen i överskott är toxiskt.
5. 1,5–2 l vatten per dag. Annars fungerar inte leverns fettförbränning. Om du dricker för lite
vatten behåller kroppen vattnet och svullnader uppstår.
6. Bästa sättet att gå ned i vikt är att motionera, skära ned på snabba kolhydrater och öka
proteinintaget. Protein ökar ämnesomsättningen, ger bättre mättad och bättre kontroll på
blodsockret. Hårdträna med anaerob cellandning för att stärka muskler och öka
basalomsättningen. Lyft eller ryck 2–3 ggr med ytterligare 60–80% av ens maximala kraft.
Poängen är att lura hypothalamus som ju rutinmässigt tar in information. En sådan
information kan vara att inte anstränga sig så mycket. Det brukar man ju inte göra. Så det
gäller för kroppen att lura hypothalamus. Helt à propos hitta på nytt och där sätta gränser.
7. Kraften att fortsätta trots mjölksyra i muskler (mg-brist) innebär att små muskler tänjs ut,
blir smidiga och långstrimmade, vilket får glykogenet att brytas ned (fettet). Således bör man
inte ha rutiner i träningen. Ej heller motionsredskap hemma som ingår i en rutin. Jfr
motionscykeln på Bangatan med en tämligen meningslös motion (högt blodtryck 2009 och
mjölksyra i benen). Inled ett samarbete med coach och förklara sammanhangen. Vi vet hur
man på bästa sätt blir smal och frisk, dvs. ökar basalomsättningen.
8. Vid ”rutinartad” träning utan att sätta nya gränser kontinuerligt kommer gymmet att förlora
kunder efter 1–3 månader. Kunden känner att han inte längre kan utvecklas. Kanske gått
tillbaka? Information om att sätta nya gränser är till fördel för både gymmet och folkhälsan.
Notera dock att 15 minuter motion om dan kan förlänga livt med tre år, enligt japansk
forskning.
9. För att erbjuda tjänster till ett gym kan tjänster riktas först till coacherna i kunskap om
förhållandet mellan förbränning och styrketräning. Jfr Ola Lauritson. Fet mat som svensk
husmanskost ger i stort sett ingen verkan. Vidare måste kunden ha en viss mängd energi för
att påbörja styrketräning. Motion ger energi jämte god livsstil. Börja således mjukt med rätt
mat (kom ihåg att högt GI och fet mat ger insulinresistens och därmed fetma). Man kan vid fel
livsstil träna mycket, men ingenting händer. Man får inte ha för bråttom.
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10. Det är oerhört viktigt att kunden får bort sockersuget. Det kan ta 3–4 veckor att bli av med
detta och vägen in i rätt kost blir möjlig.
11. Intervallträningen är viktigast med syftet att chocka kroppen. Hemmagympa är av ondo,
eftersom redskapet ses som en möbel. Det är viktigt med rutiner vid träning. Förbereda sig
hemma, åka till gymmet, byta om. Viktigt är vidare den sociala gemenskapen med coachen
och andra kunder.
12. Det är oerhört viktigt att träna de stora muskelgrupperna som i sin tur påverkar andra. Ben
är viktigast, sedan bröst/rygg och sedan armar. Varje kund måste få dels kostråd, dels
träningsprogram.
13. Således info till coachen att låta kombinera av förbränning med styrketräning, men till
kunden att låta sig checkas upp.
14. Således för att undvika diabetes 2: undvik snabba och mellansnabba kolhydrater och
undvik mättat fett (inklusive transfett). Båda ger insulinresistens
15. Övervikt beror egentligen på kroppslig jäsning. Om inte cellerna får syre måste cellerna
producera energi genom att slå om till jäsning. Det är ingen effektiv metod och dessutom
bildas alkohol, ketoner och aldehyler. Sådana ämnen mår hjärnan dåligt av. Stresshormonet
kortisol gör också ett bidrag till bukfettet.
16. Viktuppgång kan även bero på underfungerande sköldkörtel. Sköldkörteln reglerar
blodsockerhalten, temperaturen och energinivån. Andra tecken på nedsatt funktion är att tåla
kyla dåligt, vara svag i musklerna och känna sig utmattad.
17. Tillför kroppen energi genom att tänka på vad du äter, vilka du umgås med, vilka tankar
du har. Viktmätning bör ske under en längre tid för att fastställa ett BMI. Främst med
midjemått för att konstatera bukfett.
18. Kravet för att få ned vikten är negativ näringsbalans och höjd basalomsättning. Färre
kalorier och mer motion. Därmed bibehålles muskulaturen, insulinkänsligheten ökar, sömnen
förbättras, depression hämmas och kroppen får ökad stresstålighet.
19. Energiomsättning innebär att näringsämnen bildar nya celler (i bästa nya stamceller för
god motion), hormoner och en normal kroppstemperatur. Muskelmassan är mera metaboliskt
aktiv än fettmassan. Snabb viktnedgång minskar muskelmassan och på sikt minskad
basalomsättning. Vid uppgång tar fettbildningen vid med låg basalomsättning vilket ökar
fettinlagringen.
20. NEAT är all form av rörelse i det dagliga livet. Motion är en medveten fysisk aktivitet
med avsikt att ge ökat välbefinnande och god hälsa. Vid träning finns målet att öka
prestationsförmågan och energiomsättningen för maximalt syreupptag. Ju mer energi
(EPOCH) som förbrukas under den fysiska aktiviteten, en energi som tagits från kroppen,
desto snabbare byggs kroppen upp. Det krävs mycket energi för att EPOCH ska ha någon
betydelse.
21. En viktig modell är stegmätare som ger direkt feedback på hur mycket man har rört sig
under dagen vilket motiverar fortsatt fysisk träning. Normalt är 5.000 steg per dag. För
hälsoeffekter räknar man med 10.000 steg. För viktnedgång dock 15.000 steg.
22. 60–90 minuter fysisk aktivitet per dag är normen, vardagslunken. En sådan lunk påverkar
inte energiomsättningen. Kombinera lunken med tre motionspass à 30 min. per vecka så
påverkas energiomsättningen betydligt. Således vardagslunk med träningspass under veckan.
Effekten blir viktnedgång, lägre blodfetter och högre insulinkänslighet.
23. Det är viktigt att ha tålamod, att ställa in sig på en långsiktig träning (byta om, resa till ett
gym, duscha, åka hem, vila). Redskap i hemmet är ingen framgång eftersom träning blir en
vardagsrutin som faller in i vardagslunken. Träning är att flytta gränser, att överraska hjärnan.
24. Olika nivåer: Byta kanal med fjärrkontroll är passiv. Gå upp och gör detsamma är aktivt.
Energiomsättningen ökar därmed med 300%. Sitta och prata i telefon är passivt. Gå runt och
prata i telefon är aktivt. Energiomsättningen ökar därmed med 500%. Släppa hunden i
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trädgården är passivt. Ut och gå med hunden aktivt. Energiomsättningen ökar därmed med
1.500%. Åka hiss är passivt. Gå tre gånger i trappan aktivt. Energiomsättningen ökar därmed
med 5.000%.
25. Lämpliga övningar för den som är otränad är stavgång, stegmätare och simning. I början
kan två pass à 30 minuter räcka. Då hinner leder och muskulatur återhämta sig. Motion i 30
min. ger ingen större negativ energibalans. En sådan person har i cal förbrukat en tredjedels
chokladkaka att jämföra med en elitidrottare som förbrukat hela kakan.
26. Styrketräning är intervallträning med korta pass vid olika stationer. Träningen är anaerob
och substratet kommer främst från muskulaturen. Styrketräningen innebär i sig ingen
viktnedgång på grund av den totala basalomsättningen inte blir så stor som den aeroba, vilket
även innebär att styrketräningen ökar muskelmassan. Styrketräningens poäng är att öka
muskelmassan när kaloriomsättningen sänker fettmassan och på så sätt hindra den basala
ämnesomsättningen. K bildar med insulin en metabolism från glukos till fett som samlas i
glykogen i muskler och i levern. Detta fett är energistarkt med hög förbränning. Fett går över i
muskler som korrigerar insulinresistens (och övrigt metabolt syndrom).
27. Styrketräningen kan vara bra initialt för den som vill gå ned i vikt. Det kan vara bra att
öka styrkan för den fortsatta aeroba träningen. Med styrketräning menas att en övning görs
minst 3 ggr 12 i 8–10 stationer. Inte mer.
28. Det är viktigt att personer i närheten stöder och motiverar individen till motion.
29. Öka potensen med nötter. Kväveoxiden ökas och hjärnan stimuleras,
blodkroppssvällningen ökas. Ät proteinrik föda som nötter och bönor. Ät pumpafrön,
jordnötter, paranötter, hasselnötter. Där finns arginin. Pumpafrön innehåller Omega 3 som gör
blodet mera lättflytande och zink som är nödvändigt för könshormonerna.
30. Biobalans handlar om att bibehålla mikromiljön i och mellan cellerna: en konstant
temperatur, en viss mineralkoncentration och en svag elektrisk spänning över cellmembranet
samt flödet av vätska och utrensning av avfallsprodukter.
31. Adipose Dissolve i Cybernetics är inte tillämpligt för dessa överviktstyper. Här är det inte
fråga om fett utan om ett stressat tillstånd mellan organ, främst levern, och det endokrina
systemet.
32. Körtlar kan vara fettbrännande och fettsparande (adrenalin, kortisol är dem båda). Det är
viktigt att stödja dessa hormonsystem med inblandade organ. Se även Sport Programme för
motion.
33. Muskler behöver jobba; hela kroppen behöver motion. Blodtrycket ligger bra. Blodsockret
på en jämn nivå. Metabolt syndrom undvikes. Motion är en färskvara; det går inte att vila på
gamla lagrar. Motion fungerar inte om det blir ett nödvändigt ont i ett tråkigt schema. Lyssna
på dig själv när du motionerar. 30 min. fysisk aktivitet 3–4 ggr i veckan räcker för att uppnå
en god grundkondition.
34. När man blir äldre är motionen viktig. Det är just i ålderdomen som muskelträning är
viktig, eftersom högre ålder ger led- och muskelbesvär. Osteoporos undvikes med
intervallträning som muskelmotion. Sömnen förbättras, depression hämmas.
35. Det viktiga är livsstil. Se på SOC.
36. Antal organ som är bortopererade. Se om det är galla, blindtarm, mjälte, sköldkörtel.
Dessa organförluster har skapat obalanser och det gäller att stödja denna förlust med att stärka
angränsande organ.
37. Välj kön.
38. Droger. Mediciner; svara uppriktigt. Kanske hungerdämpande steorider som är giftiga.
Dessa gifter måste bort (homotoxiology). Fråga om viktminskningspulver (jfr Rudmalm).
39. Röka. Se efter vilken typ av tobak. Mycket kemi i tobak och pesticider. Dessa senare
förväxlar kroppen med östrogen och effekten ger viktökning. Rökning ger allergier, kemiskt,
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ej magtarmbekymmer. Steorider. Hg påverkar sköldkörteln och slaggar igen celler.
Guldfyllningar ger toxitet (ovariemage). Amalgam.
40. Street drugs. Kemiska effekter som förvirrar kroppens receptorer för östrogen; viktökning.
41. Mental factors. Individual Superconscious (NLP) ger hänvisning till när traumat uppstod.
Det kan vara länge sedan traumat anföll. Kan dock vara pågående som ett kroniskt substrat.
42. Ansvar för hälsan. Kan man ta ställning för en ändrad livsstil? Näringsabstinens?
Omedveten destruktiv självbild. Kan begäret (dopamin) kontrolleras?
43. Fett. Inta essentiella fetter och fleromättade fetter. Processade fetter (mättade, transfetter)
ger övervikt genom stress. Dessa fetter stressar nämligen levern.
44. Socker. Ta bort vitt socker. Välj fruktos.
45. Motion. Välj rätt typ av motion. Yoga. Tung, intensiv motion ger stress och en
adrenalinmage (saggital som hänger). Men jag motionerar ju?
46. Alkohol påverkar lever, binjurar. Fråga vilken typ av alkohol. Var uppmärksam mot
drinkar som innehåller socker. Ändra SOC för socker.
47. Kaffe stressar, adrenalin. Vilken typ av kaffe? Kommersiellt kaffe innehåller MSG
(toxiner) och pesticider som förväxlas som östrogen och därmed lagras fett.
48. Pesticider. Dessa förväxlas med östrogen och fettlagrar. Välj hetta och köld i stället för att
röka ut pesticider. Fråga om patienten har varit med om rökrening.
49. Skador kan ge trauman och adrenalinmage.
50. Operationer (tand) ger också trauman och adrenalinmage.
51. Drick färskt vatten. Rörledningar innehåller kemiska föreningar och läkemedelsrester,
vilka förvirrar receptorer för östrogen med övervikt som effekt.
52. Sömn har en biodynamisk effekt (klocka i Biorythms och i EEG). Drömmen ger
information in, bearbetas i djupsömn och rensas ut vid ytsömn. Om sömnrytmen störs kl.
04.00 på morgonen hänger detta troligen samman med en stressad lever. Drömmen, energin,
ventileras inte utan dras in i levern som ett trauma (depression), vilket fördjupar svårigheterna
med sömnrubbningar.
53. Efter Calibration och Test kommer akutlistan.
54. Dock Biorythms först som ger viktiga och snabba tips.
55. Start Medical Astrology. Dubbelklicka på atomen (astrologi). Kunskap om dagens läge
organiskt och mentalt. Kanske en tendens till att ilska kopplas till leverförsvagning. Ett tips.
56. Olika vikttyper går in i varandra. Börjar med levermage som kompenseras och
adrenalinmage uppstår som kompenseras och sköldkörtelmage uppstår. En person kan således
ha samtliga maggtyper present.
57. Klicka på Stim. Awarness of Risks.
58. Klicka på Childrens´ talk. Här ges info om patienten, affirmationer, men även info till dig:
”My liver is now working perfectly”. Ordet ”now” ger en vink om tillståndet.
59. Kinesisk astrology om dagen. Så även om självuppfattning.
60. Disease Dictionary om hyper/hyposköldkörtel, hyper/hypoglykokemi, Gray´s sjukdom
och Adison´s sjukdom (hyperadrenalin).
61. Body Viewer stöder. Klicka på Start Animation. Sedan Stop Animation. Välj sedan,
exempelvis Organ för lever eller endocrine med körtlar. Stimulera.
62. Therapy har Adipose Dissolve, stresslindring.
63. Therapy har adrenalinpunkter i Meridian.
64. Iridology. Klicka på relevanta Piggy Backs.
65. Superconscious Rx.
66. Short Sarcode Rx ger snabbt om endokriner (samtliga) och tunntarm med lever, galla,
bukspott och tarmläckage.
67. Stress ökar kortisolutsöndring och därmed insulin som ger fetma.
68. Brist på krom och mg gör att man blir sötsugen. Så även dopamin, GABA och serotonin.
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69. GI gynnar högt blodsocker och insulinpåslag.
70. Låg ämnesomsättning (hypotyreos) ger fetma.
71. Hormonella störningar (leptin) gö att man vill äta mera.
72. Gastric bypass riskerar att öka alkoholismen enligt Dagens Medicin. Operationen gör att
kickarna av att dricka blir starkare, eftersom magsäck och 12-fingertarm är bortkopplade.
Kroppen tar upp alkohol snabbare, eftersom tillgången till ett enzym som finns i magen och
som bryter ned alkohol försvinner.
73. Socialstyrelsen menar att vårdcentralerna ska driva hälsofrågor som rökning, alkohol, kost
och motion i läkargärningen. Metoden ska vara MI (motiverande intervju) där ptienten själv
ska komma fram till lösningen.
74. Det är viktigt vid cykling och promenader att bli rejält flåsig. På så sätt syresätts hjärtat
optimalt och kranskärlens syreupptagning ökar. 30 min. per dag på så sätt och livet kan
förlängas med 5 år. Metabolt syndrom hindras i tid. Det är således cykelträningens intensitet
som är viktig; ej dess längd.

Video 2 för10 kg
A. Risks Profile
1. Se på Minerals. Melodinium, iodine, solenium, metionin är viktiga för thyroida. Vadadin
för lever. Klicka på dessa. Så även vanadin och krom. Samtliga bränner fett. För muskler,
tryck på mg (förlust) och järn (muskelsvaghet).
2. Aminosyror. Tryck på tyrosin (adrenalin, GH), carbon hydrates.
3. Således för 1–2, gå igenom mineraler som relevanta för magtypen.
4. Seyle´s Bar. Visar på utmattning. Se på det blå för Exhaustion; det kan ge ledtrådar. En god
grund för Dr Virtual, exempelvis de olika typerna, lever, adrenalin, prostate/ovaries, thyroid.
Samtliga har en hormonell ”connection”. Östrogen som hormon bromsas av pesticider,
insekticider, toxiner, hårdmetaller; dessa förvirrar hormonreceptorer för gonader som östrogen
och cellerna slaggas igen (mitokondrierna försvagas).
5. Sugar Regulation och Food Poisining är starkt relevanta. Således två tendenser: extra
”tillskott” på anabola hormoner (GH, LH, adrenalin, kortisol, östrogen, testesteron) ökar
fetman genom tillgänglighet vid restauranger, skolor, rött kött, mejerier eller tungmetaller,
pesticider, insekticider som fastnar på hormonerna vid receptorena och hämmar
fettförbränningen för dessa anabola hormoner. I båda fall går man upp 10 kg eller har kvar 10
kg. Det räcker inte med VLCD. Hormoner måste balanseras (i likhet med läckande tarm och
matspjälkning) för att vara redo för VLCD.
6. Klicka på lever och på Dr Virtual och vi får fram bl.a. Connection to Homotoxiology. Eller
ta Short Sarcode Rx och stimulera helheten i endocrine, small intestines, lymfa, lever, hud.
Håll Short Sarcode Rx i bakgrunden.
B. Toxiner
1. Toxiner som imiterar östrogen skapar hormonstörningar vid receptorerna. Toxinfällor: rött
kött i restauranger har pesticider, insekticider och är fulla med GH. Dessa faktorer blockerar
och ger energiöverskott (GH är anabol). Insekticider finns i rött kött och mejerivaror genom
bearbetning/raffinering. Se upp för plastemballage (plastläckage), lösningsmedel (kosmetik,
rengöringsmedel) och tungmetaller. Farliga ställen är restauranger, skolkök, DDT från
främmande matkulturer. Mat som hindrar är broccoli, kål. Sköldkörteln påverkas av för
mycket broccoli. Dock avgiftar broccoli strålning. För sköldkörteln är sjögräs, järnrik mat,
vissa salttyper nyttiga. Östrogen kommer från miljön, t.ex. golfbanor (män med bröst).
2. Gå till Sport Programme. Här ges översikt av hormoner utan att man vet om det är brist
eller överskott. Stimulera inte förrän du vet vad som skall stimuleras, exempelvis från
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Nutrition eller akutlistan. Notera male eller female hormons. Se vad som dyker upp i rött.
GH? Peka med musen och Reaktive samt Resonance dyker upp. Pituary (hypofys), galla,
lever, motion. I rött måste klickas på stimulera. Significant med Reactivity och Resonance vid
85–100. Jfr Anti aging. GH kräver starkare motion, främst levermagen (aggressiv, förtjockad
lever).
3. Balansera först adrenalin (svagare motion) för att sedan komma åt levermagen. GH bränner
vid hårt motion. Adrenalin och ovarie/prostatamage bör hormoner balanseras för lean
excercise. Således bör ovarie- och prostatamage balanseras före levermage. IAM och insulin i
levermage, eftersom bukspott produceras. Låt levermagetypen inte äta snacks mellan
måltiderna. GH triggas vid muskelbygge, dvs. levermage. Adrenalin, prostata, ovarier först att
balanseras. Dopamin styrs av serotonin (oväntad belöning). Dopaminbrist vid exempelvis
aptithämmande preparat. LH ger sexsystemet.
4. IGF är levermageförbränning och triggas av GH. När IGF minskas produceras insulin.
Således inget snacks mellan måltiderna.
5. Adrenalin ger en kick, högt blodtryck, blod rusar till organ med mental vakenhet
(noradrenalin som transmittorsubstans). Vid utbrändhet saknas adrenalin, binjurestress.
Balansera.
6. T 4 →T 3 ökar mitokondriaktiviteten och ger allmän fetma. Ej fet, utan muscustillväxt.
7. Testeteron för män och kvinnor ska balanseras.
8. Kortisol stressar och ökar insulinproduktionen och är en anabol fettförbrännare. Kortisol i
blodet med insulin ger viceralt fett.
9. I sportprogrammet vet man inte vad som är brist eller överflöd. Enbart info. Dock finns
metabolic function, energy stabilization och enhance mental force som kan nyttjas. Vi måste
för att kunna nå kunskap om siffrors betydelse gå till program som har autofokus, nämligen
Nutrition. Se även Bioterrain i ECG-programmet där stress blockerar metabolismen.
C. Nutrition
1. Calculate. Sedan Basic Homeopathics.
2. Tryck Male problems. Här finns inte östrogen. Klicka och systemet autoselects. Därpå
Rectification. Därunder i texten en rad av problem som är interconnected. Kanske innanför
hormonbalanseringsprogrammet som helhet? Även T 3 →T 4 ?
3. Gå till Calibration, Demographics, tryck för male och female. Tryck för No, gå till
akutlistan (Main Page), välj Nutrition, klicka på Homeopathics och ta Close och female
button. Nu har både male och female hormones tillgång till östrogen. Sedan Demographics.
Sedan tryck Calculate.
4. Klicka på Female Problems. Lågt östrogen. Viktigt att se vad som är högt och lågt. Klicka
individuellt på högst/lägst. Sedan näst högst/näst lägst ut genom hela listan. Klicka på Male
problems. Tryck på adrenalin. För Rectification, se underliggande text som pituary,
hypothalamus, emotion. Tryck på dessa delar. Balansera och stimulera genom autofokus i
Nutrition.
5. Undertexten ger info om relationer till andra värden som cirkulation. Tryck på relevanta
värden. Klicka på Rectified.
6. Prostate Thearpy, adrenalin och övriga; beakta/behandla.
7. Nu till frågorna; hormon balance, prostate balance, stress & cortisol balance etc. Svara Yes.
Besvara frågor med hjälp av klientens svar. När frågorna är besvarade ändras tablån till
vänster på dess värden. Nu kan östrogen uppträda. I fet stil nedan finns relevanta områden:
GH, östrogen, thyroid, pituary, hypothalamus. Även känslor som Lack of emotion kan vara
relevanta. Behandla genom att klicka; autofokus.
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8. Hypofys och hypothalamus stressas av sköldkörteln, eftersom obalans i sköldkörteln
stressar andra hormoner, t.ex. brässen. Fetmatyper avlöser varandra och bildar skal som i en
lök. Men allt hänger ihop.
9. Ge inte för mycket energy med att forcera fram ett högt Rectification. Ett tryck kan räcka,
Troligen finns inte tillräckligt med energi att klara av ett forcerat Rectification.
10. Stress and Cortisol. Klicka. Besvara frågor efter att ha balanserat successivt listan med det
högsta/lägsta, näst högsta/lägsta etc.
11. Increase/stabilize enzymes/hormones. Titta gärna på General Digestion för info, t.ex.
socker. Gå mot kolhydrater och klicka först högst/lägst, sedan näst högst/lägst igenom listan.
Balansera sedan. Rectification omsluter samtliga klickar. Om inte säker, ta stabilize. Checka
med digestion vad som kan balanseras i relation till enzymes och hormones.
D. Akutlista
1. Skriv in ”lever”. Gå till det lägsta värdet, det kroniska. Ta en IRT. Så även thyroid,
adrenalin, östrogen etc (prostata, testeteron, GH, LH). Gå igenom det kroniska och matcha
med det akuta och med färgkategorierna. T-hormonerna kan vid stimuleras med
Sportprogrammet.
2. Skriv in pesticider, insecticider, tungmetaller på samma sätt. Sök samband. För pesticider,
gå till Homotoxiology.
3. Klicka på Homotoxiology. Info First, sedan Xenobiotics. En generell bild ges. Mental
stress med vaccinations som kan kopplas till Miasm. Tryck på knappen Miasm. Psykos ligger
högt, syfilis därefter. Detta visar ett arv från föräldrar (finns inte i DNA), men kan påverka
klienten i det senare livet. (V = möjligheter/kraft till förändring; A = serotonin, hjärnans
förmåga att ta perspektiv).
4. Miasm tas bort genom dubbelklickning.
5. Åter Xenobiotics för info om prostata, ovarier. Se nedan texter, exempelvis Reject
Sexuality. Jfr NLP som även ger en helhet. Ilskan fastnar i levern och göder den (leverfetma).
Behandla lever i det specifika homotoxiology. Impulse Control, att inte behärska sig. Levern
drar in dessa negativa energier och täpps till för väsentliga metabolismer.
6. Pesticider. Ger hormonobalanser. Xenobiotics till vänster visar att strålning kan vara ett
problem. Se på värdena.
7. Åter till akutlistan. Skriv in prosta. Se om levern finns med i substanserna. Ta hela
matristexten och sök för ledtrådar i ”lever”, främst blått med låga värden.
8. Double Holds. Prostate och Sex. Klicka på Emotionsknappen och det väljs. Lågt
Rectification. Resentment i gult fält. Gå över till Homotoxiology, detox, invent. Rectification.
Samma sak med Flower Essence-knappen.
9. Prostata kopplas till Spines Trivector + Energy. Treat Lumbar (i sin helhet) genom att
klicka.
10. Original Sarcodes. Ta högst/lägst värde, näst högst/lägst genom hela listan. Lever, gall
bladder, pituary. Galla och lever hänger ihop i ilska = levermage.
11. Adrenalin hänger inte ihop med gonads (parasympatikus), men hypofys är högt i detta fall.
Klicka högst/lägst etc. Bara 1 ggn (ej Rectification till max, se ovan).
12. Gå till Timed Therapy. Energin byggs upp. Glands (pictuary, pinal, adrenals, thyroidea.
Reparera (sluggish liver, clogged liver). Skriv in dessa värden och behandla.
13. Gå till programmes. Stim Cell Balance.
14. Gå till Homotoxiology. Sedan Spinal. Sök frekvenser via Stim Cell. Gå till Main,
akutlista. Skriv in Stem Cell 1058. Sedan Spine, sedan Timed. I Timed, skriv in Thyroid
1058. Vi vet nu vad det är och vart den tar vägen.
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E. Fettförbrännande program
1. Zap for Bowl Flora.
2. Muskelprogrammet i Spine var området är relevant.
3. Cybernetics. Hormone Balance, Metabolic Repair. Adipose Dissolve med harness på
specifikt ställe och Double Power på levertypmagen, ej övriga fetmatyper. Adipose Disslove i
10 min.
4. Ta Blood Sugar. Tryck. Andra knappar dyker upp. Värdera en behandling. Vid
blodsockerbehandling bör läkare konsulteras. Klicka på 2 min. i pulstakt till 80–100 i
Rectification.
5. Förtvinade muskler (sarkopeni) lyfta fram som ett lika stort hälsoproblem som benskörhet
(SvD 2011-08-09). De korta snabba muskelfibrerna börjar tyna bort redan i 30-års åldern.
Explosiv styrketräning är det bästa sättet. Tunga, hårt ansträngda ”stötar” med anaerob
andning ökar fettförbränningen genom en ökad basalomsättning och negativt näringsintag.
6. Muskelmassan ökar nämligen om du i varje lyft belastar 60–85 procent av vad du maximalt
orkar med ett lyft. Börja med lättare belastning och gör 10 lyft. Detta upprepas 3–4 ggr per
muskelgrupp.
7. Denna typ av träning hindrar uppkomst av ledvärk, benskörhet och övrigt som förknippas
med metabolt syndrom.
PCOS
1. PCOS ger överskott av androgener både östrogen och testosteron varvid ägglossning
uteblir. FSH ligger högt före ägglossning och vid ägglossning tar LH vid som ligger högt. Vid
PCOS är det tvärtom. Kvinnan får ett pärlband av folliklar som stannar i växten och aldrig kan
bli befruktade ägg.
2. Manligt testosteron svarar på LH-utsöndringen och LH-koncentrationen av könshormoner
blir hart när det tredubbla än vid normal ägglossning. Fetma tar vid (anabola processer med
könshormoner). Östrogen och testosteron flyter fritt i blodet och kan nå toxiska nivåer, högre
än normala sexualhormonbildande hormoner (SHBG). Viceralt bukfetma inträder genom det
manliga östrogen och testosteron, föregått av leverns utsläpp av glykogen till glukos som med
insulin och kortisol felplacerar fettet till buken. Levern blir av med sitt hotande fettlager.
Patienten når så småningom insulinresistens, dvs. diabetes 2 med lipidrubbningar.
3. Akne runt hakan och hirutism blir följden av PCOS. Så även infertilitet med fetma. PCOS
är den vanligaste orsaken till fetma bland unga kvinnor. Påtaglig hormonrubbning med
nedsattt insulinresistens samt manliga könshormoner som förhindrar normal ägglossning.
4. Skilj mellan PCOS och hypotyreos. Rubbningar i menscykeln är inte vanligt hos kvinnor
med hypotyreos att jämföra med PCOS där mensen kan under längre tid upphöra. Dock
sporadiskt med små blödningar. Underfunktionen av thyreoidea går att återställa med bl.a.
levaxin eller alternativt med zn, selen, fettsyror, mg, D, tyrosin och molybden.
5. Exempel på problem med hypothyreoidea är förstoppning, trötthet, nedsatt minne, sköra
naglar, torrt hår och viktuppgång via ödem (vattensamling), svullna ögonlock, rikliga eller
uteblivna mensblödningar, benkramper, högt blodtryck, låg puls och köldintolerans.
6. PCOS är oftast en ärftlig sjukdom.
7. Viktnedgång är det mest betydelsefulla. Läget förändras mycket snabbt med en radikal
viktnedgång.
8. Enligt en undersökning i Ohio går kvinnor upp i vikt efter vigsel (10–12 kg på två år) och
män går upp i vikt efter skilsmässa.
F. NLP
1. Unconscious Reaction.
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2. Disease Type. Skriv in i textraden vilka åkommor vi vet. Pricka in vad vi vill veta; i detta
fall hormoner. Vi ser att allopati har påverkat vid vissa åldrar. Behandla årtalen med
knapptryckning. Poängen är Memory Store Systems som repareras.
3. Lever- och sköldmagen är tydligast/starkast. Dessa måste balanseras med adrenalin och
prostata/ovariemagen. En person kan ha alla fyra magar i en komplex figur.

Viktminskning (Ullis 2009–2010)
Suzanne och Ullis den 26 oktober 2009
1. Skriv in namn.
2. New patient.
3. SOC.
4. Patients; New Patients
5. Fyll i födelsedata.
6. Save patient.
7. Bara i den ordningen! Annars förloras SOC under behandlingen.
8. Radioaktivt jod i njurarna (bestrålning); gift
9. Cellvitalitet: 8 (balanserande funktioner).
10. Reactivitet: 4.615. Bra. Under 1000 är allvarligt.
11. Vagusnerven för att behandla spasmer. Hela dagen. EEC, Cybernetics.
12. Panelen visar på molybden. Metallen har att göra med ämnesomsättningen; sköldkörteln.
Jfr vanadin och krom.
13. Panelen visar även mögelallergier.
14. Så även PCOS.
15. Så även FSH (hänger ihop med PCOS).
16. Således fungerar ej ämnesomsättningen.
17. Spinal. Original Sarcode med Organ Chart för att se hur sköldkörteln ter sig jämte
matsmältning.
18. Ta Patient Superconscious Rx panel i SCIO: EPR Enhancement (gardin)
19. Starta Superconscious link. Allergier, näringsbrist.
20. Ta Nutrition. Skriv in overweight.
21. Brist på fettsyror, typiskt för allergier.
22. Kvinnliga hormoner (PCOS): svagt serotonin, TSH.
23. Kolhydrater: lågt socker.
24. Protein: OK.
25. Laktos: slammar igen och ger fetma. Glutenallergi.
26. Låg hesparinsyra. Maten kan innehålla histamin som bl.a. ger huvudvärk, diarré och
snuva. Oftast finns histaminer i mjölkprodukter, öl, bröd, vissa vinsorter, röda frukter, röda
grönsaker, kött, viss fisk (ej makrill, tonfisk, skaldjur), läsk, choklad och godis.
27. Ta fettsyror (Soma Nordic AB www.soma.nordic.se).
28. Molybden; sköldkörteln. Kolla mineraler. Risks Profile.
29. Allergiy. Spinal. Allersodes. Kör test. Individual Test.
30. Ta Test Allergy Group Again. Man äter det man inte tål och man blir överviktig.
31. Organize Hyper Reactivity Value. Mögelallergier (djur, nötter). Otydlig bild.
32. Aflatoxin: mögel på nötter.
33. Östrogen: invecklad bild.
34. Sulfiter finns i all skräpmat. Vin.
35. Brist på molybden. Ge fettsyror.
36 NLP; Brain Scan.
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37. Brain Scan for Nutrition. Value of Transmittors. Socker. T 3 , T 4 .
38. Allergibehandling på mögel i Feedback Homophatic Activationprogrammet.
39. Lever: fotbad, örter. Ta Biofeedback. Rensa allergier med fotbad.
40. Allergiprov: Feedback Activation. Test Realm Remedies.
41. Fettsyror, thyroid (Vita Vital).
42. Sportprogrammet. Cellvitalitet. Skriv in Overweight. Ett bra kombinerande allergi- och
hormonprogram.
43. Becel: gift som stressar kroppen. Paulúns fettsyror.
44. Äldre kan ha Adipose dissolve. Programmet när ingenting annat finns att göra.
45. Cybernetics: Anti-Inflamation Therapy.
46. Info Sarcode Organ Risk.
9. Hypotyrea: Thyroid Support. www.worldhealthmall.com
49. Salicylater är kemiska ämnen som finns i många växter där de fungerar som
konserveringsmedel och skyddar mot förruttnelse och bakterieangrepp. Salicylater finns i
livsmedel, frukter, bär och kryddor, men även i många syntetiska livsmedel och kosmetiska
produkter. Salicylater framkallar allergier.
50. Sulfit är ett kemiskt ämne som bildas ur svavelsyra som innehåller sulfitjoner. Sulfiter
används som konserveringsmedel i viner, sötade drycker, torkad frukt och potatisprodukter
för att förhindra oxidation. Sulfiter är allergena.
51. Apne. Farliga andningsuppehåll drabbar överviktiga/feta. Svårigheter att andas i liggande
läge. Fettet på buken trycker mot den stora andningsmuskeln, diafragman, och mot lungorna.
Dessutom spelar förmodligen förändrad hormonbalans och andra faktorer in. Den främsta
orsaken är att man är fet i hals och svalg.

Ullis den 3 december 2009 (uppföljning från Suzanne)
1. V 87 (99), A 42 (54), R 92 (101), H 60 (101), O 85 (101). En kraftig förbättring (varhope
30%). Syra/bas i obalans;10.000 Re. Pattern.
2. Info Grid: 80 environment, 84 physical, 80 mental, 77 social, 86 spiritual. En samlad bild
av god fysisk, social och psykisk balans. En god självbild till följd av viktnedgång.
3. Allergier är utan anmärkning vid sidan av katthår och laktos. Allergier kan bero på
fettsyrebrist. Köp Omega 3, 6 och 9 som bör intas vid viktminskning. Fettsyrorna
(cellvitaliteten) har ju också gått ned från 8 till 5.
4. Påtagligt socker- och fettsug som ger jäsning, binjurestress och kortisolpåslag. ACTH,
binjurarna under ökat tryck. Sockersuget ger även lägre serotonin och dopamin och förklarar
sömnrubbningar vid sidan av sena matvanor (levern jobbar under natten; brist på L-lysin, Larginin, prolin genom övervikt). Sockersuget förklarar även lägre värden för selen, zink,
magnesium. Dock har molybden ökat (mindre skräpmat). Dessa obalanser förklarar det låga
A. Dock höjning efter behandling med 12 enheter. Bioflavonider är svaga (frukt och bär)
beroende på sockersuget. Sockret utgör den främsta riskfaktorn. Ät ej efter kl. 18. Gå
igenom en detox. Undvik läsk, juice (innehåller aspartam som är 200 ggr starare än socker).
5. Dock hormonbalanser. Inget lågt värde för östrogen. LH (100) i balans. Så även FSH (102).
Kanske ägglossningen kommer i gång? När ägglossning? Det är således viktigt med
viktnedgång för att få bort PCOS.
6. Ullis hade syndat med sin rena kur dagen före vårt möte. Svårt att bryta ned fruktos och
galaktos till följd av högt sockerintag. Fettnedbrytningen god. Proteinnedbrytningen något
svag. Peptider i blodet? Hann ej undersöka.
7. Superconscious gav Nutritional defiency eller excess jämte allergier. Gårdagens äventyr?
8. I Spinal (allersodes) noterades att tunntarmen är ansträngd. Homotoxity visar på skräpmat
genom svamp och maskar i magsäck: ogynnsam tarmflora.
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9. B-vitaminbrist (B 5 –B 6 , folsyra). Köp B-vitaminkomplex.
10. Inga problem med sköldkörteln (Sportprogrammet, akutlistan, Timed Therapy).
11. NEC. Love nästan dubbelt så högt som Frustration. Skuld/skam över att ha ”misslyckats”
med ren kur. Trivector och NEC justerade kropp/själ.
12. Problem med örat.
13. Energipåfyllning med Cheltonation (Cybernetics), Spinal fluid (Timed Therapy) och
chakrabalans (kron- och baschakrat nu förenade).
Allmän slutsats: Ullis har fått energi, kroppen har reagerat på Suzannes behandling (T 3 ej
längre akut). Gott syreupptag, god energi, god kroppsreaktion. FSH och LH i balans. Nu
gäller det att få ned vikten och inte ”grovfuska”. Om det ”grovfuskas” med sockersug går
utvecklingen tillbaka. Risken med ett sockersug för viktuppgång, dålig tarmflora,
sömnsvårigheter, vitamin- och mineralbrist är påtaglig. Den goda trenden att vara i harmoni
kan brytas med lågt A och skuld/skam.

Ullis den 10 december 2009
1. V 86 (94), A 33 (56), R 89 (97), 81 (89), O 74 (82). Lågt A; splittrad, trött, sover dåligt,
huvudvärk (lågt serotonin). 30%-ig förbättring med behandlingen.
2. Environment (75), physical (82), spiritual (76), mental (86), social (90). Stabilt intryck.
Dock påverkas du lite av omgivningens krav på dig? Meditera över vad som splittrar dig.
Drick mer vatten!
3. Cellvitalitet 4, bas/syra 71/68, Fq Patterns 4.138. Ät gärna Omega 3. Ta promenader i
den takt du vill.
4. En hel del obalanser i mag-tarmkanalen som lätt blir rectified till omkring 100 (dvs. blir bra
när kroppen får det den vill ha), bl.a. lactobasilicus, N9 bacterox (magbakterier som bryter
ned maten), jodium (att du går ned i vikt och är törstig eller hungrig), kolinoxidas (lugnar
ned), PABA (behövs för folsyra/B-vitamin), propyl (konserveringsmedel) och gastritis
(magsyror). Alla dessa obalanser är tillfälliga och kommer fram mot bakgrund av ren kur som
ju kräver mager kost.
5. Halskotor behandlade till ”corrected” (dock 3–4 kotan inflammerad genom ansträngning).
Motion. Viktnedgång.
6. Kotor och känsla i balans. Frustration över smärta.
7. I Timed togs muskelspänning bort direkt. Så även cirkulation runt dessa muskler.
Nackmuskler?
8. Nacklob och pannlob är ansträngda. Huvudvärk.
9. Starka koncentrationssvårigheter. Hjärnvågorna är OK. Koncentrationssvårigheter mot
”normal” ändrades vid en minuts behandling från 6/70 till 29/30. Rekommenderat läge är att
”normal” måste ligga 10 enheter över andra egenskaper. God reaktion på behandlingen.
Stress, tar på energin. Sömn? Annat att tänka på som är svårt? Skuld för att ”fuska”
med ren kur?
10. Allergi ger inget speciellt utom vitt mjöl. Ullis åt en bulle. Halmdamm, potatis. Ätit
potatis nyligen
11. Innerörat. Kanske för att vi hade pratat om det. Ingen större betydelse.
12. Hormoner. FSH och LH ligger nära varandra vid 100. Brister i östrogen (115) och
serotonin 110 (lugnande hormon). Låt oss kolla din mens den 17 december.
13. B 5 (stress). Äter du B-komplex? Se 2 ovan.
14. Inget anmärkningsvärt om kolhydrater och fett. Ej heller aminosyror. Hann inte med
mineraler.
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15. Matsmältning; svårigheter med bukspott. Kanske fet mat i blandning med
Cambridgepåsar så att fettet från maten ges svårigheter att brytas ned. Tunntarm 60, magsäck
72, tarmflora 51. Ät inte gärna fet mat i samband med ren kur.
Slutsatser
Ät gärna Omega 3 och B-komplex. Fortsätt med att träna och motionera. Tänk på att hålla dig
till ren kur. Huvudvärk och yrsel kan bero på att du inte dricker tillräckligt med vatten i
samband med påsarna. Det kan även bero på spänningshuvudvärk. Även värk från nacken.
Eller för mycket stress, för mycket att tänka på. Kanske en kiropraktiker? Kanske en
läkare?

Ullis den 17 december 2009 (adipose enl. Aksnes/Nelson)
1. V 71 (71), A (72 (97), R 97 (101), H 94 (101), O (88 (101): syra/bas = 72/66. Cellvitalitet:
2. C1 svårt trängd; C2 nervklämd.
3. Hormoner FSH 82; LH 89. Adipose Dissolve Rx 9 min. 2x 9 min. Detox 20 min.
4. Inga mashmallows.
5. Längre adipose, längre tid för detox. Påföljande detox.

Ullis den 28 december 2009 (Adipose Dissolve Treatment)
1. V 84, A 57, R 99, H 68, O 75.
2. Fq P. 6.975.
3. Enbart degeneration.
4. Cellvitalitet 6. Äter ej Omega 3. Dock fet fisk under julhelgen.
5. Syra-bas mycket bra: 69/66.
6. C4 via SuperConscious Choice. Inflammerad. Behandlad till excellent.
7. Fettsyror ger allergier (akutlistan). Sötsug den främsta orsaken till sjukdom.
8. FSH 115; LH 61: progesteron 61. Nyss haft mens. Mensen startade den 18 december och
slutade den 23 december.
9. Mättnadskänslan har blivit starkare. Leptin? Ullis har ätit som julmat är 2 ägg, en köttbulle,
en bit lax, en hårdsmörgås med skinka, 2 cider. Ullis känner sig efter denna lilla måltid ”mätt
och belåten”.
10. 30 min. Adipose Dissolve Treatment. Sedan detox. Något ljusare vatten. Inga ”mash
mallows” troligen beroende på att Ullis fuskar i ren kur.

Ullis den 12 januari 2010
1. Varhope i snitt 95. Myckt bra (B-komplex).
2. Fq Pattern fortsatt mycket lågt 35 igen.
3. Cellvitalitet 10 (tar omega 3).
4. Syra/bas i balans (68/71).
5. OK med organ.
6. Akutlistan: kranialnerv 9. IRT 100 Rectified. Lancelatum (magsäcksmask). IRT 100
Rectified.
7. Brain Scan: limbiska, occipital, hypothalamus (svagt 13 ggr Excellent för hypothalamus).
8. Hjärnvågor: allt under 10 Normal. Bra! Betavågen hög; 68 (hyperaktv? ADHD?).
9. Svag endokriniska lägen: FSH 69, LH 65, östrogen 64, progesteron 77 (en vecka till
mensen).
10. Cybernetics: Hormon Repair (1 ggn 80 Rectification. Bra).
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11. Timed Treatment: Thyroid 3 ggr till Hallelulja. Sportprogrammet: T3, T4 är blockerad.
GH är lågt.
12. Timed Therapy: limbiska, hypothalamus till Hallelulja efter 1 ggn. Bra.
13. Spine. Kotgenomgång 4 ggr. C1 och C4 = difficult. C5 = pressed. NEC ggr. Love 115,
Frustration 60.
14 Varhope Improvement: 10%.
Slutsats
Ullis behöver avblockera T 4 . Kontakt med Suzanne som har ”vätskan”. Meddelat Ullis om
detta. Ullis ska få provrörsbehandling vid ÖUS. Viktigt att hon går ned i vikt. Viktigt att hon
åtgärdar sköldkörteln som hindrar henne att gå ned i vikt.
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Bill Nelson & Suzanne Granström
Den 4 november 2009, Budapest
1. Kalavaria Ter, 3 trappor. Nagtvár ter från Hatar ut. Sedan spårvagn till Orscay Ter.
Promenad på 200 m.
2. www.qxsubspace,com . Fyll in serienumret på boxen som lösenord: SX1407062661 Users
ID: Edith. Password: 12345.
3. Sue Rado Maitreya Kft. Kalvaria Ter H-1089 Budapest Hungary +36 1 303 6043 ex. 341.
sue@qxsubapac.com
4. Marie Erixson naturallifea@spray +46 8 550 60 515 Natural life Läkarstigen 1 144 52
Rönninge.
5. Bill är professor i Bukarest i frekvensmedicin.
6. Bill har gjort 3 videofilmer om fetma.
7. Adipose dissolve är en kraftfull behandling. Dock kräver syre. Således motionera eller att
lära sig andas. Får ej äta ost.
8. Adiposeprogrammet ökar rejält BMR.
9. New Indigino. 30.000 € att installera i SCIO:n. Boxen klar i januari 2010.
10 Huvudorsaken till fetma är addiction, NLP.
11. Newsletter. Hör med Sue.
12. Skype asd 0987%
13. SCIO-boxens lösenord: Edith 12345
14. www.qxsubspace.com Lösenord Edith; Password: 12345
15. www.dino-lite.com (mikroskop)
16. Dr John Kelsey
263 Blossomfield Rd
Sollihull
England B91 1TA
Skype johngkelsey
17. adm@imune.net
18. Tel. 0044 121 243 6318
19. www.zara.oberg.com om matallergitest FoodTech
20. dr Klara Hilf
0036 20 327 17 36. Dohány ut. 16–18. 1074 Budapest.
egeszségsziget@freemail.hu
www.egeszség-sziget
21. Dr Sandor Colin Béci u. 85 +36 124 044 58
22. Bokhandel på nätet Amazon.com
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Suzanne
Avslut den 17 april 2009
1. I Timed Therapy finns adipose (fett). Behandla med fetma med ADIPOSE (Timed) och
detox. Fettceller går ur kroppen i detoxvattnet (mest genom urinen).
2. T 4 till T 3 beror på fluor och klor. Därför vattenrenare och detox. Fyll på med callyte (D 3 ,
ki, bor, mg, zink, selen som hämmar fluor- och klorupptaget och därmed aktiverar T 4 som
T 3) . Inget fel på sköldkörteln utan mängder av floor och klor (vattenrenare, ej borsta tänder
med fluortandkräm).
3. Kräv att i Optivikt att man skaffar sig en vattenrenare (1.500 kr) vid 031 47 47 02 (Vital
Body Soul). Där kan även callicyte anskaffas. Be om broschyr.
4. Kräv även vid Optivikt att man detoxar sig.

Livsmedelsverket
www.slv.se karin.winberg@slv.se
hemsida: internationellt som rubrik. Länk Codex. Kosttillskott (Karin Wiberg).
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Budapest 7–10 oktober 2010
Lence Ernö 0036 30 9684 913 bioerno@invitel.hu
6800 Hódmezövásárhely Kisfaludy u. 104 Iroda (62) 242-740
Quantum Center Excellence Practitioner Accessoires & Services
Ron Verhaeghe
International: +1 989 777 5700
Po Box 123 44488 Wiliamson Rd Bridgeport Michigan 487 22 USA
www.theQuantumCenter.com
Joy von Buschow Hood River The Dallies 541 296 4283 heijewel@gorge.net
Edit Barota Kálvária tér 2 H 1089 Budapest Hungary 36 edit@qxsubspace.com
36 1 303 60 43 ext., 330
Roland ext. 333
Andrea Taflan IMUNE Kalvária er 2 Budapest 1089 Hungary www.imune.net 36 1 303 6043
tflan.andrea@imune.net
Quantum Nutrition Azizah Clayton Ensor House 300 Stockton Lane York UK YO31 1
44 (0) 1904 425 859 44 (0) 7900 848 933
quantumsynergy@ntlworld.com
www.quantumsynergy.co.uk
The Quantum Center info@quantumcenter.com
Smycken
Cornella Jäkle Wellness Trust AG Hauptstrasse 68 CH 8280 Kreuzlingen +41 (0) 71 677 176
7 c.jaekle@wellness-trust.com
www.wellness-trust.com
Stephanie Heiliger s.heiliger@wellness-trust.com
Stanley Ibrao stibrao@yahoo.com
(310) 374 6812 738 1469 1251 Tenth Street Manhattan Beach CA 90266 CA, USA
drfaithnelson@.us
IQVIM.org
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www.mercola.com för god kost (Arizah Clayton)
lorimarcus@sbcglobal.net för Lori Marcus.

Bill Nelson (Desirée Dubonnet)
1. Kroppen är energifält. Atomer har neuroner och protoner. Ovanför cirkulerar elektroner
(minus) och dessa kolliderar aldrig. Därför lyder inte kvantmedicin under temodynamikens
lag om entrofi. Tvärtom kvantmedicin ser kroppen som skapar och förbrukar energi. Kroppen
är magnetfält, vi är elektriska varelser och detta kan aldrig reduceras till enkla nivåer.
Se bakgrund.
2. Kroppen kan bara ta emot 45 minuters energi.
Indigio har Home Use Precription mot ex. autism. Indignio kan lånas ut för eget hemmabruk.
3. Prayer Wheel; man kan skicka budskap. Indignio på ungerska, rumänska, spanska. Det
syntetiska är en förolämpning mot kroppen. Kortison går in i DNA och minskar kroppens eget
behov av kortisol.
4. Rökprogram i Indigino. Rökning tar bort liv; andning är liv. Svininfluensa där dog 5.000.
Normalt varje år 500.000 i influensa. Drogindustrin sätter upp koncentrationsläger för folk.
Läkare trimmas i syntetika och prickar av för varje sjukdom det syntetika som patienten ska
ha. Läkarlegitimation utifrån läkemedelsindustrins villkor. Högt blodtryck tas ned 95%.
Drogen måste därför vara mycket stark. 5% är kända faktorer för högt blodtryck.
Läkemedelsindustrin dödar/adapterar folk och därpå koncentrationsläger.
5. Kosttillskott kan undvikas. Laga egen mat. Quantum Nutritions. Dexteros går in i cellerna
och skadar dessa.
6. Varhope är vetenskapligt bevisat. Varhope är att ladda batterierna. För många elektroner
(FR) och kroppen skadas. Varhope ger möjligheter att balansera kroppens elektroner. En liten
rubbning kan ge en butterflyeffekt.
7. Människan är elektronsvärmar i det oändliga, Gud. 120 böcker är skrivna av Bill.
Dr Faith Nelson
1. Viktigt med SOC. Här finns alla stressorer. Sjukdomar finns i cellen som inte vibrerar.
Biofeedback är att ta emot signaler från boxen som vi har matat den med (kalibreringen).
85%:s förbättring hos patienterna. Parasympatikus och sympatikus med vagusnerven
(matspjälkning, hjärnan, talförmågan, hjärtat och andning) är bra för balans. Adrenalin och
kortisol i blodet, noradrenalin i hjärnan.
2. 3 av 5 söker för stress. 87% av sjukdomar har att göra med stress.
3. Följande session tar 4–5 minuter.
Hormoner: hypofys, PTH, sköldkörtel, binjurar, bukspott, äggstockar, testiklar.
4. Stress: addiction, stroke, huvudvärk, fibromyalgi, hypertension. Stress stoppar kroppen,
ökar cirkulationen, ökar signalernas receptivitet. Neutroner och protoner ger vibrationer.
Gömda stressorer: skador visas genom icke regelbundna vibrationer i cellen. Resultatet ger
biokemiska effekter med bakterier, svampar och virus. Livsstil skadar skadliga vibrationer.
5. Molekylsvängningar visas i varhope.
6. I SCIO:n mäts 10.000 substanser i elektro-magnetiska strukturer. Rubbningar i syre, toxiner
(Resistance) vatten och IMF. SCIO:n mäter vad som blockerar dessa fält.
7. Kelsey; livsstil med toxitet, patogener, ta bort symtom, stärka med energier, yoga.
Sessionerna börjar med avstressning. Power-point-presentationen kan köpas.
Navigering 4–5 min.
1. Enkäter. Se helheten. Intake.
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2. Consent Form.
3. Fas 1: Akut smärta; 2 ggr/veckan.
Fas 2: 1 ggn/veckan i 2 månader. Massage, hjärnbalans. Gå inte in i meridianerna. Många
kombinationer.
4. Gå som sagt in i SOC. Ställ frågor som ligger bakom knappar i SOC. Tryck på rött kryss
och man kommer in på programpanelen.
5. A = 32. Brain history (EEG, EEV), transmittorer, serotonin, depression, matspjälkning,
gastric by pass.
6. Rökning = för lågt O. Högt Freq. Pattern = för lång tid i hög stress (jfr Anette).
7. System setting vid akutlistan: Shield etc.
8. Risks Profile: Ta Value. Högsta röda (5) och lägsta (3): digestive, mental. Treat Above.
9. Akutlista: High Reactive (IRT): digestive, brain, blood sugar, ciculation, skin. Balansera i
akutlistan.
10. Nelson report. EPH (ongone). Sätt in Body Viewer, Iridology, Disease Dictionnary. Risks
Profile sätter in i Body Viewer och Zap.
11. Shaping Function. Dubbelklicka, för in alla nummer. Lämna ”love”.
12. Short Sarcode Rx. Treat All. Stomach, Brain för serotonin.
13. Homotox. Gula är många. Se efter ett tema. Treat Top five.
14. Låt Body Viewer och Iridologys Piggy Back gå på.
15. Miasm. Mycket degeneration, detox. Ingen detox i början av sessioner. Organen måste
först stärkas.
16. Risks Profile; Spinal. Balansera lumbar. För starkt med Treat + Trivector. Viktigt att
nerver stärks till olika organ. Se Intertwined Areas.
17. Gå vidare i Risks Profile: Minerals, viktiga mot översyrlighet. Ta fram till 85% Rectified.
Ta Perverse Engergies.
18. Ta Nutritions: hormonbalans, enzymbalans. Gastric.
19. Sarcode. Ta stomach. Digestive och Brain Stress (minne). Balansera.
20. Digestive, Circulation, Lymphatic, Timed, Risks Profile, Therapy, Auto Meridian
(balansera med Body Viewer), i Timed. Pricka för det som är tematiskt. Ju mindre motstånd
vid stress, desto bättre resultat.
21. Start Auto Trivector. Auto Meridians. Viktigt med Auto Varhope (Phase Aberration, Auto
Aggressive). Ta Body Viewer. Ta Auto Color, Dental, Aura. Closing med Rectification.

Heleen Coetzee
1. Epigenetics i cellfunktioner, således i DNA, främst i levern och i bukspott. Epigenetics
förändrar med oförändrade DNA-strukturer. Gener sätts in i vävnader, organ. En genetisk
tystnad, Om epigenetics slår igenom ges obalanser. Exempel är tvåäggstvillingar. Epigenetics
står för en ”extra förändring”.
2. Föda ändrar epigenetics, aminosyror som ger metylgrupper som binds till DNA på olika
sätt. Så även cellens miljö, effekter från stamceller, celltyp, degeneration, cellminne. Dessa
senare faktorer är mål för epigenetics. Förändringar upp till 30.000 markers är epigenetic
markers, exempelvis länken mellan gener och näringsupptag. I Sverige svältande föräldrar
under seklets början ger friska barnbarnsbarn (utan metabolt syndrom).
3. Sjukdomar uppstår när epigenetics går fel som cancer, viktökning. Epigenetics reagerar
starkt på stress. DNA är arvsanlag till varje cell i dess kärna. Så även i mitokondrierna. DNAsyror: adenin, guanin, cylosin, thymin. 3 miljarder variationer av dessa fyra. DNA-stegen har
fosfater- och sockermolekyler som tvinnande stege på varje bas som utgör stegen. Fosfater
och socker tvinnar ihop kromosomer.
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Histoner
1. Histoner kontrollerar proteiner från DNA. DNA rullar sig runt histonerna. Histoner är
viktiga för hur DNA paketeras. Så även för proteinsyntesen.
Gener
1. Gener ger all info i nukleiderna. 3 miljarder nukleider. 20.000–30.000 gener. 10% är
uttryckta i gener. 90% är tysta. Hela DNA-molekylen måste kopieras. Magtarmkanalen
kopieras efter 16 dagar. DNA-polymase finns i akutlistan.
2. Tre system: DNA-metylisering, histomodifiering och RNA-kopiering. Stamceller tar bort
epigenetisk info.
3. Cellmembranet är en organisk info-process. Den känner av miljön tack vare effektiva
proteiner. Cellmembranen består av bilipider och proteiner som går igenom membranet.
Membranet rör sig hela tiden i vibrationer och känner av frekvenser utifrån extracellulära
substanser, kemisk energi och elektrisk energi i samverkan. Energifrekvenserna är 100 ggr
effektivare än biokemisk energi. Polaritet: negativt inne i cellen, positivt utanför. En foton kan
få membranet att vibrera. Biobalans.
Hjärna
1. Hjärnan registrerar miljön, men tar inte hänsyn vad tolkningen betyder. Hjärnan
perceptierar. Kommunikation mellan cellens neuroner påverkar våra känslor och tankar.
Epigenetic påverkan på hjärnan ger olika syndrom ADHD etc. Neurogenomer visar hur näring
påverkar epigenetics. Näring ger metabolismer som t.ex. näring är signaler som talar om för
cellen som i sin tur styr näringen genom sensorer, helt specifikt för varje person. Folsyra, B 12 ,
kolin har stor betydelse för cellens näringsstyrning. Så även zn, metionin. Dessa ger låg
metylisering och motvikt mot metabolt syndrom: cancer, hjärta, diabetes, infertilitet,
efterblivenhet. För mycket metylisering ger dessa effekter.
Navigering för näring
1. Short Sarcode Rx med Implumory Response, eliminera lymfbelastning, hudbelastning och
endokrin belastning. Väck kroppen.
2. Therapies. Två terapier som rekommenderas. Högst 45 min. Sedan ingen effekt. Sätt Organ
Generator, ge en affirmation, Universal Awareness 2 min., Activate, Close. Låt den gå i
bakgrunden.
3. Shaping Function. Vid Love, 10, med dubbelsteg. 2 serotonin, 10 melatonin. 55% engage.
4. Akutlista. Holilinginguistics.
5. Main. Universal Biofeedback Therapy. Primary Environment, organ, DNA, Emotional,
Belief or Perception. Add Schumann Wave.
6. Akutlista. Miljö: sätt in Environment. Search on Tray. Autozap 5–7 min. Nästa Belief. Sätt
in Belief in Search on tray. Autozap.
7. Skriv in i Hold Tray (gul) Belief, ta test på Chromosome. Info på gul remsa, ex.
Chromosome 4. Ta 633Q 14Q. Ge den Quick Training. Fokusera bara på dessa tre. Chrome 6.
Skriv Chromosome 6. Ta den och dra den till Acute Item. Detta ger 4 knappar. Låt köra
Aurvidini, B 12 , Connective tissue (fettsyror). Dubbelklicka på alla dessa Items. Gör om
proceduren. Ta varje låda med Chromsome 6F. Sedan 3Q. 14Q.
8. Risks Profile. De tre högsta Reactants, dubbelklicka med de tre lägsta. Treat Areas Above.
9. Sedan Environment, Aspect of Epigenome, Dr Virtual med Treat All. Aktivera Body
Viewer, Iridology. Välj Piggy Back för organ, DNA. Ta therapies för stress, emotions,
Unconscious Choice, nervous systems.
10. EEG. Vagusnerv, para- och sympatikus är viktiga mot stress. Det autonoma systemet är
viktigt för IMF. Rectified till 85% 4–5 ggr.
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11. Nutrients. Gamla höga. Calculate, vitaminer, enzymer. Ta vitaminer som ger låg
metylisering som B-vitaminer, folsyra, kolin. Dubbelklicka till 85%. Ta högst 3 ggr. Ta
vardera B och G för test med 85% Rectified.
12. Se på Internal enzymes. Secretine Production, hydrolysine. Vidare C och K.
13. Insert disease. Environment. Test för bästa kosttillskott. Gula listan. Dubbelklicka på
vardera till 85% Rectified. Stabilize enzymes.
14. NLP. 1. Self Image, Unconscious choice. Build up Self Image; viktiga att motverka en
dålig självbild.
15. SCIO-therapies: DNA-corrections, AFE. Gå till 85% Rectified. Vänta 10 sekunder. Sedan
Close.
16. Mental Chart, Value of Transmittors. Se efter serotonin, melatonin. Ta 10 sekunder Zap.
17. Emotional Chart. Close.
18. Electro Hypnosis på 5–7 min. Auto Scalar, DNA genom Auto Trivector, DNA-tingel,
Scan and repair till 85% Rectified.
19. Body face. Scan Covert Aura. Scan All. Treat foci.
20. Aura Cleanse Nosodes från akutlistan. Cybernetics, Connection. Retest. Aura Snag.
Negativt.
21. EEG.
22. Akutlista. Regenerator Stem Cells. Homotox, Stress Reaction Stem cells, Stem Cells
Stimulaztion. En rosa box om ger Rectification. Välj i Sarcode relevant område. Astma,
bronkitis, lungor i Spinal. Treat Stem Cells.
23. Test Varhope Improvements. Check Current Rectifications.

Igor Cetojevic
1. Addiction är biokemi i hjärnan. Abstinens stressar hjärnan kraftigt. Man förlorar något som
man tycker om, vill ha kvar. En sorts pain killer. Hjärnan är föremål för beroendestrukturer:
CNS (hjärna, ryggmärg), ANS (parasymp., symp.), PNS (medvetet, hud, muskler).
Parasympatikus är IMF. Dagtid ges sympatikus. Nattetid parasympatikus. Trött på morgonen,
ett försvagat parasympatikus.
2. ANS kontrolleras av hypofys (homostasis): hormoner, blodtryck, socker. Det limbiska med
djup känsla i trauma. Cortex med kognitiv funktion. Hjärnan har utvecklats ur reptilhjärnan,
det limbiska och cortex. Brain Stimulaztion som andning, hjärtslag. Cerebellum med balans,
limbisk med temperatur, hunger, känslor. Cortex med medvetenhet, kommunikation,
tänkande, planering.
3. Hjärnan vet ingenting förrän en länk har etablerats mellan neuroner beroende på tidigare
erfarenheter. Se ett äpple och man utvecklar intolerans (Pavloveffekten). Nya erfarenheter
skapar nya neuronlänkar. Fobier påverkar exempelvis framtida erfarenheter. Neuronerna
kommunicerar biokemiskt (neurotransmittorer, synapser). Elektriskt med joner. Transmittorer
överför information och omvandlar elektrisk information biokemiskt mellan pre- och
postsynapser och åter tillbaka. Transmittorer utlöses av en elektrisk signal i neuronet och
denna signal ändrar på membranets struktur och granula utsöndras från transmittorerna i det
synaptiska gapet.
4. Neurotransmittorer specificeras i form i molekylen, bundna till synapser, hämmar
(serotonin). Frontalloben har dopamin. Dopamin är smörjmedlet som ökar minnet. Jfr
hippocampus (nu-minnet) och amygdala (då-minnet). Parietalloben acetylkolin
(vagusnerven) som aktivitet (yang), occipitale ger serotonin, temporale på båda sidor GABA.
5. Besatthet innebär att transmittorer förändras än högt, än lågt med psykiska förändringar.
Re-up take är transmittorer som forskas omkring, bryts ned och uppstår igen. Om
transmittorerna saknar re uptake adapteras transmittorerna och de fungerar inte. Transmittoren
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blir fast i en adaption, främst serotonin och dopamin. Dopamin finns i precortex. Ett
beslutande centrum.
6. Dopamin ger motivation, aktivitet; underlättar betingat lärande; ökar mentalt fokus, ger
associationer lateralt. Dopamin driver behov. Serotonin ger glädje; lyckotransmittor;
tillfredställelse; lågt värde ger depression. Nöje kontrolleras av serotonin.
7. VTA (vertical tegmental area) bedömer behov. Om sådant inte finns, söks efter behovet.
Nucleus Accentrum motiverar behovet. Stimulans genom lukt och smak. Hippocampus är ett
medvetet minne (nattklubbar, musik etc.). Amygdala i hippocampus är omedvetet minne.
Känslomässigt lärande i djupminnet. Fobier. Addiction som triggade det första minnet. Locus
Correleus producerar noradrenalin, stress som flight-flee.
8. Alkohol ger snabbt beroende och skadar kvinnor mer än män. Alkohol tar bort stress och
har en yinpotential. Även aggressivt beteende genom påverkan av precortex. Alkohol
stimulerar glutamat, minnesförlust, och mindre känslig för GABA. Effekt: ångest. Alkohol
ger obalanser. Dopamin kan inte omvandlas (ingen re- uptake).
Abstinens
1. Förnekelse, där hjärnan skyddar sanningen. Kortsiktigt perspektiv. Jfr u-båt med sikt 10–15
meter men där periskop kan ge längre perspektiv. De beroende har inte detta perspektiv. När
vi har problem lyfter vi oss. Sedan down load av fysiskt, socialt och mentalt innehåll för
framtida motgångar. De beroende kan inte göra någon down load.
2. Att få bort beroendet innebär hårt arbete, kraft att bygga upp.
3. Det är avgörande med en socialt stimulerande miljö. Detta reducerar känslan av isolering.
Miljön ger support och kärlek.
4. Viktigt med empowerment, att känna styrka med att ta i tu med problemen.
5. Ta bort stressorer genom utbildning, familjebildning, få arbete, sociala program. Ta bort en
dålig självbild, depressioner med beteendeterapi.
6. Inte tillåta tillbakagång under lång tid framåt. 50% risk för återfall i detta sammanhang.
7. Skilj dig från patienten genom att vara professionell. SCIO:n ser det undermedvetna.
Anamnes, din kompetens och SCIO:n är tre viktiga delar.
SCIO
1. SCIO:n ger support. Den behandlar människors undermedvetna, inte sjukdomar. Sjukdom
ses i ett större sammanhang.
2. SOC är viktigt.
3. Varhope. Om A är lågt, se upp med beroendet. Viktigt med V som har att göra med att
beslut kan fattas.
4. Höga resultat bland de 4 i Info Report kan tyda på stress. Jfr Brain Waves.
5. Jfr Seyle´s bar.
6. Se Nutritients.
7. Risks Profile: se upp för värden över 200. Viktigt med värden ur miljön, det mentala.
Koppla till känsla, aggression, depression.
8. Perverse Energy. Se upp i vilken elektrisk smog man lever i.
9. Nelson´s Report. Se teman.
10. Ta terapier. Ta NLP. Förlåta är viktigt. Ta EEG. Det gula anger beroendet. Pulsproblem?
11. Homotox. Subspace Morphic Transformation. Detox.
12. Harmonic Therapy i Cybernetics, metabolism. Stöd från Nutritions med enzymes,
hormone stabilization.
13. NLP. Addiction i gardinen. Brain Scan for Nutrition. Survival Awareness från NLP.
Neurotransmittors. Stimulera acetylkolin och melatonin. Ta 30 sek. Zap på övriga om höga.
Ta Unconscious Reactivity om det förflutna. Grön låda: pricka för det relevanta.
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14. NEC, skriv addiction i låda.
15. Akutlista. Skriv in addiction, Go 36728 om streets drugs. IRT med Rectified 85%.
Stimulantia (t.ex. nikotin, alkojol) frisätter vid receptorerna dopamin (neurotransmittor) som
ger ”belöning” av olika former. Vid längre bruk av stimulantia passiveras dessa receptorer
(ingen re up-take) och mera av stimulantia behövs. Om missbruket upphör uppkommer
abstinens som ångest, aggressivitet. Denna abstinens kan gå över. Receptorer lägger aldrig av.

Stephanie Heiliger
1. CFS ger feber, depression, cognitive syndroms. MMS från John Humble, ta med äpplejuice
(Google) mot svamp, virus och bakterier.
2. SOC. Fråga efter metaller i kroppen (inopererade). Fatty acids är dåliga för mitokondrierna.
Strålning: se madrasser, elektrosmog, TV, mobiler, nära tågstationer, flygplatser. Insekticider
från jordbruk, kyrkogård.
3. Biorytm. Calibration. System Power Setting (intensify, positive, intensify by 60%); Extra
Strong Reaction.
4. Body Viewer, Iridology, Disease Dictionary.
5. Varhope med V (adrenalin), A (24 lågt serotonin, dopamin, neurotransmittor, emotional). R
(Spinal med tungmetaller), O (lågt kan vara rökning, dålig kondition, dålig cellandning). H
(njurproblematik). Freq. Pat. Med 3.000 (lågt utmattning, högt andligt slagg). Phase 6
(cellmembran; hur organen kommunicerar med varandra, främst lever och njure). Impedance
är oftast OK. Översyrlighet ger rökning, tungmetaller.
6. Akutlista. Hold Tray. Ta upp till 100% Rectified. Matspjälkning, anemi (IMF), ta IRT.
Bakterier, inflammationer, Spinal. Support NLP, neurotransmittorer, Emotional Chart.
7. Shaping Function. Klicka på det som är högt. 5 höga som en Piggy Back.
8. Body Viewer med lymfa, Iridology (facial), subconscious, Disease Dictionary. Om man
inte hittar i Disease Dictionary, högerklicka, skriv in exempelvis sleeping dysfunction och
OK. Man kan författa eget i Disease Dictionary. Electropuncture går i 9 minuter. Quick
Calibration går in i frekvenser. Quick Test går in i frekvenser. Ta en test.
9. Program. Viktigt med enzymer. Biofeedback med organ systems. Active Transport, Active
Cell Therapy. Na/K-pumpar. Rectified 100%. Gå till Zap och se vilka som har kryssats för.
Lång tid att zappa.
10. NLP. Timed, Se CFS i Cybernetics. Rectified 80%. Ta Oxidation. Biofeedback är
antistress (hoppar upp och ned i Rectified).
11. Biofeedback (Oxygenation stimulation, Reduce Stress in nerves, Immune Stimulation,
Spleen).
12. Short Sarcode Rx. Facial, brain, Treat and Scan. Se Rectification, Inflammation, Infection.
85% Rectified. Bäst att allt är zeropoints.
13. Load Dental. Inflammotary Response. Klicka på 85% Rectified. Lämna efter 78%: det
ordnar sig i längden. Går inte värdet upp, gå till Body Viewer och sedan ta behandla enskilt
aktuellt organ. Lymfan är viktig för IMF. Så även njure och tunntarm. Short cut i marginalen.
14. CFS, gå till solvents. Ta Body Viewer (aura cleansing), acupuncture med large intestines.
15. Autofocus Zap. CFS med svamp, virus, bakterier. Zap Enzymes. Nutrients.
16. Risks Profile, ta values. Klicka på de 5 högsta. By value. Gå till Autozap. Ta alla med X.
Tid: 45 minuter.
17. Akutlista. Aloe, IRT. Skriv 27 för att ge homeopathy. IRT: hög Reactivity är bra trots
allergi är högt. Ej mot det toxiska som indikeras med låg Resonance. Jfr Aloe. Ta Homophatic
Activation. Skriv in 27 med mellanrum. Duplicate Homeopathies. Ta detta 2–3 ggr. Test
Reactivity of Remedy. Går till 100%. Excess Dosage Scan. Skriv in 27. Describe: water. Start
Patient´s unconscious interface. Access Scan for Potency.
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18. Ta Spinal. Current Sarcode Risks. Aktivera Sarcode Chart. Se de olika fokus. Adrenals är
hög. Låg Rectify. Lämna detta dock.
19. Timed. I gula fältet, kryssa för det som man behöver. Skriv även CFS, Sleeping
Dysfunction.
20. Kontrollera Disease Dictionary.
21. Efter 3 Alarm Reaction, låt patienten vila. ”Alarm” betyder hög reaktivitet från patienten.
Jag vet nu att jag är på rätt väg.
22. Timed. Treat. Adrenals, Lymph, Digestion, IMF. Timed är mycket effektiv.
23. Organ sarcodes. Höga nummer, trots att SOC var lågt. Höga nummer indikerar att det är
en infektion som pågår i kroppen. Treat Bottom Stress.
24. Iridology. Sarcodes, Adrenals, Kidney. Face i Acupuncture.
25. Akutlista är gul, skriv (sätt) in virus. Rosa, skriv (sätt) in cancer. Treat Both Trays. Jfr
listor med subkategoriseringar.
26. Cybernetics. Metabolic Repair, Symphatic Stimulazion. Se även Parasympatikus.
27. Body Viewer; Aura Cleanse. Nerve Conductance under Organs. System Stimulaztion.
Rectification i gardinen.
28. Spinal. Ta försiktigt med energin. Ta varje kota för sig i Trivector.
29. Short Sarcode. Emergency Points är bra för IMF. Sedan hjärtat. Body Scan + Face. Scan
All. Treat All Kinds step by step. Aura Snags i grönt.
30. Låga Rectification, kroppen sätts i gång långsamt.

Azizah Clayton
1. Inget näringsvärde hos fast food, eftersom dessa innehåller få bifotoner som kan
upprätthålla aktionspotentialen och därmed god biobalans för väl fungerande lever. Fibrer ger
underlag för goda bakterier som IMF behöver. Vidare innehåller magtarmsystemet hormoner
som ger vitaminer, främst K och B 12 . Magen har en viktig mikrobilologisk funktion.
2. Trefjärdedelar av sjukdomar har en kostrelaterad grund. Därmed förlorar kroppen motstånd
mot stress. Kortisol skadar hjärnan under stress. Omega 3, nötter och sjögräs är viktiga för
cellmembranen, fungerande biobalans.
3. Leverns fas 1 ger detox; vatten eller fett genom urin och galla. I fas 2 måste vissa mineraler
avgiftas. Om inte går det toxiska runt i lymfa och i blod. Inte bara i kroppen utan även i
hjärnan. Joner försvagas i elektrolyterna och cellpermeabiliteten försvagas (biobalans).
4. Bakterier kopplas in när det finns quarum. Quarum kommunicerar med celler, galla som
lever. Med kejsarsnitt får inte barnet viktiga probakteria. Ej heller genom bröstmjölk. Därmed
försvagat IMF.
5. Det finns vänliga bakterier, opportunister och farliga. Oppurtunister som enzobakterier och
staphylokocker kontrolleras av de vänliga bakterierna som föredrar alkalin miljö.
Slemhinnorna är känsliga mot dåliga bakterier. Bakterier avgiftar och motverkar histamin,
kelaterar tungmetaller, hindrar cancer. Enterocyter bryter ned glukos, fibrer, aminosyror,
mineraler. De fibrer vi äter är essentiella som kroppen inte själv kan producera. Hela B-serien,
aminosyror, K. Man behöver inte antibiotika; det har kroppen själv.

Bela Lodhia
Sarcode panel med akutlistan.
Organ
Bihåla
Lever
Njure
Lymfa

Repair

Inflam.

Infect.

Degen.

Tox.

Rött

Gult

Blått

AutoM.
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Tunntar.
Tjockt.
Kvinl.
Manl.
Endokr.

1. Med Sarcode assessment ges homeopatiska medel. Info genom vatten till andra celler. Så
även detox med homeopatiska medel. Gå in i akutlistan och sök efter relevanta organ som
finns i Short Sarcode Rx. NLP öppnar organen. Behandla sedan i Timed, Cybernetics eller
Short Sarcode.
2. Test, akutlista, Risks Profile, Short Sarcode, Sinus. Gå till Spinal (anatomi) för finare
analyser. Man behandlar alla ovanstående organ i Sarcode till nollor med 100% i
Rectification.
3. Timed. Lägg till Items med dubbelt mellanrum.
4. Tryck på Holistic Organ och lägg till antal minuter för behandling. Eller ta akutlista, lever,
med Search Above Tray. Ta det högsta och det lägsta.
5. Miasm; kroniska sjukdomar, genetisk belastning. Dessa ligger djupt och är ärvda.
6. Psora. Viktiga att inse att virus och bakterier är genetiskt belastande. Nerve Miasm (miljö)
är toxiska, strålning, kemisk, tungmetaller. Studera Remedies. Ta IRT.
7. Chakra, Auto Meridian.
8. Matcha med Body Viewer, Iridology.
9. 5007 för inkontinens.

Lori Marcus
1. Ät inte ost, mjölk, kött som är grillat.
2. Enzymer är ansvariga för allt som händer i kroppen. Enzymer katalyserar i en kemisk
reaktion: enzymer formas, bryts ned och återanvänds. Olika enzymer för detox, uppbyggnad
och metabolism. 5.000 enzymer; proteas, lipas och amylas är de vanligaste huvudgrupperna.
Enzymer är dämpande, korrelerande så att inte kroppen löper amok. Det finns inga enzymer
för allopatiska medel.
2. Enzymer arbetar med fibrer, spårämnen, mineraler. Olika kraft beroende på hur näringen
ser ut hos varje enskild individ.
3. Enzymer tas ur kroppen vid stress, främst dock vid dålig kost. 80% i energi, 20% till övrigt.
Om matspjälkningen är dålig försvinner många enzymer. Tugga ordentligt! Vid enzymbrist
känner man sig allmänt svag. Mineraler katalyserar enzymer. Om icke mineraler, få enzymer
(zn, mg).
4. Tugga maten. Enzymer beroende på pH. Högt i saliven.
5. Fibrer spjälkas inte. Fett och kolhydrater spjälkas. Vitaminer metaboliseras. Kroppen
behöver mineraler.
6. Ett coenzym måste till för att ett enzym skall katalyseras. Bukspott, hypofys, sköldkörtel
måste ge enzymer för att mat skall spjälkas. Om inte enzymer får verka kommer toxitet att gå
runt i blod, lymfa och hjärna. IMF försvagas. Enzymer spjälkar maten i magtarmsystemet.
7. Om mat kokas försvinner enzymer upp till 80%. Pastörisering förstör enzymer fullständigt.
Enzymer underlättar näringsupptaget. Enzymer bevaras i kroppen. Används endast vid
näringsintag. Bruna äpplen visar enzymaktivitet. Frukter som avokado. Druvor är rika på
enzymer som finns i saften, i det mjuka köttet.
8. Enzymer behövs för hjärta, muskler, lymfa, tarmar. Specifika enzymer för varje organ.
9. Amylas, HCL, trypsin. Bukspott ger enzymer. Bukspott svarar för den huvudsakliga
spjälkningen. Kvar bukspott i blodet ger toxicitet. Tunntarm läcker med toxicitet. Bukspott
med lipas, proteas och amylas. Bukspott är känsligt för pH. Ej under 7.0.
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10. Proteas bryter ned proteiner. Vid brist ges hjärtarytmier, cancer, leverskador, autoimmuna
sjukdomar, inflammation. Svamp, förstoppning, svag hörsel, blodbrist.
11. Proteasen får enzymer att gå i blodet. Lipas finns i kött. Lipas (HDL, LDL) finns runt
nerverna och transporteras med blod till lymfan. Fetma beror på lipidbrist. Så även med
fettvitaminer.
12. Nutrition. Fat med höga siffror för K, D, A. Arbeta med bukspott, se Enzym Stabilization.
13. Högt kolesterol ger viktproblem, gallsten, prostata, hjärta.
14. Amylas finns i saliven. Högt pH. Brist ger allergier, CFS, inflammationer, PMS,
hudirritationer.
15. Cellulase vid frukter. Kan inte brytas ned av människor. Viktiga för cellmembranen.
16. Probiotes är vanliga för mikroorganismer och för matspjälkning. Balans är viktigt.
Probiotic är vanliga bakterier. Prebiotic hjälper de vanliga bakterierna.
17. Kolesterol underlättar matspjälkningen. Ta protease för att få ned kolesterol. Så även
motionera. Protease ger jämnt blodflöde.
18. Leaky Gut läcker bakterier och toxiner i blodet. Inflammationer i tunntarmen. Alzheimer
har Leaky Gut.
19. Nutrition. HCL aktiverar matspjälkningen och stimulerar bukspott samt galla. Lågt pH, en
initial matspjälkning.
20. Bukspott bryter ned proteiner. Brist ger inflammationer.
21. Sekretin är rik på bukspott. Nästa steg i matspjälkningen.
22. Bikarbonat är acid/alkalin, buffrar i njurbalans.
23. Oxidation med OSA.
24. Gallan emulgerar.
25. DNA:s polymease i matspjälkningen (cellkommunikation).
26. Hydrolisering får mat att delas i substanser.
SCIO
1. Setting the system.
2. Risks Profile med top/bottom och Treat All Areas Above.
3. Short Sarcode Rx. Ear +. Ta inflammationer som huvudbild. Dubbelklicka. Rectified på
80%.
4. Body Viewer, Dictionary, Iridology. Digestion, Therapy. Start Animation.
5. EEG. Vagus, para, sym. Bra för att öppna systemen.
6. Disease Dictionary. Högerklicka, Add new. Skriv in enzymes. Pricka på Homeopathy; den
är tom. Skapa en Word file. Sätt in alla dessa siffror på enzymer. Kopiera detta in i Disease
Dictionary.
7. Spinal, Nutrition. General Digestion med energibalans. Se Bowel Flora. Ta högt och lågt;
balansera. Rectified vid 85%.
8. Nutrition Balance. Ta kolhydrater en efter en.
9. Fett. Tillräckligt med lipase? Kolesterol behövs för att skydda leder. Kolla Vitamin U.
10. Q. Internal Enzymes. Påtagligt för DNA. Ta 3 min. Sedan Increase Enzymes. Notera vilka
andra knappar i fet stil vid återbesök.
11. Nutrition Balance.
12. Risks Profile; högt/lågt.
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SCIO & allmänna tips (1–19)
Avdelning (1)
1. Alarm = måste bryta. Mjukt avslut; Cont+alt+delete. Klicka på Avsluta. Kryssa bort.
2. Vid Risks Profile; The Machine is highly set: rör inte någon knapp.
3. Hårt avslut: tryck på Off i 6 sekunder.
4. Bilda patientmappar på skrivbordet genom att högerklicka.
5. Suzannes prislista: 2 tim. 1.250:-. Återbesök 500:-. Sedan kan man boka timmar per. 550:styck.
6. Spara alltid med Info Grid öppen. Information; View Info Report. Därpå Report.
7. När SCIO:n hänger sig: Program, Varhope and Chakras blir konstiga och därpå tappar
SCIO:n allt den gjort.
8. Telefonsamtal: vad förväntar du dig? Vad vill du lägga ned i tid? Vad söker du för? Hur
mycket vill du betala? Jag frekvensbalanserar, ger biofeedback och prognos.
9. Glöm inte harness. Rita en gubbe med stripes. Kolla att SCIO:s lådalampa är på!
10. Harness har sladd till höger, räfflad del i pannan. ”Sladdarna” med metallknappens
undersida mot huden.
11. Om inte harness är på ges lite energi in i mätningen.
12. Ta av armband, örhängen. Pace-maker. Sitt inte med benen i kors. Koppla av. Bry dig inte
om ”missljud” från SCIO:n.
13. Röd stripe = höger arm. Gul = vänster arm. Blå = vänster ben. Svart = höger ben.
14. Fq-pattern påverkas av stresshormoner.
15. Gör alltid ett antal Therapies, det ger energi. Främst Auto Color. Therapy ökar också på
Varhope Improvement. Nödvändigt för Superconscious Choice.
16. Akutlista; generellt: 80–100 är optimum. Normalt 60–80. Under 50, åtgärda. Även över
100.
17. SCIO betyder ”jag ser”.
18. Vid Virtual All kan man testa sig med 80% tillförlitlighet. Finns på Calibration.
19. Annars Accuracy, helst över 90%. Under 85% i Accuracy kan man inte lita på värden.
20. Ny mätning efter 72 timmar.
21. Tel till Alocost 019 500 00 90.info@alocost.se
22. SOC är patientens hälsostatus. Bill frågar: vilket SOC har din patient? Ju högre SOC,
desto sämre totalhälsa. SOC-värden fungerar som CoRe:s filter. För höga SOC-värden och
programmet förrycks.
23. Varje gång jag ändrar Demographics, så ska SOC kalkyleras.
24. Patient Data (New). Måste in på födelsedata. Annars kan inte SCIO:n jobba.
25. Folk har för mycket av tungmetaller.
26. Om inte SOC fallit ger SCIO:n 93% i Accuracy.
27. Lågt A hos kvinnor = progesteron och östrogen läcker ut vid mens. OK att ha lågt A.
28. Om inte lådan är på blir det Subspace = testa på avstånd, jfr CoRe:n.

118
29. En behandling tar helst 1 min.
30. Rutor stängs av med CC, Close eller X. Ibland ges behandling utan upplysning!
31. Mätningar på cellnivå. Blodprov ger elektrolyter i blodbanan.
32. Capitance = ampère.
33. Resistance = kropp.
34. Volt = voltage.
35. HOPE (vatten, syre, protoner, elektroner)
36. ELF = låga signaler som når hjärnan (psychic pain).
37. Chakrar: Scan All för att få reda på energiflöden.
38. Köp läkarfass.
39. Chakraanalysen tar tid; enbart vid energiflöden (jfr Spinal).
40. Ampère? Jo, om man sovit dåligt de senaste nätterna. Med fettsyror motverkas angrepp
från fria radikaler, ett förstadium till att cellmembranen attackeras och därefter
mitokondrierna och cellkärnan. Eller långvarig hjärnstress. Rökare har under 50, eftersom
rökning stör hjärtats syreförsörjningger. Ge fettsyror, näring, livsglädje (livslust). Eller lågt
serotonin. Binjurestress ligger i märgen och går rakt in i nervsystemet. Alfa+:s fettsyror höjer
skyddet mot sympatikuspåslag. Eller ampère kan ligga lågt med p-piller genom
hormonförändringar. Eller har dålig livslust.
41. Volt. GH-booster är Green Velvet.
42. Lymfan från magen töms vid hjärtat (meridianen tarm och hjärta). Grönt te och groddar
höjer ampère. Teanin. Förhöjt serotoninvärde.
43. En föregående patients resultat kan ligga kvar i en kommande patients analys.
44. Alltid Info View för Blue grid uppe. Annars kan inte rapporter sparas.
45. Dubbelklicka på panelram så försvinner panelen.
46. Behandla bakterier och med stressade frekvenser dör dessa ut. Rensa sedan med detox.
47. Alltid detox efter SCIO-behandling! Jfr Thomas syn på SCIO:n och detox vid adipose.
48. Gallblåsa för kvinnor hänger ihop med hormoner. Ligger gallblåsa högt (120), då stress
(adrenalin), dvs. högt A. Lågt K-vitamin visar på gallbrist som i sin tur hänger samman med
Cu-översott och nedsänkt IMF (bakterier). Efter galloperation blir K livsnödvändigt.
49. Man kan inte tvinga ett organ ”högt”, bara lågt.
50. Inte chakraanalys, om organen är det viktigaste.
51. No more Therapy. Avsluta med den specifika behandlingen. Gå tillbaka senare i
programmet efter ”vila”.
52. Längst i tid: chakra. Kortast: Auto Color som ger energi.
53. Kroppen självläker. Ge den tillfälle att göra det. Överbehandla inte med all sköns knappar.
Less is more. Stora drag. Inte enbart plottriga detaljer.
54. SOC: lyssna till bakgrund och levnadsförhållanden. Följ detta schema. 1) är det något som
saknas av näringsämnen (vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror, antioxidanter och andra
näringsämnen)? 2) Annan näring (solljus, värme, kärlek, beröring, känslor, musik, kreativa
uttryck, motion, sexualitet, meditation). 3. Är det något som bör undvikas (allergener som
mat, pollen, damm, kemikalier, mögel, bakterier)? Toxiner (tungmetaller, syntetika),
energitjuvar, vissa människor, droger, alkohol, spel, vissa läkemedel, narkotika, sexberoende,
raffinerad föda att undvika?
55. Människan måste känna mening med livet. Känna positiva förväntningar, ha god
självkänsla, ha känslan av att man styr sitt liv, ha ett stödjande socialt nätverk, ha lagoma
utmaningar och ha ett kreativt självförverkligande.
56. Primär alexitymi betyder att man har svårt att uttrycka sina känslor. När känslomässig oro
leder till överbelastning i det limbiska systemet i hjärnan kan detta leda till att hjärnans högre
funktioner slås ut, ex. neocortex. Detta kallas för limbisk stres. Blodgrupp = har en högre
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stressnivå och 20.000 i Reaction Pattern Fq. pH kan även vara att socialekonomisk
tillhörighet korrelerar med läkemedelsutskrivning enligt SvD 2008 09 28.
57. Låginkomsgrupperingar som inte kan tala för sig får ta emot fler läkemedel än
grupperingar som kan tala för sig. Enligt Rune (projektbeskrivning i sept. 2008) är
information = representation + interpretation. Patienten måste förstå meningen med
informationen och bete sig på ett för läkaren avsett sätt.
58. Mineral inte så säkert (mjuka värden). 60–100 OK. Obalans under 40–60 eller över 100.
Man vet inte om det är för mycket eller för litet.

59. Skillnaden mellan Sydafrika och Japan är 42 år i livscykeln. Ju rikare land, desto äldre blir
man. Däremot visar Japan ett annat kostmönster med kött, vitt bröd som ger folksjukdomar
och gapet mellan Hong Kong och Japan misskar. I Hong Kong håller man sig till den
traditionella dieten, men har lägre BNP än Japan. Övervikt med sjukdomar som diabetes,
hjärt-kärl och cancer drar ned Japans medellivslängd.
60. Tinnitus, sök Spinal, klicka på Sarcode. Bra program om öron. Även Biofeedback och
Short Sarcode Rx.
61. Lungprogrammet finns i Bio Feedback.
62. Dictionary: klicka ett namn för behandling.
63. Mjälten bryter ned röda blodkroppar och är viktig för immunförsvaret. Mjälten lagrar vita
blodkroppar som tillverkas i benmärgen. Risk för anemi (Fe-brist).
64. Subutex kyler ned nervsystemet och orsakar lågt A. Energi genom omega 3. Möjligen
socker, men då höjs blodsockret. Subutex tar bort neuroreceptorsfunktioner. Ligg således lågt
vid behandling, eftersom allopatin bromsar och SCIO:n blir ”villrådig”. Inte relevant med
Therapies som jobbar emot subutex. Allopatier har inget behov av enzymer. Allopatier blir
kvar i bindväv och – om isolerade från övriga organ – genomgår neoplasma (degeneration).
Främst penicillin som sänker IMF med bakteriehärdar och kortisol som hämmas genom
kortison.
65. Biorytm: Fuse Consciousness Together. Dejtingprogram, jfr Onno P:s Remedies.
66. Cutochrome P450 är en grupp enzymer som detoxar alkohol. Alkohol ger jäst som bildar
svamp (candida).
67. Matförgiftning orsakas av bakterier i metabolismen.
68. Fett ger energi (levern ger fett). Fett vattensäkrar cellmembranen från cellvätska. Fett ger
även hormoner.
69. Folsyra, omega 3, B 6 och B 12 är goda antioxidanter.
70. Steolider är tyroidhormoner som ger effekter på långt avstånd. Prostanoider dock på kort
avstånd. En essentiell fettsyra är alfalinolensyra, omega 3.
71. Fleromättade fetter oxiderar cellmembranen. Transfetter förhärdar cellmembranen. Omega
3 mjukar upp cellmembranen. DNA har elektroner som gärna anfalls av fria radikaler, främst
syreelektroner.
72. DNA-molekylen innehåller info om övriga celler. Folsyra skyddar DNA från exempelvis
cancer.
73. Metionin fixerar elektroner. Dess onda sida, homocystein, tar elektroner och bildar
oxidativ stress. ATCH är en messangerpeptid som skyddar från fria radikaler. B 12 , B 6 och B 3
ger elektroner tillbaka till metionin från homocystein jämte folsyra. Na hindrar förgiftning. B 5
mot stress.
74. Förgiftning: dålig matsmältning, dålig tarmflora, lågt pH, mikroorganismer och parasiter,
svampar, bakterier.
75. Socker som jäser ger energi. Härav sockersug från klienten, eftersom viss destruktiv
bakterietillväxt i tjocktrmen kräver socker. Exempelvis höjd temperatur som gynnar detta
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socker. Vidare bryts inte socker ned av enzymer. Sockret blir kvar som ett substrat för kronisk
försurning. Jfr diabetes 2.
76. Peptider används i nerv- och immunsystemen. B 6 , B 12 , folsyra innehåller peptider.
Kärlek, frustration ger stress och lågt pH.
77. Aluminium skadar DNA.
78. Bly absorberas genom brist på kalcium. Samma receptor som pb, kadium, zn, Cu, Fe.
79. Koffein är en toxin. Så även acetaminophen.
80. Andningen försurar. Andningen masserar bukorganen (peristaltik).
81. Fettdiet: smör, bacon, kyckling, vilt, grova grönsaker, stabilt socker, lägre blodtryck. Inga
(nästan) kolhydrarter.www.alkemiakademin.
82. Generna är bärare av ärftlighet och beroende på vilka gener som aktiveras bildas olika
proteiner. Detta styrs av signaler som kommer utifrån och binder till cellens yta eller direkt till
generna. Cellerna reagerar således på olika sätt beroende på omgivningens signaler
83. Fisk, frukt, kyckling och grönsaker skyddar mot cancer.
84. Män som äter fisk utvecklar inte i hög grad prostatacancer.
85. Kost som är rik på E, C och A samt betakaroten minskar risken för hjärt- och
kärlsjukdomar.
86. Dagligt tillskott på Omega 3 minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Balanserad kost
och motion minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
87. De flesta känner till att man helst inte ska ha för höga blodfetter, kolesterol. Men det allra
farligaste kolesterolet är det oxiderade kolesterolet, dvs. blodfetter som har härsknat och som
har satt sig i kärlväggarna. Just LDL som oxiderat är farligt för hjärt-kärlsjukdomr.
Blodkärlens elasticet minskar genom inflammationer (fria radikaler). Proppar fastnar lättare
och kärlet brister (plackbildning). Skyddet är antioxidanter som omega 3, E-vitamin, Bvitamin, flavanoider, selen, betakaroten och C-vitamin. De farliga blodkropparna städas
undan. Det är svårt att mäta oxiderat kolesterol, eftersom kolesterolet har klibbat sig fast i
kärlväggarna. Notera kolesterolhypotesen!
88. Ät inte mättade fetter som ökar leverns produktion av kolesterol som fet mjölk, smör. Ost,
fett kött, korv, bacon, choklad, glass, transfetter, dvs. snabbmat. Ät däremot frukt, bär,
grönsaker, ärtor, bönor, havre, råg, linser som sänker kolesterolet. Välj omättade fetter som
påverkar levern och sänker kolesterolet, t.ex. omega 3, lax, makrill, sill, sardiner, tonfisk,
matolja, strömming, nötter, olivolja, skaldjur, avokado, kyckling, rent kött. Rör dig minst 30
min. varje dag (svettig, efter 20 min. förbränns fettet), styrketräning, gå till jobbet, spring,
simma, klättra. Drick vatten som måltidsdryck, inte så mycket alkohol (1 glas rött/dag ger
dock antioxidanter). Var försiktig med söta drycker och kaffedrinkar (grädde och socker). Ta
en hälsokontroll, framför allt efter 45. Kolla blodsocker, blodtryck, speciellt om du har fett
runt magen.

Avdelning (2)
1. För god hälsa gäller integritet, kärleksrelation, näring, energiflöde och god självbild.
2. Probiotika som friskmedel konkurrerar ut sjukdomsalstrande bakterier. Probiotika finns i
yoghurt, mjölksyrade grönsaker eller i tablettform.
3. Aloe vera-gel som friskmedel förbättrar immunförsvaret, stärker tarmen samt motverkar
inflammation. Aloe vera-gel används mot brännsår, akne, eksem och fotsvamp.
4. Grönt te som friskmedel är en antioxidant som innehåller bioflavonoider som skyddar mot
cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.
5. Adaptogener är ett friskmedel som reducerar stress: gingseng, rosenrot, ginko biloba,
chisandra och havregryn. Ginko biloba ökar blodtillförseln och stimulerar nervsignalerna i
hjärnan.
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6. Förändringar kräver en positiv grundinställning till sig själv, förändringar sker långsamt,
förändringar ger positiv energi, förändringar kräver att den nuvarande situationen accepteras
och förändringar börjar med det lilla steget. Således: ansvar med kunskap om förändring. Kill
your darlings!
7. Förändring kan börja med att du sitter på golvet hemma, funderar över något, gör ingenting,
bara andas, ta in höger och vänster hjärnhalva. Ställ timern på 30 minuter och bara vara.
8. Åtta vanliga motstånd för läkning: motstånd att inte orka, förnekelse, uppskjutande,
bekvämlighet, offerroll, missbruk och addiktion (beroende).
9. Principer för självläkning: livskraft (livsenergin eller qi), god näringsstatus, personligt
ansvar för sin självläkning, harmoni med helheten.
10. Skräpmat ger skräpgener och sänker leverns förmåga till avgiftning.
11. Antioxidanter skyddar kroppen mot fria radikaler och motverkar åldrandet: grönsaker,
frukt, fullkornsprodukter, örter, grönt te, lök, ingefära, lakrits, sojabönor, vit- och rödkål,
morötter, selleri, koriander, grönkål, persilja, palsternacka.
12. Högsta antioxidanteffekten har vitlök, kål, spenat, broccoli. För frukt: jordgubbar,
plommon, apelsin, kiwi.
13. Mineralinnehållet i vattnet är riktigt, men även vattnets laddning (energiinnehåll),
eftersom det påverkar enzymernas aktivitet i kroppen. Enzymer är små proteiner som
påskyndar cellernas biokemiska processer.
14. Bästa vattnet hämtas från kalkrik grund som i Skåne och på Gotland. Det vattnet är hårt
och har höga halter av kalcium, magnesium, koppar och järn. Sådant vatten är IMF-stärkande
med jämn nivå mellan Cu och zn.
15. Försurat vatten kan ge upphov till kärlkramp, sur mage och hudproblem. Det sura vattnet
har höga halter av tungmetaller som kadmium, bly och aluminium, medan kalcium,
magnesium, järn, krom och selen är låga. Urinprov ger motiv för vattenrenare. Sådant vatten
är IMF-sänkande med Cu-överskott.
16. De som känner sig kalla, bleka och svullna ska inte dricka för mycket vatten. De bör först
stärka sig med varm buljong, varmt vatten och värmande örter (ingefära, fänkål, kanel och
kryddnejlika).
17. Drick inte mineralfattigt vatten; det urlakar andra mineraler.
18. Direkta samband råder mellan brist på Omega 3 och dyslexi, inlärningssvårigheter och
hyperaktivitet. Omega 3 (linolensyra) och Omega 6 (linolsyra) är essentiella fettsyror som
innehåller E.
19. Essentiella fettsyror får man i fet fisk (sill, makrill, lax, sardiner). Undvik Östersjöfisk på
grund av dioxinhalten.
20. Använd enbart kallpressade matoljor. Minska ned på vegetabiliska oljor, margarin,
majonnäs, färdiga salladsdressingar, choklad och färdiga bakverk.
21. Bred gärna smör på smörgåsen.
22. Mättat fett måste till för att kroppen ska nyttja essentiella fettsyror. Mättade fettsyror
skyddar levern, sänker blodets halt av lipooxygenas.
23. Fleromättade fettsyror i solrosolja, jordnötsolja och sojaolja ökar risken för fria radikaler
och inflammation. Vi kan aldrig må bättre än våra celler. Är energinivån i cellerna låg är den
även låg hos oss själva. Mitokondrierna är cellernas energifabrik och skador på
mitokondrierna påverkar alla organ i kroppen. Särskilt känsliga är de organ om behöver
mycket energi som hjärna, hjärta, lever, njure, bukspottskörteln samt de hormonella systemen.
90% av allt syre går till mitokondrierna, 5% till bildandet av fria radikaler. Rubbas den
balansen påbörjas nedbrytningen. När mitokondrierna skadas minskas möjligheten till liv
(livsenergin). Brist på mg gör att de fria radikalerna i cellerna ökar. Fria radikaler är syre som
är reaktivt och stjäl elektroner. De bildas när cellerna använder syre för att förbränna (oxidera)
näring till sitt energibehov. Oxidation skapar fria radikaler och en cell kan träffas 10.000
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gånger per dag. Celler oxideras lätt i kontakt med fria radikaler och nedbrytningen av celler
kan börja genom oxidering av fleromättade fetter. Detta leder till en kedjereaktion som
orsakar skador på cellmembranen och främjar åderförfettning. Fettsyror i olivolja sänker
antalet fria radikaler. Olivoljan ger cellmembranen elasticitet och hindrar att membranet
härdas. Fria radikaler är degenerativa för kroppen.
24. Härdade fetter är starkt inflammationsframkallande och kan ge allergier, cancer och
fosterskador.
25. Lightprodukter är en bluff: det är inte fett utan socker som ger fetma. Dessutom ökar det
konstgjorda sötningsmedlet sockersuget. Detta sockersug göder destruktiva bakterier i
tjocktarmen.
26. Omega 3 är viktigt för hjärnan. Leverns funktion och motverkar alzheimer. Omega 3 är
bra för ögonen (näthinnan). Omega 3 är bra för lederna (minskar smärta och stelhet). Omega 3
är bra för skelettet (ökar skelettets täthet). Omega 3 är bra för hjärtat (förbättrar hjärtrytmen).
Omega 3 är bra för huden (motverkar flagnande hud, lindrar eksem och psoriasis). Omega 3
är bra för humöret (ej depressivt).
27. Snabba kolhydrater är enkla sockerarter (som sakaros och fruktos) och tas snabbt upp av
blodet och höjer blodsockervärdet. Långsamma kolhydrater (stärkelse) bryts sakta ned och det
tar längre tid att öka blodsockerhalten. De har ett lågt glykemiskt index och finns i
fullkornsprodukter, grönsaker, rotfrukter, frukt, bönor, råris, fullkornspasta.
28. Byt vitt ris mot råris. Byt vanlig pasta mot fullkornspasta. Lägg till rotfrukter och bönor.
29. Högt GI (glykemiskt index) har glukos, ris, pasta, potatis, cornflakes, honung, riskakor,
vattenmelon, morötter, vitt bröd, läsk, rödbetor, socker, glass. Medelhögt: havregryn,
digestive, kokt färskpotatis, majs, fullkorn, råris, banan. Lågt GI har äpple, linser, persika,
grapefrukt.
30. Socker får blodsockerhalten att pendla och skapar koncentrationssvårigheter, trötthet och
inre stress. Ökade halter av stresshormoner. Socker framkallar således kemisk stress i
kroppen. Sockret sätter kroppens eget belöningssystem ur funktion och minskar de spontana
känslorna av tillfredsställelse. Jfr re uptake hos dopamin.
32. Socker ger högt blodtryck, hög temperatur vid förbränning i cellerna och skadar
antioxidanter. Sockret ökar frisättning av adrenalin och noradrenalin. Sockret ökar
frisättningen av dopamin i hjärnan. Sockret gör signalsystemen i hjärnan obalanserade.
Sockret sänker upptaget av kalcium och magnesium. Brist på dessa gör att vi sover sämre.
Sockret gör män trötta, irrriterade och aggressiva. Kvinnor: depiga, olustiga, nedstämda.
33. Sockret minskar betaendorfin och serotonin i hjärnan. Sockret ger oxidativ stress. Dessa
hormoner kontrollerar impulser och vid uttröttning förloras impulskontrollen.
34. Att ta sig ur sockersuget: gå över till frukt, ät näringsrikt på bestämda tider, ät protein vid
varje måltid, gå över till långsamma kolhydrater, undvik stress som triggar sockerbegäret.
35. Fördelar med ett sockerfritt liv: blodsockerhalten stabiliseras, humöret blir jämnare,
förkylning och infektioner minskar, huden blir friskare, viktnedgång, sömnen förbättras,
risken för diabetes minskar, risken för svampinfektioner minskas, självkänsan stärks.
36. Vi mår bra genom att röra oss. Andning, blodflöde, syresättning och lymfcirkulation;
flödet av molekyler ökas i kroppen. Hållningen förbättras och vi sover bättre efter motion.
37. Dålig andningsteknik ger trötthet och huvudvärk. Avgiftningssystemet är nämligen
nedsatt. CO 2 går snabbt ut ur andningen.
38. Tillbakahållna och kvävda känslor gör att vi håller andan vilket ger bröstsmärtor.
39. Gör andningsövningar. Stanna upp och gå in i dig själv med andningsövningar.
40. Dålig andning rensar inte ut cellens slaggprodukter. Detta ger upphov till dåligt flöde,
försurningar, inflammationer och smärta. Hela 70% av kroppens slaggprodukter försvinner
vid god andning.
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41. Andningen är viktig vid självläkning eftersom andningen påverkar andra kroppsliga
funktioner. Vid djupandning ökas lungvolymen och då kan slemhinnorna i lungans små
lungsäckar (alveoler) rengöras.
42. Andningen stimulerar hjärnans elektricitet från de stimulerande betavågorna till de
lugnande alfavågorna.
43. Andningen styrs automatiskt av nervsystemet (förlängda märgen). Ett par djupandningar
revitaliserar och lugnet kan kvarstå i flera timmar. Ta 5–10 andetag per dag.
44. Strechövningar aktiverar kroppens elektricitet. Hud och leder innehåller kisel, vilket är en
halvledare med piezoelektriska egenskaper som kan omvandla tryck och ljudvågor till
elektricitet.
45. Ett felaktigt rörelsemönster i axlarna gör musklerna korta och spända, vilket försämrar
cirkulationen av syra och näring. Mjölksyra bildas i musklerna som försvagas, varvid muskeln
drar ihop sig ytterligare. En inflammation startas. Träning och strechning tar bort dessa
smärtor. Yang blockeras. Strecha korta och spända muskler, träna svaga muskler och utveckla
rörliga muskler. Träna främst de stora musklerna i rygg/bröst, ben och armar.
46. Om kotorna i ryggen inte är i rätt läge måste en normal ledfunktion återskapas. Ta kontakt
med naprapat, osteopat eller kiropraktiker. Således: strecha korta muskler, träna svaga
muskler och lär dig använda rätta muskler.
47. Ta även reda på din näringsstatus med hjälp av en näringsterapeut som kan råda dig att ta
bort allergener i maten. Förhöjda kopparvärden bidrar exempelvis till smärta och
inflammationer. Ta reda på din mineralbalans hos en näringsfysiolog. Toxinnivå i blodet till
följd av låg ceruloplasmin (svag proteinsyntes i levern).
48. Följande näringsmedel skapar inflammationer (och migrän): mjölkprodukter, choklad,
ägg, citrusfrukter, nötkött, griskött, kyckling, kalkon, vete, tomater, lök, majs, äpplen, banan,
alkohol, kaffe, glutamat.
49. Följande för att undvika smärta: potatis, pasta, ris, tomater, tobak, paprika samt
mjölkprodukter. Ät mera av basbildande mat. Syrabildande som mjölk, bröd och socker ökar
smärtan. Omega 3 dämpar inflammationer och finns i fet fisk, kallpressad olja, raps. Ta
näringstillskott som magnesium och B-vitaminkomplex.
50. DHEA är ett föryngringshormon. Håll dig ung genom att äta näringsrik kost, äta mat med
antioxidanter, hålla vikten, ta regelbundet massage, måttlig träning, god sömn och hoppfull
attityd.
51. Röda vindruvor innehåller quercitin som är 5ggr starkare än C-vitamin; båda är
antioxidanter. Antioxidanter finns i örter som ginko biloba, salvia, rosmarin och grönt te.
Grönt te minskar cancerrisken. Antioxidanter finns även i vitaminer som bioflavonoider,
betakaroten, glutation, C, E, A och B 2 . Antioxidanter finns även i enzymer som SOD och
coenzym Q 10 . Så även i aminosyror som L-cystein, metionin och taurin. Magnesium är ingen
antioxidant, men vid brist ökar de fria radikalerna. Cellfunktionen sätts ned och
energiproduktionen hämmas varvid åldrandet tar vid. Magnesiumbrist är en av de främsta
orsakerna för hjärtsjukdom och orsakar bl.a hjärtklappning. Mg-knutan.
52. Bästa sättet att gå ned i vikt är att motionera, skära ned på snabba kolhydrater och öka
proteinintaget. Protein ökar ämnesomsättningen, ger bättre mättad och bättre kontroll på
blodsockret. Det viktiga är förbränningen av ett specifikt näringsmedel. Fettförbränningen är
effektivast och ger minst FR-angrepp. Sämst är kolhydratförbränning med högt GI.
53. Övervikt beror egentligen på kroppslig jäsning. Om inte cellerna får syre måste cellerna
producera energi genom att slå om till jäsning. Det är ingen effektiv metod och dessutom
bildas alkohol, ketoner och aldehyler. Sådana ämnen mår hjärnan dåligt av. Stresshormonet
kortisol gör också ett bidrag till bukfettet.
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54. Viktuppgång kan även bero på underfungerande sköldkörtel. Sköldkörteln reglerar
blodsockerhalten, temperaturen och energinivån. Andra tecken på nedsatt funktion är att tåla
kyla dåligt, vara svag i musklerna och känna sig utmattad.
55. 1,5–2 l vatten per dag. Annars fungerar inte leverns fettförbränning. Om du dricker för lite
vatten behåller kroppen vattnet och svullnader uppstår.
56. Tillför kroppen energi genom att tänka på vad du äter, vilka du umgås med, vilka tankar
du har.
57. Öka potensen med nötter. Kväveoxiden ökas och hjärnan stimuleras,
blodkroppssvällningen ökas. Ät proteinrik föda som nötter och bönor. Ät pumpafrön,
jordnötter, paranötter, hasselnötter. Där finns arginin. Pumpafrön innehåller Omega 3 som gör
blodet mera lättflytande och zink som är nödvändigt för könshormonerna.
58. Biobalans handlar om att bibehålla mikromiljön i och mellan cellerna: en konstant
temperatur, en viss mineralkoncentration och en svag elektrisk spänning över cellmembranet
samt flödet av vätska och utrensning av avfallsprodukter.
59. Stress leder till produktion av kortisol, vilket hämmar immunförsvaret och främjar
inflammation.
60. Stress, brist på motion och sömn, förkylningar, negativa känslor och skräpmat är
försurande. Symtom på syraöverskott är vätskesvullnader, onormalt högt blodtryck,
sömnlöshet, inflammerade leder, hård illaluktande avföring.
61. Basbildande mat: grönsaker, alger, frukt, bär, hirs, örter, frön, citron, mandlar,
Syrabildande: fisk, ägg, kött, skaldjur, bönor, bovete, nötter. Inte vetemjöl, socker,
sötningsmedel, godis och läsk!
62. Hjärtat har en stabiliserande verkan på hela vårt system. Systemet styrs av nervus vagus
som kommer från hjärtat och går till hjärnan. Genom att stimulera vagusnerven med t.ex.
akupunktur kan inflammationer hämmas. När du fokuserar på hjärtat försvinner blockeringar
och du får större tillgång till intuition och intelligens.
63. Undvik antibiotika vid förkylningar, eftersom 95% av alla förkylningar beror på virus.
Antibiotika blir därför verkningslöst.
64. För huden; Omega 3 gör huden fuktig; A + betakaroten stärker slemhinnor och främjar
hudläkning; B-vitaminkomplex reparerar huden; C motverkar åldrandet och skyddar
kollagenet; zink är viktig för sårläkning och tänder; hälsosamma tarmbakterier: ge dig fibrer
varje dag! B-vitaminerna B 6 och B 12 samt folsyra skyddar mot hjärtkärlsjukdom, benskörhet
och tarminflammationer. Dessa sjukdomar har höga nivåer av homocystein, ett ämne som
ökar de fria radikalerna och risken för blodpropp. Homocystein är central för kroppens
ämnesomsättning och förhöjda nivåer ger brist på B-vitaminer eller genskador. För mycket
homocystein kan även hämma tillväxten av kollagen vilket bidrar till benskörhet. Vid stress
förbrukas bl.a. vitaminerna B 6 och B 12 och folsyra och alkohol upptaget av folsyra. Desutom
inaktiveras folsyran i blodet. Ett högt intag av folsyra och B 6 halverar risken för
hjärtkärlsjukdomar.
65. Utrensning stärks genom tarmen (hälsosamma tarmbakterier, motion alternerar med vila,
fibrer och vatten); urinen (vatten, måttligt med protein, kost med lite salt); huden (vatten,
torrborstning, bastu); lungorna (andning, motion); tårar (äkta känslor).
66. Utrensning sker främst i levern, njurarna och lymfan. Njurens dränering är beroende av
lymfans dränerande förmåga att kunna bilda maximalt koncentrerad urin. Njuren och lymfan
stimuleras med motion, djupandning, massage, ljus och värme. Du hjälper lymfutrensning
genom strechning och rörelser.
67. Levern stärks med A (smör, fiskleverolja, ägg); B 6 (vetekli, lax, banan); vitamin C (svarta
vinbär, nyponsoppa, persilja, gul paprika); vitamin E (olivolja, rapsolja); bioflavonoider
(blomkål, björnbär, citrusfrukter, katrinplommon, nypon, vindruvor); sulforafaner (broccoli,
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brysselkål); aminosyror (metionin, cystein); glutation, en antioxidant (kalvkött, färska frukter,
avocado, sparris, grapefrukt, tomater).
68. Vi tål inte maten därför att tarmfloran är ohälsosam (antibiotika, kortison, p-piller och
negativ stress ger parasiter och svampar), industralisering (olika kemiska tillsatser), högt
innehåll av raffinerade produkter (detta gynnar svamptillväxt) och livsenergi är nedsatt i
processad mat (upphettning och nedkylning försämrar näringsvärdet).
69. Enzymer stärker matsmältningen genom starkare ämnesomsättning, immunförsvar.
Enzymer bryter ned proteiner som virus och bakterier. Enzymer minskar svullnader och
inflammationer, enzymer hjälper till att sänka kroppsvikten och enzymer påskyndar läkning.
70. Bukspottskörtelns enzymproduktion är viktig vid sidan av de enzymer vi får genom
kosten. Upphettad mat förstör enzymer. Ge enzymtillskott som amylas, lipas och proteaser
som bryter ned stärkelse, fett och proteiner.
71. Vid sömnproblem, ta lugnande mineraler som kalcium och magnesium.
72. Varför dålig sömn? Svårigheter vid insomning kan bero på kalciumbrist. Vakna tidigt på
morgon kan vara magnesiumbrist. Orolig sömn kan bero på leverns avgiftningsprocess. Pröva
att äta mindre portioner, inte alkohol och få proteiner före sänggåendet. Ät inte efter kl. 18.00.
Pröva att dra ned på stimulantia som kaffe, te, socker. Ät ordentligt med proteiner till frukost.
73. Olika meditationsformer: andningsmeditation, buddistisk zenmeditation (ögonen
halvöppna och fokusera på ett ljus, en blomma framför dig i all stillhet), meditativ gång.
74. Mineralanalys utförs av näringsterapeuter.
75. De vanligaste mineralobalanserna. Zink behövs för mer än 200 enzymer i matsmältning,
ämnesomsättning, fertilitet och sårläkning. Zink är viktig för huden och hjärnan. Tecken på
zinkbrist: dålig aptit, sämre hudläkning, illaluktande kroppslukt, vitt belägg på tungan, akne,
eksem, hudsprickor. Zink lagras främst i ögonen. Begär efter salt och kolhydrater är tecken på
zinkbrist.
76. Järn behövs för bildning av röda blodkroppar och för hjärnans funktion. Järnbrist: trötthet,
energibrist, blodsockerstörningar, anfåddhet, dimmig syn, huvudvärk, nervositet, sömnlöshet,
myrkrypningar, tarmproblem.
77. Kalcium är nödvändigt för skelett och tänder och bildar blodkoaguleringar, muskelarbete,
nervsignaler, hormoner och enzymer. Kalciumbrist: muskelkramp, sömnsvårigheter, sköra
naglar, karies, blödande tandkött, nervositet, ryckningar i ögonlocken, domningar.
78. Magnesium aktiverar 100 enzymer och hjälper nerver och muskler. Magnesium behövs
för ett öppet sinne. Magnesiumbrist: dålig aptit, nervositet, irritation, stressotålighet,
ljudkänslig, allmän svaghet, vaknar tidigt på morgonen, alla slags kramper, ansiktsryckningar
och stelhet, nervproblem, förvirring, personlighetsförändringar. Begär efter choklad är ett
tecken.
79. Krom hjälper till med nedbrytningen av glukos och regler blodsockerhalten. Krombrist:
diabetes, åderförfettning. Nervösa besvär, förvirring, grumlig hornhinna.
80. Snabb ämnesomsättning har höga halter av natrium och kalium; arbetsnarkomaner.
Övervikt sätter sig kring magen, äppelform (levermage). Låg ämnesomsättning kännetecknas
av de mjuka mineralerna magnesium, kalcium (prostata- ovariemage). Mindre stressade
personer. Övervikt vid stjärten, päronform.
81. Ämnesomsättningen styrs av nervsystemet och hormonsystemet, främst av sköldkörteln
som reglerar energinivån, blodsockerhalten och temperaturen, binjurarna som producerar
adrenalin och noradrenalin. Undersök din ämnesomsättning med en hårmineralanalys.
82. En långsam ämnesomsättning ger tendens till en överaktiv tymuskörtel och
underfungerande binjurar, vilket ökar risken för virusinfektioner. I tymuskörteln producerad
T-lymfocyter. En biobalans får man med ökat protein- och fettintag för snabb
ämnesomsättning. För långsam ämnesomsättning bör kolhydrater uppgå till 40%. I båda
fallen bör pasta, flingor, bakverk undvikas.
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83. Typ 1 osteoporos är negativ kalciumbalans i cellerna och beror på binjurarnas
hormonproduktion, orsakad av stress. Symtom: varm kroppstemperatur, ökade svettningar,
sömnsvårigheter. Typ 2 osteoporos är ett korrekt kalciumupptag. Problemet är försurning och
att kalcium lämnar skelettet och vandrar ut i mjukdelarna. Ge både kalcium och magnesium.
Symtom: stela och ömma muskler, känner sig trött och frusen, kalla händer och fötter, lågt
blodtryck. Behandling; basisk kost.
84. Låg körtelproduktion: trötthet, muskelsvag, demens, inlärningssvårigheter.
Körtelproduktionen orsakas av långvarig stress (hjärnan kan ej filtrera vid Reticular
Formation), överbelastning av kemikalier och slaggprodukter i kroppen.
85. Förhöjd körtelproduktion: viktminskning och dålig aptit, tål inte värme, svettas lätt,
hjärtsvikt, utmattad. Balanseras med B-vitaminkomplex.
86. Underfungerande binjurar: depression och oro. Åtgärdas med kosttillskott som Bvitaminkomplex, A, C, natrium och magnesium. Örterna gingseng, rosenrot läker binjurarna.
87. Acetylkolin är en nervsignal som har betydelse för minnet. A. frisätter saltsyra och
tarmrörelse i samband med måltid (vagusnerven).
88. Adenosinreceptorer binder koffein och stimulerar vakenhet. A. är en endogen sömnfaktor
och produceras när vi är vakna. A. är viktig för sömn och obalanser i A. kan ge cancer.
89. Amfetamin är ett läkemedel som frisätter nervsignalernas noradrenalin, adrenalin och
serotonin i hjärnan. Effekten är ökad aktivitet, eufori, upphetsning och stereotypt beteende.
90. Antabus är ett läkemedel som hämmar nedbrytningen av alkohol så att acetaldehyd
ansamlas. Detta ger rodnader, ökad puls och andning, panik och stress.
91. Blod-hjärnbarriären bestämmer flytt av ämnen från blodbanan in i hjärnan och är starkt
begränsad genom att kärlen där är så täta. Det är framför allt stora proteiner och laddade
molekyler som inte går igenom barriären. Dock fettsyror.
92. Blodsocker är glukoshalt i blodet som stiger efter måltiden och sjunker under inverkan av
insulin. Det har visat sig att råttor som fick äta fettrik mat fick sina insulinreceptorer ha inte
fullödigt forsla glukos till cellerna. Fett hämmar således insulinproduktionen; en risk för
diabetes 2. Notera vidare att insulin har svårigheter att nå hjärnan hos feta (och i viss mån
överviktiga) personer. Därmed förs inte glukos till hippocampus (medvetet minne). Effekten
blir glömska. Denna glömska stressar, vilket indikeras av kortisolpåslag, vilket ytterligare
försämrar minnet.
93. Cannabinoider är cannabisliknande ämnen som produceras i hjärnan där de frisätter en
belönande effekt. Den viktigaste heter amandamid och frisätts efter fasta samt stimulerar
aptiten, särskilt efter belöningar som sötsaker, nikotin och alkohol.
94. Cytokiner är ämnen som bildas av de flesta vävnader och som reglerar immunsystemet.
De aktiveras vid sjukdomar som har ett inflammatoriskt inslag. Cytokiner verkar hämmande
på aptiten och på humöret.
95. Dopamin är en nervsignal som behövs för fysisk rörelse och för belöning, både den
känslomässiga och den droginducerande. Förälskelse ger en kraftig dopaminfrisättning liksom
socker i hög koncentration. Parkinson har brist på dopamin i de regioner som stimulerar
rörelser. Dopamin är nämligen hjärnans smörjmedlet för minnet. Lös korsord, något som är
viktigt vid stigande ålder.
96. Fettlever är ett tillstånd där levern börjar lagra fett. Fettlever inträffar då levern inte kan
transportera ut de fettpartiklar som levern tillverkar. Orsaken kan vara en överbelastning, en
förgiftning med alkohol eller en sjukdom.
97. Fibromyalgi är en reumatisk sjukdom med diffus smärta i skelettmuskler, stelhet, trötthet,
sömnsvårigheter och ömma punkter. Ursprunget är okänt och behandlingen utgör ännu en
utmaning.
98. Glykemisk diet är en diet som baserar sig på räkning av kolhydraters förmåga att höja
blodsockret. Högglykemiska kolhydrater ger högt blodsocker, medan lågglykemiska
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kolhydratet ger ett lågt blodsockervärde. Högt GI är bröd, kokt potatis och glukos samt
vanligt rörsocker. Lågt GI är fullkornsbröd, baljväxter samt fruktsocker.
99. Hippocampus är en symmetrisk hjärnstruktur i temporalloben som har till uppgift att
forma minnet. Skador i hippocampus kan leda till oförmåga att bilda nya minnen, medan de
gamla kvarstår. Hippocampus är känsligt för syrebrist och glukosbrist, vilket kan inträffa vid
stroke eller under epilepsi. Vid Alzheimers sjukdom skadas hippocampus mycket tidigt.
100. Hypothalamus är en region i hjärnan som har en kontrollerande effekt över en rad olika
funktioner som hunger och mättnad, fortplantning, tillväxt, mjölkproduktion och
ämnesomsättning. Principen är en produktion av stimulerande signaler och en återkoppling
för balans uppstår.
101. Insulin är kroppens viktigaste hormon för uppbyggnad av vävnader. Det stimulerar både
tillverkning av glykogen i muskler och lever och tillverkning av fett i fettvävnaden. Insulin
behövs för upptag av glukos i vissa celler, främst fettceller och muskelceller. I hjärnan behövs
insulin för stimulering av minnet i hippocampus samt för luktsinnet.
102. Insulinresistens är en oförmåga hos insulinet att utöva sina effekter, vilket ofta kan leda
till en hög insulinproduktion och slutligen till diabetes när bukspottskörteln inte längre kan
producera insulin.
103. Kalium är en metallhjon som finns i höga koncentrationer inne i cellen men låga utanför
cellen. För höga kaliumnivåer är kritiskt för hjärtat som kan gå i kramp.
104. Kartenoider är en grupp pigment som finns i växter och som ger växterna färg.
Pigmenten har en skyddande effekt mot skadliga effekter och skyddar dessutom från
åldrandet, t. ex. åderförkalkning och cancer. Effekterna av antioxidanter är mest markanta vid
ett accelererande åldrande som hos rökare.
105. Knock out-gen anger en molekylärbiologisk teknik som kan iaktivera en gen som att
proteiner hämmas som i sin tur blockerar genen. Tekniken används för att förstå funktionen
hos en gen. Ett klassiskt exempel är knockningen av en gen för leptin vilket leder till kraftig
fetma.
106. Kortisol är ett hormon som hjälper oss att klara av stress genom att frigöra kroppens
energireserver. För en kort tid är denna funktion viktig. En förlängd period av högt kortisol är
emellertid destruktivt för olika vävnader och leder till minskad muskelmassa,
skeletturkalkning samt minnesstörningar.
107. Millimolar är en mängdenhet för ämnen i blodbanan och betyder antal millimol per liter.
108. Noradrenalin är en nervsignal som frigörs vid stress och som ökar vakenheten. Höga
nivåer leder till en ökad känslighet och förbättrat humör, medan låga nivåer ger depression.
109. Omega 3-fettsyror är fettsyror med dubbelbindning på tredje kolatomen. Omega 3 finns i
fisk, gröna blad och modersmjölk. Omega 6-fettsyror har en dubbelbindning på sjätte
kolatomen. Omega 6 finns i växtoljor, margarin och kokosfett. En gynnsam kost ska innehålla
mycket Omega 3-fettsyror i förhållande till Omega 6-fettsyror. Man talar om att Omega 3fettsyra/Omega 6-fettsyra ska vara hög.
110. Opiater är korta peptider som endorfiner och enkefaliner som kroppen producerar som
svar på stress, t.ex. hunger, smärta, fysisk aktivitet. Genom att reagera med olika receptorer i
hjärnan åstadkommer opiater en befrielse från stress, smärtlindring, uthållighet och ökad aptit
för det som belönar.
111. Polyfenol är en grupp kemiska ämnen som finns i växter och som innehåller en eller flera
fenolgrupper. Fenolgrupen innehåller sex kolatomer i en ring och har hydroxylgrupp.
Polyfenoler ger växterna dess färg. De är viktiga antioxidanter och finns i grönt te, vitt te,
olivolja och mörk choklad.
112. PMS (premenstruellt syndrom) är humörsvängningar, ömma bröst, allmän
uppsvullenhet, ökad aptit på söt och fet mat, trötthet, irritation och depression som kan
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uppkomma under perioder före mens. Speciellt vanligt i åldern 25–35 år. PMS förklaras som
svängningar i hormonerna östrogen och progesteron.
113. Salicylater är kemiska ämnen som finns i många växter där de fungerar som
konserveringsmedel och skyddar mot förruttnelse och bakterieangrepp. Salicylater finns i
livsmedel, frukter, bär och kryddor, men även i många syntetiska livsmedel och kosmetiska
produkter. Salicylater framkallar allergier.
114. Serotonin är en nervsignalsubstans som tillverkas i särskilda nerver i hjärnan och i vissa
delar i tarmen. Serotonin har betydelse för sinnestämning, sömn och aptit. Brist på serotonin
ger depressioner, migrän, ångest och aggressivitet. Läkemedel som höjer serotoninet ger
stabilitet, välmående och empati.
115. Socker, rörsocker, betsocker och sakaros består av glukos och fruktos i en disackarid.
Stärkelse är en stor molekyl uppbyggd av många glukosmolekyler. Fruktos finns i naturligt i
frukter. Kroppen tillverkar också fruktos, vilket sker dagligen glukos omvandas till energi
genom förbränning.
116. Sulfit är ett kemiskt ämne som bildas ur svavelsyra som innehåller sulfitjoner. Sulfiter
används ofta som konserveringsmedel i viner, sötade drycker, torkade frukter och
potatisprodukter för att förhindra förstörelse och oxidation. Förekomst av allergier mot ämnet
är riklig.
117. Taurin är en svavelinnehållande aminosyra som fungerar som neurotransmittor. Dess
uppgift är att stabilisera membranen i hjärnan så att passagen av signaler till och från
nervceller optimeras.
118. Testosteron är ett hormon som produceras i mannens testiklar och i äggstockarna hos
kvinnor. Hos männen är produktionen 30 ggr större än hos kvinnor. Det är ett uppbyggande
hormon som ger muskelmassa, höjer energinivån både fysiskt och mentalt, stimulerar
immunförsvaret och skyddar mot osteoporos.
119. Thrifty genes syftar på de gener som ligger i energiomsättningen. De är anpassade till
perioder av svält och gör att varje kalori tas till vara utan slöseri (thrifty=sparsam). Idag har
dessa gener blivit ett problem på grund av det ständiga överflödet av god och energirik föda,
då dessa gener predisponerar för fetma och diabetes.
120. Transfetter är fetter som innehåller omättade fettsyror i transdubblering. Detta gör att
molekylerna blir stelare genom oxidativ stress. Transfetter ger ökad förekomst av
åderförkalkning och hjärtkärlsjukdomar. De finns i t.ex. kex, bakverk, snacks och är billigt att
framställa.
121. Urinämnet är en kväveinnehållande avfallsprodukt som bildas i levern när aminosyror
som finns i överskott bryts ned. Urinämnet är lösligt i blod och utsöndras via urinen i
njurarna. Vagusnerven är den tionde av tolv kranialnerver och tillika den viktigaste nerven i
kroppen. Vagusnerven börjar i hjärnstamen och går hela vägen ner till buken. Vagusnerven
har betydelse för hjärtat vars aktivitet bromsas samt för matsmältningen, tarmmotorik,
svettning och talförmåga. Vagusnermen arbetar med transmittorn acetylkolin som stimulerar
minnet samt utsöndrar HCL. Och enzymet leptin. Acetyl frigör saltsyra som hålls i balans av
B6.
122. Östrogen är ett kvinnligt hormon som stimulerar ägglossning och reglerar
mensblödningar vid utebliven befruktning. Östrogen finns riktligt med receptorer för östrogen
i hjärnan. Östrogen ökar nyfikenheten, minskar aptiten och höjer ämnesomsättningen. Likaså
ökar östrogen inlärning och minne och skyddar därför från minnesförluster och åldersdemens.
123. Hjärnans vikt är 2% av kroppens vikt, men tar 20% energi.
124. Hjärnan behöver särskilda fetter som gör nervsignalerna snabbare, bl.a. Omega 3 som
har dubbelbindningar som kan veckas och bilda effektiva transmitterande strukturer. Omega 3
har även en låg smältpunkt och är flytande vid kroppstemperatur, vilket är viktigt för att
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signaler ska komma fram till membranen. Omega 3 finns riktligt i fet fisk och skaldjur och är
troligen det bästa ämnet som hjärnan behöver.
125. Den mat som vi i första hand väljer vid hunger är den som innehåller mycket energi,
vilket är kolhydrater. Finns inte kolhydrater att tillgå väljer vi protein och i tredje hand fett.
Denna prioritering hänger samman med de behov som hjärnan har. Hjärnan måste nämligen
ha det bränsle den behöver. Hjärnan behöver i första hand kolhydrater som bryts ned till
glukos, t.ex. bröd, potatis och frukt. Glukosen finns i födan som stärkelse. Aminosyror finns i
protein (fisk och kött) och är ett andrahandsval. Det fungerar tack vare att de flesta proteiner
bryts ned till glukos som ger energi. Fett tas normalt upp av hjärnan i små mängder, men
dessa mängder ökar efter en invänjningsperiod med fettrik kost då hjärnan hinner få fram de
komponenter som behövs för att utvinna energi ur fettet. Extremt fettrika dieter kallas för
ketogena dieter och dessa kan ge hjärnan energi. Effektiviteten är dock inte lika god som med
glukos.
126. Nyheter i mat stimulerar hunger, men enformighet mättnad. Färg, form och munkänsla.
127. En viktig hungersignal är gherlin. Den finns i magsäcken och utsöndras vid energibehov.
Gherlin ger effekter i hjärnan, i hypothalamus. När vi börjat att tugga maten sjunker
gherlinnivån. Socker stannar kvar vid nedbrytningen. Därför stillas inte vår hunger med
sockerintag. Gherlin utvecklar även fettvävnaden som är viktig för att hjärnan ska få energi.
128. Neuropeptiden NPY styr vår aptit, en stark hungerkänsla. Den produceras i
hypothalamus och stimuleras vid intag av kolhydrater som är det bränsle som hjärnan vill ha.
NYP har även en dygnsrytm; på morgonen är den starkast och på morgonen vill vi ha
kolhydrater. Hjärnan lagrar inga kolhydrater utan kolhydrater får hjärnan genom
näringsintaget som går genom blodet från levern. NYP är ångestlindrande som är en viktig
effekt av ätandet.
129. Den hungersignal som har störst betydelse för vakenheten är orexin. Personer som har
något fel i denna gen drabbas av sömnsjuka; faller handlöst och börjar att somna.
130. När vi är hungriga frigörs även adrenalin som aktiverar muskler och stimulerar till fysisk
aktivitet. Adrenalinet ökar blodcirkulationen som i sin tur stimulerar uppmärksamhet och
vakenhet. Hormon som ökar blodsockernivån ökar således även minnet. Adrenalinet kommer
inte självt in i hjärnan utan utövar sin minnesförhöjande effekt via förhöjt blodsocker. Att
glukos höjer minnet kan förklaras genom att glukos fylls på i hippocampus. Glukosen
förbrukas snabbt under koncentrationsövningar.
131. Melanin concentrating hormon är en hungersignal som har en ångestdämpande effekt.
De minskar även alkoholsuget. En förklaring hur detta hormon verkar är att den höjer
belöningen genom att tröskeln för belöningen sänks. Hormonet har en hypnotiserande effekt.
Allt detta är förslaggat när hunger blir aptit.
132. En överhoppad frukost ger lägre mental effekt. En jämn blodsockernivå stimuleras av en
låg GI-diet (grynfrukost). Det är viktigt at frukosten tuggas för att komma åt enzymerna (bra
för minnet, uppmärksamheten). Den ideala frukosten innehåller mycket kolhydrater som
flingor, juice och bröd. En fettrik frukost ger mättnad, dåsighet och trötthet.
133. Glukos tillförs hjärnan där glukosen stimulerar syntesen av vissa nervsignaler i hjärnan
för skilda minnesfunktioner, t.ex. acetylkolin, dvs. hippocampus. Vidare frisätts insulin och
påverkar hjärnan via mottagarmolekyler i hjärnan. Insulinet startar en signalering i hjärnan
som stimulerar intellektuella funktioner. Personer med diabetes och insulinresistens har
försämrat minne, vilket stöder hypotesen att insulin har betydelse för hjärnans funktioner.
Alzheimers sjukdom har också låga insulinnivåer. Insulin reglerar glukosomsättningen, aptit,
reproduktion, inlärning, minne och uppmärksamhet. Insulin stimulerar upptaget av glukos i
hippocampus och stimulerar nervtillväxt. Förstörs insulinreceptorerna hämmas
minnesfunktioner, jfr Alzheimer.
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134. Överviktiga har lägre insulinnivåer i hjärnan än normalviktiga. Så även för äldre
personer och Alzheimer. Samtidigt som minnet påverkas av insulin har man även funnit att
fetma hänger samman med ändrat luktsinne – en följd av de lägre insulinnivåerna. Ett
försämrat luktsinne kan vara ett tidigt tecken för åldersdemens.
135. Hjärnan behöver fett därför att hjärncellerna omges av membran som innehåller fett. I
cellmembranen sker den viktiga kommunikationen mellan cellerna och dess omvärld. En del
fetter är essentiella vilket innebär att dessa måste tillföras med näringen/födan. Dessa
essentiella fetter finns i fet fisk, lax, makrill och tonfisk. Rapsolja, linfröolja är andra bra
källor för fett. De fleromättade fetterna gör att cellmembranen blir flytande, vilket är
avgörande för att minnet ska fungera. Receptorer för minnet finns även i membranfettet.
Proteiner är viktiga för hjärnans tillväxt. Proteinbrist gör att hjärnan växer snabbare.
136. Cholcystokinin och glukagonliknande peptider är mättnadshormoner. Dessa hormoner
frigörs då vi äter och hormonerna stimulerar matsmältningen.
137. Proteiner i födan har flera effekter på hjärnan Det ger energi, höjer ämnesomsättningen
och stimulerar tillverkningen av olika nervsubstanser. Tryptofan är en aminosyra som ger
serotonin och tryptofan har företräde att komma in i hjärnan eftersom det finns ont om
aminosyror i näringsfödan. Då vi äter proteiner finns det dock möjligheter för andra
aminosyror att komma in i hjärnan. En sådan är aminosyran tyrosin som omvandlas till
dopamin. I tarmen håller serotonin upp immunförsvaret, understödd av tryptofan i hjärnan
som vakenhet. Jfr signalen noradrenalin.
138. Man har spekulerat att fett åstadkommer en frisättning av serotonin som höjer minnet.
139. Hjärnan har en viss förmåga att ta upp fettsyror, särskild fettrik kost; den ketogena
dieten. Ketogener är korta fettsyror som kan användas som bränsle för hjärnan att bilda
utgångsmaterial i syntesen av vissa fettsyror och av kolesterol som hjärnan behöver. Den
ketogena dieten är en högfet/lågkolhydrat/proteindiet och har fått sitt namn efter vad som
händer under fasta. Här används fett från fettvävnaderna som bränsle och då bildas
ketonkroppar i levern. Det är svårt att följa den ketogena dieten. Detta till trots används dieten
vid epilepsifall där dieten övervakas minst två år.
140. Hög andel fett i kosten ger sämre minne. Nybildningen av nervceller i hippocampus
hämmas av en fettrik diet. En annan förklaring till minnesförsämringen är att kortisol höjs av
fettrik kost. Fettrik kost upplevs som stressande och stress hämmar effektivt
minnesfunktionerna. En viktig detalj är att mättade fettsyror är mer skadliga för hjärnan än
omättade som t.o.m. kan skydda hjärnan. När det gäller att verkligen skydda hjärnan är de
bästa fetterna Omega 3 och 6. Fetter med hög Omegakvot finns i gröna blad, linfröolja,
rapsolja, fet fisk samt i mjölk. Enkelomättade ger förmåga att känna hunger.
141. De fetter som finns i fisk som är fleromättade har en skyddande effekt mot
demenssjukdomar. Med Omega 3 bildas beta-amyloid, ett ämne som ansamlas i den skadade
hjärnan vid Alzheimer, men nervtråderna behöll sin form bättre med beta-amyloid.
142. Fysisk aktivitet höjer minnesfunktionen. Aktiviteten kan vara hög och låg i den fysiska
motionen; det viktiga är att blodcirkulationen kommer i gång.
143. Ginko Biloba höjer blodgenomströmningen i hjärnan. Så även Ginseng. Minnet
förstärks, även uppmärksamheten.
144. Leptin är vårt viktigaste mättnadshormon och hämmar tillväxten av orexin som håller oss
vakna. Leptin kommer från fettvävnaden. Amylin är ett annat mättnadshormon som hämmar
den kreativa förmågan.
145. För att leptin ska fungera måste det ta sig in i hjärnans blodhjärnbark. Genom denna
barriär skyddas upptaget av vissa ämnen till hjärnan. Mättnadssignaler måste ta sig till
hjärnan, till hypothalamus. Där blockeras hungerkänslor. När mättnadssignalerna försämras
kommer de inte igenom blodhjärnbarriären. Leptin och insulin finns i lägre nivåer hos
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överviktiga och mättnadssignalerna blir svagare hos överviktiga. Om man minskar på
fettintaget återställs passagen för leptin och insulin till hjärnan.
146. Kaffe är belönande, höjer minnet och uppmärksamheten som beror på att noradrenalin
och acetylkolin aktiveras medan välbefinnandet beror på att dopamin aktiveras.
147. Alkohol förtar mättnadskänslorna, hämmar åderförkalkning, ger bättre insulinkänslighet
och kan förhindra cancer. Alkohol kan dock ger allergier.
148. Tyramin finns i ost, öl och surkål och kan ge migrän. Choklad ändrar blodflödet och kan
ge migrän. Kaffe vidgar blodkärlen och kan ge migrän. Aspartam är ett sötningsmedel som
kan ge migrän. Ett högt fettintag kan ge migrän. Kall glass kan ge migrän.
149. Hjärnan hämmas av stress. Åldrandet ger stress. Mat dämpar stress. Serotonin dämpar
stress. Depression botas med sött. Äta tillsammans dämpar stress. Äta tillsammans tar längre
tid. Oxytocin dämpar stress. Hungersignaler frisätts vid stress.
150. Mat är en belöning (serotonin). Förväntan är en belöning. Choklad är en belöning.
Munkänsla är en belöning. Humor är en belöning. Droger är sista vägen till belöning. För
mycket och belöningen kräver droger. Serotonin ger kontroll.
151. Barn reagrar för det söta. Så även äldre. Protein ger ökat behov av sött. Sakarin,
cyklamat och aspartam är cancerframkallande.
152. Serotonin finns i bananer, valnötter, ananas, kiwi, plommon, tomater.
153. Kvinnor mår bättre med bakelser än män.
154. Brist på mat ger depressioner.
155. Man blir inte fet av bröd. Man blir fet av pålägget. Man blir inte fet av kakor; man blir
fet av läskedrycker. Man blir aldrig tjock av frukt. Fruktsocker är ej hälsosamt; det tas upp av
levern och bildar fett. Fruktsockret är däremot ofarligt. Barer är dåligt mellanmål. För kraftigt
koncentrerad energi: barn och sjuka behöver barer. Selen skyddar hjärnan, så även E-vitamin.
B 6 är jämte B 3 viktigt för tillverkning av serotonin och dopamin. Fullkornsris är fullt med B 6 .
156. Lycin, en aminosyra i DNA motverkar virus.
157. Vid DNA-programmet. Notera en siffra, sök upp i akutlistan för åtgärd.
158. DHEA tillverkar testesteron och DHEA östrogen. Östrogen kommer från jamsroten och
finns i Wild Jam.
159. Insulin och glutamin går igenom blod-hjärnbarriären. Glutamat (konserveringsmedel)
förstör blod-hjärnbarriären. Glutamat finns i all färdiglagad mat.
160. Den viktigaste ämnesomsättningen sker i cellerna genom insulin, kortisol, DHEA och
könshormoner. Binjurarna väljer kortisol och adrenalin. Vid avslappning produceras DHEA.
Vid motion kommer inte i cellerna så mycket kortisol. Binjurarna kan överarbeta. Inta B 5 .
161. För att åtgärda slutkörda binjurar, inta adrekomp (binjurepulver från döda djur).
Svinsköldkörtel åtgärdar T 3 och T 4 . Kemiskt T 3 är levaxin som kemiskt går direkt in i cellen.
Kemiskt levaxin är oftast för stark. Den går förbi sköldkörteln och binjurarna.
162. Psoriasis tar år att åtgärda. Ett komplext allergisystem för kost, livsstil och
immunförsvar. Svårt att behandla.
163. Volt= binjurar, immunförsvar, utbrändhet. A= hjärnans energi (diabetes, fetma,
utbrändhet, sömnsvårigheter, rökare, metallförgiftning). R = kroppens motståndskraft
(energier, sömnlöshet, stark medicinering).
164. Individual Reaction Panel. Rosa= total reaktion; vit= allergier; grön= resonans; blå=
rectified; grå= koherens; Zap Items for 3 min. Högt rosa visar god respons; hög allergi:
varning; högt grönt visar behov; låg rosa visar toxisk påverkan.
165. Adenin är små trådlika utskott på bakteriernas yta som hakar sig fast på cellens yta.
166. Aeroba bakterier lever och förökar sig i syrerika miljöer.
167. Aktioomyceter är bakterier som finns i munhålan.
168. Aminosyror är proteinernas byggstenar.
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169. Amylas är ett enzym som förekommer i saliv och bukspott och bryter ned kolhydratet till
socker (glukos).
170. Antibakteriella peptider är korta aminosyrekedjor som är inbyggda i större proteiner och
är viktiga för immunförsvaret.
171. Antibiotika är läkemedel mot infektioner som har orsakats av bakterier.
172. Atopisk eksem är en allergi som ger en ärftlig benägenhet att bilda antikroppar.
173. Bacillus cereus är en sporbildande bakterie som orsakar matförgiftning.
174. Bakterofag är virus som smittar andra bakterier.
175. Bifidobakterier är bakterier som finns i avföringen hos ammande spädbarn.
176. Bilirubin är ett gallämne som gör att avföringen blir brun.
177. Biogena aminer bildas då maten innehåller en stor mängd aminosyror. Biogena aminer
bryts ned av enzymerrna MAO och DAO.
178. Bukspott innehåller bikarbonat och nedbrytande enzym, jfr amylas, lipas och trypsin.
179. Bukspottskörteln producerar ca 2 l/dygn och utsöndrar hormoner som är nödvändiga för
att blodet ska ta hand om ämnen som frigörs vid matsmältningen.
180. Bärarskap är patogena mikroorganismer som finns kvar i magen utan att ge symtom.
181. Calprotectin är ett protein som talar för en inflammatorisk aktivitet i tarmen.
182. Campylobakterier är bakterier som ger upphov till diarré.
183. Celiaki är glutenintolerans; man tål inte gluten i maten.
184. Clostridium är grampositiva, aneroba, sporbildande, stavformade bakterier som
förekommer i tarmkanalen och framkallar sjukdomar.
185. Chrons sjukdom är en långvarig inflammationssjukdom i mag-tarmkanalen.
186. Cytokiner är immunhormoner.
187. Divertikulit är inflammation i tarmfickor.
188. DNA är ärftlighetens budbärarmolekyl som innehåller instruktioner för organismers
utveckling, struktur och funktion.
189. Dyspepsi är magkatarr.
190. EHEC ger blodiga diarréer orsakade av Escherichia coli-bakterier.
191. Endoskorpi är en undersökning via munnen eller ändtarmen för att bedöma om
slemhinnan är frisk genom provtagning.
192. Enterokocker är bakterier som förekommer i tarmkanalen. Enteropatogena
mikroorganismer farmkallar infektion i tarmen efter att ha passerat magsäckens sura innehåll
och börjat växa i tunn- eller tjocktarmen.
193. Enzym är ämnen som katalyserar kemiska reaktioner, bl.a. i kroppens ämnesomsättning.
194. Epitel är celler i tarmcellhinnan som producerar slem och hormoner.
195. Escherichia coli är gramnegativa, stavformiga bakterier som förekommer rikligt i den
nedre delen av tarmen och orsakar normalt inte sjukdom.
196. Eukaryoter är människans kroppsegna celler.
197. Enterokocker är bakterier som förekommer i mag-tarmkanalen.
198. Enteropatogena mikroorganismer framkallar infektion i tarmen efter att ha passerat
magsäckens sura innehåll och börjat att växa i tunntarmen.
199. Enterotoxin är ett tarmgift.

Avdelning (3)
1. Galla är guldgul, svagt basisk vätska som har bildats i levern och utsöndrats vid
matsmältningen.
2. Gener är en instruktion hur proteiner ska se ut.
3. Giardiasis är en tarminfektion.
4. Gluten är protein som finns i vete, korn och råg.
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5. Gnotobiologi är forskning kring bakteriefria råttor.
6. Gramanegativa bakterier har ett dubbelt membran och tunn cellvägg.
7. Grampositiva bakterier har ett enkelt membran och tjock cellvägg.
8. Granulocyter är en typ av vita blodkroppar.
9. Helicobakter pyoli är en spiralvriden bakterie som producerar enzym som neutraliserar
magsäckens saltsyra.
10. Histamin är en signalsubstans med kraftigt stimulerande effekt på saltsyraproducerande
celler i magsäcken.
11. HUS är en sjukdom som orsakar förstörelse av blodkroppar och njurskador och kan leda
till döden.
12. IBD är en grupp inflammationssjukdomar med långvarigt tidsförlopp.
13. Klostridier är bakterier som kan bilda sporer.
14. CCK-hormomet ser till att gallblåsan tömmer sig och galla rinner ut i tolvfingertarmen när
mat kommer ned i tolvfingertarmen.
15. Kolesterol är en typ av fett som utsöndras i gallan och är en viktig byggsten i
cellmemembranet.
16. Kolhydrater är sockerämnen i enkla eller sammansatta kedjor och som spjälkas i
matsmältningen av kroppens egna enzymer och av tarmfloran.
17. Kolit är inflammation i tjocktarmen.
18. Kolon irritable är irriterad tjocktarm.
19. Koprostanol är en produkt av vissa bakteriers omvandling av kolesterol och som inte kan
tas upp i tarmen.
20. Kortison är en samlingsnamn för kortikosteroider med inflammationshämmande och
immunologisk effekt och används som läkemedel.
Kromosom är en partikel inom en cell som består av kondenserat DNA och andra ämnen.
21. Kväveoxid bildas av bakterier från nitrat och ökar bl.a. blodflödet i vävnaden.
22. Laktobaciller är mjölksyrabakterier (icke sporbildande, grampositiva bakterier) som kan
jäsa olika sockerarter till mjölksyra.
23. Laktos är ett mjölksocker som måste klyvas till glukos och galaktos innan den tas upp av
tarmen. Klyvningen sker med laktas, ett enzym.
24. Levern är kroppens största inre organ och intar en dominerande roll i kroppens
ämnesomsättning och utsöndrar bl.a. galla och kolesterol.
25. Lipas är ett enzym i bukspottet som bryter ned fettet.
26. Lipider är ett samlingsnamn för naturligt förekommande organiska föreningar, t.ex. fetter.
27. Lipopolysakarider (LPS) innehåller polysakarider som bildas av vissa bakterier och som
aktiverar immunförsvaret.
28. Lipoproteinlipas är ett enzym som gör att fetter som cirkulerar i blodbanan tas upp av
muskel- och fettvävnader.
29. Lymfocyter är immunförsvarets vita blodkroppar.
30. Magmunnen utgör musklerna mellan matstrupe och magsäck (övre) och mellan magsäck
och tolvfingertarm (nedre).
31. Magsäcken innehåller rikligt med körtlar som producerar magsaft.
32. MALT-lymfon är en tumör som utgår från vita blodkroppar i magslemhinnan.
33. Matförgiftning är en akut tarminfektion som orsakas av ett toxin (Staphylococcus aureus).
34. M-celler är specialiserade celler på import till lymfvävnaden av bakterier.
35. Metabolom är summan av de produkter som har tagits upp från tarmen och via levern förts
ut till kroppens celler.
36. Metan bildas av bakterier som avger gaser.
37. Mikroaerofil bakterie är fakultativa bakterier som kräver 5% syre och 15% koldioxid för
att överleva.
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38. Mikrovilli är utskott på tarmluddet.
39. Mucos är ett tunt skikt av slem som produceras av celler i tarmväggen.
40. Nukleotider är kemiska föreningar vid syntes av nukleinsyror.
41. ORT är att inta vatten och salter via munnen för att återställa vätskebalansen vid ex.
diarréer.
42. Pektin är en typ av kostfibrer som bygger upp cellväggarna.
43. Penicillin är ett antibiotika.
44. Pepsin är ett enzym som är utsöndrat av magsäckens slemhinna och som startar
nedbrytningen av proteinerna i födan.
45. Peptidbaserat immunförsvar är små proteiner på slemhinnan som tas upp av bakteriernas
cellväggar och gör hål i cellmembranet.
46. Peptider är korta bitar av aminosyror.
47. Peptidglykan är den fasta beståndsdelen i bakteriernas cellvägg.
48. Plasmid är DNA-segment utanför kromosomen.
49. Prebiotika är substanser som tillsätts i maten för att hjälpa bakterierna i tarmen.
50. Prokaryota celler är utan kärna, bl.a. bakterier.
51. Proteiner är det levande systemets viktigaste ”arbetare” i alla kroppens celler. Proteinerna
är uppbyggda av aminosyror.
52. Regulatoriska lymfocyter är immunförsvarets dirigentceller som avgör om
immunförsvaret skall aktiveras eller ej.
53. Ribosomer är små proteinfabriker i cellerna.
54. Rotavirus är den vanligaste orsaken till diarré hos barn.
55. Sackaros är vanligt socker.
56. Saliv utsöndras av spottkörtlar och innehåller enzymet amylas som påbörjar
nedbrytningen av kolhydrater.
57. Salmonella enterica är en diarréframkallande bakterie.
58. Salmonella är gramnegativa, stavformiga bakterier, en mikroorganism, som orsakar
livsmedelsburna infektioner.
59. Salmonella, thypi, orsakar en speciell form av mag-tarminfektion med magtarmbesvär
som huvudsakligen ger sepsis.
60. Sepsis är bakterier i blodet som ger blodförgiftning.
61. Slemhinneceller växer i form av små utskott (tarmludd, villi) och fördjupningar (kryptor)
som ger väggen i tunntarmen ett veckat utseende.
62. Snippar är de små skillnaderna i samma protein mellan olika människor (SNP).
63. Spiroketer är spiralformiga gramnegativa bakterier med unik rörelsemekanism.
4. Spjälkning är en reaktion då en bindning i en molekyl bryts, t.ex. vid nedbrytningen av
födans beståndsdelar.
65. Stafylokocker är orörliga, kulformiga bakterier.
66. Tarmkäxet är ett veck i tunntarmen och tjocktarmen och är upphängt vid bakre
bukväggen.
67. Tiamin är det kemiska namnet på vitamin B 1 .
68. Trypsin är ett enzym i bukspottet som bryter ned protetinerna i födan.
69. Tyfoidfeber är en sjukdom alstrad av Salmonella enterica.
70. Ulcerös kolit är vid sidan av Chrons sjukdom den vanligaste inflammatoriska sjukdomen i
tjocktarmen. Den kan omfatta ändtarmen (proctit), till en utbredd inflammation i hela
tjocktarmen (totalkolit).
71. Vankomycin är ett antibiotikum för behandling av infektioner.
72. Yersinos är en sjukdom som orsakas av bakterien Yersina.
73. Äggviteämnen är en äldre beteckning för proteiner.
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74. Ballongmage beror på orörlighet och förhöjt gastryck i tarmarna. Tarmfloran och
muskelcellerna i tunn- och tjocktarm är i obalans. Visa bakterier kan påverka tarmen så att
rörlighet uppstår. Då hinner inte kroppen absorbera all vätska som passerar och man får
diarré. För stort intag av kostfibrer på oregelbundna tider. Dessa fibrer fermenenteras av
bakterierna i tjocktarmen med gaser och uppspändhet som följd. Skär ned på fiberrik mat.
75. Varför buksmäta? Blindtarminfektion, gallbesvär, tarmvred, urinbesvär, blödningar,
bukspottsinflammation, inflammerad ficka i tjocktarmen.
76. Kostfibrer är en del av födan som kroppens egna enzymer i mag-tarmkanalen inte bryter
ned.
77. Födoämnen som man ska vara försiktig med: kål, lök, baljväxter, katrinplommon,
fullkornsbröd, flingor, rotfrukter.
78. Oavsett vad som stressar dig reagerar kroppen på ungefär samma sätt. Kroppen förbereder
sig på kamp eller flykt. All energi koncentreras på musklerna, hjärtat och lungorna.
Salivproduktionen och matsmältningen avtar. Du blir mer vaken. Andningen blir snabbare,
hjärtat slår fortare och musklerna spänns. När du utsätts för stress ökar produktionen av
stresshormoner i binjurarna. Adrenalinet får hjärtat att slå snabbare. Detta minskar
blodtillförseln till inre organ och styr blodet till musklerna. Noradrenalinet drar ihop
blodkärlen och får blodtrycket att stiga. Kortisolet påverkar omsättningen av kolhydrater, fett
och proteiner. Kortisolet förbättrar även immunförsvaret och motverkar inflammation på lång
sikt. Långvarig stress sänker dock immunförsvaret.
79. Utsöndringen av stresshormoner har stor betydelse för den långsiktiga hälsan. Långvarigt
förhöjda halter av adrenalin och noradrenalin kan förstöra strukturen i blodkärlen som i sin tur
kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Kortisol ökar blodkärlens känslighet för adrenalin och
noradrenalin. Stresshormonerna gör att blodplättarna lättare klumpar ihop sig och detta kan i
sin tur leda till hjärtinfarkt. Genom att träna avspänning och undvika onödig stress kan halten
av binjurehormoner sänkas.
80. Stressen sätter sig oftast i kroppen och kan påverka huvud, axlar, rygg, bröst, mage, sömn
och sexuellt samliv.
81. Följande stressorer är påtagliga: huvudvärk, ryggvärk; nacke, käkar, axlar; ökad
muskelspänning; domningar i fötter, händer, ansikte; orolig mage; förhöjd puls;
hjärtklappning, högt blodtryck, andningssvårigheter; tryck, stickningar över bröstet;
muntorrhet; hudutslag, eksem; svettas mer; känner sig trött, yrsel; svagare minne,
koncentrationsförmåga; sömnsvårigheter; har inte lust att umgås; drar förhastade slutsatser;
kortare stubin; rastlöshet; tappar entusiasm; tappar tillvarons nyanser; underskattar andras
kapacitet; dricker alkohol; röker mera; slarvar med maten och slarvar med motion.
82. I kroppen händer följande med stress. En kronisk förhöjd stresshormonnivå i blodet bidrar
till ändrade fettomsättningar i kroppen. Mer kolesterol strömmar fritt i blodet och fäster sig på
kranskärlens väggar som med tiden blir trängre. Stresshormoner tvingar hjärtat att slå fortare
och höjer blodtrycket samt får blodkärlen att dra ihop sig.
83. Om inte beteendet ändras är processen obönhörlig. Och redan vid symtom har man i regel
kraftiga kärlförändringar. Effekten är att hormonbalansen i kroppen ändras för att möta det
ökade energibehovet. Blodsockret stiger, blodet blir tjockare och stressen påverkar
ämnesomsättningen. Mer fett cirkulerar omkring i blodet och detta fett sätter sig på
blodkärlen.
84. I Sverige kommer varannan människa att drabbas av åderförfettning. Det är halten av
kolesterol som har trängt in i blodkärlen. Kolesterol bestäms i stor del av den mat du äter. Fett
behövs för att ta emot A, D, E och K. Rätt fett förbränner fett, exempelvis Omega 3. Mättat
fett har fast konsistens (smör, ister, margarin) och förekommer i ost, smör och kött. Mättat fett
höjer halten av det dåliga kolsterolet.
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85. Fleromättat fett har en flytande konsistens och förekommer i vegetabiliska oljor och i
fiskfett. Fleromättat fett sänker det dåliga kolesterolet. Ökar dock angreppet från fria
radikaler. Åtgärda med det basiska, främst omega 3 som innehåller E.
86. I kroppen bryts kolhydrater ner till glukos som tas upp i blodet till blodsocker. Muskler,
hjärna och nervsystem mår bra av en jämn blodsockernivå.
87. Proteinet har till uppgift att bygga upp och reparera kroppens celler. Proteinet är
uppbyggt av aminosyror. Åtta av 20 aminosyror är livsnödvändiga.
8. Zink hjälper till vid transport av koldiooxid från vävnad till lungor. Brist kan ge försämrad
tillväxt, dålig sårläkning eller eksem. Zink hjälper till med att avgifta kroppen från
tungmetaller. Zink finns i fullkornsprodukter, nötter, rotfrukter, grönsaker och bär.
89. Selen skyddar kroppen från fria radikaler och tungmetaller. Selen är viktig för
immunförsvaret. Källor: skaldjur, svamp, nötter, mandlar.
90. Krom hjälper vid omsättningen av blodsocker. En krombrist ger sämre utnyttjande av
blodsocker. Ett lågt kromvärde ger sockersug. Krom finns i nötter och torkad frukt.
91. Kisel behövs för elasticiteten i blodkärlets väggar. Kisel behövs för naglar och hår. Kisel
finns i bönor, mjölk, potatis, ost. Sista steget före osteoporos släpps Ki. Nu Ki i Noacid.

Avdelning (4)
1. The Blue Grid måste upp för att info ska sparas. Sedan klicka i Nelsons mörkgröna för att
ta bort.
2. Aspartam är ett sötningsmedel som är 160–200 gånger större än vanligt socker. Detta
innebär att en Aspartamsötad produkt blir betydligt kalorifattigare än om detta hade sötats
naturligt. Energiinnehållet i aspartam är dock likvärdigt med sockrets (406 kcal/100 g).
Aspartam är en dipeptidmolekyl som består av två aminosyror, asparaginsyra och fenylalanin
samt metanol (träsprit). En nackdel med aspartam är att ämnet har begränsad hållbarhet;
sötman avtar med tiden. Aspartam är en nervsignalsubstans som underlättar överföringen av
information från en nervcell till en annan. Aspartam tillåter att allt för mycket kalcium
kommer in i hjärncellerna. Detta dödar vissa nervceller, varför aspartam har fått namnet
excitotoxin. Detta har väckt misstankar om att Aspartam även kan orsaka livshotande
hjärntumörer. Det är också känt att den kan minska halten av serotonin och därmed orsaka
depression. När aspartam bryts ned i kroppen bildas också mindre mängder av träsprit.
Metanol i större mängder skadar bl.a. synen och kan i slutändan orsaka blindhet. Man bör
tillägga att det bildas träsprit av flera naturliga livsmedel som vi äter. Men i dag tillsätts
aspartam i väldigt många livsmedel i stället för socker. Aspartam finns i godis, lightprodukter, tuggummin, halstabletter och även kosttillskott och måltidsrersättare. Det finns
inga bevis för att light-produkter med aspartam fungerar som viktminskningsmedel. Tvärtom!
I USA har Food & Drug Administration (livsmedelsverket) en lista på 92 olika symptom som
alla förknippas med aspartam. Huvudvärk, yrsel, och illamående tillhör de vanligaste
symtomen men även neurologiska problem som epilepsi, minnesstörningar och hyperaktivitet.
Det har länge funnits misstankar om att aspartam kan ge upphov till minnesstörningar som
Alzheimers, MS m.m. Det finns nu ytterligare vetenskapliga belägg för detta. EU-parlamenten
har godkänt aspartam samt sucralos på villkor att användningen av dessa utvärderas under två
år efter att ha börjat användas i Unionen. Orsaken är att EU:s vetenskapliga råd varna för
risken för hjärntumörer från dessa substanser och att vissa forskare tror att kombinationen av
de båda kan leda till större problem. Eftersom aspartam finns i över 6.000 matprodukter är det
kanske inte så konstigt att det har skett en ökning av minnesförlust (Alzheimers. MS). För
närvarande anser Sociastyrelsen att aspartam inte är farligt i måttliga doser. Inga gränsvärden
är satta. För att bidra till människors ohälsa är alla produkter från GREAT Nutrition garanterat
fria från aspartam.
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3. Varför är jag trött? Stress som förstör nattsömn och leder till ständig trötthet. Zinkbrist och
kopparöverskott är obalanser som ger trötthet. Zinkbrist är förödande eftersom det är ett
enzym för en mängd kroppsfunktioner som tillverkning och nedbrytning av proteiner,
omsättning av kolhydrater och försvar mot fria radikaler. Utan zink fungerar inte dessa
processer. Vid zinkbrist får kroppen svårare att göra sig av med metaller som kadmium,
kvicksilver och bly. Även kopparhalten kan stiga långt över vad som är hälsosamt.
4. Man blir kroniskt trött av kopparöverskott, eftersom koppar lagras i vävnader och därmed
dräneras energi på samma sätt som tungmetaller och bly. Många fall av kronisk trötthet har
visat sig bero på kopparöverskott i kombination med zinkbrist.
5. Symptom på zinkbrist är trötthet, blodsockerobalanser, huvudvärk, infektioner, minskad
sexlust, svårigheter att få barn, ät- och humörstörningar, PMS-besvär, akne, eksem. Vid
zinkbrist ökar risken för prostataförstorning. Vid allvarlig zinkbrist och kopparöverskott slås
mängder av enzymer ut: matsmältning, hormonsystem och allmän försvagning. Så även
minskar skyddet mot fria radikaler. Vid kopparöverskott lägger levern ned, dvs. utrensningen
fungerar inte.
6. Zinktjuvar är stress, alkohol, kaffe, socker, högt antal kolhydrater, läkemedel (urin- och
syradämpande), kortison, p-piller, brännskada, rökning. Män och kvinnor behöver 0,9 mg
koppar och zink varje dag. Om Cu-överskott så brist på zn, Fe, P och mg.
7. Balansen mellan koppar och zink påverkas av järn och molybden. Höga kopparhalter
motarbetar upptaget av zink, järn och molybden. Låga doser av zink, järn och molybden ökar
mottaget av koppar. För att motverka kopparöverskott bör man ta zink och molybden.
Järntillskott bör enbart tas vid konstaterad brist, eftersom järn är giftigt i stora doser och vi
saknar mekanismer för att utsöndra järnöverskott. Observera att du skall äta lagom mycket av
varje mineral (inte lika mycket).
8. Koppar ingår med zink i det mycket viktiga antioxidantenzymsystemet SOD. Koppar ingår
enzymer för järnmetabolismer och i enzymer som skapar adrenalin och noradrenalin. Koppar
krävs även för att bilda kollagen.
9. Ät fisk, fågel och ägg. Mest koppar i lever. Varning för koppar i nötter, frön och kakao. Se
upp med räkor som är bra för zink men risk för kopparöverskott. Mest zink i ostron.
Grönsaker har låga halter av zink och koppar, men innehåller vitaminer och antioxidanter. Ät
grönt varje dag. Så även bär. Vid kopparöverskott, stärk levern med kalcium och magnesium.
Glutationskomplex, chlorella, B-vitaminkomplex. Magnesium-kalciumkomplex stöder även
levern.
10. Potensmedel (viagra, cialis, levitra) + antibiotika (abbocitin, erymax, klacid) ger ihållande
och smärtfull erektion (risk för koagulering).
11. P-piller (yasmin, triovum) + johannesört ger minskad effekt av p-piller.
12. Blodtrycksmedicin (adalat, plendil, felodipin, lomir) + grapefruit ger yrsel, hjärtklappning,
svullna ben.
13. Blodförtunnande medel (waran) + (johannesört, tranbär, ginseng, gingko biloba, rabarber)
ger fara för blodpropp, magblödning och hjärnblödning.
14. Smärtstillande (ipren, ibumentin, voltaren, naproxen, diklofenax, ibuprofen) + litium,
varan, capoten, captopril, zestril, rampiril = medicin mot hjärtsvikt, högt blodtryck, vatten i
kroppen). Dessa medel ger infektionsrisk, magsmärtor, störd hjärtrytm, hjärnblödning,
svullnader, njursvikt).
15. Antibiotika (mediciner för högt blodtryck, kolesterolsänkande) ger trötthet, yrsel,
dubbelsyn.

Avdelning (5); hjärna
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1. Akut stressreaktion (jfr Seyle´s Alarm): fight or flee, skärpt sinne, fast blick, hörseln skärpt,
hjärtat slår snabbare, blodtrycket stiger, andhämtningen blir snabbare, musklerna späns,
blodsockerhalten höjs, blodfetterna stiger, blodet koagulerar lättare, smärtkänslighet minskar,
blodet ut från organ till periferin, sköldkörteln ökar ämnesomsättningen. Ca exiciterar nerver,
testosteron ökar styrkan.
2. Kronisk stressreaktion (jfr Seyle´s Exaustion): kroppen reagerar mot hot eller fara med
uppgivenhet, hjärtat slår långsammare. IMF inflammeras, blodtrycket blir instabilt,
ämnesomsättningen går ned, organen når dysfunktion (lever, njure, hjärta), musklerna blir
stela, kortisol ökar, smärtkänsligheten ökar, matsmältningsrubbningar.
3. Signalerna i en nervcell leds av elektricitet. På insidan av sitt membranhölje har varje
nervcell en negativ laddning i förhållande till utsidan. Det beror på en ojämn fördelning
mellan positiva och negativa joner, t.ex. natrium och kalium. Denna ojämna
laddningsfördelning alstrar spänning, alltså en skillnad i volt i membranet, ungefär som ett
litet batteri. Den aktiva fördelningen av joner för att vidmakthålla spänningen genom
nervcellens membran är den mest energikrävande som hjärnan utför.
4. För att skicka elektriska signaler från en del av nervcellen till en annan öppnas kanaler som
gör det möjligt för jonerna att röra sig genom membranet. Det genererar samtidigt en elektrisk
strömstyrka som bär den elektriska signalen längs membranet. Nervcellen tar emot signaler
genom förgrenade, trädliknande strukturer som kallas dendriter. Dendriterna sammanställer
information från en mängd olika källor. Sedan skickar nervcellen en elektrisk signal genom en
lång, fiberliknande struktur som kallas axon som aktiverar en signal från en annan nervcell.
5. Nervcellerna förmedlar informationen genom att alstra små elektriska signaler som endast
varar en tusendels sekund. Signalerna kallas ”spikar” därför att de motsvarar plötsliga
ökningar i elström i nervcellen, s.k. aktionspotentialer. Dessa susar igenom axonet i
hastigheter över hundra meter i sekunden. På så sätt förmedlar de signaler från din hjärna till
dina händer så snabbt att du hinner undvika hettan från en glödhet stekpanna.
6. Spikarna har gjort sitt när de når axonets slutände. I det läget antar nervcellerna sin andra
identitet som kemiska signalmaskiner. Varje nervcell i hjärnan tar emot kemiska signaler från
olika nervceller och sänder i sin tur ut kemiska signaler till andra nervceler med hjälp av
signalsubstanser, dvs. neurotransmittorer. De frisätts från de områden i axonets slutände i
samband med att en spik ”anländer”. Varje nervcell skapar och emottar upp till flera hundra
tusen kemiska kopplingar (synapser) till andra nervceller. Signalsubstanserna landar i
synapsmottagaren på dendriterna eller på cellkroppen av en annan nervcell där ytterligare
nervceller aktiveras och därmed kemiska signaler.
7. Synapserna är de skilda kommunikationskomponenterna i hjärnan. Styrkan hos dessa
synapser bestämmer dina tankemönster, dina grundläggande förmågor och funktioner, ja, hela
din individualitet. Hela tänkandet beror på vilka nervceller som är aktiva och på vad de säger
till varandra om världen, jfr Brain Waves. Synapserna är mycket små och därför inte så enkelt
tillgängliga som man trott.
8. Hjärnstammen ligger längst ned i hjärnan och sitter ihop med ryggmärgen. Området styr
olika sinnesintryck och reflexmässiga rörelser, andning, hjärtslag, sömn, matsmältning och
reaktioner. Lite högre upp sitter hypotalamus som utsöndrar stress- och könshormoner samt
reglerar hunger, sexualitet, törst, kroppstemperatur och de dagliga sömncyklerna.
9. Emotioner finns i amygdala som utlöser fight or flee. Den näraliggande hippocampus lagrar
fakta och information och behövs för långtidsminnet. Lillhjärnan (cerebellum) sammanställer
information som hämtas från sinnena. Informationen går till talamus, mitt i hjärnan. Där
filtreras informationen och den nya informationen skickas till hjärnbarken.
10. Nackloben (occipitale) svarar för den visuella informationen. Tinningloben (temporale)
för hörseln. Den har även samband med amygdala och hippocampus och har en stor betydelse
för inlärning, minne och emotionella responser. Hjässloben (parietal) tar emot information

139
från huden. Den sammanställer även information från alla sinnen och tänker ut vart du skall
rikta den. Pannloben (frontale) skapar rörelsekommandon och tal för att välja ut det
lämpligaste beteendet.
11. Hjärnan utnyttjar flera olika indikatorer för att hålla reda på kroppens energibehov.
Fettcellerna producerar ett hormon som kallas leptin som utsöndras i blodet. Leptinet säger till
hjärnan hur mycket fett som finns i kroppen. Men inte nog med det, leptinet skvallrar om hur
fettnivåerna förändras. När kroppsfettet minskar faller leptinet i blodet ganska så brant, vilket
ger budskap till hjärnan att kroppen behöver mer energi. De fallande leptinnivåerna banar väg
för hungerkänslor och viktökning. När leptinnivån går upp, minskar hungern och kroppen vill
inte ha mer energi. Leptinet finns i arcuatuskärnan i hypotalamus och denna del av hjärnan
reglerar kroppstemperatur och sexualitet samt fettlagringssystemen.
12. Insulin är en annan signal i hjärnan som berättar om hur mycket kroppsfett som finns i
lager. Insulinet produceras av bukspottskörteln och utsöndras i blodet som signal till cellerna
att ta upp glukos och lagra denna glukos som energi. Magra personer har lägre insulinnivåer i
blodet än feta. Leptinnivån är ett bra mätinstrument för mängden underhudsfett, medan
insulin hänger samman med mängden bukfett. Bukfett är en större riskfaktor för diabetes,
hjärt-kärl och cancer (metabolt syndrom). Leptinresistens beror på övervikt. Resistensen ger
även lägre insulinnivåer i hjärnan vilket ökar kortisolpåslaget. Förvirring och dåligt minne
kännetecknar folk med högt BMI.
13. Hjärnan gillar inte att hämta fett ur depåerna för vardagens energibehov utan sparar
reserven endast i nödfall. Således en långsiktig strategi. Fettsyror och hormonet YY påverkare
nervcellerna så att födointaget minskar, ghrelin ökar dock hungern.
14. Melanokortin finns i hjärnstammen som reglerar andhämtning och hjärtfrekvens.
Solitärkärnorna i hjärnstammen tar emot signaler från nerver i tarmen som informerar om
vidgningar och sammandragningar i tarmväggarna. Signalerna skickas vidare till
hypothalamus och arcuatuskärnan. Signalen rör sig huvudsakligen om att sluta äta.
15. En undersökning visar att människor med mutationer i ett enzym som bryter ned
endocannabinoiderna (dvs. hög receptorverksamhet) löper större risk att bli överviktiga än de
som saknar dessa mutationer. Det skulle tyda på att cannabinoidsystemet kan påverka den
genetiska risken för övervikt.
16. De ämnen som påverkar melanokortinreceptorerna påverkar även blodtrycket,
hjärtfrekvens, inflammationsmottaglighet, njurfunktion och sexualitet. Det rör sig om
viktkontroll för att få harmoni i dessa receptorer för att undvika det metabola syndromet.
17. Kan problemet övervikt förklaras? Risken att bli överviktig hänger samman med ditt
melanokortinsystem och cannabinoidsystem som ju sporrar matintaget. Den genetiska
skillnaden avgör dock i flesta fall hur detta system fungerar. Men ett ständigt exponerande av
läckerheter påfrestar även denna genetik, även hos den starkaste. Omge dig hellre med
hälsosamma alternativ än att slåss mot chokladkakan. Det kommer din hjärna att tacka dig för.
Så även ditt midjemått.
18. 6-hydrodopamin som liknar neurotransmittorn dopamin tas upp av dopaminreceptorer och
ger en del av Parkinsons. Dopamin i överflöd som sprids till olika andra neuroner ger ett flyt,
en känsla att inte vara närvarande i säregna prestationer. Jfr Stefan Holms 2.36-hopp i Aten
2004. Dopamin är hjärnans smörjmedel för stärkt minne. Lös korsord.
19. En pannlobsskada påverkar rörelserna eftersom området innehåller den premotoriska och
den motoriska balken. Patienter med skador i Brocas region har ett ansträngt tal, hackigt
(afasi). Lillhjärnan finjusterar rörelser, varför problem här kan orsaka klumpighet och
ostadighet.
20. Hjärnan domineras av cerebrum (stora hjärnan) och cerebellum (lilla hjärnan). Dessa har
förbindelse med kroppen via kranialnerver. Hjärnan delas i två delar, vars förbindelse är
hjärnbalken (corpus collosum). Hippocampus och corpus mamillare har en roll för det
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emotionella beteendet. Corpus amygdaloideum samordar det endokrina med det emotionella.
Septum pellucidum reglerar emotioner. Hypotalamus kroppsrörelser genom det endokrina
systemet och hypofysen.
21. Neurotransmittorer är kemiska ämnen som leder en nervsignal över en synapsspalt mellan
en avsändande nervsignal och en mottagande. En sändande nervcell frigör neurotransmittorer
från änden av axonet som är förbundet med mottagarceller.
22. Dopamin ingår i vakenhet och motorisk aktivitet. Dopaminet reglerar andra nervceller.
Huvudroll i schizofreni. Serotonin är en amintransmittor och reglerar sinnesstämning, sömn
och aptit. GABA är en gammaaminoneurotransmittor och den reglerar nervceller som är
mindre benägna att ladda ur sig. GABA behandlar ångest. Noradrenalin är exciterande som
hämmande och den berör vakenhet och temperaturreglering. Kolin (acetylkolin) är
exciterande som hämmande och har roll för minnet. Enkefaliner är en smärtstillande
neurotransmittor.
23. Längst inne i hjärnan ligger hypothalamus (reptilhjärnan) som sorterar olika
sinnesinformation till bl.a. amygdala som är ett centrum för känsla och verklighet (hormoner).
Vid en musik som örat registrerar som vacker eller hotfull går musiken direkt till amygdala
förbi neocortex (förnuftet). Musik kan stärka känslor, positiva som negativa. Exempelvis en
liten melodislinga som upprepas kan stanna kvar i sinnet och känns som stark stress (eller
tortyr). Jfr Felixreklamen hösten 2009. McDonald har snabb musik för att folk ska äta
snabbare. Stress, tugga inte, vräk i dig. Sockersuget är påtagligt.
24. Blodhjärnbarriären skyddar neuronens och neuroglians kemiska miljö i hjärnvävnadens
genom att hålla dessa inom vissa gränser. Blodkärl och kapillärer i hjärnan är klädda med ett
tätt lager av celler som inskränker utbytet mellan dem.
25. Elektricitet är naturlig del av livet och är involverad i varenda cell i kroppen. Den enorma
mängd biokemiska reaktioner och banor som utgör livsprocessen äger rum i substanser lösta i
vatten. När ett ämne, t.ex. vanligt salt, löses existerar det ej längre som de vanliga atomerna
och molekylerna, i fallet salt som natriumklorid. Atomerna upptar eller förlorar elektroner och
blir fritt flytande partiklar som kallas joner. Dessa har positiva eller negativa laddningar och
eftersom elektriciteten är laddningens rörelse är rörelsen av laddade joner inuti en levande
cells elektricitet. I en typisk cell hålls vissa joner i ett särskilt läge på var sin sida om
cellmembranet jämnt utspridda och balanserade. De kommer att sprida ut sig till dess att
koncentrationen av dem är utjämnad och eventuella laddningsskillnader eliminerade. För att
hålla jonerna åtskilda mot deras tendens att utjämna laddningen och koncentrationen krävs det
energi som tas upp av cellen.
26. Med hjälp av en pump kan neutronets s.k. exciterbara cellmembran hindra joner från att
passera fritt genom kanaler in eller ut i cellen. På så sätt håller en neutron som ligger i
beredskap ett överskott av positiva joner (katjoner) alldeles utanför cellmembranet och ett
överskott av negativa joner (anjoner) på insidan. Denna separation av partiklar med motsatta
laddningar åstadkommer en potentialdifferens, en elektrisk differens, mellan membranets inoch utsida. Detta kallas vilopotential och kan mätas med omkring–70 millivolt, med cellens
insida negativt laddad.
27. När neuronet kommer ur beredskapen och faktiskt sänder sin signal passerar joner genom
membranet under bråkdelen av en sekund och gör omedelbart insidan positiv med ungefär 50
millivolt. Denna ökning av spänningen är en aktionspotential. Förändringen av laddningen när
jonerna rör sig är en elektrokemisk händelse och producerar en signal, nervsignalen.
Exempelvis att natriumjoner pumpas ut ur cellen och kaliumjoner tillbaka in i den.
28. När ett neuron tar emot en signal från ett annat neuron via en av sina
kommunikationspunkter eller synapser diffunderar neurotransmittorerna från det sändande
neuronen över synapsspalten till det mottagande neuronets membran. Här bildas kanaler som
tillåter jonerna att passera genom dessa kanaler. När en nervsignal (aktionspotential) således
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rör sig längs axonmembranet strömmar elektrisk laddade natriumjoner (Na+) till insidan av
membranet genom spänningsstyrda kanaler. Detta ändrar tillfälligt spänningsdifferensen
mellan membranets insida och utsida från dess vilopotential på –70mV till +40 mV. Denna
förändring kallas depolarisering och gör att näraliggande Na+-kanaler öppnas och en
depolariseringsvåg passerar utmed den. När Na+ flödar in går kaliumjoner (K+) ut när cellen
repolariseras. För att återställa vilopotentialen avlägsnar pumpar i cellmembranet Na+ och
leder in K+.
29. Hjärnans neocortex är platsen för sofistikerade processer, tänkande och medvetande.
30. Enzymer hjälper till att bryta ned neurotransmittorer till enklare beståndsdelar i
synapsspalten och runt de postsynaptiska membranen. Så bryter t.ex. enzymet
acetylkolinesteras ned acetylkolin till kolin och ättiksyra som sedan blir tillgänglig för celler.
Nedbrytningen av neurotransmittorer innebär att dessa inte längre har någon effekt på
nervsignaler. Den bidar även till att begränsa den tid under vilken varje enskild receptor är
upptagen av en viss neurotranmittor så att receptorn snabbt blir ledig för att svar på nästa våg.
30. CNS, PNS (kranialnerver) och ANS. ANS har två huvudbeståndsdelar, det
parasympatiska och det sympatiska som har en balanserande antagonistverkan. Båda utövar
sin kontroll genom att sända nervsignaler till många muskelgrupper – till dem i artärväggarna
som kontrollerar bl.a. blodfördelning och blodtryck, hjärtmuskeln, muskellager i tarmväggen,
körtlar och andra inre organ till skelettmusklerna som sätter kroppen i rörelse.
31. Signalerna från den parasympatiska delen lämnar hjärnstammen via kranialnerverna,
främst nervus vagus (X) som går till bröst- och bukorganen. De går även från korsbensdelen
av ryggmärgen. Det parasympatiska systemet tar över när kroppen befinner sig i normalt
vilotillstånd och relativt inaktiv. Det främjar blodflödet till de organ som sköter matsmältning
och utsöndring och håller blodflödet till inaktiva muskler på ett minimum. Det gör andningen
lättare och hjärtrytmen stadigare.
32. Det sympatiska delen sänder sin signal från hjärnstammen ner genom ryggmärgen och ut
genom spinalnervrötterna i hals-, bröst- och ländsegmenten. Signalerna går till musklerna via
den pärlbandsliknande kedjan av paravertebrala ganglier på båda sidor av ryggraden. Det
sympatiska nervsystemet tar över när kroppen är i ett stadium av ökad uppmärksamhet och
redo för handling. Det stimulerar hjärtat, andningen och skelettmusklerna att arbeta snabbare,
skär av nivåerna av energirikt glukos i blodet och höjer medvetandet och perception.
Samtidigt håller det tillbaka de interna processerna matsmältning och utsöndring.
33. Genom att fokusera sinnet på kontrollerad andning når man en djup avslappning
(thetavåg). Hjärnan luras till denna typ av andning. Långsam och djup andning liknar den vid
sömn (deltavåg). Till hjärnan går lugnande signaler. Ett antal områden i hjärnstammen
samverkar som respirationscentrum. De omfattar de inspiratoriska och expiratoriska
nervkretsarna i förlängda märgens andningsområde. Dessa stimulerar inandning och därefter
utandning genom omväxlande aktivitet med några sekunders mellanrum. Andra områden är
apné- och pneumotaktiska områden i pons. Det förra stimulerar kraftig inandning med svag
utandning för att bygga upp luftvolymen i lungorna, det senare hämmar denna funktion. Dessa
områden påverkas i tur av signaler från andra delar av hjärnan och kroppen, t.ex.
kemosensorer som mäter blodets surhetsgrad och barosensorer som övervakar blodtrycket.
Höjningen av dessa faktorer stimulerar till snabbare, djupare andning (alfavåg, betavåg). Så
gör även informationen från muskler och lederna om dessa är aktiva.
34. Meddelandet kommer från hypotalamus i form av nervsignaler. Det kan vara från
sinnesorganen (gammavågor) från det limbiska systemet eller från formatio reticularis i själva
hjärnan (basala behov och drifter) och från inre organ som hjärta och tarmar. Hypotalamus
påverkas även av hormoner som cirkulerar i blodet, och av glukoskoncentrationen, Na och
andra ämnen i blodet som passerar genom i cerebrospinalvätskan alldeles ovanför den.
Hypotalamus sänder nervsignaler till muskelkontrollerande delar av mitthjärnan, det limbiska
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systemet, och till de olika autonoma systemen som kontrollerar hjärtfrekvens, blodtryck och
urinproduktion liksom även de körtlar som producerar saliv, svett och matsmältningsvätskor.
Den producerar även antideuretiskt hormon (ADH) som gör att njurarna förlorar mindre
vatten till urinen och därmed ökar blodvolymen, vilket sedan sänder hormoner till hypofysen.
35. EEG-registreringen av hjärnvågor under sömn visar regelbundna variationer i frekvens
och amplitud. Under sömn passerar kroppen från stadium 1 (ytlig sömn) ner till stadium 4
(djup sömn) och tillbaka igen i perioder på 80 till 120 minuter. Dessa är avbrutna av
regelbundna och efter hand allt längre tillstånd av REM-sömn under vilken kroppen blir
mindre aktiv, med undantag från drömmar och snabba ögonrörelser (REM). Under dagen ökar
och minskar vakenheten i liknande cykler vilket beror på ökning eller minskning av
neurotransamittorer.
36. Sömn-vakencykeln innefattar växlande nivåer av neurotransmittorer i hjärnan. Det finns
dubbelt så mycket acetylkolin under både vakenhet och dröm (REM) som under icke- REM
(vanlig sömn). Det finns dubbelt så mycket noradrenalin under vaka som under icke-REMsömn jämfört med REM-sömn. Frigörandet av dessa ämnen är utbredd i hela hjärnbarken och
förstärker därför troligen allmänna förändringar i vakenhetsgrad. Till exempel anses
variationerna i vakenhetsgrad under loppet av ett dygn sammanfalla med variationerna i
koncentration av aminneurotransmittorerna (av viken acetylkolin är en). Vakenhet ökar med
ökad aminfrigöring och minskar när nivåerna är lägre.
37. Skada på amygdala hos råttor gjorde dem lugna men könsdriften blev stark. Amyddala
kopplar ihop fysiska tecken på känsla med den mentala upplevelsen av känslan.
38. Det limbiska systemet är en uppsättning nervbanor som förenar områden djupt inne i
hjärnan som hippocampus och amygdalakärnorna. Syn och hörsel förenar sig inte med det
limbiska systemet. Däremot luktsinnet i amygdala, vilket innebär att kroppen har hunnit att
reagera innan vi är medvetna om sensationen. Aygdala förmedlar känslor, sinnesstämningar
och funktioner som är relaterade till depression och ångest. Det näraliggande hippocampus
styr bearbetningen och lagringen av korthetsminnet.
39. Åldrandet omfattar hjärnfunktion, minne och koncentration. Intelligens är ingen
nödvändig funktion att hålla igång hjärnan.
40. Stroke orsakar att artärer i hjärnan blockeras eller brister. Delar av hjärnan som inte får
blod dör. Det är därför som olika typer av afasi uppstår. Riskfaktorer är högt blodtryck,
diabetes, kärlinflammation, mättade fetter, transfetter, hög homocysteinnivå, rökning,
soffliggande och fetma.
41. TIA (transhistorisk ischemisk attack) är en ministroke där artärerna är blockerade under
en kort stund och där symtomen försvinner efter en stund. TIA är en förelöpare till en egentlig
stroke.
42. Minnesproblem beror på kärlproblem (ej tillräckligt med blod), Alzheimer (nervtrådar
trasslar till sig). Förlust av nervceller och trauma (minnesförlust vid olycka.
43. Störningar kan även utlösas av kemiska faktorer. Vi blir beroende av substanser som
frigör vissa ämnen, t.ex. dopamin frigörs av nikotin, vilket blir ett vanemönster som tillför din
kropp dopamin (ingen re up-take).
44. På samma sätt kan kolhydrater bli beroendeframkallande. Sötsug driver kroppen att
frisätta vällust. Sömnbrist kan vara en orsak varför man är beroende av kolhydrater.
45. Med tiden försämras hjärnan att frigöra dopamin och serotonin vid bruk av nikotin och
GI-näring. Mer av nikotin och GI behövs och beroendet ger skador på kroppen.
46. Mat för hjärnan. Nötter innehåller enkelomättat fett som håller kärlen rena och är
förstadiet till serotonin. 30 gram per dag.
47. Fisk innehåller kärlrensade omega 3. 375 gram per vecka.
48. Sojabönor innehåller proteiner, fibrer och fett som är bra för hjärta och kärl. 1 kopp om
dagen.
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49. Tomatjuice/tomatsås innehåller folsyra, lykopen och andra näringsämnen som håller
kärlen friska. 2,5 dl. per dag.
50. Olivolja, nötolja, fiskolja, linfröolja innehåller enkelomättad fett och är bra för hjärta och
kärl.
51. Äkta choklad (ej kakaobaserad) ökar dopamin, frigör flavanoider. 30 gram per dag.
52. Folsyra, B 6 och B 12 håller nere homocysteinnivåerna som får kärl att bilda sprickor.
Därmed risk för hjärtattack och stroke. 800 mcg folsyra eller 1.400 mcg i kosten reducerar
risken betydligt. Livsmedel som sparris, brysselkål och solrosfrön innehåller folsyra. B 12
finns lax, tonfisk, hamburgare, lamm, kli och veteflingor. Genom att ta varje dag 800 mcg
folsyra, 6 mg B 6 och 800 mcg B 12 i kosten eller 25 mcg som tillskott (lättare för kroppen att
absorbera sublingvalt) lever man längre, närmast 4 år.
53. L-karnitin och alfa-liponsyra har visat sig att effektivt förbättra den kognitiva nivån.
Artärerna hämmas i sitt åldrande. 60+ rekommenderas 1.500 mg l-karnitin per dag. Alfaliponsyra hjälper kroppen att producera energi och hämmar åldrandet som beror på syre och
glukos.
54. Reserveratol finns i rödvin och dämpar åldrandet av mitokondrier, en flavanoid.
55. SAMe är en aminosyra som påverkar signalsubstanserna som förknippas med depression.

Avdelning (6); andning
1. Det finns ingen magic bullet som löser ett hälsoproblem. Allt är i jämvikt och denna
jämvikt har olika balanser inom sig. Kroppens balans är beroende av den svagaste obalansen.
Hälsan är en intrikat kombination av många olika faktorer. En viktig förutsättning för
terapeuten är grundläggande kunskaper om biokemiska förlopp och förståelse och empati för
patienten. Alla har olika bakgrund, olikt genetiskt arv och måste behandlas individuellt. Det
finns inget protokoll att slaviskt följa. Möjligen rekommendationer i detta eller detta fallet.
Anamnesen är viktig, exempelvis vilka läkemedel som tagits, klientens egen berättelse och
läkarjournaler. Alla medicinska tester är tentativa. 80% av alla diagnoser ställs i ett möte med
läkaren. Vissa läkare kan lukta sig fram till en diagnos. Således är patientens berättelser jämte
läkarens intuition oerhört viktiga för en diagnos. Det gäller att leta efter symtom och finna det
rätta som skapar djupare obalanser. Var noggrann med dokumentationen. Det gör det möjligt
för dig att utveckla din professionella kompetens.
2. Kroppen skapar symtom för att tala om vad problemet går ut på. Om detta problem är borta
kan man ju hoppas på att även orsaken är borta. Ta exempelvis blodtryck som beror på för
trång passage i artärerna. Det är livsviktigt att syret kommer in i cellerna och påverkar surt pH
i ECV. Om inte bildas cancer, Alzheimer. Vidare fungerar inte elektrolyterna maximalt i sin
miljö. Sympatikus kräver syre. Fel andning kan ge högt blodtryck. Andas ut på utandningen.
Träna en månad och du får in en andning som ger cellerna syre. Biobalans i ECV: rätt
temperatur, rätt balans mellan mineraler och vitaminer, syre och näring, korrekt avslaggning.
Därmed effektivare neurotransmittorer. Felaktig biobalans i cytoplasman ger rubbningar i
mRNA och RNA.
3. Brist på syre till hjärnan. Andas riktigt. Cirkulationen. pH-värdet. Toxiner, aminosyror Larginin. Svårt att gå igenom blod/hjärnbarriären. Pro arginin 9+.
4. Vi mår bra genom att röra oss. Andning, blodflöde, syresättning och lymfcirkulation; flödet
av molekyler ökas i kroppen. Hållningen förbättras och vi sover bättre efter motion.
5. Dålig andningsteknik ger trötthet och huvudvärk. Avgiftningssystemet är nämligen nedsatt.
CO 2 går snabbt ut ur andningen.
6. Tillbakahållna och kvävda känslor gör att vi håller andan vilket ger bröstsmärtor.
7. Gör andningsövningar. Stanna upp och gå in i dig själv med andningsövningar.
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8. Dålig andning rensar inte ut cellens slaggprodukter. Detta ger upphov till dåligt flöde,
försurningar, inflammationer och smärta. Hela 70% av kroppens slaggprodukter försvinner
vid god andning.
9. Andningen är viktig vid självläkning eftersom andningen påverkar andra kroppsliga
funktioner. Vid djupandning ökas lungvolymen och då kan slemhinnorna i lungans små
lungsäckar (alveoler) rengöras.
10. Andningen stimulerar hjärnans elektricitet från de stimulerande betavågorna till de
lugnande alfavågorna.
11. Utrensning sker främst i levern, njurarna och lymfan. Njurens dränering är beroende av
lymfans dränerande förmåga att kunna bilda maximalt koncentrerad urin. Njuren och lymfan
stimuleras med motion, djupandning, massage, ljus och värme. Du hjälper lymfutrensning
genom strechning och rörelser.
12. Fysisk aktivitet höjer minnesfunktionen. Aktiviteten kan vara hög och låg i den fysiska
motionen; det viktiga är att blodcirkulationen kommer i gång.
13. Det primära grundämnet är dock syret. Exempelvis botar singletsyre hjärntumörer. Pekka
berättade om en person, Balkendorf, som bar en mössa och i denna mössa fanns en behållare
med singletsyre. På så sätt kunde B. hålla borta sin hjärntumör. Syret är det primära
näringsämnet i kosttillskott. Syret är slutligen beroende av en hel del viktiga funktioner som
gasutbyte, energiproduktion. Syret i kroppen ger upphov till inflammationer vid surt tillstånd
(oxidativ stress).
14. Ca har 13 koaguleringsfaktorer och trögflytande blod ger upphov till proppar vid Ca-brist.
Ca ger hjärtat ökat syreupptag. PTH ger balans i vävnaderna i cellstrukturen.
15. Motion är allra viktigast för att få ned blodtrycket. Motion tar inte tillbaka
åderförkalkning. Motion vidgar blodkärlen och ökar basalomsättningen (god kondition) vilket
underlättar för hjärtats kontraktioner och därmed lägre blodtryck.
16. Alla processer är från början degenerativa. Vanligt med mg-brist hos äldre och
alkoholister. Lagren töms därvidlag. Äldre dricker också mer alkohol i dessa dagar.
Degenerationen bekräftas av sinuskuntan vid obduktion. Denna knuta kallas även mg-knutan.
Brister som skapade villkor för främst infarkt. Hjärtat får nämligen vid mg-brist en sämre
kapacitet genom att syretillgången minskar. Dessutom försvåras tillståndet med lägre
cirkulationskraft.
17. Na/K upprätthåller membranpotentialen som i sin tur är en förutsättning för ATPproduktion via citronsyracykeln. Na är nödvändigt för saltsyra-balansen och nyttjas för
nervpulsöverföring. Na absorberas till 100% genom födointag.
18. Varje näringsupptag innehåller toxiska ämnen och metabolismen (anabolism, katabolism)
frigör energi som drar med sig oxidativ stress. När nu glykogenförrådet i levern och i
musklerna inte används för katabolism ger ATP-produktionen ett överskott i ATP-energi
vilket leder till oxidativ stress, vilket leder till obalanser (mutationer), vilket leder till metabolt
syndrom, vilket leder till allvarliga sjukdomar som hypertoni, arteroskleros, diabetes,
hjärtinfarkt, stroke med farlig fetma som katalysator. SOD försvagas i likhet med
perioxidaser. Vid energi-ATP förloras Cu, krom, Zn (surhet i oxidativa vävnader). Alla dessa
mineraler och spårämnen är i brist hos exempelvis cancerpatienter.
19. Zn är viktigt för manlig fertilitet, tillväxt, hormoner, immunologi, hemoglobulin och
insulin. Dessutom ökas förmågan till gasutväxling mellan syre och koldiooxid med zn.
Prostaglandinsyntesen (zn och fettsyror) är viktiga i zn-processerna. Ett viktigt stöd för
vävnader, transport av A-vitaminer, alkoholdetox, motverka hjärtinfarkt, cancerpreventiv.
Låga halter av zn och krom finns ofta hos cancerpatienter. Zn förebygger åldersbetingad
blindhet (skydd mot oxidativ stress).
20. Järnets (Fe:s) uppgifter: syresättning, balans (elektrolyter), immunförsvar, skydd mot fria
radikaler. För högt Fe ger högt antal fria radikaler
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21. Vitamin E förbättrar syretransporten till cellerna, ökar koncentrationen av det goda
kolesterolet, HDL, förbättrar immunförsvaret, förebygger ärrbildningar, sårläkning,
förebygger missfall och förbättrar fertiliteten. Dessutom hämmar E åldrandet, skyddar
lungorna mot luftföroreningar.

Avdelning (7); sockersug
1. Candida orsakas av sötsug. Boweltest.
2. Sötsug stressar binjurar. Ljus choklad hetsar binjurar.
3. Sötsug ger svettningar, tunt hår, blåmärken. Så även saltbegär. Så även törst och utebliven
mens.
4. ACTH är högt vid utnötta binjurar; låg vid binjureaktivitet.
5. Sötsug vid Adisons; saltsug vid Chusings. Chokladsug vid mg-brist. Saltsug vid zn-brist.
6. Sötsug ger depression och serotoninstörningar.
7. Sötsug tvingar levern fast i fas 1. IMF arbetar högt.
8. Sötsug höjer adrenalin, noradernalin. Sänker mg, zn, hög oxidativ stress. Stör tänkandet.
9. Grönt te höjer ampère.
10. E reglerar östrogen och progesteron. Höga halter av insulin stör DHEA och därmed
kortisol i stället för östrogen. Östrogen i blodet sänker basmineraler.
11. Hormoner i Sport Programme, Enabled, Timed och NLP. Underaktivt parasympatikus
(EEC). Se NEC, se Spinal. Se Short Sarcode Rx.
12. Lite vatten och leverns fettförbränning försämras.
13. Sköldkörtel: molybden, selen, zn, D-vitamin, l-tyrosin. Stress vid sötsug. Ät hallon och
jordgubbar för T 3 . Socker och fett rubbar T 3 .
14. Laktos slammar igen och hindrar fettförbränningen.
15. PCOS ger hirutism.
16. Hesparinsyra (svavel) och ger allergier och huvudvärk. Salicylater är konserveringsmedel
och sulfider i skräpmat.
17. Lågt enzym ger försvagat IMF.
18. Övervikt ger ketoner och aldehyler (jäsning, dvs. cellerna får knappt något syre;
citronsyracykeln ej aerobisk).
19. Underfungerande sköldkörtel hos de flesta kvinnor.
20. Drick 1,5 l. vatten, vilket för övrigt förbättrar leverns fettförbränning. Om inte, sparar
njuren Na vilket ger svullnader.
21. Ät sparris och tomatsoppa för prostata.
22. Ät fibrer mot sötsug. Ät gröna frukter. Ta fruktos. Sötsug tar bort fettsyror.
23. Sötsug. Ät basisk mat och enzymerna fungerar bättre.
24. Vid övervikt: B 3 , B 12 , P, K, zn, jod, selen, Na, taurin, karnitin, tyrosin.
25. PTH övervakar blodsockret.
26. Sockersug: Sz Georgi X.
27. Balanserat socker är den viktigaste faktorn för att behålla hälsan. Högt och vacklande
insulinnivå frestar på adrenalinet, belastar levern och ombalanserar hela det endokrina
systemet. Ingen ”hjälp” är bättre än den egna livsstilen.
28. För att sänka sockersuget, ät inte socker med stimulantia som alkohol och kaffe. Bestäm
dig för att stegvis släppa dessa. Ersätt socker med vetefria muffins, honung, yoghurt,
majschips, lättsaltade frön och nötter. Drick vanligt vatten. 28. Skilj även mellan sunda och
osunda sugkänslor. Släck törst med vatten i stället för med läsk. Kroppen måste ha vatten för
att ta upp mineraler. Törst säger dig att du har vätskebrist och att kroppen behöver mineraler
och vitaminer.
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29. Känner du dig trött efter exempelvis träning må du ersätta salt som du har förlorat. Ät
lättsaltade nötter och drick mycket färskt vatten. Om sug efter socker, ta en banan eller en
kopp örtte med honung, vilket ger mer näring än en chokladkaka. Behöver du något bittert, ta
en apelsin (C-vitamintillskott). Ta även ett glas varmt vatten med citron i stället för den
syrabildande juicen.
30. Tänk på att din kropp behöver ett jämt blodsocker flöde. Ingen berg- och dalbana. Du
vänjer dig så småningom av med sockersuget.
31. Gör en egen efterforskning de närmaste tre veckorna för att bli av med sockersuget.
Notera intaget för alkohol, bröd, konditorivaror, ost, choklad, cigaretter, kaffe, chips, fet mat,
stekt mat, frukt, skräpmat, apelsinjuice, pasta, potatis, rött kött, socker och vatten.
32. Märk att du kan drabbas av abstinens efter socker. Om du inte har ätit raffinerat socker på
en vecka kan en tårtbit ge dig huvudvärk. Kanske du känner dig uppsvälld. Då har du kommit
på rätt köl med låg blodsockernivå. Fortsätt på den inslagna vägen och ät näringsrik mat.
33. Ät sakta, tugga maten minst åtta gånger för att få ut enzymerna och maximalt med näring.
Inled varje morgon med en skiva citron. Drick vatten långsamt. Vattnet verkar inte bara
renande; det för även slagget ut ur kroppen. Drick inte så mycket vatten under måltiden. De
livsviktiga enzymerna späds ut. Efter måltiden kan du dricka vatten. Du får då ett perfekt
vätskeflöde.
34. FSH ligger lågt och LH högt vid PCOS.
35. Fe-brist ger hormonstörningar och äggen mognar inte. Mät fett genom stegräknare (cal).
Visa konkret vad som kan tas bort (en chokladkaka) för att komma i balans. 100 cal choklad
per dag ger 13 kg inom 2 år.
36. Ta krom för att dämpa sockersuget.
37. Få ned vikten: livsstil med bättre förbränning och motion.
38. Infertilitet hos feta män. Dålig sperma genom hög värme i skrevet. Bröst hos män; fetma
ger överproduktion av östrogen.
39. PCOS ger hirutism och det bildas till följd av östrogen i mängder små ägg/bubblor längs
äggledaren. Sluta med att äta fett. Högst 60–70 gram per dag. Kännetecknande för PCOS är
akne.
40. Bantningsmedel är toxiska och kan innehålla sprängmedel. Allvarliga biverkningar.
41. Det allvarligaste fettet finns i levern, fettlever. Fettlever ger ärr, cirros, som kan ge
leversvikt. Levern repar sig väl. Gå ned i vikt. Levern bryter ned hormoner och
ämnesomsätter olika näringsämnen. Levern rensar blodet från det toxiska. Här i levern finns
protein- och enzymsyntes. I levern bildas galla och kolesterol.
42. Gastric bypass fungerar inte vid läckage. Folk får i sig för mycket cal genom att dricka
choklad och latte. Det gäller att äta ofta, tugga väl i små portioner.

Avdelning (8); demens
1. Ge östrogen.
2. Lågt Cu och lågt molybden = högt östrogen.
3. Högt Cu och högt molybden = högt progesteron.
4. Sköldkörtel; globulin, selen, tyroxin, tyrosin.
5. Cu-överskott ger zn-brist och omvänt.
6. Krombrist.
7. C, E, B, D; brister.
8. Corpus Collssum, hypofys, EEG (minne).
9. NLP.
10. Homotox.
11. 1.000 mg, 3.000 C och 1.000 ca per dag (Olle Hamrebjörk).
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12. Andning (Bernström).
13. Parkinsons, epilepsi, Alzheimers är endokriniska bristtillstånd i degeneration. Egentligen
ett kommunikativt brott mellan hypotalamus och hypofysen som försvårar
cellkommunikationen. Den troliga mineralbristen som ger upphov till denna bristande
kommunikation är Ca och mg.

Avdelning (9); Wilhemssons uppslagsbok 2009
1. fat flush-diet (s. 83)
2. livsstilfaktorer, attityder, matberoende, känslomässiga hinder, metabolt syndrom, låg
ämnesomsättning, dolda matallergier (s. 88).
3. övervikt: låga värden för karnitin, taurin, omega 3, Q 10 , zink, B 12 , järn, jod, selen (s. 91)
4. syra/basregleringen är dålig vid övervikt (s. 100).
5. 10% fett, 15–20% proteiner och 70–75% kolhydrater (fullkorn, grönsaker, frukt). Så även
motion- och avslappningsprogram (yoga) för viktstabilisering (s. 101)
6. de som lever och behöver gott näringsstöd är ständiga bantare (s. 194)
7. micelliserade vitamintillskott underlättar viktstabilisering (A, D, E, K, betakaroten,
essentiella fettsyror samt lecitin). (s. 211)
8. B 1 -brist vid bantning (s. 226)
9. B 5 ger viktminskning (s. 245)
10. brist på B 12 ger viktminskning (s. 254)
11. folsyrabrist ger viktminskning (s. 262)
12. biotinbrist känetecknar bantare (s. 276)
13. C-vitamin hindrar matallergier (skräpmat) (s. 280)
14. lågt sköldkörtelhormon ger högt kolesterol och övervikt (s. 331)
15. EPA gynnar viktkontroll (s. 344)
16. CLA (konjugerad linolensyra) gynnar viktminskning (s. 359)
17. mineralbrist kännetecknar bantare (s. 385)
18. biotillgänglighet beror på matsmältning och mineralernas tillgänglighet (s. 386)
19. kalciumbrist ger övervikt (s. 390)
20. kalciumbrist ger förhöjda binjure- och sköldkörtelfunktioner (s. 391)
21. överkonsumtion av fosfor genom skräpmat (s. 401)
22. ju lägre blodtryck, desto stabilare vikt (s. 418)
23. natriumbrist ger viktminskning (s. 420)
24. järn bidrar till god sköldkörtelfunktion (s. 423)
25. zinkbrist ger försämrad sköldkörtelfunktion hos bantare (s. 432)
26. låga kopparvärlden höjer kolesterolet, minskar fettnetbrytningen och ger övervikt (s. 440)
27. zink och koppar behövs för omvandlingen av T 4 till T 3 , hypertyreoidism. För mycket ger
28. övervikt (hypo-) (s. 441)
29. selen omvandlar T 4 till T 3 ; hypo- (s. 463)
30. lågt jod ger hypo- (s. 452)
31. proteinpulver vid viktminskning (s. 526)
32. för viktminskning: CLA, fiskolja, mg, krom. Detta går bra med vassleprotein för att
minska sockersug, öka fettförbränningen samt balansera blodsockret, dvs. viktminskning (s.
529)
33. sojaprotein för viktminskning (s. 531)
34. viktminskningspulvret som sådant (s. 536)
35. viktminskning med grenade aminosyror (L-isoleucin, L-leucin och L-valin) (s. 543)
36. L-arginin för viktminskning (s. 544)
37. L-karnitin för viktminskning (s. 548)
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38. L-fenylalanin för viktminskning (s. 561)
39. brist molybden ger viktökning (sulfiter) (s. 468)
40. L-glutaminbrist hos bantare (s. 563)
41. rök inte, behåll en hälsam kroppskomposition, träna varje dag, ät hälsosamt, begränsa
alkoholintaget (s. 789)
42. grunden för friskare livsstil: viktkontroll, vitalkost, regelbunden motion, positivt tänkande,
kärleksfulla relationer, god stresshantering, undvik rök- och miljögifter, undvik alkohol-,
drog- och läkemedelsmissbruk (s. 790).

Avdelning (10); artrit och kolesterol
Artrit
1. Autoimmun sjukdom som orsakar nedbrytning av lederna. Artrit och många kroniska
smärttillstånd blir bättre om följande kraftigt reduceras (eller utesluts): tobak, potatis, tomater,
aubergin, chili, paprika och cayenne. Ät dock 3–4 fiskmåltider/vecka.
2. C-vitamin (1000 mg/dag i 3–4 veckor) (s. 201).
3. A-vitamin (2 mg/dag i 3–4 veckor) (s. 214).
4. B 3 -vitamin (100 mg/dag i 3–4 veckor) (s. 236).
5. B 5 -vitamin (50 mg/dag i 3–4 veckor) (s. 244).
6. B 12 -vitamin (20 µg/dag i 3–4 veckor) i kombination med folsyra (400µg/dag i 3–4 veckor)
(s. 264).
7. E-vitamin/tokeferol (600 mg/dag i 3–4 veckor) (s. 308).
8. Pyknogenol är en kraftig antioxidant mot artrit (5–10 mg/dag i 3–4 veckor) (s. 322).
9. Omega 3 (3 tabletter/dag till en början. Därefter 2/dag så länge du orkar) (s. 334).
10. L-cystein (500 mg/dag. Trappa försiktigt upp) (s. 557).
11. L-metionin (500 mg/dag tillsammans med mg och B 6 med rekommenderat intag (står på
förpackningen) (s. 575).
12. Glukosamin (1000 mg/dag, trappa upp) (s. 660).

Kolesterol
1. Skyddande näringsmedel och kosttillskott som frukt, grönsaker med C-vitamin, E-vitamin,
betakatoten och fytonnäringsämnen (morötter, tomater, linfrö, citrusfrukter, broccoli, grönt te,
vindruvor, granatäpple, de flesta frukter) (s. 113–114).
2. Blåbär, hallon, jordgubbar, tranbär (1 kopp/dag) (s. 151).
3. Rödbetor (s. 161).
4. Kanel på gröten (s. 181).
5. Vitlök (s. 189).
6. A-vitamin (1,5 mg/dag) (s. 214).
7. B 3 -vitamin (50–90 mg/dag) (s. 236).
8. B 5 -vitamin (25–50 mg/dag) (s. 244).
9. Lecitin (500 mg/dag) (s. 274).
10. C-vitamin (1000 mg/dag) (s. 281).
11. E-vitamin/tokeferol (200 mg/dag) (s. 305).
12. Ma/Ca-komplex (2 tabletter/dag) (s. 431).
13. L-arginin (2–6 mg/dag) (s. 545).
14. L-karnitin (3 mg/dag) (s. 549).
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Avdelning (11); vitaminer
1. Brist på K eftersom vi dricker för mycket Na.
2. Viktigt med vatten. För mycket Na ger brist på K. Mjölk hämmar upptaget av Ca. Cvitaminer utvecklas av kalcitrol genom D-vitamin och detta stärker benen. Inte Ca i sig.
Således viktigt med ljus.
3. 200 mg C-vitamin 1 gång/timmen botar hjärninflammation.
4. Gammaglobulin och C-vitamin ger en energikick. Ta kontakt med läkare som kan skriva ut.
Dyrt med gammaglobulin och C-vitamin. Apoteket och läkemedelsindustrin satsar på
billigare med allopatisk effekt.
5. D-vitamin är nödvändigt för en normal frisättning av Ca och fosfor i kroppen. Vitamin D
bildas i huden genom ultraviolett belysning (fotolys).
6. Vitaminer ingår i många enzymer och påskyndar kroppens reaktioner. Därför är
vitaminerna viktiga i kroppens ämnesomsättning. De fettlösliga vitaminerna är A, D, E, F, K;
de vattenlösliga är B, C, H, A-vitaminbrist ger nattblindhet. B-vitaminerna B 1 –B 6 , B 10 & B 12 .
B 6 är viktig för enzymer. Brist på B ger huvudvärk, trötthet, dålig aptit, ångest, depression,
förstoppning och minskad vitalitet. C behövs för immunförsvaret. D behövs för
kalciumomsättningen i kroppen. E motverkar blodpropp och ärrbildning. E reglerar balansen
mellan progesteron och östrogen. E behövs för virusbekämpning.
7. A-vitamin är viktigt för ögats funktion och behövs för cellmembranet. A-vitaminet är även
viktigt för slemhinnor, immunförsvar, matsmältning, balanserar könshormoner och krävs för
avgiftning samt sänker kolesterolhalten. Betakaroten är ett förstadium till A-vitamin.
Dessutom en antioxidant, skyddar mot cellskador (DNA). Vitamin B behövs för omsättning
av kolhydrater, fett och protein, immunförsvar, antioxidation, matsmältning samt nerv- och
hormonfunktioner. Folsyra är betydelsefull för proteinomsättningen (graviditet). Folsyra
behövs för tarmens näringsupptag, cellförnyelsen i vävnaderna, nödvändig för
läkningsprocesser, friskt hår och hud samt viktigt för bildandet av röda blodkroppar. Vitamin
C stärker immunförsvaret (förkylning, influensa, infektioner, cancer) och krävs för
proteinsyntesen, motverkar tidigt åldrande, befrämjare hälsa i ben, kollagen, tänder och gom.
Bioflavonider (vitamin C 2 ) behövs för att kroppen ska ta upp vitamin C, antiinflammatoriskt
och antioxidant.
8. Vitamin D förbättrar upptag och transport av kalcium och fosfor, vilket är viktigt för benoch tandbildning. Vitamin D upprätthåller även ett stabilt nervsystem och normala hjärtslag,
viktig för sköldkörtelns och blodets koagulering. Vitamin E bevarar cellmembranets
integritet, viktig antioxidant, upprätthåller prostaglandinsyntesen och förbättrar oxidationen i
cellerna. Vitamin F (folsyra) bidrar till att cellmembranen är smidiga och skapar elektrisk
spänning mellan membranets in- och utsida, styr tillväxt, vitalitet och mentalt tänkande,
behövs för en frisk, smidig hud och starka tänder, viktig för oxidation i cellerna, nödvändig
för hormonbildning vid inflammationer och bibehåller ett normalt blodtryck. Vitamin H
(biotin) behövs vid nybildning och oxidation av fettsyror samt vid nedbrytning av aminosyror.
Vitamin K är nödvändig för blodkoagulering, förhindrar blödningar, stärker levern och
blodkärlens väggar, viktig för benstommen. En frisk tamflora producerar vitamin K.
9. Brist på C vitamin kan leda till för mycket koppar lagras i kroppen. Detta leder i sin tur till
brist på järn, selen, zn och kalium. För mycket C vitamin kan leda till kopparbrist, vilket gör
att kroppen ansamlar järn.
10. Mineraler och vitaminer är antingen synergister eller antagonister. I cellerna är
näringsämnena synergiska. Exempelvis behövs både koppar och järn för att kunna tas upp av
hemoglobinet (det syrebildande ämnet i röda blodkroppar). Kalcium, fosfor och magnesium
arbetar tillsammans för att ge ett gott skelett. C-vitamin ökar upptaget av järn medan Dvitamin ökar kalciumupptaget. I tarmslemhinnan: om för mycket kalcium kan det leda till för
litet upptag av zink, järn, fosfor och magnesium.
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11. Brist på B 3 och B 6 ger förändringar i verklighetsuppfattningen. Underskott på B 12 ger
tvångstankar. För mycket koppar ger depression, viktökning, PMS och värk i främre delen av
huvudet. Zink är nödvändigt för immunförsvarets förmåga att bekämpa virus, medan för höga
nivåer kan ge ökad mottaglighet för bakterier. För mycket järn kan bidra till migrän, artrit och
cancer.
12 Vitaminer och mineraler ingår i alla enzym- och hormonsystem. B-vitaminbrist ger
depression och förändrad verklighetsuppfattning. Så även tarminfektioner. Magnesiumbrist
ökar stress på hjärt- kärlsystemen. Under stressperioder kan hälften av magnesium förloras.
13. Alarm = dubbelklicka.
14. Kosttillskott Alcost, Alfa+ (cell- och bioforskning), Helhetshälsan (forskning), Vita Body
Soul och Vita Vital. Bäst att sälja kosttillskott till terapeuter.
15. L-cystein: om man är förgiftad ger energi. C-cystein + C-vitamin tas upp i hjärnan snabbt.
C-cysteine är starkt metallutsöndrande. Selen?
16. Sjukvården har ett patologiskt synsätt. Sjukdom är frånvaro av hälsa. Men hälsa är ett
betydligt vidare begrepp än att vara symtomfri. Kommer man inte åt orsaken dyker ytterligare
ett symtom upp etc. En långvarig bioobalans kan skapa fysiska symtom och i slutstadiet
bortom den biologiska barriären, in i cellen.
17. Vem har makten över sjukvården? Jo, ekonomin. Tidigare kyrkan som hade
tolkningsföreträde till vad som är sjukt eller friskt.
18. Vi måste sluta med att belasta vår ämnesomsättning med gifter, annars tar
nedbrytningsprocessen vid (katabolismen) och vi dör i förtid.
19. Alla oljor innehåller E-vitamin och är en viktig antioxidant. Mjölkprodukter står för
hälften av det mättade fettet. Brist på Omega-3 ger torr hud, sprickor i fingertopparna, mörka
färger under ögonen. Dyslexi är troligen en effekt av brist på fettsyror.
20. Antioxidanter kan ge bort eller ta upp elektroner utan att själva omvandlas till fria
radikaler. Kroppen själv försvarar sig med hjälp av C-vitamin, bioflavonider, betakaroten, Evitamin och glutation. Mineraler om zink, selen, koppar och mangan är även antioxidanta. Så
även aminosyror som L-cystein. Även Ginko biloba, salvia, rosmarin och japanskt grönt te.
21. Mycardiet: hjärtsäcken ansträngd. Stress.
22. Försurning: kolsyra. Lägg in gurka eller citron.
23. Depolarisering vid – 0,7 mv och 0,9 mv med spänning i Na, K och Ca. Kan svänga på 30
mv. Om spänningen är för hög går elektrolysen mot + ; degeneration (aciditet). Fotbad rensar.
24. Frontal med neocortex: tro på något. Limbiska känna något. Vid stress en konflikt.
25. Temporale: språkcentrum (Broca). Vänstra Wernicke Area.
26. Kroppen består av 98% energi och 2% materia.

Avdelning (12); mineraler
1. Ca, kisel, fosfor höjer pH.
2. Norskt Imsdal har mycket kisel och kalcium.
3. Folk har för lite av zink, selen, mg, kalcium.
4. Tanka på Cu, om för litet P-piller ger störningar i hypotalamus, hypofysen, ger fibromyalgi.
Dock finns annan orsak än p-piller.
5. Cu kan förstöra levern.
6. Järn hettar upp hjärnan. Na, zink, selen på kvällen.
7. Järnbrist ger hormonstörningar. Äggen mognar exempelvis inte. FSH påskyndar
ägglossningen. Järnbrist i livsmedel (SvD 2008 09 30) ger blödningar vid mens.
8. Av vår kroppsvikt utgörs 5% av mineraler, 3,5 kg hos en person som väger 70 kg.
Mineralerna kan inte kroppen själv tillverka. De är tändstiften i livets kemi och energiutbytet
mellan cellerna är beroende av mineraler. De är också bärare av energi och låga
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mineralvärden ger låg energi. Mineralerna är laddade i + och – (joner) och är centrala för
kroppens enzymer och hormoner: processerna påskyndas (katabolism/metabolism).
9. Fosfor samverkar med kalcium för benmärg och tänder. Finns i cellerna. Jod behövs för
sköldkörteln och ämnesomsättningen. Järn bildar röda blodkroppar och är viktig för hjärnans
funktion. Kalcium är nödvändigt för skelettet och tänder. Kalcium medverkar till blodets
koagulering, muskelarbete, nervsignaler, hormoner och enzymer. Kalium reglerar hjärtslag
och vätskebalans och hjälper musklerna att dra ihop sig. Kalium behövs för hormonbalans och
nervsignaler. Natrium uträttar samma saker. Kisel behövs för benbildning, kollagenets
tredimensionella struktur, hudens och blodkärlens elasticitet och sårläkning. Kobolt stimulerar
bildningen av röda blodkroppar för normal bildning av röda blodkroppar. Koppar behövs för
normal bildning av röda blodkroppar och bindväv. Koppar fungerar som katalysator som
lagrar och frisätter järn till hemoglobinet. Koppar stimulerar till bildning av myelin runt
nerverna och för hormonfunktion, speciellt östrogen. Krom hjälper till vid nedbrytning av
glukos och reglerar blodsockerhalten. Magnesium aktiverar 100 enzymer och hjälper muskler
och nerver att fungera. Behövs för ett öppet sinne. Selen är antioxidant och viktig för
utveckling och växt. Svavel behövs för muskelprotein och hår. Svavel deltar i kroppens
avgiftning. Zink har del i 200 enzymer och ingår i matsmältning, ämnesomsättning, fertilitet
och sårläkning. Zink är viktigt för huden och för hjärnans perception av världen. Vi får
mineraler genom födan.
10. Ämnesomsättning = hur näringsämnen används på cellnivå. Ämnesomsättningen
kontrolleras av både hormon- och nervsystem. Den snabba ämnesomsättningen är sympatisk
process och ger ökad aktivitet i sköldkörteln och binjurarna och stresshormonerna adrenalin
och noradrenalin (neurotransmittor) produceras vilket ger en snabb oxidation. Sköldkörteln
producerar ett hormon som påverkar kroppstemperaturen, humöret och kalciumomsättningen.
Vid långsam ämnesomsättning en parasympatisk process, minskad stresshormonutsöndring
och långsam ämnesomsättning.
11. Salivutsöndringen minskas (S) eller ökas (P). Huden svettas (S), torkar (P). Andningen
ökar (S), minskar (P). Hjärtslagen accelererar (S), saktas (P), binjurar ökar stresshormoner
(S), minskar stresshormoner (P).
12. Gamla människor har svårt att behålla kalcium och magnesium vid låg ämnesomsättning
och blir därför oroliga och sover sämre. Brist på kalcium gör att vi får svårt att somna, brist på
magnesium gör att vi vaknar tidigt på morgonen.
13. Byte från snabb till långsam ämnesomsättning beror på flera faktorer som stigande ålder,
långvarig stress, känslohämning, förgiftning av tungmetaller, östrogenbehandling, dålig
matsmältning och lågt pH. Ändringar från låg omsättning till hög kan bero på att giftiga
tungmetaller har utsöndrats och återhämtning från psykisk eller fysisk smärta. Bytet kan även
utlösas av akut stress eller klimakteriet.
14. Typ 1-osteoporos förknippas med en negativ kalciumbalans beroende på lågt intag av
kalcium, ett minskat upptag eller en stor utsöndring. Detta beror i sin tur på en ökning av
binjurarnas stresshormoner orsakad av fysisk eller emotionell stress under lång tid.
15. Östrogen minskar osteoklasternas funktion, medan progesteron ökar osteoblasternas
funktion.
16. Kisel har förmågan att bära kalcium till den plats i kroppen där det bäst behövs. Därför är
det viktigt att den som tar kalciumtillskott även tar kisel. Dessutom minskar alltid halten av
kisel i vävnader innan urlakning sker och benskörhet utvecklas.
17. Proteiner påskyndar ämnesomsättningen under villkoret att kroppen kan bryta (smälta) ner
aminosyror. Osmälta proteiner saktar förbränningen. Kolhydratet skyndar på
ämnesomsättningen medan långsamma saktar ämnesomsättningen. Fetter saktar
ämnesomsättningen. Hårt vatten (höga halter av kalcium, magnesium, koppar och järn) sänker
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ämnesomsättningen medan mjukt vatten (höga halter av natrium och kalium) ökar
förbränningen.
18. Mot akut stress; C, A, B 1 – 3 , B 5 –B 6 , K, Zn, Mn, Fe, mg.
19. Kalcium och magnesium kan vandra ut ur skelettet till kroppens mjukdelar som försvar
mot försurning. Mjukdelarna kan vara försurade genom stress. Kroniska muskelspänningar
ger mjölksyra. Man får magnesiumbrist och blir trött. Detta gör att man är trött och samtidigt
mentalt aktiv. Zinkbrist ger försvagat immunförsvar, sämre smakupplevelse och förlorad aptit.
Zinkbrist är PMS (premenstruellt syndrom); ilska och gråter lätt. Brist på natrium gör att man
har svårt för att bestämma sig och mindre sällskaplig. Natriumbrist följer på kaliumbrist och
ger ett växlande humör. Järnbrist blir man mindre viljestark och har svårt för att genomföra
projekt och orkar inte stå för sin åsikt. Järn krävs för vissa signalsubstanser i hjärnan som
kontrollerar koncentration och tankeskärpa. Underskott på järn gör att man får svårigheter att
koncentrera sig och känner sig tröttare. Brist på zink ger försämrad uppbyggnad av DNA,
RNA under hjärnans utveckling. Zinkbrist och vitamin B-brist ges för alkoholism.
Alkoholismen förbrukar det lugnande mineralet magnesium och ger humörsvängningar och
irritabilitet. Höga halter av koppar gör att man följer andras åsikter, blir vårdande och
omsorgsfull. Zink (manligt mineral) ger beslutsamhet, effektivitet. Toxiner som kvicksilver,
bly, kadmium hämmar övriga mineralers funktioner. Genom att störa cellernas
energiproduktion och funktionen hos kroppens nerv-, hormon- och immunsystem försämras
människans skyddsmekanismer. Dessutom ökas känsligheten för stress.
20. Vid känslomässig eller fysisk stress förbrukas mängder av magnesium som bidrar till
nervernas ämnesomsättning och hjälper till att minska skadorna vid otillräcklig blodtillförsel.
En del magnesiums funktioner är att förhindra överskott på kalcium i cellerna. Hos
alzheimersjuka finns ett underskott på magnesium att dess antagonist kalcium anrikas till
giftiga nivåer. Brist på magnesium kan således ge minnesförlust.
21. Kalcium tas upp av tolvfingertarmen och ju surare pH desto bättre upptag.
22. IMF: Cu, zn, Mn, Fe och Se.
23. Energi: mg, P, Mn.
24. Hormon: Fe, Mn, zn, Cu, mg, K.
25. Blod: Cu, Fe.
26. Enzym: zn, Cu, Mn, mg, Fe.
27. Hjärta: mg, K, Ca, Cu, Se.
28. Nerv: Cu, Ca, mg, K, Mn.
29. Fortplantning: P, Cu, K, Mn, zn, mg.

Avdelning (13); hormoner
1. Farligt 21 dagar och uppehåll 7 dagar. Sluta med P-piller. Cipramil, serotonin måste man
överväga att ta. P-piller är 1.000 ggr starkare än hormonet östrogen. Finns i kranvatten.
2. Östrogen ger risk för cancer.
3. Levaxin vid sköldkörtelbehandling; skadligt syntetika som blockerar T 4 .
4. www.hälsoflum.com om flum i medicinen.
5. Serotonin på dagen, melatonin på natten. Samma hormon.
6. FSH, ett hormon som stimulerar ägglossning. FSH får äggen att mogna. FSH dyker upp
PSM.
7. Kyckling och gris är full av hormoner och gifter.
8. Tvilling och blodgrupp = ligger högre i stresshormoner.
9. Kortsion ger längre behandling. Mycket kortison kan hindra behandling.
10. Om kortisol stiger så stiger insulin.
11. Så fort man blir mentalt stressad, hoppa på stället. Blodsockret tas upp av muskler och
försurning hindras. Musklerna utsöndrar stresshormoner.
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12. Glutamin i hjärnan är mot GABA-brist. Hjärnan tömmer sitt slagg till tredje ventrikeln ut i
ryggmärgsvätskan och sedan ut i lymfan via blodet till njuren. För mycket slagg tyder på att
hjärnan skenar. Om njurarna inte hinner med ansträngs hjärnan. Mat renas med levern.
Hjärnan med njurar. Stora molekyler går inte genom blodbarriären. Däremot små som
kvicksilver och aluminium.
13. Glutamin töms ut med stress. För mycket glutamin ger maniskt beteende. GABA går inte
att äta, men ges genom glutamin. GABA är ett lugnande hormon som tillförs kroppen med
glutamin. Glutamin att köpa på Alfa+. Noni binder naturligt glutamin till GABA.
14. Vid lågt dopamin kan inte hjärnan tänka. Patienten jobbar på ändå.
15. Immunförsvaret: fysiska (huden, slemhinnorna, cilierna), kemiska (enzymer, pH,
antikroppar, histamin, interferon), cellulära (immunförsvarets celler och fagocyterande celler)
och psykiska (skyddande energi från negativa energiattacker). CNS sätter fri stresshormonet
kortisol vid inflammationer som i sin tur motverkar obalanser.
16. Chakrar. Hjässan (tallkottskörteln, melatonin), pannan (hypofysen, prolaktin, oxytocin),
halsen (sköldkörteln, bisköldkörteln, tyroxin, kalcitonin), hjärtat (tymushormoner),
solarplexus (bukspottskörteln, insulin, glykogen, somatostatin), buken (äggstockar, testiklar,
östrogen, progesteron, testosteron), basen (binjurar, adrenalin, noradrenalin, kortisol).
17. Kroppen har tre energicentrum: huvud, hjärta och buk. Neocortex i pannan är centrum för
planering, tanke samt samordning = pannchakrat (det tredje ögat). Hjärtat ger kraft för kärlek
och omtanke. Solarplexus för den egna identiteten, basen för rötterna (i familjen exempelvis),
hjässan för större andlighet och medvetande.
18. De körtlar som starkast påverkar tankar och känslor är binjurar, könskörtlar,
tallkottskörteln och hypofysen. De två sista finns i hjärnan där tallkottskörteln producerar
melatonin. Binjurarna producerar adrenalin, noradrenalin och DHEA samt kortisol. Kortisol
motverkar allergier och inflammationer samt ger jämnvikt. Vid höga halter av kortisol bryts
musklerna ner, könshormoner hämmas likaväl som immunsystemet hämmas. Kolesterolhalten
höjs.
18. Kroppens skyddsmekanism mot stress är DHEA som förbättrar hjärnans funktion, minnet,
immunförsvaret samt motverkar muskelsvaghet och benskörhet. Höga halter av DHEA
hämmar insulinproduktionen medan kromproduktionen stimuleras. Konsumtion av socker
som stimulerar insulin och förbrukar krom ger starka negativa effekter.
19. Serotonin, en signalsubstans som skapar känslor av välbehag ökar koncentrationen och
ger bättre sömn och är bra med långsamma kolhydrater på kvällen. Animaliska proteiner (kött
och fisk) ger upphov till en mängd av dopamin och noradrenalin (två andra signalsubstanser)
och ger skärpa, alerthet och aggression. Därför lämpligt till frukost eller lunch.
20. Om vi inte först höjer dopaminnivåerna genom att anstränga oss kan inte belöningen
(serotoninhalter) leda till en biobalanserad hjärna. Kroppen blir förvirrad.
21. Serotonin har en lugnande inverkan, men för hög dos påverkar ämnesomsättningen. Man
upplever både eufori och hyperaktivitet.
22. Dopamin är ett stresshormon. Serotonin hämmar stressen. De verkar både som
neurotransmittorer och neuromodulatorer. Ju starkare neurotransmittor, desto starkare signal.
Dopamin och serotonin utgör länken mellan omgivningen och våra hormoner. Höga
dopaminhalter i hjärnan leder till skarpare tänkande och mera koncentrerat beteende.
Amfetamin höjer ex. dopaminnivån. Låga dopaminnivåer kännetecknar depressioner, oklart
tänkande och en oförmåga att blockera yttre signaler. Serotonin underlättar vårt sociala
beteende och minskar vår oro och rädsla.
23. Kaffe och nikotin höjer dopaminbegäret. Så även socker. Dessa dopaminer grundlägger ett
begär i hjärnan. Serotonin höjs med johannesört och ger en fysisk känsla av välbehag.
Tryptofan som är ett förstadium till serotonin finns i kyckling, biff, torsk, tonfisk, keso och
fullkornpasta.
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24. Koffein höjer blodsockerhalten genom att binjurarna stimuleras att utsöndra noradrenalin.
Hjärtat slår snabbare och levern frisätter glukos. Bukspottskörteln producerar insulin för att få
ned glukosen. Kaffe tar timmar på sig att lämna kroppen.
25. Se till att få mycket dagsljus, ät protein på morgonen (ägg, keso, fisk, bönor), kolhydrater
på kvällen (fullkornspasta, potatis, råris) och låt bli koffeinhaltiga drycker. Senast på
eftermiddagen.
26. Aminosyran är beståndsdelar i neuropeptider vilka fungerar som signalsubstanser för
hjärnan och kroppen. Melatonin ger förbättrad sömn och mindre oro. Tyrosin ger energikickar
och motverkar stress och kronisk trötthet. Fenylalanin har smärtlindrande egenskaper. Brist på
aminosyror kan ge allvarliga konsekvenser för hälsan.
27. CoCa Cola innehåller mycket fosforsyra (pH samma som vinäger) som tillsammans med
fosfor i köttet motverkar mineraler som kalcium och magnesium. Kroppens förråd av dessa
lugnande metaller töms och man blir så småningom hyperaktiv.
28. Socker sänker immunförsvaret, höjer blodtrycket och ger högre kolesterolvärden. När
sockerhalten ökas utsöndras krom, vilket visas av att diabetiker har krombrist. Krom dämpar
även sockersuget. Sockret sänker upptaget av kalcium och magnesium. Dessa behövs för ben
och tänder och för enzymer i energiproduktion.
29. Insulin binder till sig receptorer på cellernas yta så att cellerna kan ta upp glukos, vilket
behövs för energimetabolismen. Glukos kan även lagras som energi i form av glykogen i
musklerna eller i levern. Denna energi är tillgänglig vid behov. Om inte behov, så blir man
fetare. Om man äter mycket, snabba kolhydrater, tröttas så småningom cellernas
insulinmottagare ut, vilket ger kroniskt förhöjda blodsockervärden. Till slut tar inte cellerna
emot insulin hur mycket än bukspottskörteln än arbetar. Blodsockret skjuter i höjden och man
har fått diabetes 2. Dessutom felplaceras fettet genom viceral fettläggning.
30. Överskott på insulin ger högt blodtryck genom att njurarna drivs på att behålla salt och
vätska; ADH. Insulinet stimulerar cellerna i blodkärlens väggar att växa, vilket gör dem
tjockare och styvare. Överskott på glukos i blodet från frigjord leverglykogen ger med insulin
och kortisol ”dåligt kolesterol” (LDL) som sedan ger artärstelhet genom oxidativ stress.
Insulin ökar även noradrenalin som ökar hjärtats slaghastighet något som drar samman
blodkärlen. Insulin befrämjar fettbildningen, celler lagrar fett. Insulin stimulerar levern att
producera LDL-kolesterol och ökar tjockleken på artärernas väggar.
31. Försockring av proteiner (AGE-receptorer) finns på immunförsvarets celler och nervceller
i hjärnan. AGE-komplexet cirkulerar även i kroppen, är giftiga och ökar oxidationen.
Komplexet hindrar cellerna att fungera ordentligt. Cigaretter reagerar med AGE-komplexet.
Att äta mycket, äta socker och röka innebär således en stor belastning för kroppen.
32. Fruktos omvandlas dubbelt så fort till kroppsfett än man trott. Bättre med raffinerat
socker. Bäst med långsamt socker som i gröna frukter.
34. Känslor är den förmedlade länken mellan kropp och själ. Känslor utgörs av biokemiska
molekyler som är bryggan mellan själ (psyke, ande, tankar) och materia (kropp). De finns
överallt, rör sig mellan båda och har inflytande på båda. Alltså har känslorna inte ett lägre
värde. De står i stället för informationsutbyte mellan kroppens olika delar. Känslorna är helt
enkelt centrala för en organisms utbyte av information.
33. Känslorna har sin biokemiska motsvarigt i korta aminosyrakedjor, peptider, och deras
receptorer på cellens yta. Peptiderna kallades från början neuropeptider eftersom de hittades i
hjärnan. Men sedan visade det sig att de finns överallt i hela kroppen och mag-tarmområdet
innehåller fler av neuropeptider än hjärnan. En del peptider som angiotensin gör att man blir
sömnig. Prolaktin stimulerar mjölkbildningen. Oxytocin gör människor lugna. Vid samlag
stiger oxytocinnivån. Massage ger höga oxytocinnivåer. De flesta peptiderna ingår i det
autonoma nervsystemet som reglerar sömn, törst, hunger och kroppstemperatur.
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34. Minnet kodas eller lagras på receptornivå och styrs omedvetet eller känslomässigt. Sorg,
ilska, skam och kärlek sitter omedvetet lagrade i kroppen. Alla peptider i det autonoma
nervsystemet har en känslomässig koppling till vår kropps autonoma mönster. De negativa
känslorna minns vi lättare. Känslorna lagras så långt att vi behöver dem för att kunna
överleva. Människor som har stelnat i känslor är psykosklerosa. Alexitymi = svårighet att
uttrycka känslor.
35. Det är proteinmolekyler som binder till sig receptorerna och hindrar deras koppling till
peptiderna. Detta medför att outtryckta känslor kan finnas lagrade i hela kroppen. De kan
finnas i huden, i ett organ, i tarmarna eller i nervknutorna. Om man blockerar sina känslor så
blockerar man flödet av neuropeptider som behövs för cellernas funktioner. Peptider som är
blockerade hindrar nervsignaler att nå fram. Blockeringen skapas på cellnivå som sedan
avspeglas på organnivån. Man har skapat en bioobalans. När kroppen under natten genom
drömmen justerar sina kretslopp av peptidreceptorer släpps känslornas molekyler loss. En
frigörelse med drömmens symboler. Att minnas sina drömmar och bearbeta dessa
känslomässigt kan därför vara mycket läkande för kropp och själ.
36. Neuropeptider som tidigare har studerats som hormoner, tarmpeptider eller tillväxtfaktorer
sammanlänkar hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret till ett nätverk med
kommunikation mellan hjärnan och kroppen, dvs. underlaget för känslans biokemiska
reaktion. Cellerna i alla tre system (nerv, immun, hormon) kan producera samma typ av
informationssubstanser, vilka skapar psykosomatiska nätverk. Immunsystemet och det
neuroendokrina systemet kan kommunicera med varandra, eftersom receptorer och hormoner
är gemensamma i båda system. När kroppen blir överlastad av stress eller trauman fungerar
inte kommunikationen mellan nerv-, hormon- och immunsystemet kommer i obalans. Detta
innebär att motståndet mot sjukdomar minskar. Det ena systemet kan inte påverkas med
mindre att övriga system påverkas.
37. Vår kropp är ett energikomplex med olika underordnade system som immunförsvar,
nervsystem, hormonsystem, blodcirkulationen, musklerna och matsmältningen. Stress bränner
ut delar av systemen, dvs. helheten kommer i obalans. Energibrist ges genom dålig mat,
kärlek eller negativa tankar. Så även gifter, allergener och fria radikaler, bakterier, svampar,
virus. Helicobakter pylori hämmas av antioxidanter (C-vitamin).
38. Levern är kroppens främsta organ för avgiftning. En vanlig orsak till dålig avgiftning är
att man sover illa. Svavel hjälper till med avgiftningen. Så även antioxidanter, glutation som
finns i färska grönsaker och frukt.
39. Hjärnan och hjärtat i kombination vid Oxyfication (Co 2 , O 2 i obalanser).
40. Tankar och känslor som energi. Kvinnor 35–45 äter dubbelt så mycket antidepressivt än
män. Det antidepressiva förändrar cellernas metabolism. Oro och ängslan är huvudorsaken till
sjukdom enligt Friedman (University of California).
41. Mat → proteiner, fett, kolhydrater → hormoner (insulin, glukagon, leptin, CCK,) →
eikosanoider → vikt och hälsa.
42. Glukagon är insulinets fiende. Går insulin upp, går glukagon ned och tvärtom. Det betyder
att glukagon ligger lågt när vi äter kolhydrater. Glukagon frigör glukos från glykogenet i
levern. Mycket glugagon betyder hög fettförbränning. Protein ökar glukagon och CCK och
ger en längre mättnad. Glukagon motverkar leptinresistens.
43. Östrogen produceras i äggstockarna. Män producerar östrogen genom en omvandling i
binjurarna. Östrogen främjar fettförbränning (höfter och lår) i den s.k. päronformen. Efter
övergångsåldern producerar kvinnor lite östrogen och får en tendens till fett runt magen i
äppelform. Östrogen förebygger hjärtinfarkt och skyddar mot benskörhet.
44. E reglerar östrogen och progesteron. Höga halter av insulin stör DHEA och därmed
kortisol i stället för östrogen. Östrogen i blodet sänker basmineraler.
45. Hormoner i Sport Programme, Enabled, Timed och NLP. Underaktivt parasympatikus.
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46. E reglerar balansen mellan progesteron och östrogen.
47. Koppar stimulerar till bildning av myelin runt nerverna och för hormonfunktion, speciellt
östrogen.
48. Byte från snabb till långsam ämnesomsättning beror på flera faktorer som stigande ålder,
långvarig stress, känslohämning, förgiftning av tungmetaller, östrogenbehandling, dålig
matsmältning och lågt pH. Ändringar från låg omsättning till hög kan bero på att giftiga
tungmetaller har utsöndrats och återhämtning från psykisk eller fysisk smärta. Bytet kan även
utlösas av akut stress eller klimakteriet.
49. P-piller är 1000 ggr starkare än hormonet östrogen. Finns i kranvatten.
50. Östrogen ger risk för cancer.
51. Östrogen förhindrar B 3 -upptaget
52. Biotin förstörs av alkohol, raffinerade livsmedel, svavelhaltiga livsmedel, östrogen.
53. LH spelar en roll i menscykeln och under graviditeten och frisätter testosteron hos
mannen. Prolaktin styr kvinnans mjölkproduktion och upprätthåller immunsystemceller. TSH
stimulerar sköldkörteln, ämnesomsättningen och blodtrycket. Kortikotroin (ACTH) stimulerar
binjurebarken att producera kortison och deltar i regleringen av blodstrycket och
ämnesomsättningen. ACTH reagerar på stress, aldosteron som reglerar vattenomsättningen
och blodtrycket samt det av binjurarna producerade könshormonet östrogen.
54. Hypofysen påverkar hela det endokrina systemet, en koppling mellan kropp och själ.
Hypofysen utgör den fysiologiska länken mellan blodet och hjärnan.
55. Sköldkörteln styrs av hypofyshormoner. Hormonerna reglerar cellernas ämnesomsättning.
56. Binjurebarken producerar kortisol och hormoner som är förstadiet till de kvinnliga
hormonerna östrogen och progesteron och de manliga hormonerna testosteron. Detta senare
hormon har stor betydelse för den sexuella lusten för både män och kvinnor. Den inre delen,
binjuremärgen, producerar adrenalin.
57. När ett överskott av ACTH produceras som vid stress svarar binjurarna med att producera
ett överskott av kortisol. Kortisol styr kolhydratomsättningen, fetter och proteiner och dämpar
inflammationer. För mycket kortisol ger Cushings syndrom med viktökning, acne,
buffelnacke, ökande urinmängder och ökad hårväxt i ansiktet.
58. Om binjurarna producerar för lite kortisol känns trötthet med lågt blodtryck som kan ge
infektioner. Oftast en autoimmun sjukdom.
59. Njurarna för bort vatten från kroppen. Njuren producerar även hormoner. Exempelvis ett
hormon som stimulerar tillväxt av RB. Njurarna har en viktig roll att därmed syresätta
cellerna. Njurarna stimulerar även blodtrycket med sin position att mäta blodet som strömmar
in. Om trycket är lågt hämmas inflödet av vatten och trycket ökar.
60. Högt blodtryck förvärrar åldrandet och de symtom som hör samman med diabetes. Högt
blodtryck orsakar njursvikt och andra relaterade hormontillstånd som i sin tur utlöses av
sköldkörteln, binjuren.
61. Bukspottkörteln är granne till levern och är viktig för matsmältningen. Bukspottkörteln
producerar insulin som lagrar och förbränner insulin. Insulinet levererar glukos från blodet till
muskler, fettväv, lever och olika celler.
62. De kvinnliga könskörtlarna är äggstockarna som producerar ägg. Mens och klimakteriet
får ägg att upphöra. De hormonella förändringarna leder till vallningar, nattsvettningar,
sömnsvårigheter, minskad sexlust, minskad fuktning av vagina och kraftiga
humörsvängningar. Östrogen och progesteron ges för att lindra svårigheterna.
63. Östrogen som ges kan påverka levern och bildningen av RB, vilket kan leda till att kärlen
täpps igen.
64. Kortison är en steroid för behandling av inflammationer. För mycket kortison kan ge högt
blodtryck.
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65. Vid ägglossningen frisläpps ett ägg som fångas upp av äggledaren. Om ägget missar
äggledaren och fastnar där kan utomkvedshavandeskap uppstå. När ägget transporteras genom
äggledaren mot livmodern försöker spermierna att befrukta ägget i en rasande
överlevnadskamp. Efter befruktningen vandrar ägget ner i livmodern och tränger in i dess
slemhinna för att växa och utvecklas.
66. Om kvinnan har en infektion som irriterar livmodern kan inte ägget fästa på
livmodersväggen. Det kan även röra sig om en kemisk reaktion som hindrar äggen från att
mogna och släppas iväg från äggstockarna. Så även en blockering i äggledaren som hindrar
det befruktade ägget att vandra ned i livmodern.
67. Selen och lykopen är bra för prostatan.

Avdelning (14); bakterier, virus, & fria radikaler
1. Patogenes; gifter i kroppen, löper i lymfan och kommer fort till lungan och in i njurarna.
Hjärnan, lymfa går till blodet?
2. Rulstox = mot njursvaghet. Lymfan avlastas.
3. Aspergillum = svamp som ger allergier. Nästan alla har det. Ta bort genom att
dubbelklicka.
4. Virus går in i cellen och omprogrammerar DNA. Virus tas bort, då dör cellen. Gå in i
allergiprogrammet. Virus i DNA tar det 7 år att bildas nya DNA-celler. I tarmen bara 3 dagar.
5. Toxiner, virus, stress och sött risk för cancer.
6. Acetylcolin = parasympatisk.
7. Epstein Bar: trötthet, herpesliknande virus som ligger på nervsystemen.
8. Leptin = Adipose.
9. Penicillin förstör farliga och goda bakterier. Antibiotika går in i farliga bakterieceller och
punkterar dess cellvägg. Därmed försvagas IMF genom en obalans mellan Cu och zn som
påskydas genom bakterieangrepp.
10. Enzymer förbrukas inte utan hjälper till att skynda på reaktionerna.
11. Vi kan aldrig må bättre än våra celler. Är energinivån i cellerna låg är den även låg hos
oss själva. Mitokondrierna är cellernas energifabrik och skador på mitokondrierna påverkar
alla organ i kroppen. Särskilt känsliga är de organ om behöver mycket energi som hjärna,
hjärta, lever, njure, bukspottskörteln samt de hormonella systemen. 90% av allt syre går till
mitokondrierna, 5% till bildandet av fria radikaler. Rubbas den balansen påbörjas
nedbrytningen. När mitokondrierna skadas minskas möjligheten till liv (livsenergin). Brist på
mg gör att de fria radikalerna i cellerna ökar. Fria radikaler är syre som är reaktivt och stjäl
elektroner. De bildas när cellerna använder syre för att förbränna (oxidera) näring till sitt
energibehov. Oxidation skapar fria radikaler och en cell kan träffas 10.000 gånger per dag.
Celler oxideras lätt i kontakt med fria radikaler och nedbrytningen av celler kan börja genom
oxidering av fleromättade fetter. Detta leder till en kedjereaktion som orsakar skador på
cellmembranen och främjar åderförfettning. Fettsyror i olivolja sänker antalet fria radikaler.
Olivoljan ger cellmembranen elasticitet och hindrar att membranet härdas. Fria radikaler är
degenerativa för kroppen.
12. Parasiter och maskar ger kroniska infektioner och parasiter kan utveckla försvar mot
immunsystemet. Svampar ger infektioner i underlivet, munnen och tarmarna. Bakterier ger
infektioner i halsen och magen. Virus ger förkylningar, influensa, polio etc. Kemikalier =
tungmetaller, PCB, DDT. Radioaktiv strålning skadar cellernas DNA.
13. Syre skapar fria radikaler vid oxidation och är kroppens främsta fiende samtidigt som vi är
beroende av syre. De fria radikalerna ingår även i kroppens försvar mot infektioner, eftersom
väteperoxid är steriliserande.

158
14. Fria radikaler ökas med cigarettrök, alkohol, droger, mättade fetter, socker, koffein,
elektromagnetisk strålning, läkemedel och kemiska miljögifter.
15. Färgterapi är bra vid ångest, oro, sömnsvårigheter, trötthet, nedstämdhet. Fotonerna
absorberas av mitokondrierna i cellen och energi ökas.
16. Bakterier består av en enda cell omgiven av en cellvägg. De förökar sig snabbt genom
celldelning. Om svampars och bakteriers närmiljö hotas ökas de snabbt. Tarmens
bakterieflora har betydelse för produktion av hormoner, vitaminer och andra näringsämnen.
17. Bakterier i tunntarmen producerar det viktiga B 12 och i tjocktarmen bildas vitamin K.
18. E coli ger urinvägsinflammation. Probiotika är bra för näringsupptaget. Tarmbakterier är
viktiga för kroppens hormonomsättning.
19. Brässen (thymus) får T-lymfocyter att mogna, hjälpcellerna vid infektion.
20. Benmärgen producerar B-lymfocyter som skapar antikroppar mot infektioner.
21. Mjälten får T-lymfocyterna att para sig med varandra.
22. Lymfan innehåller alla immunförsvarsaktiviteter. Lymfan finns i käken, armhålan,
ljumskarna.
23. Lymfastärkande är C-vitamin, yogurt, flavoner och pumpafrön.

Avdelning (15); ungerska tips
Allergier
1. Vid allergiska frisätts histamin från immunförsvarets mastceller. Histamin ger klåda och
nysningar. Histaminet i hjärnan påverkar sömn, känslor, aptit och humör. Matallergier kan ge
trötthet, långsam tankeprocess, oro, aggressivitet. De vanligaste allergiframkallande
matsorterna är mjölkprodukter, ägg, jordnötter och citrusfrukter. Billiga rödviner innehåller
okratoxin som ger histamineffekter.
2. Thymus omvandlar antikroppar som kommer från matsmältningen.
3. Levern reagerar mot antikroppar och ingår i immunförsvaret. Så även mjälten.
4. Om någon har en dålig lever, kan inte levern rensas.
Immunförsvaret
1. Ta bort/minska alkohol, koffein och cigaretter. Öka intaget av grönsaker och frukter.
Minska ned mättade fetter i maten. Ta bort ”vita döden” (vitt mjöl och socker). Kroppen
försuras av rött kött, inälvsmat, korvar, ägg och mjölk. Allt bakat på vitt mjöl och socker.
2. Det basiska är potatis, grönsaker, rotfrukter, frukt. Aldrig äta frukt i samband med måltider.
Ät lök.
3. Rensa tarmfloran med bioflius (fil). Biomax. Ät varje rätt för sig. Ät kolhydrater med
grönsaker (potatis och grönsaker) eller protein med grönsaker (kött/fisk med grönsaker).
4. Ät B-komplex, optivit, zink och selen.
5. Vad göra själv?
Hydroterapi (duscha varmt och kallt vatten), fasta, minst 2–3 gr/veckan motion i 30 min.
Massage av olika former. Skratterapi (rolig film), relaxera och meditera.
6. Själsligt?
7. Saknas kärlek. Aldrig glad. Stark ansvarskänsla mot sig själv, andra, familjen.
Kontrollbehov. Kamp inom sig själv.
Benskörhet
1. Undvik vitt mjöl och socker, koffein (kaffe, te och choklad o’ boy), cola, kolsyrade
drycker, alkohol. Minska intaget av ost, ägg, köttsorter (rött som vitt), mjölk.
2. Vad äta? Kål, lök, apelsin, sesamfrö, persilja, grovt bröd, frukt, grönsaker, nötter, mandel.
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3. Vitaminer: K, C, D, B 6 , folsyra, mg, mangan, zink, Cu. Se till att tarmfloran är i ordning.
4. Vad göra själv?
5. Motion 30–40 min/dag, sol, hydroterapi, massage. Sanavita, greenshellmusslan (=3 burkar
på 3 månader). Detox (bli av med tungmetaller).
6. Själsligt?
7. Mina tankar är stela. Jag sitter fast i problemen.
Huvudvärk
1. Ta bort glutamat, nitrat, koffein, kolsyradrycker. Ät fiberrik mat, grönsaker och frukt. Bkomplex, Iron Lady, C, mg, Cu.
2. Vad göra själv?
3. Ordentlig sömnordning (lägga sig vid samma tid), motion 3 ggr/veckan, sluta röka, 2l
vatten/dag, relax, meditation, Massera öronsnibben, 15 min. massage över Jolly Joker
(mellanrummet mellan tumme och pekfinger).
4. Själsligt?
5. Vilka problem hindrar mig? Varför står jag inte för mina känslor?
Cirkulation
1. Minska ned animalisk mat och gå över till vegetarisk: nötter, mandlar, frukt. Minska ned
salt, koffein, alkohol, cigaretter, mejerivaror. Öka intaget av citrusfrukter, lök, rödbetor,
tomater, äpplen.
2. Detox, purex som utrensning. Små portioner (en näve) 4 ggr/dag. Vitaminer: mg, zink,
selen, ca, B, E, Q10.
3. Vad göra själv?
4. Motion minst 3 ggr/dag 30–60 min/vecka. Hydroterapi. Massera sista leden på lillfingret.
5. Själsligt?
6. Vad trycker mitt hjärta? Vem kan jag inte ta emot? Vad gör mig så motvillig?
Hypertoni
1. Ta bort alla korvsorter, mat med mättade fetter, mejeriprodukter, sötsaker, vitt bröd, vitt
socker, safter, cigaretter, alkohol.
2. Vad äta? Yogurt, grovt bröd, stuvningar, grönsaker, sojaprodukter, müsli, fruktsorter,
örtteer, fiberrik mat.
3. Vitaminer: Ca, mg, K, B, Q10. Utrensning (purex, detox)
4. Vad själv?
5. Regelbunden motion: öka successivt belastningen i antal km och tid. Hydroterapi.
6. Stressminskning, musikterapi, färgterapi (grön, blå). Andningsövningar, meditation,
aromterapi (lavendel, mejram, citronmelis, apelsinblomma).
7. Själslig?
8. Varför bevisa att jag är bäst? Jag måste ge människor omkring mig mer frihet. Är jag
överlägsen?
Matsmältningen
1. Tugga 20–30 ggr. Drick 30 min. före maten och 30 min. efter maten. Ät små portioner och
kombinera rätt (grönsaker proteiner, kolhydrater och grönsaker). Kolla fettintaget.
Magsår
1. Undvik starka maträtter, kaffe, cigaretter. Varken för kall eller för varm mat. Tugga
ordentligt. Fasta ibland. Bakpotatis rekommenderas. Aloe Vera-juice, B, A, C, E, selen, zink.
2. Vad göra själv?
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3. Hydroterapi, lägg något varmt över magen efter maten (kopparsjal t.ex.). Drick 30 min.
före maten 1 dl ljumt vatten och en nypa bikarbonat. Upprepa efter maten (30 min.).
4. Själsligt?
5. Missriktad aggression, svårt att acceptera problem.
Uppblåst mage
1. Ta goda kombinationer av maträtter (se ovan). Undvik kolsyra, alkohol, koffein, cigaretter.
2. Tugga maten ordentligt. Ordna tarmfloran.
3. Vad själv göra?
4. Hydroterapi, massage, andningsövningar, motion.
5. Själsligt?
6. Tolerera omgivningen, ordna det lugnt omkring dig, meditation, relax.
Lös mage
1. Ordentligt med vätska (örtte, vatten, soppor). Undvik fet mat, alkohol, kaffe,
mejeriprodukter. Ät kokt potatis, rivna morötter, äpple, frukt, grönsaker. K, D, niacin.
2. Själsligt?
3. Vad vill jag bli av med?
Hård mage
1. Minska ned på mejeriprodukter, vitt mjöl och socker, alkohol, cigaretter, koffein.
2. Ät färska grönsaker, nötter, grovt bröd. Tugga ordentligt, öka vattenintaget, torkade
plommon, aprikoser. Då och då fasta. 1–2 glas vatten före måltiden.
3. Vad göra själv?
4. Lavemang vid 3 dagars förstoppning. Motion. Rätta till 8–10 halskotan.
5. Själsligt?
6. Vissa saker får jag inte ur mig.
Leversjukdomar
1. Minska ned på rött kött, ägg, mejerivaror, alkohol. Ät frukt före och efter måltiden.
2. 1 dl vatten, ljummet, med en nypa bikarbonat 30 min. före och efter måltiden. Aloe Vera,
Q10, lectin, B, K, mg, C, E. Zonterapi.
3. Själsligt?
4. Ilska, oro, för höga ideal, längtar bort. Positiva affirmationer som kärlek, inre frid.
Reumatism
1. Undvik försurande maträtter. Minska matintaget. Öka vattenintaget. Ca, optivit. Purex. E i
2. 12 veckor (minst 600 mg/dag), C varje dag 500–1.000 mg, B-komplex, Cu, mg. zink,
mangan, selen.
3. Vad göra själv?
4. Bada i eukalyptus, lavendel, citrus, hydroterapi, massage (hård som mjuk), akupressur,
kontrollera tänderna. Rätta till 6:e halskotan. Ständig motion.
5. Vad göra själv?
6. Minska stressen, lyssna på mig själv. Varför har jag blivit överkänslig? Bearbeta mina
aggressioner, känn kärlek, sluta med att kritisera andra: förlåta, glömma.
Allergi
1. Undvik animaliskt fett och allergent material. Undvik vitt mjöl och socker. Ät korrekt
matordning (se ovan). C, Q10, Calci-max.
2. Vad göra själv?
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3. Zonterapi, luftrenare, frisk luft, motion, använd naturkosmetik, relax.
4. Själsligt?
5. Vad nekar jag mig till i livet?
Gråstarr
1. Kontrollera blodsockret. B 2 . Ät grönsaker, vegetariskt, minska på fettintaget. A, B, C, Ca,
selen, zink, mangan, Cu.
2. Vad göra?
3. Ögongymnastik, relax, hals- och nyckelbensknotor, hydroterapi, zonterapi, ögonmassage.
I allmänhet att tänka på
1. Frisk mathållning, närproducerad ekologisk mat, minst hälften grönsaker på tallriken, 2–3l
vatten/dag, äta sakat, tugga ordentligt, inte fylla magen. Ta bort alkohol, koffein, cigaretter,
vitt mjöl och socker, undvik glutamat, minska på kött- och fettintaget. Kontrollera
kolesterolnivån.
Huden
1. Huden måste utrensas (detox, purex). Vätskeintag med 2–3 l/dag. Magen OK (ej hård, ej
lös). Ej vita döden (mjöl, socker), minska på kött, öka frukt- och grönsaksintag.
2. Torr hud (detox); A. Utslag, blodutgjutelser; blåbär, C. Inflammation; B. Vitalisera; E, F.
Torr och sprucken hud med selen och zink samt järn.
3. Vad göra själv?
4. Naturmaterial i kläder, ej duntäcken, men bomull. Undvik kemikalier, rökning,
elektrosmog, tungmetaller.
Akne
1. Undvik feta och oljliga substanser. Undvik mejeriprodukter samt sötsaker. Öka frisk
luftintag, sol. Avgiftning med detox och purex. Kamomillinpackning rekommenderas.
Psoriasis
1. Detox och purex. Levern måste ha optimal funktion. Max. med antioxidanter. Ej alkohol,
cigaretter, mjöl och sötsaker. Ej kött.
2. A, B, C, D, E. Omega 3. Aloe Vera (smörja, dricka). 3 ggr bad med bikarbonat/dag.
3. Själsligt?
4. Stressig miljö, måste öppna sig mot andra, lita på sin omgivning.
5. Vad göra? Sola hunden då och då. Naturmaterial i kläder. Syra-basbalans. Ta bort
syntetiska medel, kosmetika. Minska ner kött, mjöl och socker. Så även mejeriprodukter, ägg
och kötträtter. 2–3 l vatten/dag. Persilja, lök, tomater, rädisor. Ej spenat. Gärna rött te, E, A,
B-komplex, zink, antioxidanter (blåbärstabletter, C-vitamin).
6. Själslig?
7. Ha fred, nå harmoni, glädjas åt livet.
Ryggsjukdomar
1. Minska kaloriintaget, salt, försurande substanser. Mer av massage, yoga, magnetterapi,
meditation.
Njuren
1. Ta bort kött, minska på kryddor, öka basiska livsmedel som frukt och grönsaker. Minska på
kaffe, alkohol, vitt mjöl och socker. Öka grönsaker och örter med diuretisk funktion: lök,
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selleri, ananas, persilja, melon. En kur på päron några dagar jämte rött te. Päron löser njuroch gallsten.
2. K (fosfor bort), mg (hindrar stenbildning), B 6 , K, citronsyra, C, E, A E (förstärker njuren
och minskar inflammation).
3. Vad göra?
4. Stärka immunförsvaret. Detox, purex. 10–12 kotan i ryggen ska stärkas. Zonterapi, ej hålla
urinen för länge. Fötter och njuren hålls varma. Meditation, färgterapi (röd färg).
5. Själsligt?
6. Problem med partnern. Förlåta och gå vidare. Varför kan jag inte förlåta? Affirmera: jag
vill och kan förlåta. Jag måste ta öppet emot mina medmänniskor.
Astma
1. Bort med alkohol, koffein, cigaretter. Fiberrik kost. Ingen hård eller mjuk mage.
2. Regelbundna vanor. Candidatest.
3. Vad göra?
4. Rikligt varmt hand- och fotbad vid attacker. Gå barfota i gräset. Fasta 2–3 ggr/året.
Zonterapi, relax, meditation.
5. Själsligt?
6. Obalans i att ge och ta. Frånvänd det verkliga livet. Vill härska.
Depression
1. Undvika vitt mjöl och socker, minst 50% av födointag med grönsaker. Undvik kaffe,
alkohol. Drick 2–3 l vatten/dag.
2. B 3 , B 12 , C-vitamin, lectin, Ca, mg, D.
3. Vad göra?
4. Ut i ljuset, solen. Frisk luft, motion, andningsövningar, chiropraktiker, zonterapi. 5:e kotan
är den viktigaste kotan att behandla. Akupressur.

Avdelning (16); Valerias föreläsning
1. Alla sjukdomar bär med sig en själslig blockering. Alla negativa känslor matar dessa
blockeringar. Kropp och själ måste vara i balans. Alla bär med sig negativa känslor. Det ska
vi inte ha dåligt samvete för. Vi ska inte förinta de psykiska dimensioner vi har utan strävan
efter balans är viktigt.
2. Hur strävar man efter balans? Man blir medveten om den känslan man bär med sig. Man
lever intensivt en stund med den känslan; sedan måste man släppa den. Vi måste förlåta. Låt
känslan fladdra förbi. Våra tankar kan vi styra och vi är herrar över våra tankar. Tankar är lika
bra verktyg som en hammare. Symboliskt kan vi ta tag i våra känslor, styra dessa och
målmedvetet arbeta med dessa känslor.
3. All sjukdom börjar med symtom som ger möjlighet att med känsla och tanke balansera upp
symtomet. Vilka huvudsakliga känslor besitter vi? Jo, rädsla, skuld och kritik. De negativa
känslorna försvagar immunförsvaret (forskning), vilket leder till att immunförsvaret försvagas
och sjukdomar bildas. Sjukdomar är som feber. De varnar oss att den kroppsliga och själsliga
balansen är rubbad. Något annorlunda måste vi göra än det som vi hittills har gjort.
4. Våra negativa känslor finns en effektiv medicin mot; kärlek. Kärlek helar och läker. Ju mer
vi besitter kärlek, desto mindre medicin behöver vi.
5. Förståelse är nästa stora block som vi kan använda med framgång. Man kritiserar andra,
men den egna bjälken ser man inte. Förståelse är tolerans där vi kan konfronteras med våra
egna dåliga sidor.
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6. Förlåtelse och att släppa taget. Många människor lever över att man gruvar sig över vad
som har hänt och vad som kommer att hända i morgon. Man glömmer bort dagen nu. Man
försöker erinra sig de dåliga saker som har hänt en i sitt liv. Släpp taget om dessa minnen och
du befriar dig från en tung psykisk börda. På det viset kommer du i balans. Du kan inte
påverka; du drar bara på dig negativ energi.
7. Tankar kan vara helande eller skadliga. Sjukdomar kan börja i ditt tankemönster. Ett
uppmålad sjukdom kan bli verklighet fysiologiskt i din kropp. Patientens attityd är mycket
avgörande för sjukdomsbilden. Vissa negativa tankar bygger in sig i nervsystemet. Kan vi inte
ändra på detta tankemönster förvärras sjukdomen. Förändringen är inte lätt. Vi bär med oss
våra ryggsäckar där omgivningen spelar en stor roll. Många saker ligger konserverade i våra
kroppar. Man kan inte bryta sig ut på annat sätt än att förställa sig ett läge som ser bättre ut.
Föreställningen kan jämföras med dagens reklambransch. Vi föreställer oss att vi redan sitter
i den nya bil som reklamen visar.
8. Varför tycker vi om den holistiska synen? Det finns två saker som talar emot denna syn.
För det första. Vi måste ta ansvar för sjukdom och hälsa i kroppen. Vi är ansvariga för de
tankar som vi bär med oss. För det andra blir vi uppmanade till en högre moral där vi måste
förändra våra karaktärer. I samband med dessa processer möter man sitt eget ego och det är
smärtsamt.
9. En holistiskt tänkande människa är både klok och modig. Konfrontera människan med de
smärtsamma negativa bilder hon bär med sig, då klarar man konfrontationen med sig själv och
går starkare ut ur denna konflikt/konfrontation. Om man ska klara den holistiska terapin så
måste man vara en holistiskt tänkande terapeut och en holistiskt tänkande patient.
10. Terapeuten måste besitta trovärdighet. Naturligtvis är terapeuten påläst och rik på
erfarenheter, dvs. yrkeskunnig. Rustad med djup empati, varm och ödmjuk attityd och med
vetskap om sina begränsningar måste en terapeut kunna skicka patienten vidare.
11. En patient måste vara förändringsbenägen. Ingen förändring, inget tillfrisknande.
Patienten arbetar aktivt med terapeuten. Patienten är där, han vill och han kämpar med de råd
som han får. Patienten är motiverad och tålmodig. Det är alltid en process att bli frisk på ett
holistiskt sätt och för detta krävs tid. Att bli frisk på ett holistiskt sätt innebär att patienten
följer en kurs där terapeuten är hjälpredan och där patienten aktivt lär känna sig själv och
jobba med sig själv. Terapeuten ställer de rätta frågorna. Svaren kommer från patienten. Det
är det enda sättet till förändring och resultat. Med övertalning kommer man ingenstans med
holistisk terapi.
12. Vad händer hos patienten när målet nås? Patienten blir mer och mer avslappnad,
nervsystemet får en behaglig status, självbilden blir påtagligt realistisk, känslomässigt
kommer patienten på att det mesta hänger på honom/henne själv. En ändrad tankegång kan
förbättra sjukdomsbilden med mycket goda resultat. Om rådgivningen varit optimalt mellan
patient och terapeut kan konflikthanteringen förändras hos patienten. Patienten släpper
gårdagen och börjar att fokusera på dagen och på framtiden. Patienten erhåller en positiv
attityd i tankegångarna. I och med detta kommer patienten på en balanserad själslig nivå. Om
rådgivningen har varit framgångsrik kan patienten flyttas från hoplöshet, själslig misär till en
hoppfull bild där patienten ser ljuset i tunneln. Om vi ska kunna som terapeuter ska kunna
arbeta på detta sätt måste fördjupning och insikter i asiatisk terapi förvärvas.
13. Osynliga energier. Chi, världens andning, ger energi, dvs. livskraft. Det finns hur många
namn på livsenergi: prana, mana, chi, aura, bioenergi, bioplasma, kosmisk kraft etc. Prana är
livets andetag som genomsyrar allt i olika former och andas liv i vår kropp. Xsi är en speciell
kraft som uppträder i kroppen med två poler: yin och yang. När yin och yang är i balans då är
kroppen kärnfrisk. Vid obalans uppträder sjukdomar. Yin och yangs filosofi är att leva i
harmoni med jorden, himlen, medmänniskor och oss själva. Yin och yang är två dynamiska
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krafter. Deras samförstånd har all världens utgång: ljus och mörker, himmel och jord, kallt
och varmt, man och kvinna.
14. Yin: kallt, mörkt och fuktigt. Yang; varmt, ljust och torrt. Yin är lugn, statisk och
oförmögen. Yang är dynamisk, kraftfull och rörlig. Yin är början, yang är slutet som mörker
med ljus, dag med natt, den vita färgen syns eftersom den tecknar sig mot det svarta. Att
något ska höras tecknas även mot det motsatta, tystnad.
15. Meridianer går parallellt med kroppens två sidor; njurar, lungor är två. Ensamma är
hjärta och mage och lever. Alla dessa meridianer transporterar chi. Allt slutar vid
extremiteter som händer och fötter. Det finns meridianer som heter yin; insida och framsida i
kroppen. Yang kopplas till yin eftersom yang är kroppens utsida. Meridianerna är ett slutet
system. Tack vare ett sådant slutet system kan yin ständigt flöda i kroppen. Xsi-energin
cirkulerar i helas kroppen och påverkar blodfunktionen, matsmältning och organskyddet.
Energin flödar igenom kanaler. Om cirkulationen störs rubbas hela kroppens hela balans. Om
i något organ brist uppkommer då krävs förstärkning i organet. Om överstimulans, då måste
stimuli sänkas. Det finns akupunkturpunkter som kan påverkas för att återställa balansen. Xsi
är en energi som är rörelsekopplad, men det finns ingen skillnad mellan rörelse och materia.
Det finns ingen skillnad, båda övergår i varandra, jfr kvantfysik.
16. I tolv huvudkanaler finns 361 akupunkturer. De flesta punkter kan nås genom hudens
yttre skikt. Många ligger dock djupt inne i muskelfästen. Det finns flera
akupunkturbehandlingar: akupunktur (nål), akupressur (tryck), elektroakupunktur och
kopping, magnetisk stimulans, laserbehandling etc.
17. Huvudmeridianen: njure, urinblåsa. Yang till urinblåsa, ying till urinledaren. Hit får vi
också bihålorna. Från knäet ned till över- och underdelen på benet.
18. Sjukdomar. När balansen är rubbad i huvudmeridianen, fysiologiska och psykiska.
Känslor: rädd, osäker, saknar vilja, är svag, är orolig, livrädd för att misslyckas, pranoid,
misstänksam, ständigt beklagande och depressiv. Vilka fysiologiska grunder i obalans? Jo, för
tidigt åldrande, impotens, senil. Problem med sexlivet, svarta ringar under ögat, sugen på salt,
livlöst hår, för tidig grånad, benskör, hårförlust, problem med vattenkastning, hatar kyla,
letargi och mycket problem med knäna.
19. Råd: baljväxter, dadlar, selleri (Na), svinkött. Om vi äter salt ska det vara havssalt eller
himalajasalt, rödbetor (njurrenande, Ka, mg, A-vitamin), svartsesam (blodförbättrande), bra
för sperma (ostoklaster), njuren (valnötter, broccoli, selleri, kål, pumpa). Minska på
syrebildande mat och drycker (kaffe, vitt bröd, sötsaker och alkohol). Minska på tomater,
citrusfrukter, potatis, mejeriprodukter. De ökar en produktionen av albumin (ej bra för
hjärtat).
20. De goda basiska födoämnen är färsk frukt, grönsaker, selleri, sparris. Mycket vatten när
man har problem med meridianen. 100 kg ger 3 liter vatten.
21. Känslor med njure. Njuren är rädslans boning. Här uppstår negativism. Ambition och
vilja tillhör även njuren. Om inte vilja ägs rubbas balansen. Överskott på energi i den
meridianen blir arbetsnarkoman och livrädd för misslyckande (njursten är tillbakasatt
depression). Njurenergin går att förstärka med långa promenader, trädgårdsarbete och
trädkramning.
22. Affirmationer: mina njurar är jag rädd om, eftersom njurarna renar min kropp. Chi
förstärker mina njurar. Jag är i säkerhet och kan möta utmaningar, jag är viljestark och är full
med energi.

Symtom
Hjärta
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Stagnerande (hjärtsvikt): kall känsla i bringan, händer och fötter, hjärtklappning, kallsvett,
trötthet, orolig sömn, röd tunga, låg eller svag puls, hjärt- och leversjukdom, andfåddhet,
blekhet, huvudyr, kylande känsla över axlar, feghet, ledsamhet, ökande blyghet, drömmar i
eld och rök.
Rörlig (hypertoni): smärta, ont i axeln, rött ansikte, varma handflator, tung känsla i bröstet,
muntorrhet, heta läppar, rosa urin, tung och domnad tunga, kraftig hård puls, ökande irritation
i kroppen, drömmar om hjältemod och mod.
Tunntarmen
Stagnerande: huvudvärk, ont runt örat, ont i magen efter tryck, vit beläggning på tungan,
illamående, diarré, kräkning, underkäken svullnar, kall och orkeslös känsla i armar och ben,
hörselförsämring, svag puls, ledsamheter, ständigt samvetskval, drömmar i vägar, smala prång
och korridorer.
Rörlig: ont i nacken och i tinningen, värk i armar och axlar, läpputslag, uppsvullen mage, vit
beläggning på tungan, värk i armens baksida, runt naveln, urinledaren, obstipation,
huvudvärk, röda kinder, nackkrampor, starkt ökande puls, euforiskt glad.
Urinblåsan
Stagnerande: ofta mycket urin, ont i ryggen, ljus urin, uppsvullnad runt könsorganet, tung
känsla i ben och fot, svaghetskänsla i rygg, huvudyr, nedsatt hörsel, hemmorhöjder, svag puls.
Rörlig: ryggradssmärta, magens underdel, uppsvullen mage, snabb puls, kramper i vaderna,
huvudvärk, ögonvärk, näsblod, irritation, ofta vattenkastning.
Njuren
Stagnerande: negativt synsätt, impotens, kall känsla i hand och fot, tryck i bakhuvudet, ljus
urin, svaghet och ökad fotsvettning, svag puls, ökad svettning, öronsus, sexlust avtar, rädsla,
obeslutsamhet, talproblem, drömmar (översvämning, hjälplöshet, djupa berg och dal).
Rörlig; het känsla i fötter, för lite urin, torr tunga och mun, illamående, halsont, hård puls,
mörkbrun urin, röd tunga.
Galla
Stagnerande: svaghet, rädsla, hjälplöshet, vit beläggning på tungan, svaghetskänsla i fot, övre
delen fotsvullnad, även under knäet, ögonproblem, huvudyr, nattsvettning, djup och svag
puls, depression, drömmar (slagsmål, osämja).
Rörliga; tung huvud- och magkänsla, ständig hungerkänsla, muskelvärk, huvudvärk, svullnad
i nacke och haka, bitter munsmak, illamående, spy galla, hård puls, ökande irritation, längtar
efter tystnad, mindervärdskomplex.
Tjocktarmen
Stagnerande: hård i magen, domnande tunga och underarm, svaghet i fingrar, diarré, svag
puls, oroskänsla i kroppen, drömmar (obrukade fält).
Rörliga; torr hals, allmän nedstämdhet, sömnbrist, tårande öga, ont i arm, i finger, uppblåst
mage, kramper i mage, hård i magen, yr i huvudet, huvudvärk, svag puls, irritation, gnällande.
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Lungan
Stagnerande: andningssvårighet i näsan, svag hosta, kliar i överkroppen, tungt att andas, kall
och bortdomnande hand och rygg, kallsvettning, yrsel, lågt blodtryck, mycket urin, svag puls,
påkommen depression, drömmar (gråta, oro).
Rörlig: djupandning, torra näsborrar, ont i axlar och armar, muskelspänning i arm och axel,
feberökning, torrhosta, högt blodtryck, kramper och ryckningar i ansiktsområdet, hård puls,
irriterad sömnlöshet, drömmar (flyga, sväva).
Lever
Stagnerande: torra läppar. Mjuk mage, vit beläggning på mandlarna, blekhet, yrsel, astma,
migrän, eksem, rädsla, depression, apati, drömmar (berg, träd, skog).
Rörliga: smärta och svullnad i portådern, svullen mage, magont, knivhugg i anus, huvud- och
ryggvärk, gulaktig hud, stark puls, problem med mens, drömmar (bittra upplevelser,
otillfredsställelse).
Magen
Stagnerande: uppsvullen mage, diarré, ont i fötterna, matsmältningen saktar, håglöshet, ingen
aptit, illamående, ansiktssvullnad, djup puls, depression, ensamhet, instängdhet.
Rörliga: uppsvullet tandkött, torr röd läpp, kramper i fötterna, tung känsla, uppsvullnad, hård
i magen, muntorrhet, gård puls, hög feber, irritation, otålighet, mardrömmar.
Mjälten och bukspottskörteln
Stagnerande: minnesluckor, svaghet, diarré, efter maten blir man orkeslös, viktminskning,
gråa läppar, minskad uppmärksamhet, håglöshet, magont, vit beläggning på tungan, drömmar
(bergigt område, stora sjöar, ständigt regnande).
Rörliga: aptitminskning, muntorrhet, mörkgul urin, uppsvullen mage, ständig rapning,
illamående, hård puls, rädsla, hjärnblockering, drömmar (musik och sömn).
Basiska livsmedel (80% för dagligt behov)
Äpple

Ananas

Avokado

Baljväxter
Potatis
Kikärtor
Endiver
Vitlök
Grapefruit
Päron
Mango
Apelsin
Aubergine
Persilja
Morötter
Vindruvor
Rödlök

Banan
Citron
Dadlar
Palsternacka
Kastanjer
Kål
Mandarin
Russin
Oliver
Papaya
Purjolök
Rädisor
Pumpa
Selleri

Broccoli
Kronärtskocka
Meloner
Huvudsallad
Svampar
Blomkål
Mandel
Honung
Persika
Tomat
Rabarber
Spenat
Gurka
Grönpaprika

Sura livsmedel (20% behöver kroppen för dagligt behov)
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Ättika
Kyckling
Valnöt
Brödsorter
Lax
Lever
Kalkon
Skinka
Ägg
Basiskt vatten = livets vatten:
stoppar åldringsprocessen,
försurningen, tar upp kampen
mot fria radikaler, syresätter
organ, ger energi,
smärtlindrande, förstärker
immunförsvaret, balanserar
acidosis, positiv
stresspåverkan

Havre
Nötkött
Jordnöt
Kaffe
Syltor
Majonnäs
Ris
Salta kex
Gelatin

Vete
Körsbär
Smaktillsatser
Majs
Linser
Pasta
Ost
Plommon
Joniserat framställt vatten

Avdelning (17); immunförsvaret
1. IMF är alltid på sin vakt för skadliga bakterier. Kroppens allra första reaktion på sådana
inkräktare är att sända en våg av olika ämnen över det drabbade området för att slå larm och
förbereda det stora slaget. Det är en del av det s.k. medfödda IMF. Detta IMF är
förprogrammerat att känna igen generella drag hos virus och bakterie.
2. Inflammationen är en försvarsreaktion som din kropp sätter igång i samma ögonblick som
du infekteras. Syftet med inflammationen är att först och främst aktivera och kalla fram andra
delar av IMF. Inflammation skall inte förväxlas med infektion dom en mikroorganism kan
orsaka. Det är kroppen själv som utlöser inflammationen genom kemiska reaktioner i blodet.
Inflammationen vara några dagar, blir rött och svullet. Dessa symtom beror på ökad
tillströmning av blod och andra kroppsvätskor samt frisättningen av de substanser som
orsakar smärta i vävnaden. Efter en lyckad inflammation bildas ett gulaktigt var som består av
nedbrutna mikroorganismer och uttjänta IMF-celler med förstörd vävnad. Nu påbörjas
läkningen.
3. Förloppet: bakterier tränger in i vävnaden genom ett sår. Vita blodkroppar (VB) aktiveras
av ämnen som sitter på bakteriens yta eller utsöndras av den skadade vävnaden. VB går till
angrepp mot bakterierna och startar ett inflammationsförlopp genom att utsöndra olika
substanser. Prostaglandiner aktiverar smärtnerverna, cytokiner reglerar temperaturen genom
hjärnan, kväveoxid vidgar blodkärlen så att blodströmningen ökas, histamin orsakar att vätska
tränger igenom blodkärlens väggar, vidgade blodkärl får vätska att tränga in i blodkärlet och
området blir nu rött och svullet.
4. C-3 proteinet som flyter omkring i blodet efter att ha bildats av levern aktiverar
sockermolekyler på en bakteries yta (det s.k. komplementsystemet). Proteinet aktiveras även
av antikroppar på bakteriens yta. Nu startar det aktiva C3-proteinet en kedjereaktion där andra
proteiner från blodet börjar att sätta sig på bakteriens yta. Byggprocessen leder till att en kanal
skapas i bakteriens cellvägg. Vätska gjuts i kanalen och bakterien dör.
5. Makrofageräter upp döda celler genom att lösa dem med enzymer. Makrofager kallar in
IMF genom att frisätta lockämnen.
6. De basofila granulocyterna bidrar med att inleda inflammationen genom att reagera på
IgE-kroppar på bakteriens yta.
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7. De dendritiska cellerna bidrar till att IMF ”samarbetar” genom att sätta ”bitar” på
bakteriens yta. Dessa ”bitar” anfalls sedan av T- och B-celler.
8. De eosinfila granulocyterna bekämpar bakterier med kemiska vapen som bryter ned
proteiner, DNA, RNA samt fettämnen.
9. De neutrofila granulocyterna hindrar mikroorganismer att sprida sig genom ”nät”.
10. Mastceller är det första tecknet på att skador har inträffat. De känner igen giftiga och
skadliga ämnen. Mastcellerna utsöndrar sedan histamin och prostaglandiner jämte cytokiner.
11. Mördarcellen dödar celler och hjälper enzymer därvidlag.
12. Monocyter fungerar som beredskap för IMF; de har ingen direkt funktion.
13. Antikroppar är proteinmolekyler som IMF känner igen som främmande partiklar. Dessa
partiklar har ett ”lås” som antikroppens nyckel passar till. Varje antikropp kan dra till sig flera
bakterier så att flera antikroppar kan lamslå fienden i stora klumpar.
14. B-celler omprogrammera olika vapen beroende på motståndets art. Deras främsta uppgift
är att designa antikroppar.
15. T-celler reglerar hela IMF. Både T-, och B-celler är speciella VB. Minnets T-celler lever
länge efter det att inflammationen har bekämpats. Regulatoriska T-celler bromsar övriga Tcellers aktivitet.
16. IMF (immunförsvaret) kan definieras som (1) hud, dvs. slemhinna och cilier; (2) pH,
enzymer och histamin; (3) celler (fagoterande) och (4) skydd mot negativa tankar.

Avdelning (18); skolmedicinen
1. Bettsår. Uppsök läkare för infektionsrisken.
2. Blodpropp i benet: spänt och smärta.
3. Brännskada: skölj det brännskadade området med svalt vatten.
4. Chock: Kroppen får inte syre som vid allergichock eller blodförlust.
5. Förgiftning: ta kontakt med läkare.
6. Hjärnskada: ett slag mot huvudet. Notera hjärnskakning.
7. Insulinkoma: blodsockret akut lågt, ≤ 3.
8. Nedfrysning: personen blir omtöcknad och slö och tillståndet kan lätt bli livshotande.
9. Stroke: förlamningar i ansiktet och svårt att tala.
10. Stukning: vila, kyl ned, kompression och höjdläge.
11. Sätta i halsen: luftvägar blockeras. Viktigt med snabb HLR.
12. Benbrott. Försök ej att själv lappa ihop benet. Sök sjukvård.
13. Blodpropp i benet: spändhet och smärta i benet.
14. Skärsår och blödningar: större blödning kan komma från en artär. Uppsök sjukhus.
15. Ögonskada: skräp i ögat är oftast inte farligt. Men vid ögonskada, uppsök sjukhus.
16. Andnöd kan bero på kronisk bronkit, astma, lungcancer, blodbrist, ångest och oro,
hyperventilation och hjärtsjukdom.
17. Nedsatt aptit kan bero på: depression, sjukdom i matspjälkningskanalen, kroniska smärtor,
anorexia, infektion och cancer.
18. Blodig avföring kan bero på: tjocktarmscancer, hemorrojder, parasiter och magsår.
19. Bensmärtor kan bero på: cirkulationsrubbning, venös blodpropp, ishias.
20. Smärtsam blåströmning kan bero på: urinvägsinfektion, könssjukdom,
prostatainflammation och slidkatarr.
21. Blödning från slidan kan bero på: hormonrubbning, infektion, sår på livmodershalsen,
missfall och cancer.
22. Knölar på bröst kan bero på: godartad knöl, cancer och graviditet.
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23. Bröstsmärtor kan bero på: hjärtsjukdom, muskelinflammation, matstrupscancer,
lunginflammation, lungsäcksinflammation, bältros, hjärtsäcksinflammation, osteoporos och
atros i ryggraden.
24. Diarré kan bero på: matförgiftning, infektion, IBS, glutenintolerans, läkemedelsbiverkning
och ångest.
25. Feber kan bero på: infektion och kronisk sjukdom, exempelvis cancer.
26. Flytningar kan bero på: slidkatarr, könssjukdom, livmoderhalsinflammation, graviditet
och cancer.
27. Förstoppning kan bero på: för lite motion, dåliga kostvanor, IBS, tjocktarmssjukdom, låg
ämnesomsättning, hemorrojder och graviditet.
28. Gaser i magen kan bero på: kost (bönor, lök), IBS, laktosintolerans och kolik.
29. Gulsot kan bero på: blodbrist, leversjukdom, gallvägsinflammation och
bukspottkörtelsjukdom.
30. Gångrubbningar (hälta, små steg et.) kan bero på: ledinflammation och reumatism,
ryggsjukdom, Parkinsons, nervinflammation och cirkulationsrubbning.
31. Halsont kan bero på: förkylning, influensa, halsinflammation och strupsjukdom.
32. Hjärtklappning kan bero på: ångest, oro, stress, hjärtsjukdom, förhöjd ämnesomsättning,
feber, för mycket kaffe, te eller cola, klimakteriet och blodbrist.
33. Oregelbunden hjärtrytm kan bero på: hjärtsjukdom, ämnesomsättningsrubbning,
rubbningar i saltbalansen, blodbrist, ångest, oro och för mycket kaffe, te eller cola.
34. Hosta kan bero på: övre luftvägsinfektion (i regel förkylning). Kronisk bronkit, astma,
lungcancer, läkemedelsbiverkning och TBC.
35. Hudblödning (blåmärke) kan bero på: skada, intag av Treo, blodsjukdom och blodcancer.
36. Knölar och svullnader kan bero på: böld, hudinfektion, svullen lymfkörtel, vårta,
nässelutslag, cancer och slemsäcksinflammation.
37. Hudutslag kan bero på: eksem, nässelutslag, läkemedelsutslag, barnsjukdom,
hudinfektion, akne, rosacea och psoriasis.
38. Humörsvängningar kan bero på: alkohol- och drogmissbruk, depression, stress,
klimakteriet och PMS.
39. Huvudvärk kan bero på: migrän, spänningshuvudvärk, klusterhuvudvärk,
bihåleinflammation, temporalisarterit, stroke, hjärntumör, tandpressning, icke utjämnt tryck i
mellanörat och förhöjt blodtryck.
40. Oönskad hårväxt kan bero på: PCOS och överaktiv binjurebark.
41. Nedsatt hörsel kan bero på: ålder, bullerskada, brusten trumhinna, vaxpropp, otoskleros
och mellanöreinflammation.
42. Illamående och kräkningar kan bero på: alkohol- och drogmissbruk,
läkemedelsbiverkning, hjärnskakning, blindtarmsinflammation, läkemedelsbiverkning,
mellanöreinflammation, gallvägsinflammation, magkatarr, magsår, glaukorn (grön starr),
hjärtinfarkt, leversjukdom, leversjukdom, Mèniers sjukdom, förhöjt blodtryck, hjärttumör,
graviditet, åksjuka, anorexia, diabetes och morgonillamående (graviditet).
43. Klåda kan bero på: eksem, torr hud, svampinfektion, skabb, leversjukdom, stress och
slidkatarr.
44. Knäledssmärtor kan bero på: ledgångsreumatism, slemsäcksinflammation, artros och
menisk- eller korsbandsskada.
45. Kraftnedsättning kan bero på: blodbrist, ledsjukdom, stroke, MS, cancer, vätskebrist,
infektion, muskelsjukdom.
46. Kramper kan bero på: hjärntumör, epilepsi, feber, skallskada, lågt blodsocker, meningit,
förgiftning och vätskebrist.
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47. Känselrubbningar, myrkrypningar och stickningar kan bero på: karpal tunnelsyndrom
(handled), nervskada, cirkulationsrubbningar, Raynards sjukdom (vita fingrar), bältros,
hjärntumör, alkohol- och drogmissbruk, stroke och diskbråck.
48. Led-, sen- och muskelsmärtor kan bero på: ledinflammation, reumatism,
slemsäcksinflammation, stukning och infektion (t.ex. influensa).
49. Svullen led kan bero på: ledinflammation, reumatism och stukning.
50. Knölar och svullnader i magen kan bero på: cancer, hjärtsvikt, bråck, leversjukdom,
graviditet, äggstocktumör och njursjukdom.
51. Magsmärtor kan bero på: infektion, blindtarmsinflammation, magsår, gallvägssjukdom,
bukspottkörtelsjukdom, underlivsinflammation, utomkvedshavandeskap och leversjukdom.
52. Minnesstörning kan bero på: alkohol- och drogmissbruk, Alzheimer, demens, depression,
skallskada, stroke, B 12 -brist, krisreaktion och ålderdomssvaghet.
53. Munsmärtor kan bero på: muskelinflammation, artros, diskbråck och meningit.
54. Nervositet och oro kan bero på: alkohol- och drogmissbruk, ångesttillstånd, PMS och
förhöjd ämnesomsättning.
55. Näsblod kan bero på: skada efter inflammation, förhöjt blodtryck, blodsjukdom, polyp och
tumör.
56. Ryggvärk kan bero på: ryggskott, osteoporos, artros och diskbråck.
57. Samlagssmärtor hos kvinnor kan bero på: PMS, klimakteriet, slidkatarr,
urinvägsinflammation och nedsatt lust.
58. Samlagssmärtor hos mannen kan bero på: prostata, kondylom, urinvägsinflammation och
psykiska problem.
59. Skakningar och darrande händer kan bero på: alkoholmissbruk, ångest, oro, Parkinsons
och förhöjd ämnesomsättning.
60. Smak (förändring) kan bero på: tand- och tandköttsinflammation, förkylning, magkatarr
och graviditet.
61. Smärtor i hela kroppen kan bero på: influensa, körtelfeber, ledgångsreumatism,
fibromyalgi, träningsvärk och kronisk trötthetssyndrom.
62. Överdriven svettning kan bero på: ångest, oro, infektion, feber, hjärtinfarkt, klimakteriet,
förhöjd ämnesomsättning, leukemi och stress.
63. Svimning kan bero på: blodförlust, chock, hjärtsjukdom, hyperventilation, lågt
blodsocker, stroke och vätskebrist.
64. Sväljningsbesvär kan bero på: ångest, oro, matstrupssjukdom och halsinfektion.
65. Synrubbningar kan bero på: närsynthet, långsynthet, grå starr, regnbågsinflammation,
näthinneavlossning, makuladegeneration och stroke.
66. Sömnstörningar kan bero på: för mycket kaffe och cola, skiftarbete, sömnapné, ångest,
oro, depression och för låg ämnesomsättning.
67. Tandköttsblödning kan ber på: paradondit, C-vitaminbrist, tandköttsinflammation och
blodsjukdom.
68. Trötthet kan bero på: blodbrist, depression, infektion, cancer, diabetes, för hög eller för
låg ämnesomsättning, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, feber och klimakteriet.
69. Törst kan bero på: varm miljö, feber och diabetes.
70. Blodig upphostning kan bero på: kronisk bronkit, lunginflammation, lungcancer, TBC och
blodpropp i lungan.
71. Blodig urin kan bero på: blåskatarr, urinvägssten, prostata och cancer.
72. Missfärgad urin kan bero på: vätskebrist, urinvägsinflammation, urinvägssten,
leversjukdom och cancer.
73. Viktminskning kan bero på: anorexia, infektion, tarmsjukdom, förhöjd ämnesomsättning,
aids, cancer, diabetes, blodbrist, magsår och njursjukdom.
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Viktökning kan bero på: överätning, hjärtsvikt, låg ämnesomsättning, leversjukdom,
njursjukdom och läkemedelsbiverkning.
74. Yrsel kan bero på: ångest, alkohol, läkemedelsbiverkning, åksjuka, blodbrist, lågt
blodsocker, hjärtsjukdom, öroninfektion eller vaxpropp, Méniers sjukdom, stroke och
vätskebrist.
75. Blödande ögon kan bero på: skada, diabetes, förhöjt blodtryck, waran och trombyl.
76. Smärtande ögon kan bero på: bakterier, vagel, grön starr, regnbågsinflammation,
ögonskada, bihåleinflammation och för hög ämnesomsättning.
77. Öronsusningar kan bero på: öroninfektion, bullerskada, yrsel, Méniers sjukdom,
vaxpropp, otoskleros, förkylning, influensa, blodbrist, hjärntumör och barotrauma.
78. Öronvärk kan bero på: hörselgånginflammation, trumhinneinflammation, främmande
kropp, mellanöreinflammation och bihåleinflammation.
79. De fyra bisköldkörtlarna producerar PTH som tillsammans med D-vitamin och hormonet
kalcitonin från sköldkörteln reglerar omsättningen av Ca, mg och P i kroppen.
80. Ca har stor betydelse för underhåll och uppbyggnad av skelett och tänder. Ca spelar även
en roll för musklers och nervers funktioner samt blodets koagulering. Svaga avvikelser ger
effekter på hjärta och nervsystem.
81. Ca regleras i mer eller mindre grad i matspjälkningskanalen. Till detta utsöndras Ca mer
eller mindre ur njurarna samt att Ca fylls på eller töms ur skelettbenen.
82. PTH ökar Ca-halten i blodet och Ca frisätts från skelettet till blodet, varvid Ca hindras att
dras ut med urinen och att D-vitaminet aktiveras för att ta upp mer Ca ur tarmen. Låg Ca-halt i
blodet ökar PTH-bildningen och hög halt hämmar bildningen.
83. Vitamin D ökar upptaget av kostens Ca och P i tunntarmen samt minskar utsöndringen
genom urinen. Hormonet kalcitonin bildas i sköldkörteln. Hormonet sänker Ca i blodet genom
att hämma bennedbrytningen. Kalcitonin har motsatt verkan gentemot PTH och hindrar att
blodets Ca-halt blir för hög.
84. Den vanligaste bisköldkörtelsjukdomen är överaktivitet så att för mycket PTH produceras.
Skelettet urholkas, blodets Ca höjs medan njurarna förkalkas och bildar njursten.
85. Den vanligaste sjukdomen med förhöjd Ca i blodet är cancer i njurar, bröst och lungor.
Lättare förhöjning av Ca i blodet ger trötthet, illamående och kräkningar. Så även
förstoppningar. Om tillståndet inte behandlas kan hjärtstillestånd inträda. Långvarigt Cautflöde kan orsaka Ca-utflöde från njurar.
86. Lågt Ca i blodet ger myrkrypningar och stickningar runt munnen och i fingrarna. Lågt Ca
i blodet kan även ge grå starr. Behandlingen sker med D-vitamin.
87. Kortisol (binjurebarkhormon) styrs av ACTH från hypofysen. Kortisol deltar med
aldosteron i ämnesreglering och i mineral- och vätskebalans. Kortisol har även
antiinflammatorisk verkan och skyddar kroppen mot akut stress.
88. Brist på kortisol och aldosteron är oftast en autoimmun sjukdom, exempelvis Adisons,
som ger trötthet, svaghet och magsmärtor. Akuta episoder hos exempelvis Adisons ger lågt
blodtryck, vätskebrist, förvirring och koma. Sådana sjukdomar behandlas med
binjurehormoner.
89. En överaktiv njure har åkomman Cushingtons syndom. Ansiktet blir rundare
(månansikte), kroppen blir tjockare med buffelnacke medan armar och ben blir smalare än
normalt. Akne, blåröda hudstrimmor, tendens till blåmärken och försämrad sårläkning är
typiska tillstånd. Hirutism hos kvinnor, benägenhet för infektion, magsår och psykiska
störningar. Behandlas med binjurebarkhormoner.
90. För mycket LH leder till gigantism, för lite ger småväxt.

Avdelning (19); kosttillskottordinering
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1. Acidos: B-komplex, mg, zn, alger
2. Alkalos: B 6 och Ca
3. Allergier: B-komplex (B 5, 12 ), C, E och Cr, fettsyror, l-glycin, l-glutamin samt l-histidin
4. Anabolt muskelbyggande: Cr, B, l-arginin, l-glutamin och l-kreatin
5. Anemi: B 6, 9, 12 , Fe och Cu
6. Antioxidant: A, betakaroten, B 3 , C, zn, mg, mn, Cu, l-metionin, l-glutation, l-taurin,
antioxidantkomplex, spiruella och proteasenzymer
7. Arytmier: mg och l-karnitin
8. Artrit A, betakaroten, B-komplex, B 5-6 , C, Ca, mg, mn, mo, zn, fettsyror, l-histidine,
kolorofyll
9. Artros: B 3 , B, MSM, fettsyror, SAMe.
10. Astma: A, betakaroten, B-komplex, B 6, 9, 12 , C, E, K, mg, mo, fettsyror, saltsyra och
enzymer
11. Avgiftning: C, mg, zn, l-cystein, l-metionin, l-glycin, fibrer och klorella
12. Benskador: C, bioflavonider, zn, Ca, MSM, mg och enzymer
13. Binjuresvaghet: B-komplex, B 5–6 , C och mg
14. Blodtryck: C, Ca, mg, K, fettsyror, l-arginin, l-karnitin och l-taurin samt GABA
15. Blodtryck lågt: Na, tyrosin
16. Eksem: A, B-komplex, B 5, 6 , C, zn, fettsyorr
17. Fysisk svaghet: B-komplex, B 5 , C, Fe, K och klorofyll
18. Förstoppning: B-komplex, C, mg, fettsyror och fibrer
19. Gikt: A,. B-komplex, B 5, 6, 9 , Ca, mg och fettsyror
20. Hjärta och kärl: betakaroten, B 6, 12 , Ca, mg, mn, Cu Kr, fettsyror, l-arginin, l-karnitin, ltaurin och lykopen samt Q 10
21. Huvudvärk: B-komplex, B 1–3 , Ca, mg, mo, K och Q 10
22. Hypertyreos: B-komplex, B 2 , mg, Li och l-karnitin
23. Hyoptyreos: A, B 2–3 , bioflavonider, C, Cu, zn, mn och l-tyrosin
24. Idrottare stärkande näring: C, bioflavonider, E, Ca, mg, K, zn, Fe, mn, l-arginin, l-karnitin,
antioxidantkomplex och Q 10
25. Immunförsvar, nedsatt: A, betakaroten, B 5 , C, bioflavonider, E, Zn, Si, fetsyoror, lglutamin och Q 10
26. Inflammation: C, bioflavonider, zn, fettsyror och proteasenzymer
27. Karpal tunnelsyndrom: B 6 , pyknogenol och bromelain (ett enzym)
28. Kolesterol: B-komplex, B 3, 5, 6 , inisitol, C, E, krom, fettsyror, l-karnitin, l-taurin och fibrer
29. Mens: A, B 6 , E Ca och mg
30. Kronisk trötthetssyndrom: A, betakaroten, B-komplex, B 9, 12 , bioflavonider, mg, MSM,
zn, l-karnitin, l-areginin, l-taurin och fibrer
31. Lever: C, F, Se, l-arginin, l-metionin och Q 10
32. Låg blodsockernivå: B-komplex, Ca, mg, krom, zn, proteinpulver, l-karnitin, l-glutamin
och l-metionin
33. Manliga hormoner: E och zn
34. Matsmältning: A, B-komplex, enzymer och fibrer
35. Mensbesvär: A, B-komplex, B 3, 6 , 12 , C, E, bioflavonider, bor, Ca, mg, fettsyror och
enzymkomplex. Så även l-tyrosin, l-metionin och fibrer
36. Mens smärtsam: A, B 1, 3, 6 , E, fettsyror, Ca, mg, l-karnitin, l-taurin och bromelain (enzym)
37. Miljögifter: C, bioflavonider, E, mo, Se, MSM, n-glycin, l-cystein, l-metionin,
antioxidantkomplex, fibrer, klorella och klorofyll
38. Muskelryckningar: Ca, mg och zn
39. Muskelkramper: B-komplex, E, Ca, mg, Ki och l-glycin
40. Nervbesvär: A, betakaroten, C, bioflavonider, E, Ca, mg, zn och proteasenzymer
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41. PCOS: inisitol, C, D, Ca, krom, mg, zn, fettsyror, l-karnitin, l-tyrosin, fettsyror och fibrer
42. Prostata: A, C, pyknogenol, quercitin, E, Se, zn, fettsyror, l-glycin, l-alanin och l-glutamin
43. Reumatism. B 3, 5, 6, , C, D, E, bioflavanoider, mg, mn, zn, Cu, mo, Se, fettsyror, lhistidine, klorofyll och Q 10
44. Spermier lågt antal: B 12 , C, E och l-karnitin
45. Stress: B-komplex, B 1, 5 , C, Ca, mg, zn, l-tyrosin, l-glutamin, l-teanin
46. Sömnlöshet: B-komplex, B 3, 6 , inisitol, Ca, mg, l-tryptofan, GABA, l-glycin och l-teanin
47. Tinnitus: A, B 3, 6, 9, 12 , C, E, Ca, mg och zn
48. Trötthet: B-komplex, B 5, 9, 12 , Mg., K, mo, Fe, fettsyror, l-tyrosin, l-karnitin, l-glutamin, llysin, l-metionin, l-arginin och Q 10
49. Viktminskning: B 6 , krom, proteinpulver, l-karnitin, l-tyrosin, l-glutamin, l-valin, lmetionin, l-fenylalalin, l-arginin, fettsyror, klorella, fibrer och Q 10
50. Ångest: B-komplex, B 3, 9, 12 , mg, GABA och l-teanin
51. Öroninfektion: A, B-komplex, C, pyknogenol, bioflavonider, E och zn
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Torrblodsanalys är en alternativmedicinsk funktionstest hur du mår, hur du rensar ut gifter,
tar upp näring, bryter ned födan till byggstenar som ska förnya och reparera din kropps celler.
Med denna metod kan man utläsa upp till sexton fenomen. Till dessa fenomen har vi kopplat
näringstillskott i form av örter, vitaminer, mineraler. Allt detta är av god kvalité med hög
biotillgänglighet. Din kropp utsätts för 1000-tals gifter varje dag. Med torrblodsanalys får du
en bra vägledning över hur du kan förbättra din hälsa. Det är oftast enkelt att må bra!
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Nya analyser gör att man med regelbundna intervaller och ser hur behandlingen fortskrider.
Efterhand förändras intaget av kosttillskott och behandlingen fortsätter till värdena är goda.
Denna metod bygger på vad du behöver. Dessutom får du svar direkt.
Torrblodsanalysen är bra för dig som inte riktigt mår bra, men du vet inte varför. Den
förebygger även ohälsa. Många människor köper idag kosttillskott för att någon annan säger
att det är bra. Det rör sig om att tro. Ibland kan en sådan tro få oönskade effekter. Ja, t.o.m.
farligt. Kroppen kan nämligen belastas. I skolmedicinen ser det ibland ut som om kroppen har
fått tillräckligt av vissa ämnen. Oftast kommer dessa medel in i cellen och kan i värsta fall
förgifta den. Medlen är syntetiska och är oftast för starka och ”styrkan” kletar sig fast på
andra cellreceptorer.
Egenvårdspoolens sortiment
Muira Puama, Tribulus = afridosicum
Hepamax = lever
White willow = värk
Liponsyra = antioxidant
Uvimax = njur- och leverrensning
Alfa Liponsyra 2 tabl./varanan dag, varvade med Omega 3
Chlorella: magbakterier
Graviola = högt blodtryck
Camu camu = mot panikångest
B-komplex
Bio-magnesium (trevärdigt)
L-glutamin = proteinsyntes
Matsmältningen
Skiss över matsmältningskanalen med tre ”nedre” faser: magsäcken med surt pH (1,0– 1,6)
som spjälkar exempelvis proteiner till peptider genom att omstrukturera proteinets
tredimensionella struktur; tolvfingertarmen som med olika enzymer spjälkar peptider till
dipeptider; tunntarmens enterocyter i slemhinnan som ”sänder” aminosyror till leverceller där
proteinsyntesen sker i mitokondrierna. I levercellerna sker omvandlingen av aminosyror efter
DNA (tRNA, mRNA) till proteiner med en viss struktur för vissa syften, exempelvis
uppbyggnad av celler (vävnader, organ), men främst transportenzymer.
Sker rubbningar i matsmältningssystemets metabolism kan proteinsyntesen hindras och
systemet får inte de enzymer det behövs för att fungera optimalt. Exempelvis styr enzymer
immunförsvaret, endokrint system, nervsystem. Tugga maten ordentligt!
IMF (immunförsvaret) kan definieras som (1) hud, dvs. slemhinna och cilier; (2) pH, enzymer
och histamin; (3) celler (fagoterande) och (4) skydd mot negativa tankar.
Matsmältningen har dessutom ett eget kretslopp mellan tunntarmen och levern där näringsrik
föda och toxiner går till levern och tunntarmen i cirklar med sluteffekten att levern anabolt
bygger upp proteiner och katabolt bryter ned fett- och glykogenförråd. Vid metabola problem
ges magknip, diarréer och gaser (ballongmage IBS, gastrit etc.). Dessutom trötthet,
viktnedgång till följd av svagt näringsupptag. Åtgärd: dra in proteinintaget, kanske B 12 -brist
(anemibrist?). Magmunsbrott med operation; cancer om det har gått för långt.
Tre skyddssystem: matsmältningen, levern och hormonsystemet (biokemiska reaktioner).
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Genetisk effekt, exempelvis genom tredje generationen, kan ge magproblem (genoetik).
Raffinerad mat i tre generation förändrar ”spelreglerna” för DNA:s ”signaler” till
proteinsyntesen. Allergi bildas och ledvärksjukdomar bildas samt benstommen försvagas. Om
kosten ändras återbalanseras svagheterna. Dock pågår en längre adaption för genetisk
påverkan, varför det är svårt att direkt fastställa obalanser. Adaption innebär att IMF hoppas
över och vid utmattning kan IMF ej längre skydda organ och funktioner.
Men min hälsa är beroende av andra generationers kostvanor. Jfr inavel. Jfr att japaner har
svårt att dricka alkohol. Adaptionen till högre liv inträdde för en miljard år tillbaka när en cell
kom i kontakt med syre och det blev möjligt för cellandning och därmed cellenergi
(citronsyracykeln).
Elöverkänsliga har för högt Cu i kroppen, varför åkomman är metaboliskt betingad genom
leverns förmåga att spjälka näringsmedel. Mineralanalys och helblodsanalyser kan inte
förklara elallergi. Elallergi hänger samman med stress, viktökning (Cu, zn, Fe jämte pesticider
har samma receptorer med kadmium och pb) och trötthet. Cu i blodet ökar konduiteten
(ledningsförmågan). Beryllium (4–5 kristaller) med Cu ökar ledningsförmågan tre gånger (70
för Cu).
Matsmältningen styrs av hormonsystemet (kolhydrater, fett, proteiner, mineraler, fibrer,
spårämnen, vatten, andning). Matsmältningen för proteiner börjar med hormonet gastrit.
Gastritet är systemets ”general”. Gastrit aktiverar HCL från magtarmslemhinnan. Gastritet
aktiverar därmed det inaktiva pepsinogen till dess aktiva form pepsin. Pepsinogen finns i
blodet. Pepsin är namnet bakom Pepsikola. Avslagen kola lindrar magsmärtor. För mycket
eller för lite HCL styrs av hypothalamus och hypofysten (jfr FSH, TSH, ACTH) i ett
feedbacksystem. Även tanke/känsla styrs hormonellt från hypofysen (magkänslor, nervositet).
Meditation, yoga och återbalanserar tanke med känsla.
Stressrelaterad fetma med glukos i blodet (hypofys, kortisol, glukos), vilket hämmar
fettförbränningen. Jfr diabetes med äpplemage hos män och ”päronform” hos kvinnor. I
slutändan metabolt syndrom som har sin grund i livsstilmönster med felaktig kost. Autonoma
nervsystemet påverkar matsmältningssystemet där gastrit är torpeden.
I 12-fingertarmen ökas pH med sekretin och bukspott till 8,8. Om 12-fingertarmen är för sur
uppstår diarréer eller reflux. Reflux regleras av mineraler som Ca, mg och K. HCL blir lägre
med stigande ålder.
En tarm kan inte behandlas över en månad. Man måste ändra strategi, finna en annan orsak.
Candida hänger samman med surhet och för högt sockerintag. Candidan är även buffrande.
Kausalitet
En man ringer Pekka och klagar på att han inte kan hålla maten. Ett kausalitetsschema
upprättas.
Metaller; Cu-brist som stressar matsmältningen?
Stress: tuggar inte maten, får inte igång spottenzymer?
Glukospåslag: kortisol, glykogen, lågt pH, mg-brist, surt. Enzymproduktionen hämmas?
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Störd pH-balans i njuren, rubbas elektrolyten? Svårighet för leverns proteinsyntes och
förmåga att ge specifika enzymer i matspjälkningen? Sjukvården är oförmögen till toxisk
analys. Dialys = rena njurarna. Ta zink som blockerar upptaget av Cu. Cu-överskott förgiftar
matspjälkningssystemet. Cu-överskott toxiskt som kadmium, pb.
Viktnedgång och dysfunktionell lever kan ej bryta ned peptider (aminosyror för
proteinsyntesen). Leverns oförmåga att syntetisera ger obalanser som kan vara svåra att
upptäcka. Problemet i allmänhet: peptider, HCL, tolvfingertarm, sekretin, tunntarm, galla,
lever samt K-vitamin i tarm för att syntetisera proteiner. K-vitaminer mäter av proteinstatus i
blodet och därmed är K viktigt för proteinsyntesen. Symtom på K-vitaminbrist: blåmärken,
blodbristningar. K-vitaminet är beroende av en fungerande galla. K 1 behövs för K 2 som krävs
för att tarmbakterier ska funktionellt generera K-vitaminet. K-vitamin (K 3 ) ger sjukvården
mot brännskador. Detta K 3 ges även till nyfödda. Elallergiker får brännskador.
Tjocktarmen suger upp vätskor. Om för mycket vätska, då diarréer. Bundet till vätskan är mg
och Ca. Epsonsulfat och mg-sulfat stoppar diarréer. Det räcker med 5 mg epsonsulfat. Är
maginnehållet löst, då mineralbrist på Ca/Na och mg/Ca.
D-vitamin viktigt för att det ska finnas vätska/vatten. D-vitaminbrist vid mineralbrist (enligt
ovan). D-vitaminet behövs för att bilda galla (se K-vitamin). Bilurbin är en restprodukt via
gallan till magsäck och bildas när röda blodkroppar bryts ned av mjälten. Symtom = gulnande
ögon. Mineralupptaget sker i tjocktarmen och är beroende av vattnets kristallinstruktur
(homeopatisk information). Oftast basbildande mineraler och D-vitamin. Vitaminer behövs
vid Ca, och P-upptag från tarm. Sedan D-vitamin för tyrosin.
För mycket stress ger leverhuvudvärk.
Vitaminer
Vitaminer är nödvändiga för din kropp, något som du själv inte kan tillverka. Ett system i
kroppen måste underkastas olika kriterier för att upptäckas och identifieras för behandling.
Tidigt var man inte på det klara med sådana kriterier. B-vitamin kunde exempelvis uppfattas
som hormon eller vitamin. B-vitaminer har dock en bred verkningsgrad och därför måste
symtomen defineras och identifieras för ett B-vitamintillskott. Aptogener är dock svåra att
identifiera till följd av kronisk status (underliggande obalanser över tid).
B-vitaminer ingår i ATP-produktionen med kolhydrater, fett och proteiner. ATP
(citronsyracykeln) ger nyckeln till hur makronäringsämnen med syre eller brist på syre bryts
ned för att hålla i gång kroppen (organ, vävnader, cirkulationssystem, hormon- och
nervsystem, katabolism, anabolism). Effekten har oxidativ stress som ”baksida”.
Främst använder cellen glukos för sin energi (hjärnan behöver glukos). Makroinäringsämnen
tas upp av slemhinnans enterotcyter och transporteras antingen med blodbanan eller med
lymfan till levern. Vitaminer, mineraler bryts ned och transporteras till levern med hjälp av
transportproteiner. Cellen har organeller med olika funktioner. Organellerna skapar strukturer
i ben och muskler och producerar allt vad organen behöver. Hur transportproteiner har
levererats är beroende på cellandningen (att syre har omvandlats till kemisk energi; kemisk
oxidation). Vi har dock fler bakterier än celler.
Cellens energi sker i mitokondrierna. Energin bryts ned (katabolt) av kortisol, GH,
testosteron, men byggs upp främst av insulin (anabolt av GH och aminosyror). Cellenergin är
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en dimma av O 2 och vatten. Cellen producerar proteiner, styrd av RNA/DNA (tRNA, mRNA
från ribosomer).
Därför äter vi för att cellen ska få sina specifika uppgifter och till slut kan vår kropp optimeras
med en god näringstillförsel och funktionella organ, vävnader, system och cirkulation.
Kost
Makronäringsämnen, exempelvis proteiner, spjälkas hela tiden som en process. Det finns ett
positivt återbildningssystem av döda proteiner, den s.k. proteasen. Även ett negativt system,
ubikvitinsystemet. Här måste proteinet först oxideras för att bli mogna. Sker inte detta, dör
proteinet (degeneration, cancer, ålderstecken).
Na/K-pumpen fungerar för att ta bort cellens slagg. Så även för funktionell aktionspotential
(svag elektricitet över cellmebranet). Obalanser för det senare kan ge myelinskador
(exempelvis MS). Så även arytmier och kramper med främst brist på K i nerv- och
hormonsystemen. Obalanser i Na/K-pumpen ger obalanser intracellulärt (K) och extracellulärt
(Na): elektrolytobalanser.
Träning bryter ned kroppen, vilket gör att kroppen ständigt måste göras starkare. Exempelvis
måste immunsystemets förmåga att läka ett sår ge mindre elastisitet för att kunna läka. Huden
är starkare runt såret än före sårbildningen.
Sköldkörteln TSH→tyroxin→tyrosin→T 4 →T 3 hänger samman med tridjonbildningen ur jod.
Närvaro av globulin och selen krävs för tyroxintransporten till T 4 →T 3 med tyrosin. Annars
rubbningar vid T 4 (under- och överproduktion). Jfr Basedows sjukdom. Rubbningen beror på
stress. Även radon pekas ut som orsak. Reproduktionsförmågan bryts ned vilket hämmar
proteinsyntesen. Urinsyran påverkar njurarna och därmed blodtrycket (renin,
angiotensinförloppet). Urinsyran är en belastning för kroppen.
Kolhydrater bildar glukos (glykogenförråd i muskler och lever som bryts ned). Kolhydrater
tar upp vätska och värme. Därmed ges mindre syre och andning kvävs (jfr att gå upp för en
backe och att återhämta andningen väl uppe). Glykogenförrådet tar 3–4 timmar. Ett gott
motionspass bör ta 30 min.
Vid fettförbränning åtgår mer syre och därmed förhöjd oxidation med fria radikaler. Kroppen
belastas vid fettförbränning. Springer man ofta och länge krossas de röda blodkropparna i
foten och energiförbränningen sker med fett för ökad oxidation. Därför krävs intag av
antoxidanter för att ”hjälpa” levern. Fleromättade fettsyror i cellmembranen är hårt utsatta av
fria radikaler. Proteiner ger lågt energivärde; fetter ett högt. Alla har olika proteinstrukturer;
det finns ingen generell kost för alla.
För mycket energi och lågt näringsintag ger fetma. Jfr metabolt syndrom. Kolhydrater kräver
mindre syre, mer energi. Vad som är ensidigt och överdrift är farligt. Kalorier förbränns olika
beroende på näringsämne. Således ej riktigt att räkna kalorier vid viktminskning. Koncentrera
dig på proteiner som inte jagar upp insulinet utan i stället dess ”ärkefiende” glukagon som ju
föredrar proteiner.
Fett
Omega 3 och 6, två modefettsyror som syntetiserar övriga fettsyror. Omega 3 syntetiserar
prostaglandiner (skickar signaler till vita blodkroppar att agera i immunförsvaret genom
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lymfsystemet). Omega 3 bra mot eksem och skyddar myelinet, sänker kolesterolet (lipider
som transporterar HDL, LDL). Människan har behov av dessa essentiella fettsyror. Linfröolja
har 17% omega 3, 51 % omega 6 och 32% omega 9. Helst i kapslar så att fettsyran inte
oxiderar. Fettsyran måste vara kallpressad. Flytande omega oxiderar och är i stort sett
verkningslös.
Steka i smör är det bästa. Margarin är ett mättat fett. Transfetter är härdade mättade fetter och
ytterst LDL-känsliga (överskott i kärl ger förkalkning, enligt den tveksamma
kolesterolhypotesen). HDL reducerar LDL (jfr E-vitamin). Omega bör tas i 4 kapslar (4.000
mg/dag). Fettsyror i idrotten tas kontinuerligt för att klara sig. Andning tar fria radikaler i
omlopp och immunförsvaret sänks.
Kolhydrater
Kroppen vill ha kolhydratet och intensiteten ökar. Motionera 30 min tre ggr/veckan. Inte
promenera i godan ro utan ”jobba på”. Pulsen är hjärtat kontraktionskraft (slagkraft). Vid vila
7–80. Vid 90 störningar (dålig kondition). Dålig kondition; kalla fötter, trötthet, dålig
cirkulation, högt systoliskt blodtryck; 150 och däröver. Träning får ned vilopulsen. Spannet
120–140 högst vid träning. Intervallträning det bästa för att få igång andningen som är
beroende av den basala ämnesomsättningen. Ju större muskelstyrka, desto högre basal
ämnesomsättning. Detta är nyckeln till viktnedgång.
Muskler drar glukos och förbränner fett, vilket ger viktminskning. Ju bättre andning (volym),
desto högre basal ämnesomsättning. Svettning är inte korrelerad till pulsen. Tränas mer än 20
min, då förbränns även fettet. Om det tränas mindre intensivt, då förbränns inte fettet. Träning
är viktigt. Hjärtsviktpatienter måste upp direkt efter operation och träna.
Viktiga parametrar för god hälsa genom motion: hög volymandning, kranskärl friska i anterior
dextra/sinistra och gott energiflöde i ryggraden. 10% av svenskarna tränar; 70% skulle inte
behöva uppsöka sjukvård om det tränas. Gå, gör vad som helst än att sitta utan rörelser.
Ensidig och överdriven träning är farlig vid kolhydratbelastning.
Regel: ut med kolhydrater, in med syre. Hjärtat står i syreskuld vid ansträngning (kippar efter
andan efter hård träning).
Vitaminer
Vitaminer är katalysatorer i metabolismen; de ingår i kemiska processer utan att själva
förbrukas. Vitaminer vid rörelse (springa, gå, dansa, klättra). Vitaminer är viktiga i
livsprocessen. Vitaminer är enzymer och utan vitaminer inga optimala kemiska reaktioner i
ämnesomsättningen. Vitaminer finns i djur- och växtvärlden och människan får i huvudsak
vitaminer från dessa riken. Vissa syntetiserar människan, exempelvis K-vitamin och Dvitamin.
Vitaminer är ett coenzym, vitaminliknande substans till 50% och 50% protein. Proteinets
uppgift bestäms av dess tredimentionella struktur. Vitaminbrist blir skadligt för kroppen,
eftersom proteinstrukturen förstörs. Enzymet får inte tag på vitaminet och enzymet kan inte
fungera optimalt. Således en biokemisk process som hämmas; livet är i fara. Det tar en viss tid
innan vitaminbrist upptäcks (främst B 12 ). Därför viktigt att förebygga och förse kroppen med
vitaminer.
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Exempelvis vid dekarboxylas som levern syntetiserar behövs B 3 , B 6 och folsyra samt B 12 .
Om inte B-vitaminerna finns bildas homocystein (aminosyra) som är direkt kopplat till hjärtkärlsjukdomar. Vidare kan inte melatonin och sertotonin bildas.
Mineralämnen är inte energigivande, men energistödjande. Allt har ett samspel. Intet i
kroppen är starkare än dess svagaste länk. Membranen drabbas av fria radikaler och celler kan
förstöras. Därför viktigt med antioxidanter, endogena som exogena. Antioxidantparadoxen:
fria radikaler med oxidation stödjer immunförsvaret, men attackerar detsamma. Fria radikaler
i oxidativ stess (SOD, perioxidas) är cancerogena.
Ibland uppstår därför autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret vänder sig mot kroppen.
Prostaglandiner med högt intag av omega 3 kan hämma det autoimmuna genom att stärka
tillförseln av vita blodkroppar. Fågelinfluensan lurade immunförsvaret. Därför denna rädsla
för ”influensor” i panepedimi (svininfluensan exempelvis). Immunförsvaret vid dessa
influensor angriper i första hand njuren och levern. Hönsägg höjer immunförsvaret.
Efter varje måltid belastas levern avsevärt. Ett råd för god hälsa är att gå halvhungrig.
Behandla levern (detox) för att få en antioxidant effekt. Sänka energiintaget och därmed sänks
leverns oxidativa stress (färre inflammationer). L-glutamin bra för leverrensning.
Fiber
Fiber håller igång magen. De är vattenlösliga, de har goda bakterier, avger syror som hämmar
cancer samt binder kolestereol vid gallbildningen. Gallpatienter har svårt att behålla fettrik
mat. De har därför höga kolesterolvärden vilket ökar risken för hjärtinfarkt. Viktig skillnad
mellan HDL och VDL. VDL är oxiderat (därav risk för förkalkningar). Högt NO och tillgång
till HDL (från levern) sänker LDL-nivån i blodet (lipoproteiner). God basisk kost, motion
likaså. Kolesterol är en indikator att kroppen har god fibertillgång.
Att operera blindtarm och mandlar försvårar immunförsvarets möjligheter att agera. Mandlar
är exempelvis viktiga vid prevention av lungsjukdomar. Människan har en överkapacitet. 5%
av hjärt-kärlförträngningen kan hålla stång länge mot stroke och infarkt trots 90%-ig
förkalkning.
70% av diagnostiserade sjukdomar hade varit onödiga om man hade motionerat dagligen.
Människan är det enda däggdjur som kan gå, springa, simma, dansa och klättra. Utnyttja detta.
Mikroämneskausalitet
Räkor intas och metaboliseras i fas l–3. Räkor innehåller mycket protein och i stället för att
blodet tar syre med hemjärn tar räkor upp Cu i ”blodet”. Därför är räkor starkt ledande för
energier (volt, ampère och motstånd).
Första spjälkningen (katabolism) i magsäcken: HCL och peptidbildning. Därpå i
tolvfingertarmen dipeptider (bukspott och sekretin, CCK) och i tunntarmen aminosyror som
förs ned blodet till levern. Ett transportprotein (CMF 1) tar Cu till tunntarmen. Cu tas emot av
en relevant receptor och förs in i tunntarmens slemhinnecell. Här upptas Cu av ett protein
(ACOX) till TGN (en organell). Cu förs sedan till levercellen med ATP 7A (coenzym) som
tillverkas som en cofaktor, dvs. en katalysator. Med ATP 7A förs sedan Cu exogent till ett
transportprotein (ceruloplasmin) och därpå släpps Cu in i blodbanan och går till de celler som
behöver Cu.
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Om ATP 7A inte finns så kan Cu transporteras in i blodbanan med albumin. Om inte det är
tillräckligt med ATP kommer Cu inte in i blodbanan och till vissa Cu-receptorer. Cu-brist och
Cu-förgiftning. Brist i blodbanan blir följden och förgiftning intracellulärt.
Av detta skäl behöver kroppen proteiner som ger specifika riktade funktioner hos enzymer.
Kroppen måste ha en god leverfunktion (proteinsyntes), en fungerande metabolism och viktigt
är att ta emot protein i kosten. 30% av födointaget måste vara proteiner. Annars fungerar inte
enzymsystemet. Cu behövs inte. Finns tillräckligt i miljön. Inget kosttillskott med Cu. Cu
utsöndras naturligt med gallan. Om Cu i urinen, då överskott på Cu. L- glutamin aktiverar
proteinsyntesen (Hepamax). Ögonring vid Cu-överskott. Cu är viktigt för immunförsvaret och
för hudbildningen.
Proteas, ett buffrande proteinsystem. Jfr ubikvintetssystemet.
Antagonist = motståndare. Synergist = rörelse med (samverkande). Antagonister kan vara
fulla eller partiella. Alla ämnen har sina unika strukturer i cellen för specifika syften. Två
ämnen kan binda varandra (zn, Cu) med rejäl ökning för det ena ämnet. Exempelvis Cu 5 mcg
till 150 mcg-effekt som synergist till zn. I kosten finns redan balanserade synergister och
antagonister.
Cu och mg är både synergister och antagonister. Synergister är 1 + 1 = 3, 4, 10 etc.
Exempelvis är B-komplexet en bred synergi som ökar B 12 :s kliniska effekt. Lägg sedan till
bioflavonider och effekten ökar dessutom. Ta som tillskott ett äpple och den kliniska effekten
blir större. Så även fytonäringsämnen.
Man kan inte patentskydda organiska ämnen. Därför försöker läkemedelsindustrin att isolera
vissa organiska effekter hos en fytoört med syntetika. Därefter patent. Grunden för
patenthysterin är ginko som har 200 olika synergiska effekter. Här har de skilda effekterna
patent. Men uppgiften var omöjlig att patentera det synenergiska. Man har då tagit enklare
syntetiserande aminogrupper som tryptofan. Detta syntetiska tryptofan är betydligt starkare än
det organiska. Jfr socker och aspartam.
Ligan ett ämne som har anpassat sig till en receptor. Agonist = binder ihop utan att blockera
en receptor.
C-vitaminet är nästan alltid synergiskt. Oftast vid tillskott. En just ”kille” som passar in i de
flesta sällskap. Höga doser av B 12 för länge ger brist på Cu, mg och zn.
B 12 -brist
Först 2.000 mcg (2 tabletter/dag; middag/kväll). Hänsyn till synergin. Ge B-komplex. Även
D-vitamin (under mörka tider): 50 mcg. Na via maten. B 12 -brist behöver inte vara allmänt.
Bristen måste fastställas (t.ex. hos veganer). Bristen ger trötthet och syrebrist.
Ge även synergetiskt Ca, 1.000 mg, dvs 1 tablett/dag. Risk för kramper. Ta även mg 500
mg/dag. Kanske K 400 mg. Ta hänsyn till det antagonistiska till A, dvs. mg, K, zn.
B 12 -brist ger kramper, brist på mg. Kolla biverkningarna hos B 12 . Liten dos antagonister kan
stoppa dessa biverkningar.
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1.000 mcg folsyra ger en synergisk effekt. För höga doser folsyra blir antagonistisk.
Folsyrabrist ger missfall. 13 missfall i England och läkaren kunde konstarer en folsyrabrist!
Folsyra, ofruktsamhet. Lågt pH. Åtgärda med vitaminer. Allt liv måste ha ett optimalt pH.
Kontrollera därför alltid pH.
Ockhams rakkniv: ta alltid den enklare förklaringen framför den svårare. Fungerar inte detta,
ta kompletterande förklaringar (ett felsökningsschema). Mg/Ca är bra mot stress. B 12 kräver
en intrinsic faktor, ett protein i magsäcken. Detta protein bildas i tunntarmens
slemhinneceller. Gardera mig mot intrinsic faktor med en vitamintablett. Vid magkatarr, ge
basiska substanser. B 12 har 95%-ig antioxidanteffekt.
60% har B 12 -brist. Använd B 12 och behandla med Cu. Bristen hos rökare ger toxiner som
blockerar syreupptaget (kolmonoxid ”väljs” framför syre). Bly har en stark attraktionskraft
vid receptorer och slår ut synergister och antagonister. Cu har ett antal antagonister. Cu
blockerar C-vitamin, men C-vitamin blockerar inte Cu. Om man äter mycket C-vitamin är det
tveksamt om Cu-brist uppstår.
Viss rationalisering. Cu är antagonist till mg, men det blir mg-brist. Ta bort Cu. Så även K. Ta
ett basbildande medel, noacid, i stället. ACE-hämmare med dieuretika måste ha ett K-tillskott.
Noacid och ostopocid balanseras med Na/K. ACE är en funktion som vid receptorerna
dämpar högt blodtryck genom att fånga in renin-angiontensin ll-reaktionen. Var försiktig med
ACE-hämmare som med sikt ökar K. Kalciumantagonister hämmar utflödet av Ca i blodet,
vilket ger artärstelhet som i sin tur höjer blodtrycket. Cu-brist försurar benstommen, stressar
avgiftningssystemet och ger järnbrist. Zn-brist kan vara Cu-överskott.
Doseringar
Kontraindikation ger B 12 -brist (trötthet, kramper) i absolut mening. Så även i relativ mening
med en försiktighetsprincip. Indikation = skäl. Interaktion = samverkan. K-vitamin har direkt
interaktion med waran. K-vitamin med vitamin C. Waran ger en abstrakt kontraindikation. Kvitamin hämmas av waran (K-vitamin har protrombin som förstadium). Välj trombin framför
waran; protrombin syntetiseras i levern. Koaguleringen är beroende av acetylsalicylsyra.
Waran ger inre blödningar, jfr råttgift. Waran är försurande. Toxisk dos ger biverkningar som
syns som brist (näsblod). Mg är blodförtunnande.
RDI (livsmedelsverket; undviker bristtillstånd); rekommenderat dagligt intag. Exempelvis jod
i salt och i bröd. Struma uppstår vid jodbrist. Dock dubbelt skäl att äta vitaminer. Kosten har
blivit sämre och att livsmedel inte längre berikas. Detta förklarar uppkomsten av sjukdomar.
Så även depressioner. Ingen klinisk effekt av att undvika bristtillstånd (patologisk).
ODI är ordinerat dagligt intag. Det finns inga fastställda normer för RDI och ODI. TDI är
terpeutiskt dagligt intag. Vid C-vitamin mellan 1.000 och 30.000 mg.
Relativa kontraindikationer: antibiotika mot allt som är basbildande (mg, Ca, K). Drick inte
mjölk, eftersom mjölk har Ca.
Effekter vid B12-brist
Dosering bygger på 70 kg kroppsvikt. Barn doseras ej. Tänk på äldre ”tunna” damer.
Överdoseringar ger trötthet som biverkningar, dvs. över 2.000 mg. 1.000 mg kan samarbeta
med synergister och antagonister. 2.000 mg är behandlingsnormen.
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Problem med lagstiftning. En tonåring kan väga lika mycket som en 8-åring och omvänt.
Adaption= ett visst antal kriterier för adaptation. Om det har behov, så en effekt (rosenrot).
Kanske en för låg dosering? Vid förhöjd stress ger rosenrot effekt. Annars inte. Över 40%
effekt är det inte placebo. 80% är oftast riktmärket.
Lagstiftning
Konsumentverket: marknadsföringslagen. Utdelar vite.
Läkemedelsverket: granskar läkemedel.
Socialstyrelsen: granskar innehavare av legitimation. Universitetsutbildade läkare och
sjuksköterskor. Lex Maria, exempelvis. Kvacksalverilagen ger gränser mellan legitimerad
”skolmedicin” och den alternativa medicinen.
Marknadsföringslagen: undvik skolmedicinska termer. Tala om att utbilda, ge stöd, undervisa
om något. Hänvisa till att andra har tyckts sig bli bättre. Använd engelska: detox i stället för
avgiftning. Däremot får man säga vad man vill, enligt tryckfrihetslagen. Dock om det sagda
ska säljas träder marknadslagen in. Välj två hemsidor med olika org. nr där den ena
informerar om den produkt eller tjänst. I allmänhet behövs ingen marknadsföring om du ger
stöd till nöjda kunder. Djungeltrumman är bäst.
Fel mot marknadslagen ges en juridisk bedömning. Spikmatten till vite av 750.000 kr. Dock
intjänade 3,5 milj. kr.
Kvacksalverilagen är negativt formulerad. Man är inte kvacksalvare förrän man har brutit mot
lagen. Lagen infördes i slutet av 1600-talet i samband med häxprocesserna. I Sverige
begränsar lagen terapeutens arbete. Inte i Norge. Där ges också universitetsutbildning av
exempelvis homeopater. Dock måste läkare konstatera att i grava fall prognosen är dyster för
att det alternativa kan ”ta över”.
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Mikronäringslära vid Egenvårdspoolen 5–6 mars 2010
När en klient känner att han mår bättre efter ett terapeutiskt ingrepp vill han ha mera av
”varan” direkt. Det gäller att dämpa detta ”ha-begär” och påpeka att kroppens självreglerande
läkning tar tid (och som kroppen bäst vet; kanske 3 månader). Det är således olyckligt att en
terapeut ger mycket av samma slag under kort tid. En annan fara är att terapeuten är osäker
och vill gardera sig genom att ge mera eller att ge andra vägar än huvudstråket. Tänk på
fjärilseffekten och less is more.
Parkinsons, epilepsi och Alzheimers är endokriniska brister i ett degenerativt tillstånd.
Egentligen ett kommunikativt brott mellan hypotalamus och hypofysen som försvårar
cellkommunikationen. Den troliga mineralbristen som ger upphov till denna bristande
kommunikation är Ca och mg. Så även brist på aminosyran taurin. Jfr E-vitamin och B 2 .
Läran om mineraler och spårämnen är en lära om det periodiska systemet. För oss är det
främst viktigt att lära oss de basiska mineralerna Ca, mg, Na, K. Vidare basiska är mangan,
kisel, bor. Svavel är dock syrabildande eftersom svavel finns i proteiner (och därmed i
aminosyrorna). Det primära grundämnet är dock syret. Exempelvis botar singletsyre
hjärntumörer. Pekka berättade om en person, Balkendorf, som bar en mössa och i denna
mössa fanns en behållare med singletsyre. På så sätt kunde B. hålla borta sin hjärntumör.
Syret är det primära näringsämnet i kosttillskott. Syret är slutligen beroende av en hel del
viktiga funktioner som gasutbyte, energiproduktion. Syret i kroppen ger upphov till
inflammationer vid surt tillstånd (oxidativ stress).
De viktigaste basiska mineralerna är Ca, Na, mg och K. Järn är ett spårämne . Dessa samtliga
finns mycken forskning omkring. Inte så mycket om Ki och mangan. Elektrisk ledning kan
mätas i reaktivitet för mineralen. Därvidlag är volt (energifält som kännetecknas av ström),
ampère (strömstyrkan) och resistens (motstånd). Samtliga dessa tre ingår i Ohms lag.
Mineralens konduiktivitet beror på materialets ledningsförmåga. Exempelvis har kvicksiliver
(hg) lägre reaktivitet (ledningsförmåga) än Cu. Silver har den största ledningsförmågan.
Elektrongolvet räknas ut med metallens bindningsförmåga till andra metaller. En tungmetall
som bly (pb) kräver således mycket mera av basisk kraft för att neutraliseras (bas = H+; syra
= H–). Av detta skäl binder pb till sig syre i blodkropparna. Det krävs mycket energi (joner)
för att frisätta den skapade platsen.
Kalcium (Ca)
bisköldkörteln (PTH) (D-vitamin)
albumin binder Ca i blodet. Om ej Ca-joner (fritt Ca)
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njurar (reningsverk)

kalcitonin (måste finnas D-, och K-vitamin).
Omvandling till kalcitonin sker i levern. Kalcitonin
hindrar att Ca går ur skelettet.

Rubbad saltsyra i tjocktarm kan genom PTH tömma Ca ur skelettet (lågt Ca trivs
i sur miljö)
Hypo = under (brist), hyper = över (överskott). Suffixet –emi kopplas till blodet.
Hypokalcemi betyder således för lite Ca i blodet (Ca är joniserat i blodet, men kan även
bindas till transportproteinet albumin).
Ca är ett tveeggat svärd. Vi vet mycket om Ca:s metabolism. Det är negativt för kroppen med
för mycket Ca (hyperkalcemi). Njuren kan inte filtrera vid glomereus Ca i tillräcklig mängd
till följd av svag ämnesomsätning eller belastningar. Det uppstår Ca-brist som kompenseras
med att PTH utsöndrar Ca ur skelettet i form av joner.
Dessa joner ger avlagringar i leder och i artärer. I det senare fallet bildas arteoskleros som
höjer blodtrycket. Blodtrycket står således i samband med njurfunktionen och kalciumupptag
genom PTH. Ca blir m.a.o. felplacerad i systemet genom njursvaghet med svåra
konsekvenser. Det är viktigt att hålla kontroll på Ca i vegetabilier och mejeriprodukter som
neutraliserar med syra Ca:s bas. I slutändan är mjölk den främsta syrebildande produkten.
Lågt Ca ger lågt blodtryck.
Kroppens Ca-upptagningsförmåga styrs av Ca-behovet. 99% finns i skelettet. PTH är som
ovan nämnts en regulator vid njurens primära filtreringen (Bowmans kapsel) och återupptaget
i tubili (den sekundära filtreringen). pH-värdet i blodet är extremt känsligt med fina
marginaler. Påverkas blodet i sur riktning hämmas njurens reningsförmåga. Somt går ut i
urinen, somt ur huden och ur andningen. Men mycket stannar kvar i blodet (Ca-joner) som ger
stelhet i leder och i artärer.
Motsatsen till PTH är kalictonin som för Ca tillbaka till skelettet. Härvidlag krävs både D-,
och K-vitamin. Notera att K-vitamin inte bara har en koagulerande och proteinstabiliserande
effekt.
Den rikaste källan till Ca är mineralsalt och chips. Rött vin och chips är goda antioxidanter.
Livsmedelsverket har tabeller om näringsämnen och deras källor. Ca är inte värmekänsligt till
skillnad från mg.
Ca upptas primärt i tjocktarmen och en fungerande matspjälkning är ett krav för en god
ämnesomsättning. Kosten bör således uppfattas som en grundförutsättning för ett fungerande
saltsyreupptag. Jfr brist på vissa enzymer om inte proteinets 3-gradiga struktur kan brytas ned
av HCL till peptider (peptidläckage blir följden genom inflammerad tunntarmshinna).
Njurarna kan påverkas av läkemedel. Eller av genetiska effekter. Störning märks på äggvita i
blodet (svag filtrering i Bowmans kapsel). Njurarna kan klara av det mesta genom buffring,
urinsyracykeln och gasutbyte. Ges bikarbonat från bukspottskörteln blir det enklare för njuren
att höja pH. Tecken på svaga njurar är högt blodtryck, mörk under ögonen, skadade
epitelceller. Jfr Cu-överskott som ger ringar under ögonen.
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D-vitamin styr både PTH och klacitonin. Under vintertiden (jan.–feb.) sker ett Ca-läckage,
vilket beror på D-vitaminbrist. Depåerna fylls på under soliga vårdagar. I Karthago (Tunisien)
finns mörkhyade människor med blåa ögon. Tidigare under 400-talet vandaler från de
nordiska länderna. Hyn har färgats med sol, men det epigenetiska arvet från Norden har
bestått under alla dessa år.
Ca finns bundet till albumin (transportprotein). 50% i albumin och 50% fria joner.
Det finns ingen magic bullet som löser ett hälsoproblem. Allt är i jämvikt och denna jämvikt
har olika balanser inom sig. Kroppens balans är beroende av den svagaste obalansen. Hälsan
är en intrikat kombination av många olika faktorer. En viktig förutsättning för terapeuten är
grundläggande kunskaper om biokemiska förlopp och förståelse och empati för patienten.
Alla har olika bakgrund, olikt genetiskt arv och måste behandlas individuellt. Det finns inget
protokoll att slaviskt följa. Möjligen rekommendationer i det ena eller andra fallet.
Anamnesen är viktig, exempelvis vilka läkemedel som tagits, klientens egen berättelse och
läkarjournaler.
Ny forskning visar att kroppen enbart tar upp 1/3-del av Ca. Orsaken är mag-tarmproblem
(dålig tarmflora med binjurehormoner, tungmetaller, pesticider; industralisering med kemiska
tillsatser; rafinering med svampar; process med dåligt näringsinnehåll), stress och nedkörda
binjurar. Ca är viktigt för många hormoner och en hormonrubbning ger svängningar i humöret
och känsla (ångest, depression). Ca samt mg och B-vitaminer är viktiga mot kronisk trötthet
(utmattningssyndrom). Så även mot led- och muskelproblem, vilket är den främsta orsaken till
sjukskrivning i Sverige. Stressen påverkar kroppen rent fysiologiskt (hormon- och
nervsystem).
Det viktiga Na/K dräneras ur kroppen. Salthysterin är en viktig orsak. Kroppen behöver Na
och detta Na måste balanseras med K. Annars muskelskador, nervkramper och svullnader.
Insulin håller kvar Na i njuren, varför blodtrycket höjs. Vi måste dricka vatten, men med
måtta. Ett test är att dra upp huden på översidan av handen. Faller skinnet snabbt ned efter att
ha släppt skinnet så tyder det på torka. Då ska vi dricka vatten. Torka kan temporärt bero på
alkoholintag och kaffedrickande.
Ca är nödvändigt för signalsubstanser i hjärnan. För blodets koagulering, för jämnt blodtryck.
Stress höjer blodtrycket genom hyperkalcemi i blodet. Ca omsätter Fe. Ca ger god hjärtrytm.
Ca-brist ger kramp i vaderna. Ca är nödvändigt för cellstrukturen (kommunikation mellan
cellerna). Ca är bra för B 12 -absorption. Om Ca-brist ges anemi, värk och trötthet. Denna
vitaminbrist ger dålig tarmfunktion. Ursprungligen uppfattas B-vitaminer som hormoner.
Ca har 13 koaguleringsfaktorer och trögflytande blod ger upphov till proppar vid Ca-brist. Ca
ger hjärtat ökat syreupptag. PTH ger balans i vävnaderna i cellstrukturen.
Ca-brist ger rubbad tillväxt, rakitis, tetani, sjukdomar i tandköttet (inte bara C-vitaminbrist!),
bortfall av muskeltonus. Tetani = muskelkramper, ansiktsstickningar. Ca-rubbningar kan
kompenseras av Na/K längre ned i systemet för en god aktionspotential genom axomen.
Nötter är bra i alla sammanhang. En näve nötter/dag och du har fått i dig allt som kroppen
behöver av essentiella näringsämnen. Hypertoni beror på njurfel, stress och Ca-läckage
(artroskleros). Blodkärlen täpper igen och hjärtat måste öka sitt tryck. 5% av orsaker till
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hypertoni är känt. 95% är okänt! Man bör se differensen mellan höger och vänster arm och
differensen mellan systoliskt och diastoliskt tryck för att bättre kunna åt orsakerna.
Acetylsalicylsyra och fettsyror påverkar prostaglandiner som i sin tur skickar vita blodkroppar
till att hämma inflammationer, men även attacker från autoimmuna sjukdomar. Fettsyran har
här en oerhört viktig roll. Inflammationer i sura vävnader med oxidativ stress. Tillståndet
definerar cancer, enligt nobelprislitteratur från början av 1930-talet.
Cancer beror på stress av extentiell karaktär. 1.800 cancerpatienter frågades om
orsaken/bakgrunden till cancer. 85% svarade att de befann sig i en hopplös situation som de
inte kunde ta sig ur. Exempelvis skilsmässa, en näras död eller sönderfallande ekonomi.
Tankens kraft är här avgörande. Kroppen tar emot 500 triljoner intryck. Av dessa sållar den
rektulära formationen ut 100.000 intryck som går in i hypotalamus som sorterar information
till bl.a, hypofysen som sedan styr hormonsystemet, nervsystemet med direkt effekt på
immunförsvar, organ och vävnader. Tänker vi på cancer. Ångest/panikångest är oftast ett
förstadium till svåra sjukdomar. Så även depressioner. Jfr hjärtinfarkt. Så påverkas
hormonsystemet och därvidlag nervsystemet, immunförsvaret etc.
Ca-terapi: växtvärk (ont i benet), hypertoni, muskelkramp, sömnlöshet, stress. Lågt blodtryck
ger yrsel och trötthet jämte låg puls. Ett starkt hjärta ger få rejäla kontraktioner som avslöjas
genom en låg vilopuls och snabb återhämtning efter en fysisk ansträngning. Motion är allra
viktigast för att få ned blodtrycket. Motion tar inte tillbaka åderförkalkning. Motion vidgar
blodkärlen och ökar basalomsättningen (god kondition), vilket underlättar för hjärtats
kontraktioner och därmed ges lägre blodtryck.
Proteinsyntesen gör det möjligt för nervsystemet, hormonsystemet att skapa biokemiska
reaktioner som du har. Din reaktion markeras fysiologiskt. Frisättningen av adrenalin/kortisol
vid uppkommen stress/fara ger en frisättning av sköldkörtelhormoner som värmer kroppen,
könshormoner som stärker aggressiviteten (främst testosteron), blodet rusar från ytan till
organen, insulin höjer blodsockret. Vi är beredda till aktion.
I ett ögonblick då matsmältningen inte fungerar och att proteinsyntesen är försvagad ger inte
metabolismen förutsättningar för en sådan laddning. Binjurar sviktar (stresshormon,
könshormon), sköldkörteln försvagas (underfunktion), insulinet når inte fram till cellen,
energin försvagas, depression. Nervositet i kroppen aktiverar urinproduktionen;
kroppsmineraler dräneras. Sympatikus trycker ned parasympatikus som ger sömnlöshet,
depressioner. Serotonin/melatonin försvagas. Belöningssystem (dopamin) blir alkohol, hög
musik, kaffedrickande, utlevande livsstil, vilket ytterligare försvagar kroppen.
Dolomiterkalk är inte bra, eftersom kroppen har svårt att metabolisera detta kalk. Mg-brist ger
yrsel, kramper. Mg blir toxisk vid njurproblem. Dr Schultzers salt bra vid Na/K (få igång
aktionspotentialen).
Elektrisk ledningsförmåga: 1, silver; 2, koppar; 3, guld; 4, aluminium; 5, beryllium.
Elkänsliga bör ta Ca, mg, Ki och Na. Ca ger god ledningsförmåga i nervsystemet. Cadoseringar 1.200 mg/dan. (RDI inget problem). Snarare ett metaboliskt problem på grund av
dåligt upptag. ODI (förebyggande) 400 mg/dag. Aldrig rent Ca på grund av relationen till bl.a.
mg. Optimalt 2:1, dvs. Ca 200 mg/dag för mg och 400 för Ca. TDI 400–2.000 mg/dag. Ca har
antagonister. Märk att läkare ger rent Ca-tillskott. I K/Na ej, eftersom det finns mycket salt i
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maten. Om Ca-upptag enbart, uppstår mg-brist. Jfr kramper, arytmier. Antagonist til Ca är B 3
som motverkar Ca. B12 hämmar även mg. Basiska mineraler är bäst på kvällen; ger lugn och
ro (goda sömnpiller). Vid Ca-antagonister; dela upp Ca 2 ggr med 3-timmars intervall. Går
man på levaxin bör en sådan delning rekommenderas.
Ta kontakt med läkare vid anamnes. L-glutamin är viktig för proteinsyntesen. Globulin är en
viktig transport (protein) för tyroxin. Diabetiker bör få mycket basbildande mineraler (grön
mat). Så även krom. Dela Ca/mg med kolesterolverkande läkemdel och kramper undviks.
Magnesium
Mg har en högre grad av värmekänslighet än Ca. Vid uppvärmning kan 75% av mg
exempelvis försvinna. Uncle Ben´s har genomgått raffinering där 75% av mg redan avgetts.
Kokas detta ris finns ju knappt något mg kvar. Akut mg-brist ger myrkrypningar och
hjärtarytmier, exempelvis. Mg är en färskvara som måste ständigt fyllas på. Upptaget är 70–
80%. Drick gärna potatisvatten, låt kyla över natten (gammalt mg-recept).
Njuren reglerar mg och mg-förgiftning förekommer mycket sällan. Regleringen är således
effektiv vid en frisk njure. 9.000 mg/dag är TD. Mg har ett jonförhållande till Ca, 1:2.
Översyrlighetsproblem behandlas med mg/Ca. Ca-läckage 400 Ca mg/dag och 700 mg/dag
mg. Brister ger kramper, stel muskulatur. RDI 350 mg/dag.
Mg är en viktig del i den biokemiska processen. Viktig för nukleinsyra (DNA, RNA),
proteinsyntes, vasopressin, ATP-energi, kroniskt trötthet. Numera mg-ATP för att visa mg:s
stora betydelse i citronsyracykeln. Mg/Ca balanseras med Na/K. Mg binder Ca och ger
indikation på mg-brist. Mg behövs för överföring av nervimpulser, muskelsammandragning,
avslappning, hjärtats muskulatur.
Alla processer är från början degenerativa. Vanligt med mg-brist hos äldre och alkoholister.
Lagren töms därvidlag. Äldre dricker också mer alkohol i dessa dagar. Degenerationen
bekräftas av sinuskuntan vid obduktion. Denna knuta kallas även mg-knutan. Brister som
skapade villkor för främst infarkt. Hjärtat får nämligen vid mg-brist en sämre kapacitet genom
att syretillgången minskar. Dessutom försvåras tillståndet med lägre cirkulationskraft.
Anorexia. Utgångsläget är nervoisitet (biokemiska processer i hormonsystemet). Denna
hormonrubbning skapar en förändrad kroppsuppfattning som ger fysiologiska effekter.
Således: först en tanke som ger depression till följd av hormonrubbningar som i sin tur ger
fysiologiska effekter. Jfr hyperaktivitet hos barn (ADHD; en mg-brist). Aspartam dränerar
kroppen på mg. Tics en följd av mg-brist. Så även högt blodtryck, diabetes,
cirkulationssvårigheter och arytmier.
Gingo biloba, aloe vera, rosenrot och ginseng ger gott mg-skydd. Gott även mot tinnitus som
är en mg-brist (stress ger hörselnedsättning; signaler kommer inte fram). Efter en
ansträngande dag på jobbet i ett tyst rum hörs ett missljud i örat. Det är stress som påverkar
hörseln (störd aktionspotential). Så även en cirkulation i försurade vävnader och organ. Enligt
KI finns ett klart samband mellan emotionell stress och tinnitus. Inte enbart ljudstörning.
Mg är toxisk för njursvikt.
Källor: råris, sojabönor, nötter, jäst, fullkorn, choklad, annanas. Fullkorn innehåller allt vad
kroppen behöver. Surdegsbröd är bra.
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Terapi: njursten, astma, osteoporos, depression, ångest, kronisk trötthet, fibromyalgi, grön
starr, diabetes, sinnesslöhet, migrän, inflammerat tandkött, högt kolesterol, vissa hörsel- och
prostataproblem och mensrubbningar.
I Jönköpings län läggs 500 milj. kronor på feldiagnostiserade patienter. Främst att behandla
läkemedelsbiverkningar. Nanovetenskap blir troligen räddningen. Små energier som ger
kroppens självreglerande krafter en knuff (fjärilseffekten). Kraftfull syntetika tillhör ett annat
förgånget sekel med rötter i äldre biokemi. Sjukdomar ansågs vara invasioner utifrån som hårt
och snabbt måste bekämpas. Luftburen tox som tungmetaller anses dock vara ofarligt, trots
”anfall” utifrån.
Alla medicinska tester är tentativa. 80% av alla diagnoser ställs i ett möte med läkaren. Vissa
läkare kan lukta sig fram till en diagnos. Således är patientens berättelser jämte läkarens
intuition oerhört viktiga för en diagnos. Det gäller att leta efter symtom och finna det rätta
som skapar djupare obalanser. Var noggrann med dokumentationen. Det gör det möjligt för
dig att utveckla din professionella kompetens.
Mg gör blodet mindre flytande och får inte ges till waranpatienter. Hjärtklappningar tyder på
mg-brist.
RDI 350 mg/dag. Behovet täcks av näringsupptaget. ODI 200–600 mg/dag. TDI 500–1.000
mg/dag. TD 9.000 mg/dag. Akuta symptom på TD är illamående. Rikligt med mg får fart på
magen. B 12 är en antagonist och ger indikationer på mg-brist. Så även indikationer på
magtarm och benmärg. Har man börjat med B 12 -injektioner kan man inte sluta. Mg är ett bra
sömnmedel.

Kalium
ODI 1.800–2.000 mg/dag. RDI 400-800 mg/dag. TDI 400–5.000 mg/dag. TD 18.000 mg/dag.
Njurar filtrerar K/Na-balansen (elektrolyter). K tas upp i tjocktarmen. K är en essentiell
mineral. Vi vet lite om K i relation till Na. Skolmedicinsk uppfattning är att K lagras i celler
(ICV). Det är svårt att mäta K i blodet där K är 300 ggr färre än ICV. God
upptagningsförmåga (90%). Na och B 6 underlättar upptaget. Det primära upptaget går till
njurarna där filtrering och sekretion pågår (glomereus/tubuli). Hypokalemi regleras genom att
K frisätts från cellerna. Hypokalemi ger högt blodtryck. K finns i bananer. Njursvikt kan inte
ta K.
K samverkar med klor för att bilda elektrolyter som producerar kroppselektricitet. K är
involverad i dessa processer som ett viktigt villkor för mikrobiologisk funktion. Signalerna
måste överföras till sinusknutan. K finns i energiprocesserna i cellen för att bilda nukleinsyror
och proteinsyntes (kroppsstrukturer och muskler).
K är viktigt för vätskebalansen och i blodkropparnas gasombyte med alveolerna. K
strukturerar cellens inre. K har en cancerpreventiv verkan. K är relevant vid hypertoni. K
aktiverar enzymer i energiproduktionen (cellens). Viktiga funktioner har således K.
Avrättning i USA med höga K-värden. K används för att behandla cancerpatienter.
Källor: avokado, bananer, fullkorn, nötter, gröna bladgrönsaker.

190
K-brist: en benägenhet att samla vätska. Saltintag ger K-brist. Svettningar tyder på K-brist.
Det bör finnas mg med i K-terapi. ACE-hämmare (blodtryck) har K som kontraindikation.
Man bör lägga till dieuretika då risken för K-ansamlingar är mindre. Ge örtmix för att säkra
K-nivån. Skydda njuren med uvimax. Se upp med waran som ger svåra utgångslägen för
terapi i allmänhet. Man får inte förändra kosten hos en waranpatient. K är antagoniskt mot Ca.
Jfr B 3 mot Ca.
Natrium
Basbildande mineraler och spårämnen är Ca, mg, K, Na, Bor, Ki och mangan. Si är
syrabildande (finns i aminosyror). Dessa basbildande mineraler upptas i tjocktarmen och
kopplas därför till vatten. Utförsel i urinen. Anfoterisk = anpassar sig till basisk miljö.
Natrium – aldosteron. I ECV 50% Na, i ICV 50% Na. RDI 500 mg/dag. TD 12.000 mg/dag.
Salt är viktigt som näringsämne och är saltlösligt (leder elektricitet, en elektrolytisk
förutsättning för blodsalter). Saltet tas upp i tunntarmen och tjocktarmen. Saltbrist är relativt
ovanligt (hyponatremi). Det som styr Na i olika processer (främst vätskebalansen) är
aldosteron. Hypernatremi ger hyponatremi som ger större vattenintag och viktökning.
Natrium har en god relation till K (överskott av K). Na/K-balans är därför det bästa sättet att
gå ned i vikt. Minska kostintaget så minskas även saltintaget. Vätskeförlust blir följden. När
denna balans har uppnåtts blir det svårare att gå ned i vikt. Andra metoder skall in som
livsstilsfaktorer och motion.
RDI 500 mg/dag. En vuxen har 100 mg/dag (5–15 g/dag). I allmänhet 7 g/dag som
rekommenderas. Dock ett rejält överintag generellt sett. 90% går ut i urinen. Na regleras av
aldosteron som förhindrar hyponatremi. Aldosteron regleras av njurarna. Na-förlust via
svettning, avföring och urin. Na finns 50% i kroppsvätskor och regleras med osmotiskt tryck i
njuren. Na har stor betydelse för värmeprocesser (jfr sköldkörtelns funktioner).
Vätskeregleringen låter anpassa kroppen till varmt och kallt klimat. Na upprätthåller även
salt/syra-basen. Ett ökat tryck ger högre filtreringshastighet i glomereus, vilket leder till
kalciumläckage (stress).
Fysisk träning är det starkaste medlet mot hypertoni. Salt har svag relevans för hur hypertoni
uppstår. Däremot bör inte salt tas in i större mängder vid hypertoni, eftersom
regleringssystemen nu har ställt in sig på obalanser. Salt jämte högt insulinpåslag ökar
benägenheten till hypertoni och kvarhåller densamma när den väl har slagit till.
Belastningen via motion skapar nya stamceller som på ett bättre sätt reglerar
hjärtverksamheten. Hjärtats muskler styr denna verksamhet. Signaler till hjärnan följer
regleringar i blodtrycket (ATH). Om människan inte motionerar över längre tid som species
anpassas systemen och hypertoni blir hjärtats svar att klara av cirkulationen.
Na/K upprätthåller membranpotentialen som i sin tur är en förutsättning för ATP-produktion
via citronsyracykeln. Na är nödvändigt för saltsyra-balansen och nyttjas för
nervpulsöverföring. Na absorberas till 100% genom födointag.
Na-brist; håliga ögongropar, muskelsvaghet, yrsel med lågt blodtryck, viktförlust, lätt feber,
muntorrhet och elektrolytrubbningar. Hormonella rubbningar uppstår vid stress
(saltbalansrubbningar) som ger utsöndring av vasopressin (peptidhormon som styr blodvolym
och blodtryck) och binjurehormoner. Hjärtmuskeln får först info om infarkt. Denna info
föregås av ångest, vilket är en hormonell rubbning där tanken påverkar ett fysiologiskt
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förlopp. Panik frigör adrenalin, ökad andning, ökad Co 2 samt därmed rubbad kolsyresyntes.
Allt dessa ökningar vid panikattacker kan bero på mineralobalanser (Na/K-pumpen, Ca-mgrelationen).
Första symtomet på belastas lever är depression (”hetlevrad”). Ödem hänger samman med
hjärtats kontraktion. Blir kontraktionen i högre frekvens och svagare kan inte hjärtat pulsslag
nå de yttersta blodkärlen. Ett förändrat osmotiskt tryck för vatten in i blodkärlen. Så
småningom hjärtsvikt.
Det är sällsynt med Na-brist. Men Na-brister kan ge upphov till olika obalanser som
hjärtsvikt, havandeskapsförgiftning och njursjukdomar.
Källor: selleri, maskrosblad, spirulina, klorella. Klorella är en alg som innehåller mycket
näring. Dessutom omega 3. Na är en elektrolyt som med joniseringar kan förändra
aktionspotentialen. Störningar leder till att vissa processer hämmas, vilket kan ge lungcancer
genom att gasutbytet störs i hjärtats lungkretslopp.
Kisel
Kisel har betydelse för syra-basrelationen. 1:a stadiet är total balans (nyfött barn). 2:a latent
surhet när kroppen belastas men där buffringsförmågan är god (andning, svettning,
jonisering). Symtom med stela leder kan dock uppstå (kalciumläckage). 3:e stadiet är kronisk
surhet med muskler och ledbesvär som den vanligaste sjukdomen. Oftast efter 50 år, men
även tidigare. Åtgärd: massage, basbildande mineraler och kostförändring. Drick inte läsk.
Inte heller kolsyrade drycker i överflöd (bokstavligen). Kött är basbildande i rå form. Ej i
stekt form. Kvalitén på maten är låg vid raffinering. Mineralrik mat ger smak. Jfr tomater från
Spanien med hemmaodlade tomater. Importerade grönsaker är oftast smaklösa. Det har
skolungdomen upptäckt, varför skolungdom inte ”vill äta grönsaker”.
Syragörande: kött, fisk, ägg, mejeriprodukter.
Basiska: grönsaker som innehåller mg, K, Ca och Na.
Det 4:e steget är akut surhet och som inträder vid sjukdom. Hela systemet arbetar och
konsumtionen av basbildande mineraler med D-vitamin blir en nödvändighet. Därför ta
mineraler för att ta bort det akuta surhetstillståndet. Akut surhet ger osteoporos (benskörhet).
Kalciumläckage. Det 5:e stadiet (och det sista) är syradöd. De buffrande systemen är
nedkörda och död inträder så småningom. Lågt Ki visar att steget från det 4:e till det 5:e har
inträtt.
Epitelvävnaden innehåller Ki. Ki även i slemhinnor (Ki bra vid irriterad magslemhinna). Ta
epitem+. Slemhinnan är viktig för immunförsvaret och skydd mot mikroorganismer.
Tecken på nedgång i surhetsskalan är osteoporos (kalciumläckage), halspulsådern (förkalkad)
och ryggradens lutning (benskörhet). Dessa två degenerationsprocesser genom
kalciumläckage kan noteras med blicken på hur ryggraden viks nedåt (jfr de gamlas gång). Ju
mer vi förbrukar Ca, desto mer går Ca ur skelettet och ger denna karaktäristiska lutning som
följd av nämnda degenerativa processer. Kelering tar bort artroskleros (kelera binder en
elektron, blir basisk). Grapefruitkärnfiber är mycket effektiva för att motverka benskörhet och
därmed Ca-läckage. Så även frukt. Artärerna har tre muskelskikt vilket gör det möjligt att dra
på sig oxidativa processer med Ca och LDL. Artroskleros är ett sjukligt tillstånd och måste
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bearbetas manípulativt (ett metabolt syndrom). Stress påverkar artärerna och ger dessa
oxidativ stress. B 3 är bra mot åderförkalkning.
Fet mat kan inte mätas direkt i blodet (lipider). När dessa lipider som transporterar kolesterol
når artärväggen kan lipiderna oxideras om dessa är LDL (mastcellskum, plack). Det är inget
fel på kolesterol som behövs för att bilda galla och vissa hormoner (D-vitamin). Det är det
oxiderade kolesterolet som är farligt. Förhållandet mellan det goda kolesterolet (HDL) och
LDL måste mätas för att få hum om hur mycket ”farligt” kolesterol kroppens artärer har fått.
Så kolesterolbelastning är en multifaktoriell process (metabolt syndrom). Det är inte bara ett
högt fettvärde som gäller. För övrigt gäller inte kolesterolhypotesen.
Studier över Ki saknas. Ki finns i naglar och hård hud. Allvarligt sjuka personer har spruckna,
rivna naglar. Ki minskar med åldern och hänger därmed ihop med ovannämnda skala för
försurning 1–5. Thymus och aorta angrips och ger förkalkning. Ki stärker å andra sidan
immunförsvaret i god mängd. Omvänt ger Ki-brist ett försämrat immunförsvar. Ki förebygger
bildandet av Alzheimer och motverkar aluminiumupptag och deoderanter. Många frisörer har
andningsproblem. Spraya och inhalera på en och samma gång! Lymfan innehåller mycket Ki
(immunförsvarets kloaksystem).
Källor: råris, paprika, sojabönor, rödbetor och modersmjölk. Paprika har många toxiska
ämnen. Bör sköljas. Vi är exponerade för gifter. Vi kan inte säga att så eller si många gifter vi
har i miljön som vi exponeras för. Det finns gifter som vi tidigt har exponerats för men som vi
har anpassat oss till för att i ett längre utmattningsstadium har påvisbar effekt.
Terapi: epetem+ 25–100 mg/dag. Ki tas inte med antibiotika (uppehåll minst 3 timmar). Jfr
övriga basbildande mineraler och spårämnen. Ki används följaktligen inte vid njursvikt. Ej
heller vid waran. Svavel (B 5 ) och cystein är synergister. Det finns inga fastställda toxiska
doser. Högt intag av basbildande mineraler ger njursten. B 12 -injektioner får man ta livet ut.
Fosfor
RDI 600–700 mg/dag. ODI - TDI 2.000 mg/dag. TD 4.000 mg/dag. Ca-relation till P är 2:1.
Hypofofatemi, hyperfofatemi. Överskott på P ger Ca-utflöde. Härdningar är överskott på
långvarig P-obalans med Ca, vilket ger knotor i lederna. P är Ca-relaterat med 2 delar Ca och
1 del P.
Basisk balans med ett optimalt centrum. Ca mot Na är 10:1. Ca mot P är 2:1. Ca mot mg är
2:1 och P mot mg är 1:1. Si, mangan är obekanta i denna cirkel. Den basiska cirkeln är
optimal vid dessa lägen. Noacid har denna optimala cirkel i sig. Därför bör man ta Noacid
som en försiktighetsåtgärd i preventivt syfte. Balansen regleras av njurarna som ju måste
fungera.
Fosfor är viktigt för kroppens funktion och struktur. Benstruktur, kommunikation mellan
celler och energiförsörjning. 1. P bildar tänder, ben, cellmembran (joniserat); 2. P förbränner
socker till energi (citronsyracykeln); 3. P aktiverar B-vitaminerna; 3. P samverkar med
enzymer och 4. P ökar den biologiska uthållningen (DNA, RNA).
P-brist ger debilitet, förvirring, anemi, infektioner och osteomalaci.
Källor: kött, fisk, nötter, fullkorn.
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Terapi: P ökar membranpotentialen (Na/K-pumpen, aktionspotentialen). Na/K-pumpen är inte
viktigare än Ca/mg-pumpen. De har olika funktioner. Na/K-pumpen är dock ”djupare” genom
dess aktionspotential.
Kött ger proteiner som ger Si som ger P som ger Ca. RDI är 800 mg/dag. De flesta klarar
detta intag genom födan. Fläsk innehåller 800 mg. Den basiska cirkeln ovan rubbas dock.
Cirkelns återställande innebär att 1.600 mg Ca i relation till måste intas för att kompensera
för försurningen. Därtill 800 mg. Njuren måste arbeta hårdare med fläsk än med grönsaker,
eftersom njuren har att göra med obalanser i salt-syra-relationen. Ät gärna fläsk, men med
grönsaker!
Vidare blir man snabbare mätt med kalkon, eftersom proteinet spjälkas genom gastrin som i
sin tur släcker hungerkänslan. Detta kan jämföras med grönsaksintag som inte spjälkas med
gastrin och därför högre hungerkänsla vid intag av grönsaker. Däremot får njuren arbeta
mindre hårt vid grönsaksintag i jämförelse med fläskintag. Fläsk är mest syramättad. Smaken
är lite söt vilket gör att vissa religioner inte accepterar fläsk vid sidan av att grisar är ”osunda”
djur.
Svavel
RDI; OPDI 2.000–2.500; TDI 5.000 –10.000. TDI 10.000 mg/dag. Proteiner innehåller svavel
och vi får i oss Si utan problem. Si är ett syraproblem som i överskott ger muskelsvaghet,
osteoporos.
Cystin – cystein- L-glutation (i levern) – (med selen) och GPO (glutationsperioxidas; en stark
antioxidant). Metionin för att i levern avgifta Cu. Homocystein är restprodukter av
proteinnedbrytrning och hävs av B 6 och selen. Svavel ingår i biotin och B 1 . Svavel behövs för
reduktionsprocesser och för syrabalansen i hjärnan. Si är viktigt för ben, hud och hår.
Tillsammans med B-vitaminer är Si viktigt för metabolismer. Si hjälper levern med avgiftning
och bildar med kolesterol galla.
Mg + Si är således viktiga för att avgifta svavelsyra. Si hjälper till med att angripa bakterier
och infektioner. Si minskar effekten av selen- och tungmetallavgiftning.
Si-brist: inga kända. Källor: fisk, ägg, lök, ärtor, vitkål, nötkött. Antagonister: selen, hg, pb,
Cu, kadmium.
Ärtsoppa har svavel i skalet. Ta bort skalet och soppan smakar bättre. Svavelsyra är stark och
kräver mycket basiskt för att neutraliseras. Jfr askorbinsyra som är mycket svag och i sig är en
antioxidant.
Selen är inte i sig en antioxidant. Den startar antioxidanta processer.
Si tas inte med waran.
Jod
RDI 150 mcg/dag; ODI 150–300; TDI 300–10.000.
TSH (hypofys) styr sköldkörtelns omvandling av tyroxin till T 4
som aktiveras till T 3 . Återkoppling mellan hypofys och
sköldkörteln.
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Sköldkörteln omvandlar tyroxin till L-tyrosin. Viktigt med selen:
låg kroppstemperatur, kan ej omvandla T 4 till T 3 (hypothyroida).
L-tyrosin och jod som kosttillskott för att aktivera T 4 .
Binjurar (kortisol) genom epifys måste behandlas i samband med
sköldkörtelrubbningar. Sköldkörtelrubbningar påverkas av stress
(adrenalin, kortisol).
Jodbrist ger struma som kan palpiteras fram. Brist i jodfattiga jordar. Så även mg-fattiga
jordar. Jod tillförs salt, ibland bröd. Numera inte regelbundet. Många som tar levaxin har
problem med B 12 . Test: morgontemperatur i 4 dagar som ligger 36,9 ger tecken på
underfunktioner. Man kan även producera fram underfunktion genom jodtest. Kalla händer
och fötter, sprött hår. Mycket kaffe, stress, tomma kalorier ger så småningom med stress
sköldkörtelrubbningar. Om det saknas albumin kan vid Cu-brist ceruloplasmin ersättas till
10% av albumin. Även vid sköldkörtelrubbningar kan albumin tjäna som proteintransportör
för tyrosin för att T 3 ska aktiveras. Förutsättningen är en god proteinsyntes. Vid
ämnesomsättningsrubbningar, ge l-glutamin. På så sätt kan behovet av levaxin sänkas. Lglutamin ”ersätter” albumin. Läckage av albuminer och Ca sätter sig i de basala ganglierna
(stör kommunikationer mellan hypofys och hormon- och nervsystemen in i cellerna).
Basedows sjukdom tolkades först som depressiv. Fel begångna med svåra följder för många
patienter. Stress påverkar sköldkörteln. Framför allt existentiella och psykologiska
stressituationer över lång tid. Resultatet kan bli Basewdows sjukdom.
Jod = violett på grekiska. Jod avgiftar radon, strålning. Jod förebygger struma, producerar
hormoner till sköldkörteln. Jod är till för naglar, tänder och förbränner fett.
Det är svårt att finna en jodbalans vid Alzheimers. Dock förstorad sköldkörtel som kan
palpiteras.
Källor: fisk, skaldjur, russin.
Terapi: palpitera fram sköldkörtelrubbningar vid förstorning. Torr hud, neurologiska problem.
Apati, kronisk trötthet. Levaxin måste kontrolleras för att få fram de rätta doserna. Behandla
med alger (klorella) som kan sätta levaxinet på rätt nivå. Mag-tarmsystemet påverkas av
sköldkörtelrubbningar. Symtomen förändras eftersom patienten befinner sig i olika livscykler.
Tendens till inflammation. Diffusa indikationer, svår symtombild.
T 4 till T 3 , ej en fråga om näringsbrist. Svinsköldkörtelextrat finns att köpa av Pekka. Relativa
kontraindikationer med levaxin och waran och diuretika. Lithium mot szizo-patienter.
Mangan
Mangan är en viktig beståndsdel i de basiska mineralsystemen. Mangan är viktigt för mgmetabolismen. RDI 2 mg; ODI 5–10 mg; TDI 10–100 mg; TD 160 mg. Mangan är ett relativt
giftigt ämne och påverkar de basala ganglierna över lång tid. Basala ganglier = ett hölje av
nervtrådar som reglerar hormonsystemen med kopplingar till hypotalamus och hypofys.
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Mangan i levern förgiftar (”hetlevrade” personer) och ger upphov till järnbrister, eftersom järn
och mangan tävlar om samma receptorer. Mangan kan behandlas mot hemakromatom.
Mangan bör inte finnas i urinen.
Mangan är ett spårämne som är viktigt för hjärnan. Alzheimer, schzicofreni ger manganbrist.
Mangan är troligen en antioxidant.
Viktiga funktioner: hjärnan (basala ganglierna); energiomsättning; behandling av
sköldkörteln; deltar i Ca-omsättningen; syntes av fettsyror; viktig vid nukleinsyrabildningen;
viktig vid basalomsättningen; viktig för att bilda tyrosin.
Brist: dermatit, minne, ataxi, trötthet, nervöst beteende.
Källor: spannmål, te, gröna bladgrönsaker, nötter, lever, rotsaker.
Terapi; anemi, artrit, diabetes, åderförkalkning.
Kombination av manganbrist och alkohol ger hål i hjärnan. Hjärnan kan inte återbildas. Grund
för schziofreni. Dopamin är ett belöningssystem från hypofysen. Sexuell upphetsning ger
dopaminpåslag. Motsatsen är oxytocin som lugnar. Amning för kvinnor och att män får ha
barn i knät.
Basala ganglierna har antagonistiska reaktioner till pb, Cu. Metalltoxitet påverkar
hormonsystemet.
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Mikronäringslära vid Egenvårdspoolen 9–10 april 2010
Den 9 april
Näringsabstinens uppstår när energiproduktionen inte står i samklang med näringsupptaget.
Man äter i ”aptit” (socialt, kognitivt, mentalt, magenzym vidgar magsäcken, beredd för högre
matintag) för att näring har ett ständigt förstärkande förlopp (dopamin), oavsett behov av
energi för att tillgodose kroppens behov.
Varje näringsupptag innehåller toxiska ämnen och metabolismen (anabolism, katabolism)
frigör energi som drar med sig oxidativ stress. När nu glykogenförrådet i levern och i
musklerna inte används för katabolism ger ATP-produktionen ett överskott i ATP-energi,
vilket leder till oxidativ stress, vilket leder till obalanser (mutationer), vilket leder till metabolt
syndrom, vilket leder till allvarliga sjukdomar som hypertoni, arteroskleros, diabetes,
hjärtinfarkt, stroke med farlig fetma som katalysator. SOD försvagas i likhet med
perioxidaser. Vid energi-ATP förloras Cu, krom, Zn (surhet i oxidativa vävnader). Alla dessa
mineraler och spårämnen är i brist hos exempelvis cancerpatienter.
Således gäller det att ”lära sig” att vara hungrig. Knepet: gå hungrig i två dagar. Människan är
ett däggdjur som samlar på sig energi vid tillfällen för maximal prestation. I moderna tider
finns inga sådana tillfällen. Risken är ett över tid långdragit energipåslag via näringsabstinens.
Diffusa besvär uppstår som skolmedicinen inte kan klara av. Kolhydraternas natur är att
producera värme. Ju större energiomsättning, desto mer näring behövs och desto starkare
angrepp av fria radikaler.
Med inlärd hunger sänks de skadliga effekterna av kortisol och katekolaminer (hyperglykemi,
hyperlipemi, rubbningar i elektrolys- och saltbalans, sänkt immunförsvar, blodkoagulering).
Pulsen blir lägre, blodtrycket normaliseras och blodsockernivån stabiliseras. Man mår bättre.
Egenvårdspoolen har SOD-i-Max som kan hjälpa till med att bekämpa fria radikaler vid
näringsabstinens. Det fina med begreppet ”näringsabstinens” är att inlärd hunger blir så
småningom en livsstil och med brain by pass känns så småningom inte hungern. Vinsten är
välmåga, hälsa och en god livskvalité. Sköldpaddor har låg puls och lever länge. Råttor som
får lära sig att svälta halverar sin puls.
Vid SOD lindras den oxidativa stressen vid energinedbrytningen (ATP). En människa som
har stort behov av energi som cellerna behöver drar på sig fria radikaler. SOD balanserar
behovet av energi med ”anfallet” från fria radikaler.
Övervikt innebär förhöjd energiproduktion och kraftigt inslag av fria radikaler. Ge SOD-iMax. Främst om näringen i huvudsak är kolhydrater.
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Viktminskning: VLCD ”tvingar” klienten till hunger och på sikt en ny livsstil med
lågkalegoridiet (tallriksmodellen). Bättre hälsa och lägre vikt som ”belöning”!
Koppar
Cu:s funktioner är undervärderade i kroppens funktioner. De främsta funktionerna har varit
det toxiska med Cu. Dock en passiv attityd mot Cu:s toxiska funktioner.
Cu styrs av ATP7A (enzym som syntetiseras i levern) för anabolism. CMT 1 binds till
tunntarmscellens receptorer och ATP7A för Cu till levern. Kopparupptag (Cu) sker således i
tunntarmslemhinnans receptorer som även tar zn och selen. Cu förs med portavenen till levern
där Cu förs ut i blodbanan till målorgan genom att levern syntetiserar ett bärarprotein,
ceruloplasmin. CMT1 är beroende av fungerande matspjälkning och ceruloplasmin en
fungerande lever. Vidare är denna fungerande levers förmåga att syntetisera ceruloplasmin
avgörande för att Cu ska nå målorganen. Om bindningsförmågan uteblir återfinns fritt Cu i
blodbanan, vilket ger toxiska effekter (aceruloplasmin). Så Cu-brist kan leda till Cu-överskott
(toxisk effekt).
Cu har en antiinflammatorisk effekt, ett s.k. aktitprotein. Vid exempelvis sårbildning frigörs
ceruloplasmin. Vid inflammationer ser man i urinen förhöjda Cu-värden. Ceruloplasminen är
blå och binds därför till ett pigmentämne (azeroler).
1. Hårmineralanalys. En tvärsäker analys av Cu-förekomst får man inte med
hårmineralanalys. I själva verket ger inte en enda analys tvärsäkra indikationer. Följande
analysmetoder.
Analys av Cu-metabolism, bundet till ceruloplasmin i blodbanan vid inflammationer ger
således för högt ceruloplasminvärde. Men Cu som inte har bundits till ceruloplasmin går inte
att mäta. Man ser inte Cu fritt i blodbanan. Enzymet ATP7A syntetiseras inte (felaktig eller
skadad proteinsyntes genom DNA, mRNA). Ett exempel är Wilsons sjukdom, en Cu-toxicitet
som hämmar upptaget av zn. Men mäts fritt Cu eller bundet Cu med hårmineralanalys?
Levern buffrar ATP7H genom att Cu binds till ceruloplasmin. Dock inte i vissa fall i
tillräcklig mängd i levern och Cu-toxicitet uppstår, jfr kadmium, pb, pesticider (Wilsons
sjukdom). Cu passerar genom blod-hjärnbarriären och skadar de basala ganglierna. Samma
receptorer som zn, Fe.
2. Urintester. Cu i urinen ska vara av O-värde. Om Cu indikeras i urinen beror detta på att
leverns avgiftningsförmåga är nedsatt genom för högt Cu-upptag eller bristande Cu-bindning.
Leverns fas 1-avgiftning går via porta-vengången och når framför allt toxiska delar i maten.
Goda tillskott är maskros, gurkmeja och zn (Egenvårdspolen har hepamax, uvimax, ginko
biloba och biozink; kombineras gärna med noacid). Leverns fas 2 innebär att fettlösliga
ämnen avgiftas, galla (här gingo och gurkmeja). Fas 3 är avgiftning före njuren (här uvimax,
stärkande B-komplex): elektrolyt- och saltsyrebasreglering. Degenerativa tillstånd indikeras i
urinen med lågt Cu. Utmattningstillståndet indikeras med lågt Cu i förhållande till högt Fe.
3. Avföringsprov. För hög Cu-nivå som visar försvagad bindningsförmåga. Akut Cuförgiftning kan åtgärdas om bindningsförmågan stärks. Även Cu-brist kan indikeras i
avföringen. Tydlig reaktion inom 1 minut vid maskrostillskott. Cu kan öka i urinen till ett
max för att snabbt försvinna. Halveringsperioden för Cu är 3 månader.
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Cu-brist ger:
1. Nedsatt avgiftningsförmåga med svagt enzymatiskt system (ATP7A).
2. Försvagad proteinsyntes med bärarproteiner.
3. Försurning i vävnader.
Stämmer inte 1–2 då belastas leverns avgiftningsförmåga av ceruloplasmin. Nedsatt
proteinstyntes kan åtgärdas med glutamin. När vi ger äggviteämnen så verkar Cu försvinna i
urinen. Elöverkänsliga tål inte elektro-magnetisk störning genom högt Cu (kan inte ens lyssna
på radio). Jfr Cu-överskott som ”tungmetall”.
Notera att Cu i blodbanan upprätthåller balans med zn och andra ämnen i
avgiftningsprocessen. Cu och zn är antagonister.
Proteinsyntesen kräver:
1. svavelhaltiga ämnen (aminosyror som metionin).
2. äggviteämnen (aminosyror) som i sin tur kan producera äggviteämnen (aminosyror, t.ex.
albumin i cahil-cykeln).
3. protein
Om man äter ägg stimuleras produktionen av albumin som fungerar som en extra transportör
av Cu i de fall bindningen är svag till ceruloplasmin. Njurar och lever fungerar dåligt i en sur
miljö. pH-värdet i vävnaderna är viktigt, eftersom pH-värdet är beroende av vävnadens
struktur och funktion (jfr mag-tarmens olika ”delar”). Med ”vävnad” menas ”fyllnad” mellan
artärer och vener. Skolmedicinen har koncentrerar sig på pH i blodet som har mycket fina
marginaler (avvikelser kan leda till döden). Lågt pH-värde i vävnader är inte intressanta i
allmänhet och därför har skolmedicinen svårt att ”bota” depressioner, trötthet,
minnesförluster, sömnlöshet, svaghet. pH-värdet kontrolleras dock vid diabetes, eftersom lågt
pH kan orsaka koma och – död.
Efter Cu-behandling förbättras värdet för zn, molybden (dvs. olika avgiftningsprocesser). Cu
är ett dilemma, men har olika funktioner.
1. Antiinflammatorisk, viktigt med Cu för immunförsvaret.
2. Antagonist med Fe-metabolismen. Att tillgodogöra sig Fe kräver Cu. Kraftigt Cuunderskott, då höga Fe-värden. Viktigt att balansera Cu med Fe.
3. Sköldkörtelns funktion, dvs. förmåga till T 4 →T 3 . Stimulera sköldkörteln med proteinsyntes
(glutamin, mangan och selen).
4. Öka depån med vita blodkroppar.
5. SOD (Cu är en antioxidant) i ett enzymatiskt system. Spårämnen har mer eller mindre
antioxidanta funktioner och skyddar cellerna från att rosta sönder. En antioxidant har en extra
laddning (elektron), exempelvis basbildande mineraler (K, Na, Ca, mg). Dessa basbildande
mineraler är inte antioxidanta och svarar ej mot definitioner för en antioxidant. Spårämnen
som Cu, zn och selen är dock antioxidanter om man ser dessa spårämnen i ett system,
exempelvis SOD (SOD-i-Max, svampar). Får man för mycket antioxidanter slår
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immunförsvaret tillbaka (autoimmuna sjukdomar som allergier, exempelvis. Så även cancer).
SOD har en kemisk struktur som kroppen behöver. SOD-i-Max och bredspektrum
rekommenderas.
6. Cu har en viktig roll i hemoglobulinet (äggviteämne som bär på Fe och ger blodkroppen
dess röda färg).
Bristsymtom:
1. anemi, blodbrist
2. underskott ger äggvitebrist
3. förhöjt kolesterol
4. förhöjd Fe-lagring (ferritin)
5. inflammationer
6. fruktos ger Cu-brist
Försiktighetsåtgärd:
1. vid zn-brist, ej Cu
2. Cu-brist är okänd. Finns i mat och i vatten (raffinerade processer. Grisar får Cu för tillväxt).
Skottar blir ”röda” av whisky.
Cu och zn är synergister vid kopplingar till receptorer i tunntarmen. Därför lätt att rubba Cuzn-balansen. För mycket zn och Cu-upptaget blockeras i cellerna. Cu-brist och Cu-toxicitet
kan uppträda samtidigt, se ovan.
Glukosidase (kopparbärande enzym som tar hand om histamin). Cu-brister ger upphov till
födoallergier. Här noteras Cu-överskott. Varför bildas inte Cu-överskottet av det enzymatiska
systemet? Jo, därför att systemet är stressat av allt Cu-överskott med svårigheter att binda Cu
till bärarproteiner, dvs. förgiftning.
Vid Cu-överskottet i kraftig exponering frigörs mastceller som skapar histaminutflöde i
slemhinnan och autoimmuna effekter uppstår. Dessa mastceller ligger som oftast latent i det
enzymatiska systemet och triggas lätt igång.
Motorn i det enzymatiska systemet är produktionen av glukosidase (protein och Cu). Vid
obalanser binds 1 med svagheter i 2, nämligen proteinsyntesen (ceruloplasmin). B-vitaminer,
kolin, glutamin är goda kosttillskott vid Cu-överexponering. Överexponering av fett
föreligger vid GI-metoden. Således ett överskott av ensidig föda (näring) som ger energi,
triggar överexponering, sätter igång inflammationer, mastceller blir kvar i systemet. Så kan
autoimmuna sjukdomar uppstå.
Zink
Zn är amfotenisk (anpassbar till syra-basmiljöer). Zn har en koppling till Cu (antagonist). Så
även till B-vitaminer, K, mg, Ca och P. Cu är även antagonistisk till Hg, pb, kad. Zn är
effektiv vid balansering av dessa mineraler. Biotillgängligheten hos zn är är relativt låg,
upptagningsmöjligheter på 30%. Med glukomat ökar tillgängligheten. Vid kelering är
tillgängligheten högre. Dock ej vetenskapligt bevisat. Zitrater = biozink.
Metabolismen går i tunntarm och proteinspjälkning. Metabolismen är densamma som för Cu,
eftersom zn och Cu tävlar om samma receptorer. Magsäcksenzymerna måste fungera
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(pepsiogen till pepsin, gastrit och buskspott, dvs. sekretin, CCK). Så även proteaser som
bryter ned trestrukturella peptider till långa och korta kedjor.
Zn-tillskott tas med livsmedel med högt zn-värde. Det gäller inte bara flytande och kelerat.
Livsmedelverket har en lista på de näringssubstanser som har högt zn. Exempelvis binds B 12
till magsäckens intrinsic factor. Ytterligare ett ämne ska till för att skydda B 12 för påverkan i
magsäcken (surt pH). Var dessa Cu-zn-bärande proteiner finns i magsäcken vet man ännu
inte.
Zn finns i proteinspjälkningen som tar sin början i över magmunnen och slutar i övre
tunntarmen. Zn har stor betydelse i immunförsvaret. Hypozincemin visar att
matspjälkningssystemet är stressat. Brist på zn ger Cu-överskott och därmed immunbesvär,
prostatabesvär och hög cancerrisk. Jfr tungmetaller.
120 mg zn/dag och 1.000 mg C-vitamin i 3 veckor är effektiv mot godartad prostata.
Zn behövs för 300 enzymprocesser som stärker immunförsvaret i genetisk information.
Cellmembran, cellstruktur, dålig syn är degenerativa tecken på zn-brist. I cellmembranen
finns många substanser som samverkar med zn. Zn-brist ger obalanser i denna samverkan och
påskydar åldrandet. Lågt zn innebär att koloxid kvarhålls vid utandningen, dvs. koloxid
processas inte till CO 2 .
Zn är viktigt för manlig fertilitet, tillväxt, hormoner, immunologi, hemoglobulin och insulin.
Dessutom ökas förmågan till gasutväxling mellan syre och koldiooxid med zn, jfr K.
Prostaglandinsyntesen (zn och fettsyror) är viktiga i zn-processerna. Ett viktigt stöd för
vävnader, transport av A-vitaminer, alkoholdetox, motverka hjärtinfarkt, cancerpreventiv.
Låga halter av zn och krom finns ofta hos cancerpatienter. Zn förebygger åldersbetingad
blindhet (skydd mot oxidativ stress).
Zn-brist
1. vita prickar på naglarna eller förvitning av naglar.
2. tinnitus (bullerskada, cirkulationsrubbningar) och stress (biologisk stress, emotionell
stress). Tinnitustest: 4 tabletter gingo och 2 tabletter zn (gingo = cirkulation). Vid zn-brist
förändras aktionspotentialen i örat, vilket leder till tinnitus. Ta 120 mg zn, omega 3–4 kapslar
och 700 mg mg. Pågående hög stress ger högt Cu. Lågt Cu tyder på utmattning.
Zn-källor: kött, inälvsmat, frön, nötter, ostron, ägg, fullkorn. Ju större brister du har, desto
större upptag (biologisk feedback). Ju mer man äter, desto lägre upptag av spårämnen,
mineraler och vitaminer i tunntarmen. Organintelligens visas med att hjärtat styr hjärnan med
cellulär information. Dessa styrningsmedel är transmittorer och interleuktriner som går till
hjärnan som med styrhormoner påverkar kroppen biokemiskt, neurologiskt och fysiologiskt.
Systemen är i homeostas i intelligent infoöverföring medels ”homeopatisak” kraft i
kroppsvätskorna. Vissa särdrag hos ett amputerat material finns kvar i det inplanerade
kroppssystemet. Vävnader ”minns” historiskt sina funktioner med andra för den inplanterade
vävnaden främmande organ.
Kolodialt silver (kontroversiellt) visar att de som jobbar i silvergruvor har sänkt
immunförsvar. Kolodialt silver tränger igenom blod-hjärnbarriären och förstör de basala
ganglierna om silvret tas upp. Där ligger det kontroversiella. Zn, silver, E-vitamin och
kolodialt silver med D-vitamin hämmar cancern.
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Terapi.
1. manlig fertilitet, akne, anoroxia, sickelcellanemi (röda blodkroppar som ger anemi),
tinnitus, thyroid, artrit, cancer, allergier, alkoholism och munsår. Kaffe är antioxidant och
förhindrar diabetes. Zn-brist ger oförmåga att känna hunger. Övre luftvägsproblem kan bero
på zn-brist. Zn ges före och efter operativa ingrepp (påskyndar läkningen).
Artrit = immunförsvar; artros = mekanisk förslitning.
Allergier (latenta mastceller) som ger andra allergier genom zn-brist. Andra system aktiveras
vid zn-brist, uppenbarligen.
Waran och warfarin ges aldrig till zn. Dessa mediciner är starkt manipulerande (reglerar
matintag och övriga mediciner). Trombyl är näst bäst. Inte så hårda och frekventa inre
blödningar som vid waran. Men flera och mindre inre blödningar än vid waran. Alkohol och
värktabletter (acetyl) är svårt belastande för levern.
Sköldkörteln är differentierad funktion för tillväxt, värme och matspjälkning. Levaxin dundrar
på och slår ut de flesta funktionerna i hopp om att träffa något riktigt ordentligt. Skadligt med
levaxin. Vid snabbt och högt skrik frigörs adrenalin, ämnesomsättningen ökar med långsiktig
emotionell belastning. Sköldkörtelns huvudfunktioner: biokemisk, fysiologisk och hormonell.
Mental stress, autoimmunitet i magen ger lång tids levaxinanvändning: sårbildning i
tunntarmen. Fråga patienter hur långt dessa har gått på levaxin. Första signalen på att man mår
dåligt är rubbningar i sköldkörteln. Ta reda på de psykosociala faktorer som styrde patientens
liv vid sköldkörtelrubbningar.
Cu-överskott med zn-brist:
ögondegeneration, vita blodkroppar, genetisk info, spermaproduktion, prostaglandiner,
tinnitus, allergier. Jfr antioxidantparadoxen.
Ögondegeneration: Ca-läckage, Cu-överskott, zn-underskott. Ca-läckage genom mg-brist.
Vita blodkroppar: toxiskt Cu. Genetisk försvagad information i zn-brist och Cu-toxicitet.
Cellminnet försämras och oförmåga att syntetisera enzymer i levern blir följden.
Spermaproduktion minskar vid zn-brist och Cu-toxicitet.Tinnitus: förekommer tillfälligt
(rockkonserter) med en frekvens som ger en ihållande ton. För mycket Cu ger zn-brist.
Allergier: Cu-överskott genom exponering.
Analys
1. koppar (urintest) om Cu i urinen, då zn-brist.
2. serumzink (anses vara en osäker metod).
3. mineraltest: Cu och zn. Högt Cu, lågt zn.
Dåligt immunförsvar vid zn-brist. 1/3-del av diagnoserna är fel har konstaterats vid
obduktion. Diagnoser är en bedömning, ett antagande.
Dos
RDI 15 mg; ODI 20–60 mg; TDI 60–150 mg; toxiska doser 100–200 mg. Toxisk indikation
ger Cu-brist (aceruloplasmin, dvs. fritt Cu i blodbanan).
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Doserna är relaterade till kroppsvikt. Vid 70 kg gäller doseringen, vid 35 kg dess hälft.
Antibiotika, cellgifter bör inte tas med vare sig Cu eller zn (dämpar immunförsvaret med
cellgifter, zn sparkar igång immunförsvaret). Ej dieuretika med högt zn. Absolut
kontraindikation för waran.
Järn
Fe har ett upptag på 5–10% innan Fe kommer in i tunntarmen. Tillgängligheten är därför låg.
Tillsätt 100 mg och upptaget ökar med 5 mg. Folsyra och läkemedel kan motverka Feupptaget. Fe-metabolismen omfattar B, C, zn. Fe är amfoteriskt (anpassbar till bas/syra).
Livsmedel är berikade med Fe. Fe-överskott ger försvagat immunförsvar och stimulerar till
uppkomst av fria radikaler.
Tvåvärdigt Fe uppstår i tunntarmens slemhinna. Dess receptor ger vid zn-överskott lägre Fe,
eftersom receptorn konkurrerar med intag för Cu, zn och Fe. Tvåvärdigt Fe utvecklas av
enzymer som receptorn kan känna igen. Bärarenzymet DMT 1 binder Fe till
tunntarmslemhinnans cellreceptor, vilket kräver en god proteinsyntes. Ferritin lagras inaktivt i
cellen. Fe med DMT1 går till levern (porta-ven) där levern syntetiserar transferrinet som bär
Fe till målorganen genom blodbanan. DMT1 och Fe regleras med järndepåer. Ju mer Fe i
näringen, desto mindre Fe dras ut ur cellen. DMT 1 regleras även av mängden röda
blodkroppar. 150–170 är blodvärdet (HB-test) och även detta blodvärde reglerar DMT 1. Så
slutligen syrehalten i blodet. Slutligen att matsmältningen fungerar (magsäckshormoner,
pepsin, gastrin, bukspott).
Man mäter Fe, men vad exakt har mätts? Ferritin? Transferrin?
Det finns ett återvinningssystem för Fe, nämligen att de röda blodkropparna bryts ned av
levern som sedan binds till transferrin. Vid Fe-brist är DMT 1 oklart. Svårt att mäta, se ovan.
RDI 5 mg (4 tabletter). Fe från proteinrik föda, men i födan ej tvåvärdigt. Fe-överskott ger
förstoppning eller diaréer. Tarmsjukdomar kan ha en Fe-grund (Fe-brist). Glutamin och kolin
kan få bakteriefloran att öka och därmed neutralisera Fe-överskottet. Jfr Cu-överskottet.
Anemi är brist på B 12 , en sjukdomsbild med röda blodkroppar som över viss tid inte håller
kvalitén. Jfr zn, Cu, degeneration i tunntarmshinnan och glutenintolerans. Fe-brist sänker
snabbt blodvärdet. Ta omega 3, prostaglandinsyra!
Det är viktigt att det finns zn. Se på avföring. Om blod i densamma, risk för tarmcancer. Hög
halt av Fe i serum ger en rad olika obalanser. Låg syresättning trots ett gott HB kan ge
inflammationer och oxidativ stress i tjocktarmen.
Hemakrosa = generellt betingat tillstånd att ta till sig Fe i hög blodkroppstäthet, vilket kan ge
upphov till blodproppar.
Transferrin är bundet till transportferrinet i blodet som har till uppgift att frakta Fe till
målorganen. Ferritin är ett intracellulärt och tas till vara när Fe är slut i blodbanan. Fe i gamla
blodkroppar tas om hand av transferrin och ett cykliskt förlopp uppstår. Fe cirkulerar, med
liten förlust. Mens och generella förluster i systemen regleras, se ovan. Kvinnor ”omsätter”
Fe mer än män (mens).
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Levern och mjälten där mjälten tar upp 70% av Fe. Således ett återvinningssystem. Levern
och mjälten bryter ned Fe där mjälten har en buffrande förmåga. Lite Fe måste tillföras från
förrådsferritin. Om det trampas hårt krossas röda blodkroppar och levern samt mjälten får
högre värden. Dock övergående.
Fe:s funktioner
Bilrubin är bajämnen vars färg kommer från röda blodkroppar. Fe är som zn ett essentiellt
spårämne. Slutpoängen med Fe är att de röda blodkropparna syresätts. Detta syre förs till
cellen som avger koldioxid (gasutbytet i lungkretsloppet).
Obalanser i Fe påverkas av syreförlust. Det mest drastiska är hjärtsvikt. Symtom med
syrebrist i cellerna är trötthet och orkeslöshet. Fe är nödvändigt för produktion av
hemoglobulin. Fe skyddar levern mot fria radikaler.
Fe-brist
Anemi, dövhet, trötthet (syrebrist), andfåddhet, bentäthet (negativ). De första fysiologiska
tecknen på Fe-brist är andfåddhet. Så även sug efter salt och höga fetthalter i blodet. Möjligen
fettlever (alkoholism bl.a.). Om ämnesomsättningen går ned kommer saltsuget. Lågt Fe
sänker IQ och inlärningsförmågan. Generellt bör Fe finnas som tillskott på skolmatsedeln.
Livsmedelsverket varnar för att ett högt Fe kan ge upphov till hjärtattacker. Fe således tillsatt i
livsmedel för att säkra IQ och för att förhindra bland medelålders hjärtattacker.
För högt Fe ger oxidativ stress och ökad risk för tjocktarmscancer. Fritt järn ger
inflammationer i sur miljö (risk för cancer). En kvinna lever 18 år efter sin sista födsel för att
kunna ge barnet trygghet (genetiskt arv). Således lever kvinnor längre än män. Ju mer vatten
man dricker, desto bättre cirkulation. Salt och Fe bidrar till elektrolytbalanser.
Vad mäts för Fe? Cellferritin, transferrin och serumjärn. Benmärgsanalys är den säkraste
metoden för Fe-mätning.
Fe:s uppgifter
1. syresättning
2. balans (elektrolyter)
3. immunförsvar
4. skydd mot fria radikaler. För högt Fe ger högt antal fria radikaler.
Fe utsöndras genom urinen i leverns fas 2 (galla). Försvagad syresättning ger trötthet. HB är
ett äggviteämne som bär på syret och fraktas med hemoglobulin till de röda blodkropparna,
vilket kräver B 12 .
Kvinnor som är gravida kan lida av pica. Man äter vad som helst: murbruk, bananer. Fe-brist
ger picaeffekter hos främst gravida kvinnor.
Analys
1. Serumjärn räknas inte intracellulärt, fritt eller bundet Fe. Osäker metod. Serum: blod som
inte har röda blodkroppar.
2. HB-mängden av hemoglobulin. Dock inte om totalt Fe.
3. Bindningsförmåga hos Fe till hemoglobulinet; egentligen systemets syresättningsförmåga.
4. Cellferriin, om depåerna håller på att försvinna.
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5. Transferritin.
6. Subjektiva värderingar som trötthet, svårt att andas.
7. Torrblodsanalys. Gråa fält i blodsamplet visar att hemoglobulinet inte binds. Levern tar
hand om de röda blodkropparna, varför levern får förhöjda värden. Stressad lever med ökad
oxidatriv stress sänker immunförsvaret. Vid Fe-brist, se på andra aspekter, ej ett kostrelaterat
problem.
Dos
RDI 15 mg (ersätter förluster i näringsupptaget); ODI 20 mg; TDI 20–100 mg: Tox 100 mg.
B 12 kräver en bakteriell process för att syntetiseras, t.ex. mjölk och ost. Denna bakteriella
process finns inte i alger. Människan har inte förmåga att tillföra B 12 genom algupptag
(klorella, spirulina).
Försiktighet vid hjärt- och kärlsjukdomar.
Synergister vid Fe-brist: B 1 , B 3 och B 6 , folsyra, B 12 och C-vitamin. Tips: ferroplus 4
tabletter/dag (20 mg/tablett). 1.000 mg C-vitamin, extra B-vitaminer (folsyra, biotin, kolin).
C-vitaminet motverkar oxidation och underlättar Fe-upptaget.
Fe-brist: smärta i tungan, normala Fe-värden, men symtom kan finnas. Dra ett streck över
handflatan eller läppen. Snabbt vit och snabbt röd. Inga problem. Efter vitt en blånyans tyder
på syrebrist. B 12 , försämrad cirkulation, Fe-brist, hjärtsvikt.
Gardera med C-vitamin, B-vitamin, zn mot det toxiska och mot cancer (bröst).
Klinisk prövning: testa någon månad. Om patienten inte vill stickas, ge Fe och C-vitamin.
Läkemedel: kontraindikation mot antibiotika (3-timmarsintervall). Absolut indikation:
cellgifter, cytostatika. Olika former av statiner. Kolesterol kan dämpas med Fe. Cu-brist ökar
kolesterol. Vid felaktig miscellering sänks dock kolesterolet.
Degeneration: fettlever och sköldkörtelrubbningar. Linfröolja (omega 3, 6, 9) bra för kvinnor
(östrogenproduktionen). Dock inte förädlad form som fiskleverolja. Halten av omega 3 är
större i linfröolja än i fiskleverolja. Upptagningsförmågan är större vid fiskleverolja. Dvitamin är väsentlig vid fettsyrametabolismen. Gurkmeja: den sänker fas 1 i levern genom
detox. Metabolism i fas 1 (kolesterol).

Den 10 april
Selen
Selenbrist är ovanligt. Kineser och östfinnar har selenfattiga jordar och andelen fall av cancer
är betydligt större i selenfattiga områden. Människan anpassar sig dock och behovet minskar
efterhand.
Dos
RDI 70 mg; ODI: 100–300 mg; TDI 200–400 mg. Högst 3 månader. Tox. 400 mg –.
Selenosis = toxisk. För högt selenintag ger elefanthud och metallisk smak. Högt intag ger
leverbelastning. Förhöjda levervärden genom enzympåverkan som azatalenzym och bilrubin.
Förhöjda levervärden innebär att levern producerar för avgiftning dessa enzymer i fas 2 som
skydd. Förhöjda levervärden är tecken på skydd. Förhöjda levervärden vid pb-förgiftning och
hepatit.
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50–100 mg/dag är cancerpreventivt.
40–70% upptag i tunntarmen i specifika receptorer (slemhinnan). Selenmetionin är det bästa
selentillskottet, helt organiskt. Sålunda förbjudet, men läkemedelsindustrin utvecklar den
syntetiska varianten. Ett belägg för selenets kommersiella status!
Selenet har en lagringskapacitet i vävnader (60%) och i serum (40%). GPO är en kraftig
antioxidat (glutationperixidas) som innehåller svavelhalt (ett enzym). GPO hämmar
cancertillväxt. GPO är avgörande för att spjälka fetter. Kroppens försvar mot transfetter, jfr
molybden. För att kunna mäta GPO måste det ha producerats. Det behöver inte vara
selenbrist. Skälet är leversvagheter. Molybden har roll i dopaminutsöndringen (fenylalalin).
Selen är ett viktigt spårelement, en antioxidant, livsviktig i metabolismer. Selen hämmar
degeneration och patologiska förändringar i åldrandet. Selen skyddar cellmembranen.
Terapi: 1. Mot mjäll i håret. 2. Cancer. 3. Akne. 4. Astma med Ca/mg. 5. Sköldkörteln. 6.
Hepatit. 7. Muskeldystrofi.
Selenbrist:
Naglarna blir svarta. I studier provoceras fram brister som märks vid svarta naglar. Hjärtkärl,
åderförkalkning, muskeldystrofi.
Källor: tonfisk, lök, tomater. Lök har en förebyggande effekt vid tarmupptaget. Tomater med
lykopen mot prostata. Ät en pizza med tonfisk, lök och tomater. Ta molybden mot prostata
och mot skräpmat.
Selen vid brist på B-komplex, B 2 , A-vitamin för att buffra selenet (skydda systemen). Om Hg,
ta selen och clorella. Molybden ingår i bredspektratillskottet. Kontraindikation:
immunförsvaret. I urinet kan antagonister indikeras. Antioxidantparadoxen. Vid svåra
cancersjukdomar finns fria radikaler i blodbanan. En obalans. Cancern borde ju trigga
immunförsvaret med dess fria radikaler. En paradox.
Selenintag är skadligt vid njursten.
B 12 -metabolismen
B-vitaminer är nödvändiga och ingår i samtliga kroppsliga processer. B-vitaminer är viktiga
för blodbildning, nervsystemet och hjärnan. De är vattenlösliga och har en kort
halveringsperiod. B-vitaminer kräver en viss bakterieflora för att kunna metaboliseras. Bvitaminerna är viktiga vid myelering (nervcellernas myelinskida, axonet, jfr MS). Vid B 12
krävs en intrinsic factor. Det finns 14 B-vitaminer med 4 falska som inte klarar av vissa Bvitaminkriterier. Kolin och inisitol är B-vitaminer.
B 12 metaboliseras med diffusion, vätsketryck. Således ingen biokemisk eller elektrisk
påverkan i metabolismen. B 12 tas upp först i munnens slem. Kravet är att kristalinet B I2 har
minst 500 mcg, en struktur som kroppen har behov av. Magsäcken påverkas B 12 av
saltsyraproduktionen (pepsinogen med dess aktiva pepsin). Även intrinsic factor störs av
saltsyran. Så även gastrin som aktiveras av hormoner i autonoma system. Gastrin hämmas av
stresshormoner, då gastrin är en del av hormonsystemet som styrs av hypofysen.
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B 12 binds i magsäcken till ett R-protein, B 12 R, som skyddar från sekretinet. I tolvfingertarmen
utsöndras CCK (bukspott som i sin tur höjer pH med galla). Därvidlag delar sig B 12 från R
och binds till intrinsic factor, B 12 /IF som kräver en fungerande gallproduktion, kolhydrat- och
fettproduktion. Att B 12 metabolismen ska fungera beror på levern kan syntetisera proteiner till
centrala enzymer för metabolismen. Proteinspjälkningen spelar en stor roll. Galla kan även
bildas i gallgångarna. En ökad B 12 -brist kan bero på gallproblem, jfr K. Så även är det viktigt
att bukspottskörteln fungerar. Diabetiker har därför en ökad risk för B 12 -brist.
För att tunntarmslemhinnan ska fungera krävs att B 12 kan bindas till IF. Annars förs B 12 ut
med avföringen (feces). När B 12 binds till tunntarmsslemhinnan frisätts B 12 från IF och ett
nytt transportprotein för med portvenen B 12 till levern. Från levern transporteras B 12 med
transcobulin ll i blodet till målorganen. När B 12 TC-11 når cellerna frisätts B 12 och en rad
coenzymer. I cellen finns processer som styr dessa coenzymer. B 12 -metabolismen kräver ett
välfungerande enzymsystem som i sin tur kräver en fungerande proteinsyntes.
I USA har 40% B 12 -brist och krombrist. Således mycket högre än vad skolmedicinen
behandlar. Det rör sig om en lagringskapacitet hos B 12 med 3–4 år. Komplexiteten med B 12 brist gör att allvarliga tillstånd uppstår som i värsta fall inte kan repareras i det centrala
nervsystemet. Kroppen har nämligen inga mekanismer att reglera dessa tillstånd i
nervsystemet (MS, exempelvis). Så tillstånd som uppkommer genom B 12 -brist är känsliga.
20-tal bakteriologiska effekter i födan måste till för att bilda B 12 . Exempelvis flora från ost
och mjölk med organisk effekt. Det är allvarligt med veganer, eftersom kroppen själv inte tar
upp B 12 och att B 12 -lagret har en ändlig tid. Åldrande personer med ensidig kost drabbas
även.
Behandla B 12 med B-komplex. Bättra således på med kraftig B-dosering. Kobolt har en
struktur som gör det möjligt med ovannämnda bindningar till olika enzymer i B 12 metabolismen. B 12 är synergiskt med kaffe. B 12 utsöndras via njurarna och kan ges
intravenöst. Urinen kan få ökade koboltvärden.
Funktioner
B 12 påverkar i plasma alla kroppens celler. B 12 -brist hindrar återskapandet av röda
blodkroppar, försämrar myelinet, hämmar metabolismen av kolhydrater, fett samt protein,
hämmar ATP-produktionen således. Total brist på B 12 ger beteendeförändringar och sänker
IQ (hallucinationer, jfr R. Amundsons bedrift att klå Scott. Den senare kände inte till
effekterna av B 12 ).
B 12 oskadliggör cyanid. Om B 12 -brist skadas nervsystemet. Vidare anemi, trötthet,
hjärtsjukdomar, artroskleros, sår på tungan.
Källor: lever, kött, ost, mjölk, inälvsmat.
Terapi
Artrit, myelin, kronisk trötthet, förvirring, demens, tinnitus, MS och PMS. B 12 är ett må-bravitamin. Liten brist ger dock svåra konsekvenser i alla celler. B 12 och folsyrametabolismen.
Folsyra ger missfall. Så även med B 12 -brist. Om folsyra ges gravida kvinnor finns goda
chanser att barnet blir frisk. Folsyra reagerar snabbt i cellbildningen. B-komplex är
tillräckligt.
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Dos
RDI 3–4 mca; ODI 50–100 mcg; TDI 1–2.000 mcg. Folsyra 500 mcg/1 tablett. B-komplex är
30 ggr större. B-vitaminer har ringa toxisk effekt. Behandling med 2.000 mcg är en mindre
dos för att ge terapeutisk effekt. Villkor: Na/K och C-vitamin. Så även B-komplex.
B 12 är viktigt för att bilda röda blodkroppar och hemoglobulin. Brist ger trötthet, syrebrist
(blåa läppar).
Analytiska metoder
1. Serum är ett trubbigt instrument och visar en ringa del av skalan i metabolismen. Kolla
därför på brister av B 12 -symtom. Se gärna på fria radikaler som påverkar de röda
blodkropparnas kvalité. Höga doser ger också högre kvalité. Behandling: B-spektrum i botten
med B 12 på topp.
2. Svagt hemo.
3. OSA.
4. Megaloblaster i levande blod ger störningar i bildningen av de röda blodkropparna. Rent
praktiskt att B 12 och folsyra ges.
B 12 -brist kan bero på D-vitaminbrist. Inga toxiska reaktioner med B 12 . Dock viss känslighet
för kobolt. Megaloblaster kan bero på K-vitaminbrist. Dock i första hand en folsyraindikation.
Behandling
Klinisk prövning under en månad. 2.000 mcg, B 12 och B-komplex. Blir man piggare så är det
B 12 -brist. Det räcker med en månads behandling.
Vissa antagonister påverkas, främst mg. Obalans mellan mangan och K ger elektrolytbalans,
dvs. hjärtarytmier. Ge därför mineraltillskott och B 12 och elektrolyterna påverkas, mg. Ge
efter 3 timmar mg. Blanda inte mineraler med vitaminer. Högt C-vitamin stör diffusionen.
SvD 2010-10-19
B 12 med förhöjt homocystein ger Alzheimer. Mikrobehandla mat i vatten denaturerar B 12
varför B 12 reduceras betydligt. Reducering sker även i förmågan till upptag hos äldre genom
degeneration. Ugnsvärmning rekommenderas. C och kartenoider förstörs även i mikrougn.
Bl.a. påverkas lutein som ginns i gula fläcken som kan ge grå starr och muskelförlappningar.
Se Neurology, oktober 2010.
Folsyra (B9)
Upptaget av folsyra regleras i saltkoncentrationen i tunntarmen genom passiv diffusion
(tarmslemhinnan), dvs. en elektrolytisk reaktion för att cellen införa folsyra. Jfr Cu och Fe
som kräver energi genom tarmfloran. B 12 går inte med passiv diffusion. Tarmfloran
syntetiserar folsyran som är känslig för surhetsförändringar (elektrolytbalans). Bukspott
neutraliserar med CCK och gastrin. Diabetiker har folsyrabrist. Elektrolytisk balans regleras
med zn och basiska mineraler. Från tarmen genom portavenen går slutligen folsyra till att
syntetiseras i levern med dihydrolsyrareduktas (ett enzym) och THF (tetrahydrofolat) bildas.
Utsöndring sker genom urin. Höga halter kan maskera en B 12 -brist som inte noteras av
skolmedicinen. Bristen kan ge bestående nervskador.

208
Dos
RDI 200 mcg; ODI 400–800 mcg; TDI 800–5.000 mcg. Tox. Låg i toxitet.
Folsyra är en essentiell vitamin och tas upp med B 3 för bildning av serotonins förstadium,
tryptofan. Folsyra är essentiell, men kan även bildas i kroppen. På så sätt ger kroppen ett back
up-system för folsyra.
Funktioner
Viktig för ämnesomsättningen, fostrets utveckling (ryggmärgsbrott), förstörs genom
upphettning. Zn-brist och B 12 -brist åtgärdas med folsyra. DNA, proteinsyntes, omsätter
aminosyror (jfr B 6 ). Metionin är viktigt för nukleinsyror och röda blodkroppar.
Brist
Nervositet, sänkt immunförsvar, andfåddhet, matsmältningsproblem, cancer, hjärta,
artroskleros, cirkulationsrubbningar, hjärtinfarkt. Folsyra löser temporärt problemet. Dock
måste för långsiktig lösning med B 12 till. Dock vid komplikationer bör folsyra kompletteras
med B 12 .
Källor: gröna bladgrönsaker, morötter, lever, äggula, aprikos, avokado, apelsin.
Terapi
Anemeniska sjukdomar, hudproblem, matförgiftning, generellt värk, depressioner.
Folsyraöverskott ger depressioner, nämligen. Extra folsyra för att stärka immunförsvaret. Bkomplex är att föredra för de flesta sjukdomstillstånd. Synergisk funktion i tarmen att bilda
kolin, ett förstadium till acetylkolin (smart drugs). Folsyra ökar IQ. Kvinnor behöver folsyra
(menar Pekka). Zn kan dämpa folsyreintaget. Folsyra är surhetskänslig och problematisk
(elektrolyt, passiv diffusion). Dela folsyra med zn.
Analys
1. levande blod, megaloblastanemi. Folsyra är specifikt effektiv.
2. torrblodsanalys för att se fria radikaler.
Waran, walfarin, ej med folsyra. Metormin dämpar immunsystemet och dess olika
tarminfektioner. Folsyra har goda indikationer med läkemedel. C-vitaminer i hög dos och
2.000 mg/dag med extra B-vitamintillskott några månader (3). Cytostatika är cellgifter som
slår tillbaka immunförsvaret.
Pyrodoxin (B 6 )
B 6 är känslig för tarmens surhet och tas upp i tarmslemhinnecellen. I levern syntetiseras B 6
till PLP (pyrodoxalfosfat).
Dos: RDI 2,5 mg; ODI 50–100 mg: TDI 100–500 mg; Tox. 100–2.000 mg. B 6 -brist kan bero
på mg-brist.
Folsyra och B 6 har upptag med passiv diffusion. B 6 är aminosyrabundet, i levern dess aktiva
form PLP och kräver surhet. Ej i kombination med basiska mineraler och zn. B 6 utsöndras
med urinen via njurarna.
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Funktioner: antidepressivvitamin, utsöndras på 8 timmar. 90% förstörs genom
livsmedelsbehandling. Halvering och raffinering ger B 6 -brist. Inga sjukdomstillstånd är
relaterade till B 6 -brister. Total brist skapar dock kramper.
B 6 är nödvändig för produktion av saltsyra och mg-upptag. Så även zn och B 12 . Nödvändig
för produktion av antikroppar och röda blodkroppar. Nödvändig för proteinomsättning, fettoch kolhydratopmsättning. B 6 lindrar illamående (åksjuka) och är viktig för
nukleinsyrasyntesen och cytostatbehandling före och efter (stärker immunförsvaret pre och
post, men intervenerar inte medialt).
Brist: blodbrist, sömnlöshet, PMS, njursten, nervositet, hudutslag.
Källa: avokado, ägg, frö, melon, bananer, lever.
Terapi
B 6 är nyttigt mot muskelryckningar (jfr B 12 ). Viktigt vid elektrolysbalans med Na/K och
Ca/mg. Bra mot domningar i handen. Insulinresistens motverkas. Karpal tunnelsyndrom (ont i
handled, nervösa reflexer genom att blodkärlen blockerar flödet i ”tunnlar” längs handleden).
B 6 löser upp höljet och mjuknar detsamma. Bättre cirkulation. Cirkulationsblockeringar
indikerar blodbrist. En långvarig användning av p-piller kan orsaka att hemoglobulin sjunker
och anemi uppstår. Leverdopabehandling för Parkinsons sker inte med B 6 . I så fall påverkad
blod- och hjärnbarriären och de basala ganglierna skadas. Vid misstanke om Parkinsons,
skicka klienten till läkare.
B 6 är essentiell för att tillgodogöra sig mg vid behandling av kramper. Om inte B 6 ges uteblir
effekten. Det kan även bero på mg-brist. B 6 ingår i metabolismen tryptofan, serotonin,
metionin, dvs. dekarboxyls (enzym): B 6 → B 12 →mg för att bilda serotonin. Stress ökar
omsättningen (kortisol) och B 6 :s halveringstid förkortas.
Akut depressiv behandling: ge B 6 (se upp för mg) och B 12 , toppa med B-komplex. Mg 500
mg; B 12 1.000 mg; B 6 500 mg. Ett långvarigt intag av B 6 ger mg-brist. Grefoinapatienter
drömmer illa och mår dåligt.
Tiamin (B 3 )
B 3 är lättillgängligt. Specifika enzymer i tunntarmen för med proteinet HMT4A B 3 till levern
för syntetisering. B 3 krävs för bildning av tryptofan. B 3 är essentiell. RDI 13–18 mg; ODI 50
mg; TDI 100–3.000 mg. Tryptofan bildas även endogent med kolin. Således måste B 3 vara
viktigt.
Klassiska effekter:
Flusningeffekter vid 1.500 mg/dag. Flushing varierar efter genetiska villkor, avtar efter 3
veckor (ungefär). Flushing ger värme och klåda och rödtoning i ansiktet. Orsaker till
flushning: histaminrelateras som allergisk reaktion, tryptofan-serotoninrelaterad, höjd
prostaglandin som ger inflammationer genom överexponering med latenta mastceller i
systemet, blodkärlen öppnar sig och blir syresatta. Dämpa flushning: inta aspirin bufropem,
mg. Flushning minskar i samband med matintag (prostaglandinets effekt avtar). Flushningen
avtar med vattenintag.
Behandling av högt kolesterol. Aktiverar tryptofan. Behandling av schizofreni.
Termobehandling vid cancer.
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Funktioner
B 3 är intressant ur ett kliniskt perspektiv (signifikativ förbättring vid posttraumatisk
sjukdom). Viktig för en normaliserad hjärtfunktion och depression. Schizopatienter reagerar
inte med flushning. Kroppen tillverkar själv B 3 , tryptofan. Kvinnor i fertil ålder behöver
mycket B 3 . B 3 är viktigt för syntetisering av könshormoner och kortisol. Så även tyroxin och
insulin. B 3 förbättrar cirkulationen. Bra för hud, nerver, hjärnan, matspjälkningen. Östrogen
förhindrar B 3 -upptaget. B 3 är bra för DNA och omvandlingen av kolhydrater till energi. B 3
påverkar lipidhalten i blodet.
B 3 -brist: sömnlöshet, kroniskt trötthetssyndrom, dålig aptit, matspjälkningsrubbningar (galla,
B-vitaminer), muskelsvaghet, irritationer, hudåkommor, psykiska störningar.
Källor: lever, magert kött, fullkorn, jordnötter, avokado, katrinplommon.
Terapi: menssmärta, oregelbunden mens, migrän, högt blodtryck, tinnitus, diabetes, astma,
reumatism. B 3 är i huvudsak icke toxisk. Flushning kan förvärras med antibiotika. Alkohol
förhindrar ämnesomsättning. Sömnmedel och östrogen förstör B 3 .
B 3 utsöndsras med njurarna. Terapeutiskt bör det räcka med 250 mg/dag.
Blodtrycksreglerande effekter med mg snabbt inom 30 minuter.
Waran är en absolut kontraindikation. För övrigt ska p-piller inte tas med B 3 . Tänk på
tretimmarsintervallet. Diabetiker tar ej B 3 . Flushning påskyndar/fördjupar surhet. Försiktighet
med gikt, njursten samt hjärt- och kärlsjukdomar. C-vitamin dämpar hemokrematos.
Proppbildning hos hårt idrottstränade genom högt syreintag. Röda blodkroppar kollapsar och
– infarkt.
Biotin (coenzym R eller vitamin H)
Biotin är en sammansatt organisk syra som innehåller svavel. Biotin systetiseras av
tarmbakterier och finns i många olika födoämnen. Biotin är vattenlöslig och anses tillhöra Bkomplex.
Biotin finns i hårmedel. Biotin är nödvändig för kroppens omsättning av kolhydrater, fetter
och proteiner. Biotin är viktig för tillväxt, för hår, hud, nerver, könskörtlar och benmärg. Så
även för kroppens energi.
Biotin kräver god proteinsyntes, peptider och dipeptider (dvs. aminosyror i tunntarmen).
B, C och cystein är goda faktorer för upptaget jämte ett bärarprotein. Biotin som fritt biotin i
ämnesomsättningen. Biotin och svavel syntetiseras av tunntarmsbakterier och finns i alla
födoämnen. Biotin krävs för omsättning av kolhydrater, fett och proteiner (ATP).
Bristsymtom: eksem, försämrad fettomsättning, gråhårig i förtid, depression, eksem, dermatit,
utmattning, försämrad fettomsättning, håravfall. Biotin förstörs av alkohol, raffinerade
livsmedel, svavelhaltiga livsmedel och östrogen.
Man måste definiera vad en biverkan är. En biverkan behöver inte nödvändigtvis vara negativ.
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Källor: kött, mejeriprodukter, fisk, fullkorn, äggula, nötter.
Terapi: håravfall, muskelsmärtor, eksem, hudproblem samt vissa följder av diabetes.
RDI 100–200 mcg; ODI 100–300 mcg; TDI 300–16.000 mcg.
Inositol
Ett vitaminliknande ämne som anses tillhöra B-komplexet. Hjärnan och ryggmärgens nerver
innehåller höga halter av inositol. Inositol är nödvändigt för ämnesomsättningen av fett och
kolesterol. Inositol hjälper till att ta bort fett från levern och är nödvändigt för
hjärncellsfunktioner. Förhöjda Fe-värden hämmar inositol. Dess aktiva form är myoinositol.
B och C krävs vid syntetisering.
RDI ?; ODI 25–300 mcg; TDI 300 – 15.000 mcg.
Inositol finns i många tarmbakterier. Inositol krävs för metabolism av fett och kolhydrater.
Effektivt mot hjärt- och kärlsjukdomar. Inositiol är en god transmittorsubstans.
Brist: eksem, nervositet, hudproblem.
Källor: vetegroddar, fullkorn, lever, nötter, russin, citrusfrukter.
Terapi: högt kolesterolvärde, hårproblem, eksem, depression, ångest.
Ta Ca med inositol för att balansera fosfor och Ca i kroppen, eftersom inositol liksom kolin
ökar P i kroppen. Insoltol tas med B och kolin. Kroppsceller och bakterier kan omvandla
socker till inositol.
PABA
Verkande faktorer vid PABA är folater, e-coli. För mycket sulfa hämmar. Biotin, inositol,
kolin och folsyra krävs för syntetiering. K-vitaminet är ett viktigt vitamin för processen.
Vitaminet regenererar epitelslemhinnan.
RDI 10–25 mg; ODI 25–100 mg; TDI 300 mg.
Avsaknad e-coli kan ge PABA-brist. När tarmen omvandlar fettsyror bildas PABA. PABA,
inositol, kolin, folsyra och K-vitamin ger goda tarmbakteriebildningar. B-komplex, K-vitamin
för att få igång naturliga tarmbakterier. Ges megadoser gör man systemen lata. Samma med
B 12 .Varför ska kroppen producera när man ändå får detta gratis? En orsak till reducerad
tarmbakterieflora uppstår vid K-vitaminbrist.
Terapi; tillväxt av bakterier.
Näringsämnen med betydelse för immunsystemet
Immuncellernas behov av alla essentiella näringsämnen ökar vid infektion både på grund av
den ökade celldelningen och cellernas ökade proteinsyntes. Hos friska täcker organismens
depåer det ökade behovet, men hos undernärda patienter kan depåerna vara otillräckliga. De
essentiella näringsämnen som framför allt anses vara begränsande för immunfunktionen vid
undernäring är aminosyror, vitamin A, C, folsyra samt zn och Fe.
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Brist på essentiella aminosyror leder till en minskad bildning av alla immunförsvarets celler
och därmed även av dessa cellers proteinsyntes. Vid svåra infektioner kan vissa ickeessentiella aminosyror (t.ex. glutamin, arginin) bli essentiella för den sjuke.
Brist på vitaminer och mineraler ingår som regel i ett tillstånd av generell undernäring, men i
enstaka fall har det kunnat konstateras att isolerad brist på A, E, B 5 , C eller folsyra medför
minskad reaktion på hudtest och nedsatt antikroppsproduktion. A spelar dessutom en viktig
roll för slemhinnornas funktion inklusive slemsekretion. C finns i särskilt stor mängd i
granulocyter och makrofager och har stor betydelse för deras förmåga till fagocytos.
Zn är en kofaktor i DNA-systemet, och vid zn-brist finner man sänkt lymfocytantal, minskad
antigenstimulering av lymfocyter, försämrat resultat på hudtest och försvagning av hud och
slemhinnor. Zn-brist är svår att diagnostisera, speciellt i samband med infektion, då en
infektion i sig ger upphov till lägre plasmavärden för zn, bl.a. genom ackumulering av zn i
levern. Mängden zn i plasma motsvarar ca 1% av kroppens samlade zn-innehåll, varför värdet
på plasmazink bara i ringa grad avspeglar kroppens zn-status. Dessutom är zn albuminbundet
i plasma, varför ett lågt plasmazinkvärde under normalområdet utgör indikation för
behandling med zn-tillskott.
Fe ingår i cytokromer och därmed i alla cellers energiomsättning, i DNA-syntes och i bildning
av fria radikaler. Detta innebär i sin tur också att det har betydelse för granulocyters och
makrofagers förmåga att oskadliggöra fagocyterande bakterier. Järnbrist åtföljs av sämre
resultat på hudtest, nedsatt antikroppsproduktion, sänkt lymfocytantal, minskad
antigenstimulerad lymfocytprofileration och försämrad förmåga att oskadliggöra bakterier.
Vid järnbrist är därför infektionsrisken förhöjd. Även järnbrist är svår att diagnostisera hos
infekterade patienter, då ett lågt plasmajärn ofta inte avspeglar något annat än ett lågt
plasmatransferrin (det sjunker som led i en akutfasreaktion), medan ferritin är förhöjt som
akutfasreaktion.
Men även ett överskott av järn medför en ökad infektionsrisk, eftersom större tillgång till järn
minskar bildningen av hjälparlymfocyter, men ökar bildningen av supressorlymfocyter och
främjar bakterietillväxt. Det kan därför vara en fördel om det under en infektion finns fria
bildningsställen för järn på plasmaferrin, så att inte fritt järn står till bakteriernas förfogande.
Man ska därför vara mycket återhållsam med att ge järntillskott till patienter med infektioner.
Till grund för indikationen ligger ett sänkt värde på transferritinbundet järn, sänkt
plasmaferritin samt en känd orsak till eventuell järnbrist (t.ex. blödning). Enbart ett
otillräckligt kostintag är praktiskt taget aldrig orsak till järnbrist.
Det finns inga kontroversiella studier som ger belägg för att ett tillskott av vitaminer och
mineraler har effekt hos patienter med infektioner. Sammantaget finns dock skäl som talar för
att patienter med svåra infektioner kan behöva extra vitamin- och mineraltillskott.
Immunsystemet vid underäring
Vid undernäring förlorar huden en del av sitt proteininnehåll. Den blir atrofisk, vilket
disponerar för småsprickor och bristningar som i sin tur gör det möjligt för bakterier att
passera. På motsvarande sätt blir också slemhinnorna atrofiska och undernäring medför
dessutom minskad slemproduktion och nedsatt produktion av igA-antikroppar från lymfocyter
under slemhinnan. Det innebär att det skapas ökad kontakt mellan bakterier och t.ex.
tarmcellers yta med risk för bakteriepassage genom tarmväggen.
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Undernäring leder till en försvagning av cellulära processer. Undernäring medför minskning i
plasmakoncentrationen av komplement och försämring av granulocyternas förmåga att röra
sig i riktning mot invaderande mikroorganism (kemotaxi) och att döda bakterier, medan
granulocyternas fagocyterande förmåga inte tycks påverkas. Den försämrade baktericida
förmågan beror på en minskad produktion av enzymer och superoxid.
Även makrofagernas funktion försämras. Undernäring sätter ned makrofagernas produktion
av cytokiner och minskar makrofagernas fagocytos. Bådadera leder till minskad stimulering
av Th-lymfocyter. I enlighet med detta är cellantalet för Th-lymfocyter hos undernärda
patienter lägre, vilket också gäller för det totala lymfocytantalet. Stimulering in vitro av Toch B-lymfocyter med ämnen som stimulerar lymfocyternas DNA-syntes visar också
försämrad proliferation i lymfocyter från undernärda patienter samt att Th-lymfocyternas
produktion av IL-2 är reducerad.
Alla dessa förändringar medför att både antikroppsproduktionen, t.ex. efter vaccination, och
reaktionen vid hudtest är nedsatta hos undernärda. Därtill kommer att leverns produktion av
akutfasreaktanter minskar vid undernäring, förmodligen på grund av en minskad produktion
av IL-6 från makrofager. Det kan ge upphov till en försämrad effekt av komplement och
därigenom minskad fagocytos samt försämrad elimination av endotoxin. Undernäring medför
således ökad infektionsrisk genom att många olika led i immunförsvaret påverkas.
Vid undernäring ges proteinbrister i huden (sprickor). Så även i tarmslemhinnan.
Finstrukturen i tarmsystemet är viktig för att skydda att toxiner går in i blodbanan. Om så sker
minskas produktionen av tarmslem. Lymfocyter i blodbanan, mjälte, benmärg, tar sig an
bakterieangrepp som kan skada tarmen till läckage.
Undernäring skadar också cellstrukturen. Granolocyter innehåller undergrupper som skapar
substanser som aktiverar ämnen som histamin med inflammationsskapande effekter. Denna
process försvagas vid näringsbrist och inflammationen hämmas utan att bryta ut. Man känner
en svag aning om att något händer, men det händer inte. I förlängningen en kronisk belastning
i immunförsvaret. Den fagocyterande förmågan hos granulocyterna påverkas således negativt.
Antioxidanter, fria radikaler, endogena antioxidanter har viktiga funktioner i kroppen. Vid
oxidation angrips kroppen av fria radikaler, jfr arteoskleros, kärlförträngning. Allergier har ej
endogena radikaler. Mariatisteln ger ökad mängd av fria radikaler. Kväveoxid (endogen fri
radikal) regleras i kroppen. Levern producerar dessa endogena radikaler.
Makrofagernas funktion försvagas vid näringsbrist. Troligen en minskad effekt av IL-6.
Effekten blir förhöjda toxiska värden i levern som ett nedsatt immunförsvar har svårigheter att
hämma. Immunförsvaret kan således inte klara av sin uppgift. Den kliniska bilden kan visa att
man är frisk, tekniskt sett; ej feber, ej hosta. Dock ger ett sådant nedsatt immunförsvar
trötthet, svaghet, ledvärk; effekter av fria radikalers angrepp i en försvagat immunförsvar med
näringsbrist.
Således; frisk hela livet, men sjuk i hög ålder. Detta en minnesbild av de celler som ingår i
immunförsvaret till följd av många under livet pågående inflammationer som kan hänga
samman med näringsbrister. När man sover har man en annan metabolism, högre värden som
tar hand om inflammationerna. Goda tillskott är Fe, folsyra, zn, A och C. När man har en
infektion i kroppen kan ämnen förändras; sjuka får icke essentiella aminosyror i stället för
essentiella (glutamin, arginin). Brist på vitamin A, E, C och B 6 sänker antikropproduktionen.
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C har ingen stor effekt när infektionen pågår, dock före infektionen. Överskott på C är större
vid infektion än före.
Zn-brist ger sämre produktion av lymfocyter. Zn lagras i levern. Zn-värdet sjunker i blodet,
vilket inte innebär att zn-brist föreligger. Zn är bundet till albumin i plasma och regleras av
osmotiskt tryck. Är immunförsvaret belastad höjs Cu-värdet och zn-värdet sänks. Fe ingår i
cytokromer som finns i bildningen av fria radikaler. Fe-brist ger nedsatt förmåga att hämma
infektioner. Transferrin är ett transportprotein för Fe. Vid akut fara är HG lågt, men depåerna
kan vara fyllda. Under 6–8 dagar kan immunförsvaret ha tillgång till ferritinet. Överskott av
Fe ger ökad sårbarhet, vilket hämmar bildningen av hjälplymfocyter. Överskott av Fe ger
bakteriehärdar.
Fe är oxidativt och skapar toxiska ämnen i en förgiftning. Vid kronisk infektion, ge inte Fe.
När patienter har oförklarligt HD i kroppen, blödningar eller tumörer finns ett lågt HD. Svart
avföring innebär koagulerat blod från tarmsystemet, cancer. Fråga alltid om avföring. Det kan
ta 30 år för en cancer att bildas. Svart avföring, dvs. lågt HB med rödbetor, blåbär och järnrik
föda dock.
Får vi för lite näring så påverkas proteinets tredimensionella struktur. Dock individuella
variationer. En belastning under lång tid förändrar cellens mitokondrier och därmed släpps
negativa syreradikaler in i cellen och radikalerna flödar fritt i kroppen. Kroppens egen
superoxidant produceras i levern och går in i blodet. Därmed hämmas tillskottet i kroppen
från fria radikaler. Man vet inte så mycket om balansen mellan fria radikaler och
antioxidanter. Vi vet exempelvis att visa cancerpatienter saknar antioxidanter.
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Mikronäringslära vid Egenvårdspoolen den 7–8 maj
Den 7 maj
Noacid: viktigt med ett mg-tillskott på 600 mg (ca 400 mg), dock sänkt K (200 mg). Detta
motiveras av risken för Ca-hämmare; således lättare att jobba med blodtryckspatienter, hjärtoch kärlsjuka och osteomalaci (benförmjukning). Vissa har problem med
magtarmslemhinnan, varför 200 mg K är bra. Mangan är för övrigt antagonistiskt mot Fe som
i sin tur är antagonistisk mot Cu. Tillförs Ki med 100 mg och den basbildande effekten
förstärks. Ki är mjukt för magslemhinnan. Potensen ligger kvar med Ca+mg.
Mg 1.250 om dagen för att fungera optimalt. Kosten står för resten, inklusive 600 mg. Mg är
värmekänsligt. Vid första kokningstillfället förloras 75% vid processad mat. Uncle Ben´s har
en brist på 75% mg. Nötter, räkost och icke-uppvärmd mat ökar chansen att få i sig mer mg.
Kronisk hypomagnesemi vid diabetes, njur- och kärlsjuka. Njurarna utsöndrar kraftigt med
mg. Risken för hypermagnesemi är föga troligt.
Mg har 50+% i cellen och 50% i blodet. Elektrolytiskt förhållande intra- och extracellulärt.
För mycket mg och balansen rubbas. Mg3 har trejonbildningar i jämförelse med mg2 med två
jonbildningar. Mg fungerar här som en syra-basbalans (H+). HCL med 100 mg neutraliserar
trejoniskt mg med 280 mg och tvåjoniskt med 400 mg. Trejoniskt mg är således effektivt mot
för högt HCL. Trejoniskt mg är 50% effektivare än tvåjoniskt. Svaga syror som fruktsyror
åtgärdas med novalukol.
Noacid bra för höga kolesterolvärden. Ca tar upp fettet och sänker kolesterolet. Statiner
behövs inte. Fibrer tar även upp lipider (kolesteol). Ät således ost, mjölk och yoghurt för att
sänka kolersterolet.
B 1 (tiamin)
Passiv diffusion ur tarmslemhinnans celler. Fosfater tillkommer i slemhinnans celler. Så även
pyrophosphtiokiner. Fri form av tiamin genom albumin. 30% upptag i tarmen.
Tiamin var det första B-vitaminet som upptäcktes genom studier av japanska sjömäns
möjligheter att överleva. De flesta sjöfärder slutade i att sjömännen fick näringsbrist (tiamin,
C). Maghellans resa tog 3 år. Britterna kunde bygga sitt emperium på kunskaper om
kosttillskott, vilket kan förklara segern vid Trafalgar 1806 mot fransmän som var vana vid ost.
Tiaminbrist är ovanlig. Tiamin tillförs med kosten, knutet till protein. Således krävs för
tiaminupptag en fungerande proteinsyntes. Protein innehåller mycket tryptofan. THdp är
tiamin bundet till proteinet före matspjälkningen för att i tunntarmen brytas ned till
aminosyror (proteasen). Pyrophosphokin är ett enzym som binder tiamin till THdp i
tunntarmen. En sådan enzymatisk process syntetiseras i levern. Vid påverkan, ta l-glutamin
som stärker det enzymatiska systemet. Motion underlättar bildandet av detta enzymatiska
system. Med fri form ger albuminet möjligheter att forsla tiamin till målorganen. Albumin är
ett transportprotein och utvinns ur äggula. Vid acerulosplasmin i blodet med överskott av CUjoner, ta några ägg för att förbättra proteinsyntesen (albumin).
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Albumin håller det osmotiska trycket i våra kärl, dvs. håller vätskan i blodet. Brist ger
generella svårigheter för levern att syntetisera enzymer och transportproteiner. Ödem orsakas
av att trycket sjunker och vattnet perifereras. Speciellt hos de överviktiga.
Tiaminet är vattenlösligt och lagras i kroppen. Tiamin finns i blodet. Stora förluster vid
tillagning, luft, koffein och östrogen, svavelhaltiga mediciner motverkar tiamin. Stress, ångest
i en akutfas, då rekommenderas tiamin ett par veckor. Tiamin är bra för tillväxt. Tiaminbrist
ansamlar pyrodruvsyra (mjölksyra) i kroppen vilket ger högt blodtryck. Vid borrelia, ge
tiamin och fettsyror.
Brist ger irritation, känslomässiga förändringaer, viktförlust. Jfr Amundsons resa. Tiamin och
C gav honom möjligheter att förutse svårigheter vilket inte Scott kunde (åt proteiner).
Berrberi. Fågeldöd i Skåne, atropi, nervskador, diabetes har stort behov av tiamin (synen),
dubbelseende, åkarsjuka, myggbett.
Källa: torrjäst, bönor, griskött, grönsaker.
Terapi: baltovirus, irritationer.
RDI 1,5 mg i kost; ODI 50 mg; TDI 50–300 mg.
Analys: serum och urin. Säkrast att ge B-komplex. Kontraindikationer är waran, dieuretika,
quertricin (flavonoider).
B 2 (riboflavin)
Det andra B-vitaminet kallas för B 2 , riboflavin. Vitaminet är gult och värmekänsligt.
Riblofavin ger den gula färgen och används som färgämne. Riboflavin utsöndras med urinen.
Gallsalter, HCL, C, B och mg är viktiga faktorer för upptaget som är 15–60%. Dock varierad
upptagningsförmåga som relateras till leverns lagring av vitaminet. Mycket kissande ger B 2 brister. Således en fungerande galla.
Kontraindikation för waran, cytostatika, levaxin. Primär brist och sekundär brist (aribiflavinos
som sekundär brist). P-piller, bikarbonat och bor ger brister. RDI 1,2–1,7 mg; ODI 50 mg;
TDI 50–600 mg.
Primär brist ger näringsrelaterat vitamin, medan sekundär brist har en underliggande
sjukdom, t.ex. Chrons sjukdom.
Levern; en klinisk observation:
1. fysiska tecken; 2. trötthet; 3. depression
Man kan ha en fungerande lever, men belastad. Dock är åtgärder diffusa. Först palpitera
(diffrentialdiagnostik). Belastad lever ger klåda och smärtar. Även rödsprängd näsa
(spindelliknande kapillärer, jfr alkoholister), öm lever, portasystemet belastas,
tryckförändringar, ändtarm (hemorrojder). Så även vattensamlingar i buken (viceralt = drar
ned) ju äldre vi blir. Så även leverförstorning med stor mage. Jfr kolin. Leverceller stelnar
och dör (oförmåga till detox). Slutligen leverfläckar.
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Info om mjölk, smör och yoghurt som sänker blodfetter med Ca. Orsak till förhöjda
lipidvärden är att hjärt-kärlsystemet inflammeras i endotelet av kärlstrukturen. Lokalt kan
fragment lossnas som ger trombos. Viceralt fett är underfett som omsluter organ. Viceralt fett
är stressrelaterat fett som ökar lipidhalten som ger åderförkalkning, agina pectoris och
kortisolpåslag, dvs. metabolt syndrom, jfr fetma. Livsmedel som innehåller kolesterol
påverkar inte kolesterolhalten, eftersom kolesterolhalten är sekundär och mäts i dess totalitet.
Det viktiga är att se på relationen mellan HDL och LDL. 60-åriga kvinnor kan exempelvis ha
höga kolesterolvärden som anger välbefinnande. Kolesterolsänkande livsmedel ger Bvitaminbrist.
B 2 förstörs av kaffe, alkohol och är nödvändigt för fett-, kolhydrater- och
proteinmetabolismen.
B 2 aktiverar B 6 .
Brist: munsår, läppsår, tungan, ljuskänslig, blodsprängda ögon, grusiga ögon, fjällig hy,
sömnlöshet.
Källa: mjölk, lever, ägg, kött, jäst, fisk.
Terapi: anemi, gråstarr, hudproblem, syn, karpal tunnelsyndrom. Stress ökar behovet av B 2 .
Så även graviditet, p-piller och amning. Nervsystemet svarar snabbt på B 2 -brister. Främst vid
existentiell stress.
Vi går inte vidare i kunskap, men vi ser saker på ett annat sätt. I bondesamhället hade vi inte
tid med existentiella problem; det fanns påtagliga sysslor och munnar skulle mättas, barn ges
trygghet och generationer länkas till generationer. Nu har vi tid att tänka på existentiella
frågor. Vi tänker existentiellt, alltså finns vi. Depressioner, ångest rädsla för det nya, främst
vid kroppsliga åkommor som ”bestäms” vara grund får en allvarlig sjukdom. Hypothalamus
och hypofysen påverkas, skickar ut biokemiska impulser som påverkar hormon- och
nervsystemet som i sin tur påverkar organ och deras funktioner. Dessa reaktioner kräver
näring. Vid stress hämmar sympatikus matsmältningen som ju behövde näring och i den
existentiella oron går människans hälsa in i en negativ spiral.
Den positiva stressen har vi nytta av, ”Geist”, och att snabbt undkomma en fara. Den negativa
stressen är existentiell och förekommer mentalt inne i människans värld och psyke. En
homeostas mellan miljöns krav och de egna resurserna skapas som förvärrar den existentiella
oron. Adrenalin och kortisol dras in i neurotransmittorer på högtryck om GABA, acetylkolin,
serotonin och dopamin. Noradrenalin, dopamin ökar sympatikus. Acetylkolin (vagusnerven)
ökar parasympatikus.
Det gäller att konfronteras med miljön och sätta parentes om den egna existensen. Kalla det
gärna KBT eller mindfullness. B-brist förvärrar läget. En kortvarig stress ger prickar i
blodanalysen; en långvarig, kronisk ger hormonstjärnor (hormonobalans). Långvarig stress
påverkar nämligen hormonsystemet. 90% är av existentiell natur som regleras av samhällets
normer. Kärlek saknas, ekonomiska faktorer spelar in. Den ena parten längtar bort, men sitter
i ett skruvstäd. En existentiell stress som skapar ovannämnda obalanser. De sociala normer
bland människor i grupper (supraindivider) måste kartläggas för att förstå den djupare
innebörden med existentiell stress.
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B 5 , pantotensyra
ACP (acetylbärarprotein BCEA) går in i tarmen. Na och pantetethenase är bärarprotein för
pantotensyra. Fri pantotensyra bildas när pantotensyra lämnar tunntarmen med ett coenzym.
B 5 är vattenlösligt och är ett antistressvitamin. Klar inverkan på binjurar, koffein och
svavelhaltiga läkemedel. B 5 förs ut i urinen. B 5 förebygger stressrelaterade sjukdomar,
påskyndar sårläkning, optimerar binjurar och ingår i kolhydratmetabolismens energi (ATP).
RDI 5–20 mg; ODI 50 mg; TDI 500 mg.
Brist: sår på 12-fingertarmen, mindre motståndskraft, hudbesvär, depression, trötthet,
aptitlöshet.
Ju snabbare smärta i matspjälkningen, desto högre upp sitter åkomman. Efter 30 min. i 12fingertarmen.
Trauma: jobba med en klientcentrerad metod. Vi måste konfrontera oss med oss själva.
Lyssna på medmänniskan, förstå, visa empati. Inte akademisera, analysera. Vara en
auktoritativ medmänniska; det är det bästa. Vid akut tillstånd bör antidepressiva medel ges.
Källor: kött, fisk, lever, ägg, nötter.
Terapi: allergiska reaktioner, stress, trauma, kronisk trötthet, svårläkta sår, ledgångsproblem.
B-vitaminet är bra för god hälsa. B 5 krävs för att ta upp PABA och kolin som syntetiseras i
tarmen. Förhöjda Cu-värden ger histaminreaktioner. Cu-binds inte och därför Cu-överskott.
Kolin
Kolin är en icke-essentiell vitamin. Inget RDI. Kolin syntetiseras i kroppen. Kolin = smart
drugs.
Villkor för syntetiseringen är protein med fungerande proteinmetabolism (serin, metionin).
Vid B 12 -brist saknas syntetiseringsförmågan. Kolinbrist ger m.a.o. B 12 -brist. Kolin
transporteras med lecitin (lepid) eller acetylkolin (transmittor) eller trimetylamin (sjukdom
som luktar gammal strömming).
RDI ?; ODI 425 mcg – 550 mcg; TDI 200 mcg – 2.000 mcg.
B 12 avgör om kroppen endogent kan skapa kolin. Kolin tar bort fett från levern och
underlättar passagen av nervimpulser. Kolinbrist hos alkolister med fettlever. Minnesfunktion,
cellstruktur, membranstruktur försämras vid kolinbrist. Brist ger leverproblem, försenad
tillväxt, åderförkalkning, minnesproblem, alzheimer. Alzheimer är aluminiumbelastad i de
basala ganglierna.
Källor: äggula, fisk, vetegroddar, lecitin.
Terapi: höga kolesterolvärden, leverproblem, depressioner, ångest, cirrus (skrumplever),
förhårdnade leverceller. Kolin tas med B. Ta Ca med kolin. Balansera med P och Ca, eftersom
kolin ökar P-nivån i kroppen. Kolin strukturerar cellmembranet. Brist på acetylkolin ger
svårigheter att tänka lateralt och vertikalt.
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Den 8 maj
C-vitamin eller askorbinbsyra
C-vitamin eller askorbinsyra är en svag syra. I naturlig form finns askorbat som är bundet till
flavanoider. Njuren reglerar C först med binjurarna, hypofysen, sedan i blodet. Tabletter kan
inte mätas med apelsiner. Vissa apelsiner från Israel saknar C. När upptaget av C är
totalmättat så utsöndrar njurarna C. Därför stora doser som Paúling rekommenderar.
Märk att schimpanser äter många bananer, exempelvis. När vi äter C tar kroppen till sig allt
större mängder C. Finn den produkt som har högst C-värde, t.ex. camu camu, azerola, nypon.
Flavonider ökar upptaget till 90%. Askorbat är nämligen bundet till bioflavonoider.
Relationen mellan askorbinsyra och askorbat är 5% – 90%. Askorbat är basiskt, mer så än
askrobinsyra. Folk som inte tål askorbinsyra är troligen starkt försurade. Askorbinsyra är en
svag syra, nämligen.
Människor och primater (schimpanser) saknar förmågan att i kroppen syntetisera C. Varför
tappade vi den förmågan? Att kunna gripa efter frukter? Sparkad ur den egna lustgården? Åt
för mycket C-vitamin så att kroppen storknade? Genetisk utveckling?
Lågt upptag av C ges med brustablett, ungefär RDI som rekommenderas av Läkemedelsverket
för att undvika skörbjugg. C ingår i många processer.
RDI 60 mg; ODI 1.000 mg (maxdos i tablett); TDI 75 mg/kg/dag. Apelsin har 50 mg.
Tranbär och bitter hindrar bakterier att fastna på slemhinnan. Tranbär är bra mot inkontinens.
C har en kelerande effekt i kroppen och tar bort förkalkning i artärerna. C är en viktig
antioxidant. C viktigt för kollagenbildningen. C skyddar mot hög lipidhalt i blodet.
Askorbinsyra syntetiseras i glukos, vattenlöslig, lagras inte, utsöndras snabbt, kort
halveringstid.
Behov av C vid inflammationer än när man är frisk. Flavanoider förstärker C-upptaget och C
är viktigt för Fe-upptag. C stimulerar immunförsvaret och produktionen av stresshormoner.
Brist: blödande tandkött, tandlossning, trötthet, sänkt immunförsvar, blåmärken,
hypoglykemi, hudproblem, långsam sårläkning, näsblod. Träningen bryter ned processer så att
man sedan kan ta igen sig. Blödningar får folk som inte längre klarar av
nedbrytningsprocesserna.
Källor: citrusfrukter, broccoli, tomater, svarta vinbär, vitkål, paprika.
Terapi: grå starr, munsår, läkning av sår, sänkning av kolesterol, astma, immunförsvar vid
infektioner, manodepression, blodsockerproblem och degenerativa sjukdomar. C förhindrar
blodproppar.
Rökning, vissa läkemedel, alkohol, stress ökar behovet av C. C blodförtunnar. Gingseng ta tre
timmar före C. Gingseng på marknaden botar allt, från liktår till U-världens fattigdom.
Manipulativa marknader.
Kontinuerlig försörjning av C till följd av kort halveringstid. Ta 500 mg per tre timmar i tolv
timmar och du får ett relativt högt snitt C. C i blodplasma säger inget om ur C är deponerat.
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Detta gör att det blir svårt att uppskatta behovet av C. Exempelvis flushas vid tox. Flushing
1.000 mg/dag och 60 mg zn sker vid påskyndad läkning. Med diarréreaktion. Vid förkylning
kan systemet flushas. C stimulerar immunförsvaret under infektion, ej före eller efter. Således
vid kortare sjukdomsperioder.
C förbättrar Fe-upptag. C mobiliserar immunförsvaret. Hemokromatos är ett genetiskt
tillstånd av järntoxitet genom att Fe lagras för mycket och för länge. Vid hemokromatos
rekommenderas försiktigt med C-tillskott.
C har en kelerande effekt och är positiv trots att Fe tas upp med C. Ett klassiskt tecken på
hemokromatos är att immunförsvaret försämras. Blodtoxitet visar att levern är belastad genom
påverkan av fritt Fe. Ta hepamax.
För mycket C ger lågt Cu. Cu-överskott behandlas med C, jfr Fe. Diabetiker bör ta C, trots att
C är antagonist till läkemedlet waran. C synergerar i de flesta fall med läkemedel.
Molybden
Molybden är ett spårelement, ett metalliskt grundämne och primär för cellens utveckling från
ursprunglig tid.
0,12 – 0,24 mg tar systemet upp av molybden. 60–90% upptag i lever, binjurar och njurar i en
lagringsdepå. Resten utsöndras i lever och galla.
Brist vid Cu, östrogen, progesteron.
EDI 100–200 mcg; ODI 500 mcg; TDI 300–500 mcg.
Molybden och zn sänker Cu-halten i systemet. Genetisk brist = molybden som cofaktor, ett
enzymatiskt ämne som ger sällsynta sjukdomar. Molybden ingår i proteinsyntesen och i
omsättning av fett och kolhydrater. Molybden förebygger anemi. Jfr Fe, folsyra, Cu och B 12 .
Molybden reglerar hjärtarytmi. Molybden är viktig för DNA-syntesen.
Brist: njurrytm, lättretlighet, oförmåga att producera urinsyra.
Källor: bovete, bönor, vetegroddar, lever, ägg, inälvsmat.
Enzymatiska system:
1. aldehydoxidas (bryta ned alkohol)
2. xantin (brist på urinsyra)
3. hydroxylas?
4. sulfitoxidas: dopaminbrist (rädsla, låg sexualdrift)
Cu-beroende och Fe-beroende = molybdenupptag.
Analys
1. serummått
2. hårmineralanalys
3. låg Cu-halt lågt molybden ger högt östrogen
4. hög Cu-halt, högt molybden ger högt progesteron.
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Ca-överskott ger molybdenbrist. Wolfram framkallar molybdenbrist.
D-vitamin
D-vitamin har två källor; kosten och UV-ljus. D 2 skyddar växter från strålning. Ur D 2 bildas
D 3 . Kolesterol är lagrat i epitelvävnadens tredje skikt. Hydrokortisol är utgångsmaterialet som
skapar ett provitamin D 3 . Detta provitamin kräver UV-ljus 270–290 nm (våglängd,
nanometer), 295–297. Ej solljus under vintern kan syntetisera.
Provitaminet syntetiseras till kolekalciferol, D 3 . Detta kolekalciferol syntetiseras till calcidol i
levern och den syntetiseringen kräver i sin tur B 3 , 25-hydroxylas, mg2+, globulin (1:a
hydroxylas) till kalctriol i njuren. 1:a hydroxylaset styrs av Ca2+ i tarmen som i sin tur styrs av
PTH. Galla och bukspott ger 50–80% upptag i tarmen för att kunna spjälkas (lipas) till
misceller och fraktas i väg i lymfsystemet.
Således 3 olika faktorer för hur D-vitaminet syntetiseras i kroppen:
1. Låg fetthaltig kost ger risk för nedsatt D-vitaminsyntes/-brist
2. UV-ljusets kvalité, se ovan om nonometer. Tid 3 veckor i sommar. Våglängd och solens
position verkar styrande på D-syntesen. Ej ljusteapi, t.ex. solarier fungerar.
3. 1+2 ger reaktionen till förstadiet med provitaminet D 3 . Provitaminet syntetiseras i hudens
fettvävnad till kolekalciferol D 3 . Kolekalciferol till leven som omvandlar D till calciferol
(äger rum i hepocyter). För att detta D ska kunna bildas krävs enzym 25 hydroxylas, dvs. en
fungerande enzymproduktion i levern. Nu bildas calcitriol som lagras i lerverns hepocyter och
frisätts vid behov. När ett sådant behov uppstår fraktas calcidiol med globulin
(transportprotein) till sköldkörteln. Vid låg omsättning finns risk för att calcitriol inte fraktas
till njuren. I njuren omvandla calcitriol till aktivt D-vitamin, calcitriol, något som kräver att
enzym 1:a hydroxylas kräver PTH som aktiverar Ca och P i blodet. Allt detta regleras av
njuren. Kalcitriol krävs för att tillverka PTH. Således en rundgång melan Ca och PTH.
D 2 syntetiseras i växter och i vissa djurarter till skydd mot skadlig energi som exempelvis
ultraviolett strålning. Strålningskänslighet kan nog kopplas till D 3 . D 3 aktiveras som skydd
mot solljus. Mörkhyade har redan detta skydd. Omega 3 innehåller D 3 . I Sverige proteinstark
föda (fisk, kött), inte så mycket grönsaker, inte heller sol. Man kompenserar genom kosten.
Mars/april bildar slutet på D-vitamin.
Fettlösligt smör och ägg ger D-vitamin. Vi är varnade att äta denna kost. Vi måste här tänka
om. Inte farligt med mejeriprodukter; Ca absorberar fett. Smör är bäst. Grön mjölk. Folk blir
livrädda för röd mjölk på 4%, men tar i samma veva OLW på 40%!
Ju mindre cal vi äter, desto mindre belastas levern. För högt intag cal ger energiabstinens med
svåra sjukdomar (metabolt syndrom). Lågt cal-tillskott har en livslängd på 50% längre än ett
högt cal-intag. Morgondagens medicin rekommenderar att gå hungriga i 2 dagar/vecka (jfr 2minutersregeln inför ”trycket” att äta något. Vänta och se och ”lusten” går över efter 2
minuter).
Notera: ju större effekt, desto större destruktion. Ej reklam för omega 3 för att sänka
kolesterolet kan accepteras, ett lagbrott. Sänkt kolesterol vid intag av fisk eller omega 3 kan
inte visas vetenskapligt (Becel, becerell); studier visar även att skräpmat kan sänka
kolesterolet. Det är den totala mängden kolesterol som bör beräknas och den kolesterol som
oxideras vid inflammationer (artärstelhet). Här bör även Ca-läckage tas in i beräkningen vid
bedömning av artärstelhet.
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Kolesterol är en steorid/ett hormon. Kolesterolet är ingen indikator (hjärt-kärlsymtom).
Kolhydrater påverkar insulinet om insulinet ligger ständigt på hög nivå. Vi måste sänka
insulinet, äta mindra och inta måltider med längre tidsavstånd. Varje matintag skapar
inflammationer och ger artärstelhet. Således hänger det onda kolesterolet samman med sociala
normer för energiabstinens.
Ju färre mineraler som vi tar in, desto mer kompenserar kroppen med att öka tillgången på
mineraler genom kosten (absorbtionsförmågan ökas). Så gäller även kolesterolet. Har kroppen
tillräckligt med kolesterol så är kroppen ”nöjd”. Men om intaget ökas och kroppen utsätts hårt
för kolesterolupptag inträder rubbningar i lipidsystemen. Folk som äter lågkalorimat skapar
färre inflammationer. Däremot ger ständigt kaloriintag ökade inflammationerna och därmed
oxidativ stress i artärerna (åderförkalkning, högt blodtryck – metabolt syndrom).
Kolhydratomsättningen behövs i energiupptaget för att utvinna fett. Vill man förbränna fett
sker detta bäst om energiintaget är lågt och om intaget sker mellan längre tidsperioder.
Kroppen får upp farten genom snabb förbränning, blir piggare och det metabola syndromet
minskar. Jfr råttor som inte fått mat på länge; de är pigga, aggressiva, påhittiga för att klara
sig i skarp motsats till råttor som regelbundet fått rikligt med mat. Sådana råttor har högt
DHEA och lågt kortisol. Feta råttor har det omvända och dör snabbare. Viktökning och
viktminskning balanseras med kortisol och DHEA. Här utvecklas det metabola syndromet.
Människan kan exempelvis vara utan mat i över 2 månader.
Kolhydrater bryts ned i magsäcken till olika sockerarter, främst monosakarider. Dessa
monosakarider metaboliseras i tunntarmen till glukos för transport via portvenen till levern
där glukos lagras i levern och i muskulaturen. Glukosen kan bara lagras till en viss mängd (jfr
vatten som hälls i ett glas; för mycket och vattnet rinner över). Så även med glukos som
frigörs från levern (VLDL) vid förhöjda glukosvärden.
Främst frigörs glukosen vid ansträngning och signaler går till hypofysen att så är fallet.
Hjärtrytmen ökar, blodet går till organen, binjurarna släpper ut adrenalin/kortisol och energi
frigörs. Bukspott avger insulin (anabolt), sköldkörteln avger T-hormoner och kroppen
uppvärms. Förbrukas inte glukos vid muskelansträngning övergår glukos till fett som lagras i
vävnaderna.
Kortisol interagerar med högt insulinupptag i blodet och omvandlar glukos till viceralt fett
som driver fram metabolt symtom. Vid stress ökas denna cirkelkraft mångdubbelt. Stress,
högt energiintag av snabba kolhydrater och låg energiomsättning ger metabolt syndrom på
sikt. Raffinerat socker och mjöl (vitt socker och mjöl) konvergeras snabbt till höga
insulinnivåer i blodet. En snabb fika med vitt bröd (fralla med ost), en kopp latte (kaffe med
grädde) i hög stress är destruktivt för kroppen och i förlängningen skapas vid upprepad vana
ett metabolt syndrom. Fullkornsbröd med keso (philadelphiaost) efter faktisk hunger och lugn
och ro med en kopp te ger inte denna effekt. Mjölets korn och dess grovstorlek hindrar
nämligen det snabba upptaget av insulin, jfr långsamma kolhydrater.
Hypofys, hypothalamus får vid lång stress hålrum i hjärnan som är irreversibla och förändrar
tanke- och beteendesystemen (hyperaktivitet, depressioner). Kortisol, adrenalin och
hyperkortisol spelar härvidlag en stor roll.
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D-vitamin för ben och tänder, njurfunktion. D kan vara toxisk i höga halter. D-vitaminbrist
vid njursjukdomar eller leversjukdomar.
Brist: rakitis, karies, osteoporos, osteomalaci, dålig tillväxt, vanställt skelett, muskelsvaghet,
förstoppning, dålig aptit,
Källa: fet fisk, mjölk, smör, ägg.
Terapi: amning, tandlossning, psoriasis, migrän.
RDI 5 mg; ODI 25–50 mcg; TDI 50–200 mcg; tox 250 mcg. Lagringstid: 30 dagar.
Hypovitaminos D är ett bristtillstånd. Kostbrister, gallbesvär, bukspott (lipider) kräver D för
syntetisering. Veganer med fettsnål kost är i farozonen. Försiktighet med D-vitamin till
gravida.
Hypercalcemi ger Ca-överskott med D-underskott i blodet. PTH är nyckeln i Dvitaminmetabolismen. D-vitamin i höga doser är intressant. Kolesterolvärden riktas in för Dsyntesen. Vid Ca-läckage läggs D till.
Analys: serum, Ca-läckage.
Bristindikationer av Ca och mg som läcker och ger D-brist. Mycket syrarik kost (fläsk) ger Dbrist.
K-vitamin
K är fettbundet i grönsaker. Man bör äta klorofyllrik kost för upptag av K. K krävs för syntes
bakterier i tjocktarmen. Dessutom kolin. Det finns tre varianter.
K 1 för växter (spenat, broccoli, vitkål); K 2 för bakterier (lactobasillicus, antibiotika slår ut
bakterier) som i aktiv form som ger K 1 → K 2 ; K 3 som är syntetiskt (brännskador, dock giftigt,
ger allergiska reaktioner). Galla behövs för spjälkning och pankreasenzym (lipas). E och F
hämmar upptaget av K. Protrombin är ett förstadium till trombin för koagulering.
Skolmedicinen mäter ej protrombin i blodet. Protrombin tar lång tid att torka för blodet. Febrist? K-brist? Lacotbassillicus i för höga doser i lång tid hämmar syntesen av K. K, PABA,
folsyra, inisitol och K ger god tarmbakteriesample.
RDI 70–140 mcg (kost); ODI 100–300 mcg; TDI 300–50.000 mcg.
Koagulering, proteinmetabolism, antagonist mot waran, sårbildning, dämpar koagulering med
C. Stabiliserande effekt på waran (dock ej K till waranpatienter). K lagras i ben och lever. K
behövs för förkalkning och mineralisering av ben. Jfr D-vitamin.
Brist: täta diarréer, blödning, långsam blodstillning.
Källor: lever, njure, äggula.
Terapi: riklig mens, osteoporos, näsblod, Ca-förlust och klimakteriet. Antibiotika och vissa
mediciner hämmar upptaget. Näsblod på morgonen: pankreascancer. Högt blodtryck kan ge
näsblod (sköra och stela artärer). Torr luft som irriterar nässlemhinnan kan ge näsblod.
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Blödarsjuka ska ej ges K. Kontraindikation med p-piller. För övrigt tillåter många läkemedel
K.
Kartenoider
Betakaroten ger A. Andra är alfakaroten och lykopen. Retinylacetat ger retinylpalmitat som
går i tarmen. Betakaronten 15 ger retinat som bärarprotein som sedan blir karoten.
Hypercarotenemi är lågt karontenvärde.
RDI 3,6 mg; ODI 6–15 mg; TDI 15–600 mg.
Kartenoider är ett samlingsbegrepp på ett antal fytonäringsämnen, växtämnen och
växtskyddande ämnen som uppstår vid fotosyntes. De mest kända är betakaroten och lykopen
(tomater). Xantin för blåbär. Solbränna med betakaroten. Betakaronten ger dock ökat skydd
mot ultraviolett strålning och ger skydd mot fria radikaler.
Betakaroten är ett förstadium till A och är en antioxidant. Betakaroten finns i morötter, blåbär,
tomater. Omvandlingen till A kräver god funktion hos galla och lever.
Den aktiva formen retinal kräver således leversyntes för betakaroten 15.
Upptagningsförmågan är god. Levern omvandlar betakaroten 15 efter behov. För mycket
betakaroten ger toxisk effekt med mineralfärgning i huden, dvs. hypercarotenemi. Oförmåga
att producera betakaroten 15 kan hänger samman med försvagad fettmetabolism i levern samt
nedsatt sköldkörtelfunktion, t.ex. vid diabetes.
Skanna huden med kartenoidanalys efter kartenoider som oxidant är en bluff. För höga värden
kartenoider, dvs. antioxidanter, tyder på en blockering av betakaroten 15, ett sjukligt tillstånd.
För låga värden visar att betakaroten 15 fungerar. Det är inte fråga om att mäta antioxidanter
utan en fråga om vad som händer sedan om man fått för låga eller för höga kartenoidvärden.
Finns en leverproblematik? En sköldkörtelproblematik?
600 kartenoidsorter, förstadium till A, oklar medicinsk effekt, cellkommunikation och
effektivt mot tumörtillväxt. Skyddar mot rökningens skadliga effekter, åderförkalkning, svalg,
munhåla, bröstcancer.
Terapi: nedsatt immunförsvar, mot cancer, hudrelaterade tillstånd, psoriasis med zn.
Försiktighet med rökare som har cancer. Betakaronten inte till alkoholister; den ger
levertoxitet.
Vätska driver ut mineraler. Rekommendation: ta inte kolesterolnedsättande preparat eftersom
dessa ger A-brist.
A-vitamin
A kräver för syntes god gallfunktion och fungerande bukspottskörtel. Ur tarmslemhinneceller
diffunderar retinal med 90%-igt upptag. B, C, D, E, kolin, Ca, P och zn krävs för fullgod
syntes av A. Psyllium och fettsnål diet hämmar denna syntes. Så även friterad kost.
RDI 0,8–1,0 mg; ODI 1,5–3,0 mg; TDI 7,5–9,9 mg; tox; 30–60 mg/LP 600 mg. A är den enda
vitamin som kan ge toxisk effekt, hypocitaminos. Primär brist och sekundär brist (kost,
sjukdom). Vid sekundär brist uppstår diabetes (svårigheter att bilda betakaroten 15), felaktig
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galla, Chron´s. Man bör äta A-vitaminrik kost: margariner och köttprodukter. Feber begränsar
intaget och fettet binds inte. Veganer är en riskgrupp för A-brist. A förs ut med avföringen.
Retinal behövs för rodopsin, mörkerseendet. A stärker immunförsvaret,
slemhinneproduktionen, skyddar invärtes organ, motverkar åldrandet, viktig för
proteinsyntesen, vävnader, fosterutveckling och mot illamående/kräkningar.
Brist: dålig syn, återkommande infektioner, munsår, mjäll, akne, tandköttsinflammation,
försämrad hörsel, lukt och smak.
Källor: retinal i lever, ost, smör, sardiner, ägg; betakaroten i aprikoser, persilja, spenat,
grönkål, sötpotatis.
Terapi: psoriasis, akne, luftvägsproblem, magsår, mot förkylning. Kroppen behöver zn för A
jämte C, E. Detta tas tillsammans, eftersom fleromättade fettsyror motverkar upptaget av A
om det inte finns tillräckligt med antioixidanter.
Diabetespatienter bör inte ta A, eftersom betakaroten inte kan omvandlas till A. Slemhinnans
stärkning: kombinera A med fettsyror (1.000 mg, omega 3, 6, 9). Slemhinnan är viktig för
immunförsvaret.
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Mikronäringslära vid Egenvårdspoolen den 4–5 juni 2010
E-vitamin (alfatokeferol)
RDI 10 mg/dag (15 IE); ODI 100–200 mg (150–300 IE);och TDI 400 mg (600 IE).
E-vitamin består av åtta fettlösliga substanser varav alfatokeferol är den mest aktiva
substansen. E är ett antioxidantvitamin och lagras under kort tid i levern, fettvävnader, hjärtat,
blodet, muskler, testiklar, binjurar, hypofysen m.m. Ca 70% av intaget utsöndras genom
avföringen varje dag. E förbättrar syretransporten till cellerna, ökar koncentrationen av det
goda kolesterolet, HDL, förbättrar immunförsvaret, förebygger ärrbildningar, sårläkning,
förebygger missfall och förbättrar fertiliteten. Dessutom hämmar E åldrandet och skyddar
lungorna mot luftföroreningar.
Absorbtionseffekten av E beräknas till 20–30% och är beroende av ett fungerande gallflöde
och bukspott i tolvfingertarmen. Jfr A- och D-vitamin. E spjälkas i matsmältningssystemet till
s.k. miceller som i sin tur tas upp av enterocyter och fraktas via lymfsystemet i form av
kylomikroner. Den huvudsakliga upplagringsorganet är hypofysen och binjurarna. Utsöndring
via njurarna.
Brist: muskeldegeneration, reproduktiva problem, vissa anemi, -muskel, -nerver, matsmältnings och immunförsvarssjukdomar. Dessutom viss benägenhet för blåmärken,
långsam sårläkning och åderbråck.
Sålunda orsakar E-brist neurologiska problem på grund av svag nervledning. Dessa inkluderar
neuromuskulära problem som ataxi och myopatier. E-brist kan även orsaka anemi.
Källor: vetegroddar, sojabönor, mandlar, solrosfrön, avokado, gröna bladgrönsaker, musli,
vegetabilisk olja, grahamsbröd, jordnötter, frön, havregryn, fet fisk, ägg.
Terapi: hjärtsjukdomar, grå starr, artros, infektioner, manlig fruktsamhet, brännskador, ökad
blödningsbenägenhet, fördröjd Parkinsonutveckling, minskad risk för hjärtinfarkter, kontroll
av epileptiska anfall, kallbrand, godartade knölar i bröstet, mensproblem och PMS.
Inga kända toxiska effekter. Tas ej vid blodförtunnande läkemedel. E-intag kan ge högt
blodtryck. Klorhaltigt dricksvatten ger ökat behov av E. Så även rökning, graviditet,
klimakteriet och p-piller. E liksom C används i livsmedelsindustrin för att förhindra oxidativ
härskning av fett och fettlösliga substanser.
Fetter (allmänt)
Essentiella fetter är livsnödvändiga och som tillföres kroppen primärt genom kost eller
sekundärt genom kosttillskott (komplement, förstärkande, förebyggande). 1929 upptäcktes
fettsyrorna och den första var omega 3. Därefter omega 6. Det finns bortåt 250 olika fettsyror
som alla har omega 3 och 6 som dess moder.
Fettsyrornas namn varierar vilket hänger samman med fettsyrans ursprung i växt och
djurriket. Olika yrkesbeteckningar och biokemiska faktorer har också bestämt sätt med vilka
fettsyror definieras efter kolsyrestruktur. Omega 3 och 6 är således fettsyrornas moderfettsyra.
Kroppen ombildar biokemiskt dessa fettsyror till andra fettsyror medelst olika enzymer. Det
viktiga enzymsystemet i detta sammanhang är deltaenzymsystemet som är en
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”äktenskapsmäklerska” mellan moderfettsyrorna och deras barn. Försvagningar i
deltaenzymet och fettsyresyntesen hämmas.
Omega 3 och 6 har vissa väsentliga huvuduppgifter som byggmaterial i cellmembranen
genom att skapa väggar i membranen. Fettsyrornas hårdhet och membranets vävnadsstruktur
kan utsättas för radikalanfall och snabbt reagera (histamin, prostaglandin).
Omega 3 kallas alfalinolensyra och tas från gröna växter, främst chlorella och eikonsaponsyra
(EPA), DEA. Omega 3 finns i fisk (alger, sjögräs äter fisk). Omega 3 påverkar kärlstrukturen,
hjärta och sänker kolesterolhalten.
De flesta fettsyror har två namn, ett trivialnamn som vanligtvis härleds till växten, djuret eller
djurriket där fettsyran först hittades samt ett systematiskt namn där antalet kolatomer och, om
relevant, hur många dubbelbindningar fettsyran innehåller. Till exempel är arakidonsyra och
eikosansyra samma fettsyra. Namnet ararkidonsyra kommer av att syran finns i jordnötter och
har det latinska namnet arachis hyppgea. Namnet eikosansyra kommer från grekiskan eikosi
som betyder tjugo, dvs. antalet kolatomer som en molekyl av syran innehåller.
Notera: ju större effekt, desto större destruktion. Ej reklam för omega 3 för att sänka
kolesterolet kan accepteras, dvs. ett lagbrott. Sänkt kolesterol vid intag av fisk eller omega 3
kan inte visas vetenskapligt (Becel, bekerell). Studier visar även att skräpmat kan sänka
kolesterolet. Det är den totala mängden kolesterol som bör beräknas och den kolesterol som
oxideras vid inflammationer (artärstelhet). Här bör även Ca-läckage tas in i beräkningen vid
bedömning av artärstelhet.
Linolsyra är omega 6. Linfröolja måste balanseras efter sex månader i relation till omega 6.
Linfröolja påverkar tarmfunktionen positivt. Omega 6 är beroende av deltaenzym (5 & 6),
men alla har inte dessa enzymer. En enzymrubbning hos individen, vilket försvårar upptaget
av omega 6 och de ”döttrar” omega 6 med omega 3 kan ske. Så när någon säger att man inte
tål fettsyror kan detta bero på att enzymet D är i obalans eller att personen ensidigt har ätit en
viss omegafettsyra på bekostnad av en annan (främst omega 6 som finns i rikare bestånd
omkring oss än omega 3).
Fettsyror är bra för cellmembranens flexibilitet (röda blodkroppars syresättning). För
membranreceptorer med signaltransporter mellan cellerna. Smarta, intelligenta celler
kommunicerar mellan organ och – som vi nu vet – från hjärtat till hypofysen. Rubbas dessa
signaler får detta obalanser i systemet, totalt sett. Jfr myelinskidan i axonen där rubbningar
ger att signalerna mellan axonreceptorerna inte hoppar så snabbt med svåra konsekvenser för
myelinskidan (tecken på MS). Prostaglandinerna, leukrienter, eikosanoider och hydrofettsyror
är lokala hormoner, viktiga vid inflammationer. Fettsyror dämpar signalerna från dessa
prostaglandiner för att ge info till de vita blodkropparna att utsöndra histamin eller andra
inflammatoriska substanser. Således minskar fettsyror inflammationsrisken och därmed stärks
immunförsvaret.
För att reglera ämnesomsättningen. För att förhindra dyslexi. För blodartärenas struktur
som ökar permeabiliteten. Om fettsyrorna inte finns kommer receptorerna i cellmembranen att
klistra fast substanser (metaller, vitaminer, tungmetaller) och en härdning sker i membranet,
något som ger inflammationer. Signalsystemet försämras avsevärt mellan cellerna. Vidare
förhindras transport av blodfetter. Så även för koagulering. Var försiktig med fettsyror och
waran. Både fettsyror och waran ökar ju blödningsförmågan (hämmar fibrineringen). Så även
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torr hud. Levern är vidare fullständigt beroende av fettsyror. Folk som äter mycket omega 3
och lite omega 6 och omvänt klarar sig gott. Medelhavet ger dessa villkor. Rökning, stress,
kemikalier och raffinerade mat motverkar dessa villkor.
Fettsyregrupper
Fettsyrorna kan grupperas i tre stora kategorier: mättad, enkelomättad och fleromättad. En
fettsyra/fettsyrekedja består av C,- O -och H-atomer. Kolstrukturen ligger centrerad och Hstrukturen perifert, höger eller vänster i kedjan i zick-zackspiraler. O sitter i änden. En fettsyra
där varje C-atom som är maximalt bunden till en H-atom kallas mättad. Räkningen tar vid
från vänster till höger. Den vänstra är O-gruppen, den högra är en metylgrupp. Inom
näringsläran räknas från O och bakåt till metylgruppen.
Essentiella fetsyror (EFA) är således fettsyror som människor och andra djur måste inta för en
god hälsa, eftersom kroppen behöver dem, men inte kan själv syntetisera dessa. Det finns bara
två EFA, nämligen alfa-linolensyra (omega 3) och linolsyra (omega 6). Dessa uppfattades
tidigt som vitaminer (F) efter råttstudier.
En enkelomättad fettsyra är mera flexibel än en mättad, eftersom en dubbelbindning mellan C
och H binder ytterligare ett H, varför H blir färre i kedjan (gluggar uppstår med
dubbelbindningen mellan C och 2 H). Ju flera bindningar, desto flera gluggar och vi har
fleromättade fettsyror som blir flexiblare, desto fler bindningar uppstår. C, H och bindningen
dem emellan (enkel, dubbel) avgör fettsyrans struktur.
En mättad fettsyra i membranen härdar membranet, eftersom mättnaden hämmar oxidering.
Snabba förändringar där fleromättade fettsyror i membranet blir utsatta för radikalangrepp kan
ge svåra, snabba sjukdomar (ex. cancer). Mutationer uppstår vid snabb övergång. Kaos bildas
och kroppen muterar. En amerikansk president drack i åratal en flaska vin till lunch, fick rådet
att sluta och utvecklade skrumplever efter en månad. En rökare slutade snabbt och utvecklade
inom kort lungcancer.
Omega 3 har första bindningen mellan C och H från syregruppen på tredje. Omega 6 på sjätte.
Mättade syror är inte så känsliga för oxidering än fleromättade. Fleromättade syror skyddas av
SOD. Varannandagintag mellan alfaliponsyra och omega 3 beror på större intag av omega 6 i
2:1 eller 4:1 och därmed undviks effekter av radikalangrepp. Ingen dubbelbindning efter den
9:e kolatomen till vänster.
Smör har mättade fettsyror, margarin 80% mättade. Becel är ren kemi (bekerell).
Omega 3 är beroende av deltaenzymer för att ge ytterligare fettsyror tillsammans med omega
6. DHA och EPA är olika namn på samma syra (vetenskapliga beskrivningar). Vissa fettsyror
har upp till 22 dubbelbindningar (flexibla syror). Deltaenzymet är viktigt (enzym = vitamin
och protein).
Växtsteroler påverkar hormonsystemet. Se upp för örtmediciner!
Omega 6 har arkaidonsyra vid kött, mejerier, alger.
Fettsyror kan ge dålig mage eftersom deltaenzymet saknas. Härav uppblåst mage eller orolig
mage. Börja svagt med fettsyror. En brist hänger samman med att levern har blivit torr och
membranen stela. Det tar tid att anpassa sig till förändringar.
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Progesteron binds till cellmembranen. För lite av fleromättade fettsyror ger en härdad
bindning (oxidativ stress) och detta ger värk och ömhet. Obalanser bland fettsyror beror på
obalanser i deltaenzymet.
Dagsbehovet: 2 fettsyror måste man ha (omega 3 och 6). Egna fettsyror bildas endogent i
levern. Nödvändigt med kolesterol vid syntesen av fettsyror.
2–3.000 mg/dag. Från 500 mg för omega 3. 4.000 mg omega 6. Omega 3 påverkar
prostaglandinernas signaler efter vita blodkroppar. Omega 3 hindrar autoimmuna skador där
immunförsvaret med de vita blodkropparna attackerar själva försvaret, dvs. immunförsvaret
går i baklås.
Omega 3 dämpar binjurarna. Sätta in antioxidanter kan göda oxidativ stress . Biverkningar
kan bli stora av för höga doser fettsyror. Ge rosenrot och graviola som kompensation.
Fettsyrabrister ger allvarliga problem i nervsystemet som fjällning, ojämn pigmentering, håroch nagelförändringar och sårig hårbotten.
Omega 3 är värmekänsligt, stresskänsligt och halveringstiden är kort.
Brist: beteendeförändring, damp, överaktivitet. Försvagad signaler mellan celler.
Terapi: håravfall, sårläkning, myelinering. Fettsyror på kvällen, eftersom fettsyror ombildas
under natten. Försvagad enzymgenom vitaminbrist. Clorella är bra mot tarmbakterier.
Omega 6: håravfall, leverförfettning, njurar med nedsatt funktion, vätskeförlust (Narubbningar. Drick Lidlvatten som bevarar vätska genom Na), dålig sårläkning, dåliga
spermier, bra vid brist på progesteron, bra i immunförsvaret.
Omega 3
Brist hämmar tillväxt och beteendeförändringar. Så även påverkas negativt syresättningen i
blodet (hemoglobulin och röda blodkroppar syntetiseras), ämnesomsättning, blodtryck (högt),
balans bland lipider (högt), blodplättar (klibbiga), åderbråck, vaden (kramper) och pH (sänkt).
Ca och mg tillsammans med Na-vatten ökar cirkulationen.
HB-värdet är viktigt, magen har obalans (cancer i magen kan bero på inre blödningar). Viktigt
att veta HB. Högt HB ger täthet. Vätskebrist? Vi måste ha vätskor. Annars kramper i vaderna,
hjärtklappning. Na/Ka (aktionspotentialen). Vätskedrivande? Drick inte för mycket, då Naobalans och återigen vätskebrist.
Reguleringsfaktorn. CNS styr utsöndringen med feedback mellan intelligenta celler mellan
hjärta och hypofys till inre organ. De som har fått organen bortopererade har celler som
”minns” denna ”kommunikation”. En amerikan som fick en lever från en Puerto-amerikan
kunde prata spanska något år efter operationen.
Tungmetaller
Med tungmetall menas en vikt (densitet) på 59g/cm3. Teorin om Big Bang säger oss att efter
explosionen fördelades vikterna efter tyngd. Tungmetaller ligger djupt i materian och är svåra
att nå. Plutonium är mycket tung. Tungmetaller som finns i vatten, luft och jord har lägre
densitet, exempelvis kadmium.
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Akuta toxiska skador finns knappast som fall inom skolmedicinen som närmast effekter av
antibiotika. Det kroniska får andra ta hand om. Vid exempelvis hjärnblödning togs olika
prover som gav negativ resultat. Att det kunde röra sig om en tungmetall var det ingen som
tänkte på (amalgam med sprucken tand). Kunskaper om tungmetaller härrör sig från japanska
forskningar om bly. Japaner har vissa enzymbrister i levern. Japaner tål vidare inte alkohol.
Akut toxitet ger traumatiska minnen. Likaså kronisk toxitet. När, var och hur skedde toxiteten
är viktiga frågor. Toxiteten går in i blodet och in i fettvävnaden för att lagras några veckor.
Njurar och lever är avgiftningen och måste fungera. Därför stärka dessa avgiftningsorgan med
exempelvis hepamax. Hade vi inte någon lever skulle vi dö av att äta ett äpple. All mat är
toxisk!
Tiden för exponeringen är av betydelse för toxiteten. Så även graden, typen och individuella
variationer. En redan hårt belastad lever svarar sämre med avgiftningen. Leverns fas 1 är den
vanliga, ordinarie avgiftningen som kommer med näringsämnen i portådern. Här sker den
flesta avgiftningen med vattenbaserade substanser ut med urinen. Fas 2 i levern tar vid när
svårare, fettlösliga avgiftningar är för handen. Om fas 2 saktas och fas 1 ”överbelastas”
frigörs exempelvis tungmetaller till blodet. Effekten kan bli känslighet eller allergier för
trycksvärta, parfymdofter etc. Fas 3 är ett buffertsystem, njuren (främst
elektrolytstabilisering).
Var således försiktig med silver i kosttillskott, även kollodialt silver. Cu och Fe har även
toxiska effekter på grund av deras höga densitet. Genom Big Bang finns aluminium, bly och
kadmium spridda överallt.
Toxitet ger förhöjda värden av fria radikaler. Vid fas 1 bildas mängder med fria radikaler.
Därför måste levern stärkas. Toxiteten slår ut enzymer som är involverade i D-metabolismen.
Avsaknad av sol för D-brist är inte den enda faktorn för D-brist, således. Cellmembranen via
radikalangrepp spricker. Tungmetalltoxitet ger anemi och blockerar syreupptaget och
hemoglobulinsyntesen. Ge B 12 och Fe+. Immunförsvaret försvagas och prostaglandiner skapas
(lokala hormoner) som ökar inflammationsgraden. Detta ger värk och inflammationer.
Toxiteten påverkar Ca+-metabolismen och blockerar de platser för Ca+-joner vilket ger Caläckade som skapar bl.a. benskörhet/benuppmjukning och artärstelhet. Tungmetaller härmar
andra metaller, främst Ca. Så är fallet med pb, hg. Tungmetallerna sätter på ställen för zn, Fe,
Ca som en gökunge, vilket bl.a. ger mg-brist. Därför viktigt att ge mg, Fe, krom. Fäster
tungmetallen för hårt vid receptorn härdas receptorn och inflammationer uppstår.
Vidare ökad risk för karies, gråstarr. Kadmium är relaterat till bröd (6–7 skivor bröd/dag!).
Njurar och lever skadas vid kronisk belastning. Högt blodtryck följer vid mg-brist och Capåslag (artärstelhet). Sämre spermiekvalité. CNS-skador (luktsinne, leverns fas 2).
Om ovanstående skador varit länge blir skadorna irreversibla.
Hjärnan skyddas av l-glutamin och C-vitamin vid läckage i blod-hjärnbarriären. I hjärnans
hypofys/hypothalamus finns en hinna som skyddar dessa hormonorgan och de basala
ganglierna (nystan för kommunikation i systemet som påminner om elektriska poler i ett
kretskort för att hålla det neurologiska hormonella systemet i funktion); blod-hjärnbarriären. I
det ögonbliock en receptor i hjärnan ”attackeras” av en tungmetall, Hg eller pb, byts den
normala metallen, främst Ca, ut och tungmetallen gör en glugg i blod-hjärnbarriären.
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Albuminet för som transporthormon in en tungmetall i stället för exempelvis Ca. Järnfilsspån
strös utöver kretskortet. Störda basala ganglier påverkas av pesticider och insekticider och ger
gluggar i blod-hjärnbarriären. Tungmetallen förändrar signalsystemets karaktär i de basala
ganglierna till avbrott, överslag, kortslutning, fördröjningar etc. Härav grund för neurologiska
sjukdomar som ALS, Alzheimers, Parkinsons.
Kadmium
Kadmium finns i tobak, fisk, mjöl, industrier, färger. Kadmiumupptaget stimuleras av
obalanser i Ca-P-förhållandet. Lite Ca, mycket P, vid Fe och proteiner.
Akut toxitet ger feber, frossa, influensa, värk, njursvikt, andningssvårigheter, leverskador.
Kronisk effekt är osteomalaki (benförmjukning), osteoporos (benskörhet) och stört luktsinne.
Kadmium noteras främst bland patienter, mera än med övriga tungmetaller. Kadmium
återfinns i urinen. Kadmium har lång halveringstid (20–30 år) och är svår att bli av med.
Huvudförrådet finns i benväven där kadmium buffras. Medicinskt noteras att inte kadmium är
bundet till exempelvis blodet. Vid frigörelsen från benvävnaden uppstår problemen.
Kadmium absorberas högt upp i näringskedjan; ju högre upp, desto mera toxisk. Tonfisk
innehåller kadmium och människor som äter tonfisk får i sig kadmium. Svamp innehåller
även kadmium i låga pH-områden, t.ex. kantareller. Typ av svamp avgör toxiteten. Raffinerat
vitt mjöl innehåller kadmium. Kadmium används i plaster, färger och finns i grödor.
Kadmium är syrabildande. Svartvita teveapparater har kadmium. Även kopieringsapparater
målare och konstnärer.
Kadmium stimuleras i upptaget med alkohol. Levern belastas. Så även genom obalans mellan
Ca-brist och P-överskott. Ät inte mycket fläsk. Ca+ är buffrande och P+ drar ut Ca+, främst i
raffinerad kost. Ca+ frigörs för ”utbyte” med tungmetaller, pb, Hg, och gluggar skapas i blodhjärnbarriären.
Kadmium stimuleras av lågt Fe-intag. Vid stort fiberintag dämpas kadmiumupptaget. På
samma sätt med höjt Ca, höjt C, zn och alger. Här dämpas kadmiunupptaget.
Akutfasen övergår efter 2–3 veckor. Översyrhet, försämrat luktsinne. Hyperurikemi är en
oförmåga att hantera kadmium. Urinsyra och gikteffekter (alkoholintag), högt blodtryck,
anemi (zn-relaterad), cancer, prostata (zn-relaterad), dålig spermiekvalité, försämrad
fettsyremetabolism blir resultatet. Mängder av patienter är försurade med kadmium.
Kadmium ger depressioner och även allergier.
Behandling
Stärka avgiftssystemet (lever och njurar). Ge l-glutamin som stärker tarmen. Viktigt med
förberedande åtgärder. Sedan fiberrik kost, mariatistel och gurkmeja. Ta urinprov. Kadmium
avtar i urinprovet och urinen blir grön. Levern avgiftar. Grönt i urinprovet ger inget utslag för
kadmium. Brunsvart tyder på blandade metaller.
Således: stärk organen, avgifta, ta Ca och C parallellt med avgiftningen (dvs. strax därefter).
Så även C, D, B 12 , bredspektrum, l´histidine och l-glutamin.
Zn, Ki, äggvita, Fe, mg, chlorella ger goda villkor för leverns avgiftning.
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Bly
I organisk form är bly giftigt. Bly upptas enkelt och lätt i luftvägarna. I oorganisk form, ej så
toxiskt. Medicinskt mäts bly i helblod, 10 ml/dl är den toxiska gränsen.
Symtom är huvudvärk genom leverpåverkan, förstoppningar genom att peristaltiken hämmas,
Ca-brist som släpper vätska, gikt genom njurpåverkan, diaréer genom att pH sjunker och
stöter ut surt. Bukspott utsöndras ej, vilket är Ca-beroende. Detta ger muskelvärk;
sömnproblem och störning i hypofysen. Ca-brist ger anemi, karies och gråstarr. Bly ger
hyperaktivitet, inlärningssvårigheter genom att de basala ganglerna utsätts med luckor i blodhjärnbarriären.
Vi utsätts ständigt för blyexponering. Högt alkoholintag ger blyförgiftning, eftersom mycket
bly ger Ca-brist. Ökad D-vitaminmetabolism genom Ca-brist ökar blyupptaget. Så även ökat
Fe med ökat proteinupptag.
Krom, B-vitaminer, E-vitaminer och svavel (lök, ägg) hämmar blyupptaget. Blyutsöndringen
sker genom avföring, urin, svett, naglar och hår.
Exponeringar av organiskt bly i luft, hud, mat. 94% buffras omgående i skelettet, mest i
lårbenen. Bly kan frigöras från skelettet om personen tidigare har varit kraftigt exponerad för
bly exempelvis i ungdomsåren. Ge inte i detta sammanhang till barn och ungdomar
dolomitkalk som innehåller bly. Vidare drar mycket D-vitamin Ca ur skelettet och Ca blir
tillgängligt för bly i receptorena. Var medveten om potentiella blytillsättningar genom att
frisätta C-vitamin. Egentligen aktiveras utbytet av joner och gammalt skräp som bly och
kadmium.
Blyförgiftning (plubism) är ett medicinskt tillstånd som orsakas av höga blyvärden i blodet.
Bly stör olika organprocesser och är giftigt för många organ, speciellt hjärta, ben, tarmar,
njurar samt reproduktiva och nervösa system. Symptomen omfattar magbesvär, anemi och
irritabilitet.
Mängden av bly i blodet och tidsförloppet i halveringen avgör toxitetsgraden.
Blyförgiftningen kan vara akut eller kronisk; den sistnämnda är vanligare. Typer av
förgiftning hänger samman med om metallen är organisk, dvs. innehåller C, eller ej.
Exponering sker huvudsakligen genom inandning eller i direkt konrakt med munnen. Så även
genom sprickor i huden. Bly lagras i blodet, mjuka vävnader och mäts i veckor för blod och
månader för mjukdelar. Bly i tänder och benvävnad är inte tillgängligt för andra organ.
Kvicksilver
Hydrargyria med mcg/liter. Organiskt i födan (Gg1 (ll) – klorid. Men oorganiskt genom
tillgänglighet i skilda system. Primärt är metyl-hg. Därefter etyl-hg-salicylate till etyl-hg.
Exponering mot hud. 80% genom inandning. Förekomst vidare: kvicksilver i amalgam (det
största); vacciner (stor exponeringskälla); skaldjur; elmarknad; glasblåsare; kontaktlim;
klorid; trycksvärta; medicinska salvor; tandvård. Halveringstiden med en person på 70 kg är
7–10 dagar. Exponeringar för vacciner som ger trauma, där blod-hjärnbarriären luckras upp,
vilket förklarar att vissa långsiktiga verkningar dras med i vaccineringarna. Vacciner mot
svininfluensa med biverkningar med inflammationer (fria radikaler).
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En tand i taget saneras från amalgam månad efter månad. Inte samtliga tänder med risk för
total kvicksilverexponering i munhålan. Tänk på att få en kompetent tandläkare, gärna privat,
som är specialiserad på amalgamutrensningar. Tandläkaren ska ha bra utsugningsanordning
och patienten god hälsa med starka njurar och stark lever.
Kvicksilver stimuleras av alkohol. Hg ger Ca-brist och fosforöverskott. Så även järnbrist och
proteinöverskott.
Kvicksilver dämpas av vitlök, ägg (svavel), fibrer.
Symptom: klåda, missfärgad hud, värk, svettningar (kroppen buffrar kvicksilver), tinnitus,
naglar, håravfall, muskelsvaghet, ljuskänslighet, hjärtarytmier, CNS, endokrina systemet,
depression, beteendestörningar, cancer.
Avföring genom njurar, hud och luftvägar.
Beryllium
Cancerframkallande tungmetall i ett tillstånd av berylliosis som mycket påminner om de
symtom som kännetecknar stroke. B absorberas inte genom kosten utan via andningen.
Intensiteten och tiden för exponeringen avgör toxiteten. Berylliosis ger influensaliknande
symptom och påminner om lunginflammation (feber, hosta, metallsmak i munnen).
Elöverkänslighet har sin grund i stark berylliumexponering. I första hand märks en
lungåkomma (granulering, klumpar ihop sig). Man får syrebrist och därav relaterade tillstånd
som trötthet, svaghet, viktnedgång, anorexia och fara för att utveckla elöverkänslighet.
Källa: elektronik; verktyg; amalgam; fjädrar; bromsbelägg (fara vid trafikstopp, rött ljus);
värmeledande funktioner; härdning (förslitna bestick, nycklar); KOL (ej bara cigaretter).
Exponering: luftvägar, CBD (Chronic B. Disease).
Symtom: trötthet, svaghet, syrebrist, immunförsvarsreaktioner.
Behandling; stärka lever och njurar. Ta B 12 som syresätter, svavel (lök, ägg). Ipe Roxe (bra
för lungor. Det finns goda försök med KOL-patienter).
Aluminium
Källor: vatten, kärl, burkar.
Halveringstiden är kort. Stimulerar al-upptag gör alkohol, Ca-brist med P-överskott och Febrist med proteinöverskott. Så även sur mat och östrogen.
Ca, mg och C, dvs. basiska tillskott, dmpar al-upptaget.
Toxitet: ALS, Alzheimers, Parkinsons, progesteron som går hand i hand med östrogen,
bröstcancer och deoderanter jämte Ca-brist-relaterade tillstånd och ökad
blödningsbenägenhet.
Al är ingen tungmetall; den är utspridd. Människor buffrar al.
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Källor: vatten, läkemedel, deodoranter, njuranalysbehandling, aluminiefolie som syrar maten
(ej rostfritt och mat med al; al går in i kroppen, vilket visas med att foliet dekomposeras),
aluminiumburkar, bilindustrin, armbandsur, CD-skivor.
Behandling: specifika al-antagonister.
Vid demens (Olle H.): 1.000 mg, 3.000 C-vitamin och 100 Ca dagligen.
Eftersom al konkurrerar med Ca kan ökade mängder av al bidra till minskad
skelettmineralisering (osteopeni), vilket observeras hos tidigt födda barn med
tillväxthämning.
I mycket höga doser kan al orsaka neurotoxitet och förknippas med förändringar i blodhjärnbarriären. Ett antal människor är allergiska mot al och med denna allergi dragit på sig
magstörningar. Al tycks dock inte vara så giftigt som övriga tungmetaller. Dock vid höga
doser ökar toxiteten betydligt. Maltol tycks öka absorbtionen av al och därmed buffringen i
benvävnaden. Dessutom ett samband mellan östrogen och högt al-värde i benvävnaden.
Kobolt
Kobolt förekommer i olika legeringar för att ge ökad brottstyrka, motstånd mot syreangrepp
med magnetiska egenskaper. Kobolt är viktigt för djur, inklusive människan. Kobolt är en
viktig del i B 12 . Brist på kobolt leder till perniös anemi, en dödlig sjukdom. Kobolt i blodet är
80–300 mcg/ml. Kobolt lagras i lever och njurar. Utsöndring genom avföring och urin. Intag
på 20–30 mg/dag kan förstöra sköldkörteln och RB i benmärgen. Toxitet går hand i hand med
förhöjt upptag av Fe.
Arsenik
Toxitetkällor: tobaksrök, smog, bordsalt, färger, fisk, skaldjur, blekmedel, insektsgifter,
dolomit, benmjöl, klister.
Upptaget sker lätt i tarmen. Graden bestäms av arsenikformen. Njurarna har relativt god
förmåga att utsöndra arsenik.
Toxiska symtom: magont, svårigheter att svälja, kräkningar, blod i urin, muskelkramper,
syrebrist i organ, vätskeförluster, syradöd.
Kronisk toxitet: trötthet, muskelvärk, vita fläckar på naglarna, huvudvärk, yrsel,
förstoppningar, ödem, dermatit, viktlöksodör, håravfall.
Halveringstiden är 40–100 dagar.
Organpåverkan: hår, hud, naglar, lever, njurar.
Behandling. Förebyggande med lever och njurar (1–6 månader), fiberrik kost.
Avgiftning: bredspektrum, svavel, äggviteämnen, järn, C, Ca, mg, zn.
Nickel
Toxitet: rostfritt stål, legeringar, mymetall, monel, mynt, smältdeglar.
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Man vet mycket lite om nicklets biologiska roll. Studier på råttor visar metallens betydelse för
leverns funktioner.
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Torrblodsanalys, Egenvårdspoolen den 4–5
september 2010
I början av 1900-talet påbörjades forskningen på fria radikaler (FR) av dr Emberlein. Efter
andra världskriget föll tysk vetenskap i onåd. Dock fördes FR till USA genom president
Roosvelts livmedikus. I USA fördes metoden och analysen vidare genom dr Bradford och dr
Hamilton. Den senare besökte Sverige på 1960-talet. Hamilton fick kontakt med prof.
Öckerman som förfinade modellen till en viss metod, torrblodsanalysen. Pekka gick kursen
hos dr Öckerman i början av 1980-talet. Pekkas uppgift blev att tekniskt sett låta godkänna
metodiken. 700 terapeuter har undervisats i torrblodsanalysen (TB). TB är inte godkänd av
socialstyrelsen. Många läkare använder dock metoden. Metoden är central i Japan där dr
Öckerman under åren har emottagit hedersbetygelser (hedersdoktorat bl.a.).
TB måste beräknas utifrån anamnes. Subjektiva bedömningar och givetvis en god
praktikerfarenhet. Avgörande för TB är tolkningspotentialen. Blodets kvalité är viktig, inga
artefakter (felaktig provtagning) tillåts. TB måste tränas via inskolningsrapporter. TB bygger
på vetenskap (dr Emblein samarbetade med Pasteur). Det är ingen garageteori.
Tar man torkat blod på ett objektglas och studerar detta prov i mikroskop kan man se
störningar i blodbilden; vissa parametrar (närmare 10 st., se nedan) kan åtgärdas med
kosttillskott, men främst genom livsstilsändringar. Under behandlingstiden är det viktigt med
återkopplingar för att kunna notera förändringar. TB är unik på det sättet att förändringar kan
noteras. Ovannämnda parametrar kan läggas på varandra, varför störningar av kalciumläckage
kan dölja immunsjöar och stresspartiklar jämte FR-angrepp. Behandlingen tar därför olika
vändor i takt med att det ena skiktet efter det andra (dvs. obalanser avhjälps).
Levande blodanalys ger dock mer information, mer i detalj. TB kan komplettera
helblodsanalys för att bättre kunna se förändringar. TB kan sparas över tid och jämförelser
blir möjliga.
Med TB kan även prognoser ställas, exempelvis hormonstjärnor.
Metoden diagnostiserar inte. Däremot indikeras obalanser som kan tyda på exempelvis
benskörhet. TB behandlar dessa obalanser.
Följande parametrar vid TB:
1. FR-uträkning. Vid högt FR uppstår Fe- och B 12 -brist jämte hormonstjärnor. Därmed även
högt Cu, högt Fe (bakterier), lågt zn, lågt mg och lågt molybden. Här finns evidens för
utmattningssyndrom. Ge främst B-vitaminer, bredspektrum och mg.
2. Tarmtoxitet (tröga magrörelser, toxiska ämnen bildas i mag-tarmsystemet, längre uppehåll
mellan toabesök). Oftast åtgärdas tarmtoxitet med mg.
3. Ca-läckage uppstår när koaglet är hårt och sprickor uppstår. Höjda Ca-värden i blodet är
klassiska problem som stela leder, kramper, arytmier. Ca-överskott bildas vid högt blodtryck
och risk för blodproppar föreligger.
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4. Centrumkrackelering med obalanserad Na/K i njurar som reglerar salt-vattenrelationen
(elektrolyter, dvs. pH).
5. Blodtoxitet ger missfärgning av blodet, främst mörka partier. En tydlig koppling till leverns
avgiftningsförmåga, fas 1. Således leverns arbetsförmåga, ej förhöjda levervärden. Allergier,
migrän är leverrelaterade tillstånd, depressioner. Allt detta innebär att levern inte har enzym
som bildar serotonin i bildningen av serotonin och dopamin från tyrosin med stöd från
dekarboxylasen B 3-6-9 .
6. Upplöst fibrinnät (UFN) som ger ljust, kletigt material. Proteinmetabolismen fungerar inte.
Dålig spjälkning som ger diaréer eller förstoppning. Ta glutamin som snabbt reducerar UFN.
Glutamin stimulerar levern. Glukosidase är ett Cu-protein som ökar histamin och skapar
inflammationer. Använd mariatisteln (hepamax). Brister i sin födokänslighet.
7. Stressprickar ser ut som en vintergata. Stressprickar är kopplade till kortisol. Fråga om
vardagen och om känslor. Stressprickar förekommer med hormonstjärnor. Gör en anamnes.
Ca-läckage ger 70% FR. Gör sammanvägningar. Ta yoga!
8. Försvagad färgbindning med svaga röda blodkroppar (RB) i avsaknad av hemoglobulin
med svagt Fe. Oftast är HB bra, men Fe-brist och B 12 -brist. Skolmedicinen tar blodprov i
serum. Men serum och spinalvätska som har B 12 ger bättre utslag om färgbindning.
9. Upplöst koagulation med torkat och löst blod. pH i vätskan är detsamma.
Blodbildning med F = 1 (bilder i kurspärm). Ta med dessa bilder för att förklara för patienten.
F = 1 är ett idealtillstånd. En sammanhängande blodbild med ett fibrinnätverk som är
slutsumman av en koaguleringsprocess med fullständig näringsbalans. Till höger vita små
sjöar, dvs. FR. Svart hål i mitten med lite toxitet. Som koagulering ett perfekt tillstånd.
Summan av ting som ska finnas i blodet, livets vätska. F = 1 förekommer mycket sällan: en på
1.000 prov. Patienten kan ha gått igenom skolmedicin, men är trött och hängig, ha goda B 12 värden. Vi ser dock obalanser med TB. 50% av RB i materialet och fibrinnätet. Kvinnor har
40% RB i liknande fall till följd av mens.
Att jämföra med F = 10. Här en koagulering i obalans av ämnen. FR i överflöd som ett täcke
över allt annat.
FR = 1.
En bloddroppe har 1. RB 40–50%, vita blodkroppar (VB) 1–3%; 2. IMFB
(immunförsvarsbelastning) med uppluckring i centrum (autoimmun aktivitet eller
tillbakahållet immunförsvar); 3. Närsalter; 4. Trombocyter i RB som sparkar i gång
koaguleringen; dvs. proteiner sparkar i gång koaguleringen.
Skolmedicinen ser mängder med VB, men inte balansen. För många är VB detsamma som
inflammation. Men inte hur? Det kan finnas mycket VB, men dessa VB är inaktiva (Pekka:
går med händerna i byxfickan med en ölkasse i handen och tycker livet är fantastiskt).
Plasma: alla celler i blodet borta och vi har plasma. 90% vatten. TB har 40% vatten.
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Proteiner är plasmaproteiner, protrombin, ett förstadium till trombiner. Exempelvis albumin
som ett transportprotein för mg, Ca och Cu. Transportfunktionen effektiviseras med chlorella,
sjögräs (metabumin). Så även globulin, ceruloplasmin som aktiveras i akuttillstånd med en
tungmetallskada
Närsalter: Ca, mg, Ka, Na, bikarbonat (s.k. elektrolyter).
Bild i pärmen. Regeln är att de verkande faktorerna ska ligga i dessa ringar som föreställer en
bloddroppe.
Koncentriska cirklar
Den första koncentriska cirkeln (som innersta) har gul färg för immunförsvar, matspjälkning,
endokrina och tungmetaller.
Ibland en tendens till större sjöar i IMF. Inga FR-sjöar. En gyllene medelväg: en aktivitet i
systemet, immunförsvaret, jobbar inte om FR är lågt. Cancer gillar exempelvis inte höga
temperaturer som feber. Efter 1 års behandling av cancer kan dock FR stiga, vilket är ett
hälsotecken.
Blodtoxitet (BT) svarar gott mot gurkmeja, Mariatisteln. I många fall dyker BT upp centralt
med immunförsvaret i gungning. En normalisering med högt FR som stöds med zn.
Immunförsvaret har högt Fe (bakterier), högt Cu och lågt zn och har undergått längre tider av
stress. Diffusa känslor. Immunförsvaret har inte resurser, det är belastat (histamin i
underliggande enzymsystem).
Matspjälkningen (tox) är stressat med dessa sjöar av BT, mörka fält. Krackelering är
sprickningar, ej sjöar. Stressprickar hänger ihop i sjöar. Stressprickar uppkommer med
kortisolstress som reglerar endokrina systemet som verkar i matspjälkningen. Tungmetaller
har mörk bakgrund i leverstress: lever, njurar.
Den andra koncentriska cirkeln har ljusare fält. Spricka i mitten av det inre är krackeleringar.
Njurstress.
Den tredje koncentriska cirkeln är orange. Här ser man FR som ligger i ett fält runtom. Ibland
ligger Ca-läckage som sprickor, tvärsöver som åar.
Fjärde och femte koncentriska cirkeln är FR i rödlila. Ytterst befinner sig svart som en ring
runt droppen; frisatta tungmetaller. Svart fält och levern jobbar i fas 2. Koncentrerad BT i
centrum. När det svarta lägger sig i kanterna har behandlingen haft god effekt.
Proteinsyntesbrist med upplösta fält, gula. Grå fält med RB som inte har bundits till följd av
Fe-brist och B 12 -brist.
Koaguleringen
VS (vävnadsskada) → kollagen (koaguleringsfaktor, K-f) → trombocyter (Kf) → protrombin
(Kf, K-vitamin) → protrombin (Kf) → fibrinogen (Kf) → fibrin → koagel; K-vitamin →
protein C → fibrolytiska system → plasminogen → plasmin → fibrinogen.
Två system: koagulering och fibrinogen som båda har K-vitamin och hur det koagulerar samt
hur det blir nätverk i vävnadsskadan (VS). Blödarsjuka saknar vissa K-faktorer för att hindra
blödning.
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Ett kapillärprov, ett stick i fingret i vävnaden frisätter kollagen i blodet. Fortsatt process med
13 faktorer med Ca, mg och Na i ett komplext förhållande. Dessa faktorer aktiverar
protrombin som är inaktivt till trombin. För att bilda trombin måste K-vitamin till. Trombin
inaktivt aktiverar fibrinogen och det bildas koagel. Ca är aktivt i fibrinogen till koagel. Vid
obalans finns en störning i proteinmetabolismen.
Om man har blod som inte torkar ta waran eller trombyl (acetylsalicylsalva). Ta i det senare
fallet magnecyl, asprin. Om koaglet blir för hårt, spricker det (Ca-läckage).
Koaguleringen har en motprocess, det fibrinolytiska systemet som går från plasminogen och
plasma till fibrinogen. K-vitamin behövs i båda processer.
Blodanalys
1. lancetter, sticknålar
2. objektglas
3. torklappar
4. riskavfallboxar till 13 (apotek eller återvinningscentraler)
Tot. 600 kr totalt med utrustning. Ett besök 1.000 kr med urinprov. Ungefär 10
kr/provtagning.
Snusavvänjning: havregryn som mals sönder, blandas med cognac och stoppas under läppen.
Lugnande.
Provtagning
1. sitt bra vid ett bord mot patienten
2. ha handskar
3. höger hand och vänster hand över klientens hand; känner värme. Kyla = sköldkörteln?
4. Kläm på pekfingrets sida med pekfinger och tumme till en bula. Slå till bulan för att
kontrollera blodcirkulationen.
5. Förbered objektglaset: namn, provdatum och 1 för första provet och 2 för kontrollprovet.
6. Förbered lancetten. Bryt ej av spetsen. Vrid och dra ur.
7. Torka en gång med savett. Eller: tvätta med spritsavett en gång och torka en gång.
8. Nära hundkontakt med lancetten på övre delen av bulan. Hudkontakt, ej löst, ej hårt. Tryck
på toppen snabbt och relativt hårt.
9. Ta objektglaset lägg vågrätt med tryck lodrätt. Annars artefakter! Tryck 5 gånger; original
och kontroll. Vänd snabbt glaset för att torka. Vänd tillbaka och lägg glaset med
blodfläckarna på ett bord för att torka 5–10 min.
Migrän: l-glutamin 2 ggr/dag/kväll; hepamax 2 ggr 2/dag/kväll; uvimax 2 ggr 2/dag/kväll
jämte mg 2/dag/kväll, zn 2 ggr/dag/kväll.
Urinprov
Reaktionstid från indikatorlösning till indikation i minuter. Om indikationstiden minskar i det
andra testet har metallen avklingat. Om tidsindikationen ökar då finns en viss kvarvarande
metall.
Manual
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1. Applicera 0,5 ml indikatorlösning med pipetten i ett provrör (0,5 ml = markeringen längst
ned på pipetten. OBS. Ta ej för mycket).
2. Sätt på korken och skaka om indikatorlösningen så att den bildar en grön färg.
3. Fyll sedan upp med hjälp av den andra pipetten provröret till 3/4 med färsk morgonurin.
4. Sätt på korken och skaka om provröret med urin- och indikatorlösning i 15 sekunder.
5. Ställ provröret lodrätt med korken nedåt på ett bord och låt indikatorlösningen reagera med
urinen.
6. Använd pipetterna. Pipetterna rengörs genom att suga in rent vatten och spola ut den.
7. Indikatorlösningen kommer att bilda en färg i toppen av provröret, beroende på vilken form
av jonladdade metaller som dominerar urinen. Tidsfaktorn är viktig. Om färgreaktionen
kommer omgående inom 1–2 minuter är förekomsten sannolikt mycket kraftig. Om ingen
reaktion inträder inom 15 minuter är förekomsten låg.
8. Grönt = neutralt; orange = koppar; rött = bly; rosa = kadmium och gult = kvicksilver.
Fria radikaler (FR)
FR är molekyler som saknar en elektron. Därför instabila och aggressiva. FR bildas konstant i
kroppen genom ATP, främst i matspjälkningen. Varje sekund producerar miljontals FR. Alla
värden över 35 är att behandla. Tekniskt sett 1–15 med 15 som en balanspunkt.
Öckermans metod räknar FR från 0. Dock rimligt att kroppen har FR. Således från 1. FR är
livet och åldrandet. Även om livet levs rätt finns den biologiska klockan. Ett tidigt åldrande är
cellmembranens härdning genom FR-angrepp. Cellmembranen slutar vibrera
elektronmagnetiskt vid celldöd. Använd således omega 3. När cellmembranen aktiveras bildas
FR och genom att det i dess fleromättade struktur finns luckor för FR att attackera. Givetvis
attackeras mättat fett som margarin. Mättat fett dock viktigt för kolesterolbildningen i levern.
FR ingår i immunförsvaret. FR håller bakterier i schack.
Källor för FR-attacker.
Internt genom immunförsvaret (IMF) där VB producerar FR. Vid autoimmuna sjukdomar
som reumatism och Sjögrens sjukdom jobbar IMF väldigt hårt. Så även vid såväl diabetes.
Det finns ingen enkel förklaring som kan ge en god diagnos.
Externt genom strålning. Dock i huvudsak genom födointag. Leverns nedbrytning sker i fas 1.
Hur lång tid? Genetiska villkor och rökning avgör. Inte högre än FR 35 för externa. Oxidativ
stress är FR-angrepp. Grunden är lågt pH i ECV. Jfr Schröder som i stället för Öckerman har
1–3 där 3 är cancer.
Metod med en förening av det subjektiva och det intuitiva med metoden. Jfr Pekkas anekdot
om läkaren vid datorn: Jag ser inte att det är något fel på dig. Tittar upp och ser sin patient
som har hängt sig.
Således för födoämnen som extern källa för FR-angrepp
1. Toxiska ämnen som i jordbruk som gödningsämnen, färgämnen, godis (Cu-bärande rött:
samband mellan godis och allergier), E-ämnen, genmanipulerad mat, överkonsumtion,
aromämnen, fenoler, rökning, dåligt tuggande, tungmetaller, amalgamskada och
luftföroreningar ökar FR-belastningen.
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Det gäller att finna den enskilda faktorn i födan. Jag aktiverar skyddet, oavsett födoämnen,
dvs., extern påverkan.
Intern påverkan med omega 3, stärka IMF i fas 1 med gurkmeja. 35 är ett tecken på att
immunförsvaret arbetar.
Beräkningen i skalor
Skala

0–50

Rel. Ovanligt, lågt värde

1
2
3

0–5
6–10
11–15

OK. Lite för lågt
OK, lite för lågt
vanligast

4

11–20

Måttligt

5–8

21–25; 26–40

Behandla

9

41–50

Behandla

OK. Om inte läge där FR slagits
ut.
OK?
OK?
Vanligast 80%. Bra normalvärde
uppåt och nedåt.
Måttlig förhöjning av FR i IMF,
ej behandlingsvärde vid 20. Här
vid 20 en viktig gräns. Över 20
behandla
Behandla. Tänk analytiskt. Vilka
centrala obalanser?
Allvarligt: läkare om
läkarkontakt tidigare. Konsultera
en läkare som du har förtroende
för.

Vid FR-attacker inaktiveras fibrinogenet och blodet förlorar sitt nätverk. FR = en
hållfastighetsprövning på RB:s kvalité.
Man tar 5 droppar och ett kontrollvärde för var och en droppe. Varje droppe kan räknas i
kluster från 1 till 10. Tillsammans en summa på 50 max. Ju lägre FR, desto bättre. Ej
aktiverad FR är leukemi. Elöverkänsliga har inga FR. Risk för cancer ligger i skala 1–2. Så
även anemi, levercirros.
GABA och mulungu (ort) är verksamma mot hjärnstress, sömnsvårigheter,
koncentrationssvårigheter, darrighet. Mulungu kan passera blod-hjärnbarriären. Således något
endokrint som kommunicerar med hypothalamus och hypofysen.
Stimulera immunförsvaret med zn. Vid BT, ta hepamax. Levern måste må bra i fas 1.
Exempel på TB-tolkning
Fem droppar med den första med mörkröd bilring. Kanske artefakt. Störst risk för artefakt vid
den första bloddroppen med mycket blod. Det bildas en bilring, dvs. en centrifugal kraft mot
mitten. Kontrollera med 1 BD i kontrollkedjan. Artefakt kan finnas i 2–3. Om 3 är bra, börja
där.
Inskolningsprover
1. ta prover
2. teknisk kvalitetskontroll
3. skicka till Pekka
4. se till att de fyra första blir så bra som möjligt
5. se skillnad mellan artefakt och FR
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6. artefakt: glaset lutar. Helst ska droppen vara rund. Är den inte rund, gör ett nytt prov!
Ta nu fem droppar varav den första är OK, den 2:a vilseledande och 3–5 Ca-läckage.
Tillsammans 15. Ca-läckage har en benägenhet att dölja FR-sjöar. Hur ska vi bedöma läget
med FR genom en enda FR? FR-värdet bör vara balanserat. Detta innebär att inte mycket kan
differentiera. Inte 1, inte 10! Sätt något i mitten, 3–4. Ta en titt på kontrollraden. Stämmer
det? Kontrollgraden är till för att hantera extrema värden. Därefter kan Cu-läckage behandlas
när FR har bedömts.
Om vi har 1, 5, 5 och 2 Ca-läckage där läckaget döljer FR, då bör FR ligga 20–25. Tänk på
kontinuitet och balans. Inga ryckiga gissningar om en viss kontinuitet framträder! Inga
extrema värden!
Om 10, 8, 3, 3 och 3 med tydliga FR-sjöar vid 2, då artefakter vid 1. Ska 1–2 väljas bort?
Eller tar jag 3 ggr 3? Kan jag sluta mig till att 1 är 5? Ingen skillnad mellan 11 och 18. Dock
skillnad mellan 5 och 15. Artefakter kan uppstå med att ett hårstrå ligger på glaset. Torka
noga glaset före provtagningen.
Vid en droppe är övre delen bemängd med FR-sjöar, inte den nedre. Man utgår att ett jämnt
värde finns i mitten. Många kan vara artefakter, en teknisk fråga.
Bildanalys
FR = 1
Antal vita fläckar i vänstra hörnet kan räkna bort (artefakt). Ett jämnt fibrinnät, enstaka FRsjöar. Alla har 5. Således 5. Dock låg aktivitet i blodet. Frågor som hur ofta är du sjuk och har
du feber är relevanta? Till synes frisk, men IMF fungerar inte. Att vara frisk är inte detsamma
som att sakna sjukdomar. Aldrig varit sjuk: se upp för dessa uttalanden, främst från män. Barn
måste genomgå en serie sjukdomar så att IMF kan optimeras.
En serie droppar: de tre första med en prick i mitten och de två sista med Ca-läckage. Således
BT och Ca-läckage. Levern är ansträngd, fas 1, med det mörka partiet i de två första. Ta
hepamax.
BT: mg (1 + 1), zn (1), uvimax. Checka efter en månad om allt i de två första har minskat.
Om allt väl har immunförsvaret stärkts med högre FR: från 5 till 10.
FR= 2
Efter en månads behandling, lite flera FR-sjöar, mer spridda. Ej markerad skillnad.
Så 2, 2, 2, 2, 3, dvs. 10. BT. Nu hepamax 1 ggr 1; mg 1 ggr 1. Efter en månad: krackeleringar
och FR minskar. Således vid BT; först uvimax, sedan hepamax.
Autoimmuna sjukdomar har hög FR, men FR måste vara i balans. Så tippa ner FR till 15.
Immunförsvaret har aktivitet men saknar resurser att moderera sig själv. Bechterews är
autoimmun. Först FR 10 som inte kunde tvingas ned, dock ingen BT eller Ca-läckage. Efter 6
månader föll Ca-läckaget och BT. Dock FR till 20. Hög respons från IMF, feber,
inflammationer i lederna. Hon har gått in i ett skov.
Således hög IMF-aktivitet. Därför måste FR bromsas med djävulsklo och omega 3. FR börjar
minska. När IMF är i gång ges högt FR. IMF måste balanseras, men måste ges resurser för att
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arbeta (FR-paradoxen). Jag behandlar inte FR, men IMF:s aktivitet tilltog när IMF stärktes.
Uppföljning efter 2 månader och vi ser förändringen. Ju fler prov, desto bättre noteras
förändringar.
Ljust och syrefattigt blod = anemi. Antioxidant spektrum tar ett helt år. Sublingvalt B 12 är
mycket effektivt jämte B-komplex. FR går ned. Alla värktabletter från läkaren tigs bort.
FR = 3. Ett balanserat värde. Lite lagomt med FR. IMF arbetar, men inte överarbetar.
FR = 4. Lite obalanserat. Fler FR enl. Öckerman. Inte 3 rakt över. Ingen större skillnad mellan
12 och 15.
FR = 5. Här ökar FR. Totalvärde 21. Behandla BT.
FR = 6. Det blir fler FR-sjöar. Tot. Värde 30.
FR = 7. Svårt läge. FR = 8–9. Bekymmersamt. FR = 10. Högsta värdet med 50. Levern mår
inte bra. FR ligger i en ring med stressprickar i mitten. Vid mer än FR 25 finns en B 12 -aspekt
som är den primära antioxidanten. B 12 är viktig vid blodbildningen. Ligger lågt FR behöver
man inte utgå från B 12 .
Inskolningsblanketten
Uppgifter om läkemedel, anamnes, kost, fibromyalgi. Innan ni skickar ett OSA från din egen
analys. Skicka till Pekka som ringer tillbaka.
Behandlingsplaner
F= 6, dvs. FR 30
Exempel: 1 (6); 2 (6); 3 (6, BT); 4 (6, BT), 5 (6, BT)
Vi bortser från BT och har som mål att få ned FR till 15.
Åtgärd
Optimal
protekt 1–
2/dan (Bspektrum,
krom, inget
Fe, eftersom
Fe ger FR
med Cubrist. Cu
stressar
systemet och
överskott
kan inte fas
2 behandla.
Cu går in i
leder som
andra
tungmetaller.

1:a
mån.
6

2:a mån.

3:e mån.

6

6

4:e mån.

5:e mån.

6:e mån.
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B-spektrum
är ett grovt
artilleri, jfr
hagel.
Sublingval
B 12
Hepamax

1–2

1–2

1–2

Efter 1 månad en uppföljning. 25% av det gamla materialet. Högre reducering eller
långsammare takt med FR 22–23? En gyllene regel: FR kan snabbt stiga om det händer något,
t.ex. ett skov. Eller långsamt med tanke på att RB har en omloppsbana på 120 dagar. Kanske
inte den totala verkan har infunnit sig? Med uppföljning ett nytt test. Lägg undan provet för
jämförelser. FR är ett riskvärde med underliggande obalanser.
Mjälten vill ha zn. Ge alltid optimala doser. Antioxidanter hos Pekka har 25 st. varianter. Vi
sätter in B-spektrum och antioxidanter med den laddning som FR saknar. Mineraler är ej
antioxidanter och saknar pH. Därför inga mineraler i behandlingen.
Mot FR 20 börjar man se andra saker, BT, krackeleringar och de grundläggande orsakerna
kommer i dagen.
Uppföljning 3 efter 90 dagar. Nu FR 15. Senast 3 månader efter en uppföljning kan personen
sluta ta medel. Personen får inte sluta att ta medel under uppföljningsproven, eftersom värdet
då kan stiga. Det finns dock yttre faktorer som kan påverka. Vi har nu uppnått FR 15 och vi
slutar. Vi minskar dosen. Patienten är färdigbehandlad. Gå igenom livsstilmönster! Jag sätter
på en underhållningsdos. Ta bort sublingvalt B 12 . De får ringa om de känner sig sämre. 3
månader senare ges efterkontroll. Så även ett personligt samtal.
Vad gör vi med BT? Ny uppföljning om en månad för att behandla grundproblemet. Hepamax
1 för leverns fas 1.
Autoimmun sjukdom, Bechterew: stel i leder, värk. Immunförsvar et gått i basklås.
1 (5); 2 (5); 3 (5); 4 (5); 5 (5) = 25
Insats
Djävulsklo
Curcunum
(gurkmeja)
Omega 3
Mg

1
2
2

2

3

4

5

2
2

Hög aktivitet i IMF. Ett skov. Ett ökat FR måste bromsas. Ge mg för IMF. Nu inne i
antioxidantparadoxen: högt FR måste sänkas genom att stimulera immunförsvaret.
Djävulsklon sänker FR. Anamnes: vit, stel (autoimmuneffekter). Ta bort BT med hepamax.
Uppföljning inom 30 dagar. FR gått ned till 20, immunförsvarssjöar i droppe 1 har försvunnit.
Patienten mår bättre och har blivit fri sin stelhet. Inflammationerna har lagt sig genom sänkt
FR. 25% BT efter 30 dagar. Behandlingen kan inte bli bättre med 25% friskt blod. Vi vågar
inte stimulera IMF på grund av FR-paradoxen. Högt FR kan vara skadligt för IMF.
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Nytt exempel. 1 (stressprickar): 2 (Ca-läckage); 3 (Ca-läckage); 4 (BT); 5 (tarmtox, TT): FR
= 5.
Medel
BT, TT;
hepamax
Ca-läckage:
noacid
Hepamax
Uvimax
glutamin

1
2

2

3

4

5

2–4 (4)

2 tsk

Uvimax = stärka njurar; noacid = Ca-läckage; glutamin = matspjälkning.
Efter 2 månader ett FR på 10. TB är borta. Patienten mår bättre. FR-behandlingen är klar.
Efter 4 månader är FR 15. Hon känner sig frisk; den mentala dimman är borta.
Acetylkolin skiljer sig här. Tarmen mår bättre och man går ur den mentala dimman.
Urinanalyser har närvaro av Cu. Så fort Cu finns i urinen är levern svag. Detta gäller alla
tungmetaller.
Inte omega 3 om det är veganer. Med köttätare, ta omega 3. Uppföljning efter 6 månader. FR
går upp. IMF-sjöar, men övrigt har gått ned. Nu ont i halsen, ont i lederna och i muskler. FR
går upp.
Vad har hänt? Det börjar bli dags att rensa bort tungmetaller som går ut i lederna. Dock
mental skärpa. Hon har gått in i fas 2 med IMF-respons. Fortsatt Cu i urinen. 2 månader
senare är urinen grön. Cu gjorde ett sista ryck. Nu FR = 10–15 efter 3 månader.
En behandling kan ta sju år. Nu går hon på B 12 -injektioner jämte sublingvalt B 12 . Så även Dvitamin.
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Torrblodsanalys, Egenvårdspoolen den 1–2 oktober
2010
Indikationer på magtarmsystemet med TB
10% kan TB ge indikationer om. Resten omkringliggande faktorer som anamnes och egen
erfarenhet. Det är viktigt att få matsmältningen att fungera. 70% av IMF finns ju där.
UFN (upplöst fibrinnät); TT (tarmtox), BT (blodtox) och FFB (försvagad färgbindning). Alla
dessa parametrar stöter man på i TB. BT är dock mest frekvent, ca 50%.
UFN ger viktig indikation om B 12 -brist. FFB är dock en optisk indikation. Dock en
amerikansk studie visar att 37% är B 12 -brist (trötthet, krypningar, blekhet, illamående,
balanssvårigheter). B 12 i skolmedicinen mäts i serum och kan ha norrmalstatus, även om
brister kan påvisas genom TB, främst hos äldre. Lång halveringstid för B 12 . Kombinera dock
TB med klassiska indikationer.
Mun och magsäck
Tugga maten ordentligt, 60 ggr; en mekanisk finfördelning. Salivutsöndringen är bukspott
med pH på 7.0. Så även saliv och spott. 0.5% enzymer och salter och 99% vatten. Na och Ca
för att reglera pH-värdet. I munnen finns den första indikationen på pH-störningar. För lågt
pH och enzymerna kan ej verka, främst amylas. Av det skälet kan brytningen till maltos från
sackaros inte ske. Före urinprov, inget matintag på 30 minuter, eftersom mat försurar. Främst
ej kaffe.
Lingon och banan är bra för njurar. Smaken på grönsaker kommer från mineraltäthet.
Osmakliga har låg mineraltäthet och är grådaskiga. Helt annan sak med ekologiskt odlad
spenat med Na och K. När man kokar maten drivs mineralerna ut. En denaturering som
förenklar/förstör näringsämnets struktur.
I magsäcken tillsätts hormonet gastrin som katalyserar pepsinogen som i sin tur ger pepsin, ett
saltsyrapåslag ned till pH 1.5. Hypofysen koordinerar pepsinogen (inaktivt) till pepsin (aktivt)
med bukspott i 12-fingertarmen. Tre processer i kroppen: höjande, dämpande och
regulerande. Tillverkningen av bikarbonat rubbas vid diabetes, vilket ger hos diabetiker lågt
pH vid sidan av för lågt insulin.
L-glutamin är aminosyreberikad som medel mot HCL-störningar (gastrin). Viktigt med
spjälkningen av proteiner till enkla kedjor av polypeptider (trestrukturer denatureras). Finns
inte amylas vid spjälkningen störs hela processen.
I magsäcken styrs processen av gastrin, ett hormon som aktiveras av aminokedjor. Vid Caöverskott aktiveras även gastrin. Vid magbekymmer, ta noacin. Gastrin bildas av G-celler som
stimulerar körtlar som utsöndrar HCL och pepsinogen. Gen är en naturlig form som betyder
att det inaktiva ska bli aktivt. Genen behöver en katalysator. I detta fall, den sura miljön på pH
1,5. Saltsyra sänker pH så att pepsinet kan skapas.
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SP (stressprickar); sätt in rosenrot. Så även mulungo som aktiverar GABA. Med malugno och
som påverkar det endokrina kändes magen bättre. Det endokrina systemet tillslutet och den
ena påverkar den andra.
Svaga, ljusa och brandgula fält är upplöst fibrinnät (UFN). Fibrinogenet aktiveras ej. Således
en störning i koaguleringen. Det blir ingen kant, påminner närmast om en sandstrandskant.
Det upplösta fibrinnätet saknar proteiner, fel i proteinsyntesen antingen anabolt eller katabolt
(spjälkningen). Helst dock på spjälkningen i magsäckens slemhinna. Kanske för lite
proteiner? Ca startar gastrin som ger pepsin.
Styrketränare säger nej till Ca som ju binder vatten. Därför har styrketränare som oftast UFN.
Dock har kroppen alltid ett proteinförråd (pool), en back up. När kroppen bryter ned proteiner
bildas urinsyra som styrs av en genetisk kod. Mättnadssignaler ger överlastningsproblem,
njurar belastas med högt blodtryck där fibrinogenet försvagas. För mycket i relation till
näringsämnen frisätter SOD. Ju mer vi äter, desto mera SOD och tunntarmen kan
inflammeras. (Psykisk diagnos för det toxiska: psykiatrin som tvång att ställa sig bakom
farmakologin. Annars förklaras man att vara toxisk mentalt sjuk; att vara rädd för maten). När
pH går under 1.0 inflammeras tunntarmsslemhinnan.
Fråga om det har skett förändringar? Patienten tar då upp det akuta, det kroniska. Det ger en
vägledning. Därpå vad brukar du göra? UFN hos de som bedriver kraftsport.
Ställ följande frågor om matspjälkning: 1. Frisätts HCl. 2. Aktiveras pepsinet och 3.Fungerar
gastrinet (gastrinet är generalen)? Funktionell dyspepsi är när det inte finns förklaringar.
Organisk pepsi när symtom kan identifieras.
Vidare frågor: 1. Hur ser avföringen ut? Svart är koagulerat blod. Det kan vara järn långt upp i
magsäcken. Så även rött nere i ändtarm eller tjocktarm. Uteslut noggrant allvarliga sjukdomar.
Remittera till läkare om så är nödvändigt. Illamående? Möjligen stress från binjurar.
Acetylsalicylsyra ger blödningar (trombyl). Fråga efter läkemedel. Statiner för diabetiker slår
ut matspjälkningssystemet.
Sura uppstötningar uppåt och nedåt i magmunnen är att HCL läcker genom magkramper. När
pH blivit lågt i 12-fingertarmen så regleras detta med sekretin i nedre magmunnen (rester, fes,
från magsäcken med surt pH). Fettmage uppstår och man känner sig svullen när nedre
magmunnen är stängd. Fettnedbrytningen börjar i magsäcken (lipas), men framför allt i 12fingertarmen med tunntarmens villi. Det kan även bero på bakterier (helico) och för lite
bukspott.
Magsår: ont-mat-bättre-ont.
I magsäcken finns IF (B 12 ) som frisätts med viktiga budbärare. Processen hämmas vid
avsaknad av B-vitaminer. Toppa B 12 med B-komplex för att underlätta proteinspjälkningen.
Det krävs vissa essentiella aminosyror. Inte att äta mycket proteiner.
Ta l-glutamin för UFN. Nu binds materialet bättre. Bra mot ulcerös kolit. Magsäck-tunntarmlever = anabolt. Behandla med l-glutamin. Galla emulgerar fettet för upptagning i
tunntarmscellerna. Därpå enzymer från bukspottskörteln. Vid enzymbrist finns risk för att
fettbildande vitaminer inte upptas, främst D-vitamin och K-vitamin (galla). Både D och K är
nödvändiga vid gallbildningen.
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En del grupper reagerar mot l-glutamin; den kan få förhöjda HCL-halter. Så även noacid:
vissa tål inte för höga doser. En känslighet med grönsakerna?
12-fingertarm
pH reglerar nedre magmun mellan magsäck och 12-fingertarm, ett termostatförhållande. pH i
magsäcken får inte rubbas. Om så blir fallet ges svullnader i samband med kostintag. Nedre
magmun öppnar för fes (surt) och hormonet sekretin aktiveras. Sekretin reglerar bukspott och
galla. Gallan innehåller gallsalter och 92% vatten samt bilrubin (mjälten bryter ned röda och
vita blodkroppar som bärs av albumin). Om blockeringar i gallflödet utsöndras ej albumin
utan albumin går in i matmetabolismen. Därav gul hy, ljus avföring, urin genom utsläpp av
bilrubin.
Bikarbonatet har pH 8. Den färdiga lösningen kommer ut ur 12-fingertarmen har pH 8. Många
enzymer kräver viss bakterieflora. Trypsin och bukspott spjälkar peptider till dipeptider och i
tunntarmen aminosyror. Lipas spjälkar fettet. Allt detta är i 12-fingertarmen förberedelser
inför tunntarm.
UFN beror på att bukspottsutsöndringen är störd. De viktiga enzymerna utsöndras ej. Kanske
bukspottskörteln är inflammerad som hos diabetiker. Diabetiker har Ca-läckage. Även
duodentstelhet i 12-fingertarmen. Magsår med obehag, illamående. Smärta högt vid
magsäcken. Trippel: ont-mat-bättre-ont. Det tar lång tid för bukspottskörteln att kommas igen
med smärtan med smärta i 2 timmar. Magsår i en sårbildning med blödningar. Slutligen en
bukhinneinflammation som kan bli dödlig. Symtomen är svart avföring. Vid magsår, undvik
örter med bikarbonat, maskros och bittra örter.
UFN ofta i kombination med TT och trög tarmmotorik. Ont i lederna? Ta djävulsklo.
B 12 -mekanismen med byte mellan bärarprotein och IF (transkobulin 1). Om inte IF binds till
B 12 kan inte detta vitamin tas upp i tunntarmen. B 12 är beroende av proteasen i tunntarmen.
Proteas = enzymatisk spjälkningsstruktur. B 12 -brist är irreversibel och ger kraftiga
förändringar i hjärnan. Chronic Fatigue Syndrome är förmodligen en B 12 -brist. CNS styr detta
vitamin. Skolmedicinen remitterar till psykiatrin.
Tunntarmen tar upp de viktiga mineralerna i regulering med njurarna. En frisk njure i system
med CNS tar upp 6 burkar mg per dag. I tunntarmen spjälkas peptider till aminosyror som tas
upp i epitelcellerna. Olika upptagsmekanismer (diffusion, Na/K-pump, kylomikroner) för de
olika näringsämnena. B 12 binds till transkobulin ll och sedan till levern via portådern. Här
finns avgiftning i fas 1 (toxiner), fas 2 (fetter) och fas 3 (vatten). Så även proteinfabrik (gener)
och enzymfabrik (gener). Så även glykogen.
Upptaget av mineraler kräver en god proteinsyntes. Syntesen sker i levern.
Upplöst fibrinnät (UFN), tarmtox (TT), försvagad färgbindning (FFB), blodtox
(BT), immunförsvarssjöar (IMF-sjöar), allergisjöar (A-sjöar), stressprickar (SP),
centrumkrackelering (CK) och kalciumläckage (Ca-läckage)
UFN tyder på brister i koaguleringen. Ge l-glutamin som stärker proteinsyntesen varvid
matspjälkningen stimuleras. Blodtox signalerar en ansträngd lever i fas 1 som skickar tox i fas
2, något som i sin tur hämmar leverns fettbildning (galla, kolesterol). Om starkt tox så sker en
hämning av njurens upptag av mineraler i tubuli och tox går in i urinen. Oftast Cu som
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kamoflerar kad. Om svart ring runt bloddroppen, då fungerar leverns fas 2. Blodtox går in i
blodet med hårdmetalljoner sdom ”kletar” sig på främst Cu-receptorer (samma som för zn och
fe). Vid förgiftning drabbas de basala ganglierna (CNS; hypofys och förlängda märgen vid
kad-förgiftning). Högt Cu och tungmetaller går med joner i blodet och orsakar ledbesvär och
försurning (elektrolytbalans).
Tarmtox är en läckande tarm (peptider går in i blodbanan). Peristaltiken hämmas, gaser
uppstår med ojust tarmflora (IBS bl.a.). TT har ett centralt fett som små lingonnystan som
omgärdas med en svart ring. Ge noacid och det försvinner. Toxitet i tarmen innebär för trög
tarmmotorik. Systemet går runt med gallan.
Om icke ett nystan i centrum, då immunförsvarssjöar. Stora hål i centrum av blodet.
Allergisjöar (A-sjöar) ligger perifert och är något större än stressprickar (SP) som ligger över
hela bloddroppen; oftast som ren stjärnhimmel i centrum. Om inte fett i centrum, då
centrumkrackelering (CK) med brister i Na/K-pumpen, dvs. försvagad aktionspotential.
Kalciumläckage exemplifierar att Ca placeras fel. Inte i skelett/ben, men som joner i
blodbanan. Inte med transportproteinet albumin, utan som joner. Effekten ger artärstelhet,
högt blodtryck och osteoporos.
UFN kan förekomma i sjöar. Mycket FR, då mycket UFN. Det måste således finnas fett i
centrum, annars krackeleringar. Svart sörja, då toxitet med koppling till galla eller trög
tarmmotorik. Effekt: mycket sällan toabesök. 3-3-regeln. Besök inom 3 dagar eller minst 3
ggr/vecka är det normala. Om bara svart utan fett, då BT.
Förändrad färgbildning (FFB) med B 12 2.000 mg, hepamax och B-komplex. Uppföljning efter
en månad. FR från 27 till 15. Dock sårbildningar. In med D-vitamnin, 50 mcg, bredspektrum,
B 12 och allt blev bättre. Så även antioxidanter och l-glutamin. Uppföljning med FR 20. Dock
tendenser till sjöar i IMF som kopplats till D-vitamin. I så fall mg-brister. Höga doser med
B 12 (som är en antagonist) 2.000 mcg (1.000 mcg än RDI) med B 6 . Allt OK. Ta gärna B 6 med
mg. inte mg med B 12 !
TT ser man alltid i slutet av det första provet droppar. UFN finns i hela serien dock. Cu ger
läckande toxitet i blodet. Cu ska därför inte synas i urinen. Cu ska bindas ur det utflödande
ämnena ur gallan. Levern klarar inte av att avgifta Cu och K (kadmium), Pb och Cu i urinen
(mörkrött). Det är en störning i Cu-metabolismen med tungmetalleffekt och onda,
inflammerade leder. Ta bort Cu, men bakom kan kad finnas. Sädeslag, guld i tänderna har
kad. Så även rökare. Kad lagras länge.
Cu-överskott av joner i blodet genom avsaknad av ceruloplasmin och icke-fungerande
albumin. Cu-underskott dock i levercellerna. Om enzymet ATP7A saknas finns inte
bärarproteinet ceruloplasmin. Njurstress uppstår. Ta hepamax. Albumin är ett back up-system
som fungerar till 10%.
Tunntarm
Här absorberas de viktigaste näringsämnena. UFN kan sitta i tunntarmproblem, eftersom den
sista spjälkningen av aminosyror sker här. Chrons sjukdom och ulcerös kolit exemplifierar det
sagda. Tjocktarm tar ut vatten ur fes. Sker inte tillräckligt med vattenupptag kommer
förstoppning, dvs. för mycket ger diarré. Vattnet tar upp viktiga joner som mg och Na som är
relaterade till vatten. K-vitaminet tas upp i tjocktarmen. K 1 bildas i gallan, men K 2 finns i
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tjocktarmen (den syntetiska). Viktigt för tarmmotoriken är D-vitamin som regleras med
OPTH vid brist. D-vitaminbrist finns hos elkänsliga.
I Sverige sol ett par veckor +/- midsommar. Levern syntetiserar genom njuren D-vitamin.
Kolesterol är viktigt för D-vitamin. D-vitamin viktigt för gallan. Om inte gallan fungerar tas
inte fettbildande vitaminer upp i tunntarmen. Lever och njurar måste producera de enzymer
som krävs för D-vitaminmetabolismen. D-vitamin är kopplad till depressioner. D-vitamin
aktiverar mg. Här finns en leverkoppling till mg. Mg har stor funktioner som signalmineral.
D-vitamin kräver B 3, 6 för bildning av serotonin och melatonin. B 6 är ett förstadium till Dvitamin. Mg-brist ger Ca-läckage. Höga doser av B 6 indikerar serotonin och B 12 .
Tunntarm med tjocktarm och indikationer: förstoppning, kolitsmärtor, blod i avföring och
bildning av godartade tumörer i tunntarm. Så även elakartade canceroider. Kännetecknande
för det senare är viktförlust, blodbrist och trötthet. Skicka till läkare.
TT visar leverbelastning, njure, tjocktarm och tunntarm. IBS är allt eller ingenting. En
fördröjning av diagnos med det värsta scenariot med metastaser i levern.
Matsmältningsindikatorer
FR = 10. Ca-läckage med hårt koagel. FR 10–15 med matspjälkningsproblem.
Ca-läckage = tänk på tjocktarm, D-vitamin, bukspottskörtel och översyrlighet i magsäcken.
Symtom är muskelkramp, hjärtklappning, sköldkörtelrubbningar. Således obalans i Na/Kpumpen. Aktionspotentialen lever sitt eget liv med sina egna kontraktioner och ger obalanser i
hypofysen.
IMF brukar ge FR i inflammationer. Levern producerar egna antioxidanter. Ej FR utan skydd
mot FR. Jfr antioxidant-FR-paradoxen. Vid cancer, var försiktig med att ordinera
antioxidanter eftersom IMF går mot kroppens egna vävnader. FR är tuffa mot kroppen. TT
ger gul hy, kronisk förstoppning och svag tarmmotorik.
Centrumkrackeleringar och Ca-läckage visas med en sprucken stjärna, dvs. som ett grenverk
utifrån ett nav. K/Na med krackeleringar är elektrolyter i obalans. För mycket Na och för lite
K ger upphov till reninprocesser (aldosteron, angiotensin med högt blodtryck). Ca-läckage, se
på bukspott och tjocktarm. Ca tar upp vatten och i överskott toxiskt med artärstelhet. Högt Ca
trivs i sur miljö. Rubbningar i bukspottet vid alltför sur miljö i 12-fingertarm och tjocktarm.
BT med svärtat centrum. Fas 1 i rubbningar (levern).
UFN: proteinspjälkning, magsäck, tunntarm, tjocktarm och lever.
Försvagad färgbindning: grått fält i materialet. RB kan inte bildas. OK i HB, men ända grått
fält. Möjligen en B 12 -aspekt. Indikationer: trötthet, irritation, blekhet, obalans, tillfälligt
känslobortfall i tår och fingrar. CNS-problem.
Adrenalin går till muskler och lever med glykogen. Nu i försvar. Stress, men glykogen
förbränns inte. Glukos söker sig till fettcellerna (lipogenes) och fett bildas mellan cellerna
(viceralt fett). Stressprickar kan bli kroniska med kortisol. Viktökning. Fysisk träning mot
stress, depressioner och övervikt. Då ges större buffring, marginaler. Långtidstress skapar
obalanser. Hjärnan förtvinar.
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Fibromyalgi; inflammationer som flyttar på sig, dvs. autoimmun sjukdom. Existentiell stress.
85% av cancerfall ur existentiell stress.
Indikationer på upplöst koagel: nedsatt proteinsyntes, järnbrist, torkad hud, droppen
koagulerar inte, centrum med HB 100. Fråga efter blödningstendenser, alkohol och
leversjukdom.
Skilj mellan bindning (trötthet) och koagulering (alkoholism, blödning). Belastad lever visas
med hemorrojder och bråck.
Klassiska magindikationer
FR är ett tecken på aktivitet. OSA har normalvärdet 15. TT:s indikationer försvinner med
hepamax. Ge noacid och l-glutamin. Ca-läckage med max 15 (3 ggr 5). Förhöjt Ca ger hårt
koagel med ett matspjälkningsproblem. Ju mer Ca-läckage, desto högre blodtryck
(artärstelhet). ACE-hämmar dämpar njurhormonet ACE som höjer blodtrycket (aldosteron).
Ta ACE-hämmare med dieuretika. Ge ej trombyl med ACE-hämmare. Ca-läckage med stress
för att balanserar pH uppståt till följd av för lite mg. Ca ökar också i förhållande till mg. Ta
noacid. Extra mg. Mg och Ca lever ett trassligt liv. Båda är beroende av varandra men trivs
inte under samma tak.
Mg är mera känsligt än Ca vid matspjälkningsproblem. Mg-brist ger översyrlighet.
BT är en förutsättning för att tolka TT. BT är egentligen en oren blodhistoria. Stressprickar
(SP) finns i mag-tarmproblemen genom obalanser i det endokrina systemet. Det finns mentala
faktorer bakom SP. SP är tillkommet med fettprickar i blodet, främst stereoider som
kolesterol och könshormoner. Ta rosenrot. SP reagerar med sköldkörteln. Höga doser med
levaxin och SP sänks.
UFN, ta l-glutamin. Kombination av UFN och FFB med en B 12 -brist, proteinbrist eller
förmåga att spjälka proteinet. Upplöst koagel (UK); droppen koagulerar inte. UFN: allmänt
upplöst.
Koagel? Ta K-vitamin eller skolmedicinens proplasmin. Därmed en leverproblematik med Kvitamin som leder till tjocktarmen som leder till bakteriehärd som leder till K-vitaminets
upptag med fungerande galla som slår sönder fettet med gallsten. Om för mycket K 2 då
minskar K 1 . Ät broccoli och spenat.
Ej K-vitamin med waran. USA-försök visar att K-vitamin reglerar waran. Ställ ej grönsaker
och omega 3 mot waran. Tarmfloran kräver K-vitamin, vilket förutsätter proteinsyntes och
fungerande matspjälkning. K-vitaminbrist ger blödningar och det är lätt att få blåmärken.
Leverns faser och ”fabriker”
Från portavenen med näringsrikt och toxiskt blod. Fas 1 tar bort det toxiska och skickar fettet
till fas 2 som utsöndrar rester i gallan, medan vattnet går till fas 3 som utsöndrar substanser i
urinen. För mycket toxiner och dessa går ut i fas 2 gallan (Cu) som sätter fettmetabolismen ur
funktion. Även att tungmetaller går ut i fettvävnaden eller i fas 3 där de flesta tungmetaller
och bilrubin finns. Fas 1–3 är ett avgiftningssystem som går i takt med varandra. För mycket
skräpmat och fas 1 klarare inte av avgiftningen.
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BT i blodet har högre densitet och därför svart område i mitten av droppen. Vidare dyker BT
upp senare bland dropparna. BT dyker upp i fas 1. Ta hepamax. Alger reagerar negativt mot
BT. För mycket avgiftning på gång (fas 1 och spenat, broccoli). Ta det försiktigt. Arbetar fas
1 för mycket, ges allergier och migrän. Sätt in hepamax som inte aktiverar avgiftningen utan
förstärker densamma. Gurkmeja arbetar med fas 1; hepamax med samtliga tre faser.
Gurkmeja är kolesterolsänkande. Mariatistel (hepamax) i fas 1–3. BT minskar successivt när
avgiftningen påbörjas.
Levern har en proteinfabrik (proteinsyntes) och en enzymfabrik. Enzym är vitamin och
protein. Enzymatisk systemet är genetiskt kodat. ADHD är genetiskt kodat genom
generationer. Sociala, fysiologiska eller mentala faktorer triggar utlösningen. Socker och
margarin hos överviktiga mammor. Jfr ATP7A som en genetisk faktor för elöverkänsliga.
Enzymets trestrukturella form kan denatureras genom trauman. Glukosidase som enzym ger
mastceller i blodet och histamin frigörs. Glukosidase kan genetiskt styras som en autoimmun
reaktion.
Vid BT är proteinsyntesen skadad. Ge l-glutamin. Fas 2 kräver en fungerande proteinsyntes.
Enzymer som SOD och perioxidase behövs för IMF.
Naturliga substanser i regnskogen för att klara av resistenta bakterier som nu har muterats och
finns fria utanför sjukhusen. Farmakologin måste lösa detta. Annars faller farmakologin
tillbaka 70 år i tiden.
Leverindikationer
Trötthet, blodpov ASAT och ALAT. Nedbrutna sockerarter mäts i blodet med
hepatitsjukdomar och K-vitamintester. Kroppsliga signaler (allmän trötthet, depressioner,
spindelliknande utslag på bröstet), bråck i hals och i ändtarm, rodnande handflator,
portasystemet ur funktion, vatten i buken och tunga ben. Öm och känslig, klåda, kvävehaltiga
ämnen i hjärnan. Levern har en god överkapacitet; det tar lång tid innan den är ur balans.
Se närmare på ikterus. Gula fält i ögonens vrån (ta pennprovet). Hepatit ger gulaktig färg på
naglar, nagelband. Hårdtränare trampar sönder RB. I värsta fall leversvikt.
3–7 dagar med hepamax och man ser förändringar.
Bild 1
Orkeslös, elektromagnetiskt känslig. 1:a droppen. SP i mitten. Tidig indikation och ett mentalt
problem är starkt. SP är runda. Allergisjöar är inte runda. Allergisjöar är födoämneskänsliga,
gluten, laktos. Ta bort gluten. FR-sjöar inte i mitten. IMF-sjöar är inte stora. Allergisjöar är
lite större än SP. IMF-sjöar i mitten.
Krackelering i samband med Ca-läckage.
OSA
TC/TT
KL/Ca
CK/Kr

2
0
0
0

3
0
2
2

2
0
3
3

2
0
2
2

2
0
1
1

11
0
8
8

BT
SP
UFN

0 3
1 3
0 0

3
3
0

3
3
0

2
3
0

11
13
0

kontrollerat
av 15-gradigt. Allvarligt. Översyrligt. Mg. Noacid.
av 15-gradig. Allvarligt. Ta mg. Översyrlighet; njurar. Fas
3, noacid 2 ggr 2. Extra mg 1 ggr 1.
av 15-gradig. Allvarligt. Fas 1
av 15-gradigt. Påtagligt.
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FFB

0 0

0

0

1

1

Tydlig Ca-läckage. Stora vita prickar i centrum är IMF-sjöar. Avgiftningssystemet stressas.
Åtgärda med stöd fas 1 och 3. Urinprov ger tydliga drag på Cu. Cu-överskott i levern
understöds av BT. Ont i lederna, inflammationer. Läckage i blod/hjärnbarriären med
tungmetaller.
I juni med mg-metabolism: ta B 6 , och D-vitamin i tre månader. Ingen hepamax, ingen
uvimax. Får man inte ned Ca-läckage, kör med denna mg-metabolism. FR ökade, vilket visar
att IMF är potent.
UFN är 9. Ta l-glutamin, B-komplex. Stress, ta rosenrot.
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Torrblodsanalys, Egenvårdspoolen 5–6 november
2010
Bakgrund till syra-basrelationen
Det finns två primära parametrar som är mycket förekommande i TB-analyser, nämligen
kalciumläckage (Ca-läckage eller KL) och centrumkrackelering (KL). För Ca gäller ”Acidity
Traces” och för CK njurstensproblematik. Acidity Traces är dock mera passande, eftersom det
är så rikligt företrätt (80% av fallen). Översyrlighet innebär att balansen mellan syra och bas
är rubbad. Mer basisk innebär att vätejoner (H+) attraheras av det basiska ämnet (främst
mineraler som Na, K, mg, zn, selen), medan översyrlighet innebär att ämnen förlorar
vätejoner (H-). Balansen ligger i grundmaterialet vatten som innehåller dessa salter som är
laddade jonbildningar (elektrolyter eller blodsalter). Syra-bas-relationen påminner om
skolmedicinens antibiotika.
Historiskt återgår syra-bas på det antika begreppet humoralpatologin och finns i en serie
dikotomier som yin/yang och tao. Dessa asiatiska tankar försvann under 1800-talet.
Skolmedicinen mäter pH i blodet och ett lågt eller högt pH i detta sammanhang är
livshotande. För att buffra detta pH i blodet sker en hel del mekanismer som har sitt
kraftcentrum i njure-galla-lever (avgiftningssystemen), inklusive bukspottkörteln.
På 1929 talet uppträdde Ragnar Berg med sin kostlära där Berg påvisade samband mellan kost
och pH-balans. Dr Berg skapade en struktur mellan kost och pH-balans. Varje föda har en viss
mineralstruktur som påverkar denna balans. Kött med mycket proteiner ger översyrlighet.
Basbildande mineraler avgör balansen. Råris dock basisk eftersom den innehåller exempelvis
mg. Under branden i Dresden 1945 försvann hela denna Bergska forskning in i lågorna.
Öckerman fortsatte dock denna forskning.
Efter Berg inträdde även prof. Lindahl förde TB vidare under 60-talet. Under 1970-talet tog
läkemedelsindustrin över. I skolmedicinen har man även upptäckt värdet av insikter i pHbalansen som att mäta kolesterol, blodsalter, blodtryck och visa på kostens betydelse. Bergs
forskning är dock levande genom att betona pH-balansen i kroppen. Saliv har 7 och stöds av
enzymer som amylas. Tugga maten ger även säkrat pH i saliven; så även i lugn och ro njuta
av maten.
För närvarande har dock matkvalitén blivit sämre. Enligt Berg råder 4 bas och 1 syra, en
balans som i dagens samhälle kraftigt har rubbats. Större risk för diabetes som är
översyrlighet är om man är över 55 år, har BMI över 30, inte motionerar, äter inget grönt,
använder blodtrycksmedel, högt blodsocker och har en familjemedlem med diabetes.
Magsaft har pH 1, 5; ICV 5.0; blod 7,35–7,42 (under 6,45 går kroppen i koma); saliv 7,0–7,4;
12-fingertarmen 3,0; tunntarm 8–9. Max 14. Urin måste vara surare än saliv (avgiftning;
driver ut vätejoner). Bukspott har samma pH som saliv. Na/K-pumpen drar in friskt vatten i
cellerna och för ut slagg. I ICV mäts pH i cytoplastman, vilket är svårt. Basbildande mineraler
binder vätejoner och i ECV blir det lätt att läsa av pH. Lättast att mäta i servialvätskan. ECV
mäts i kroppsvätska som saliv, urin, magsaft, bukspott, svett, utandningsluft, galla och blod.
Svälj ett lackmuspapper för att mäta pH i bukspott. Eller ta testet på tungan. Surt i saliven; då
ett matspjälkningsproblem. Lågt pH i blodet får njurarna att buffra ut Ca ur skelettet med fria
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Ca-joner i blodet. (PTH från bisköldskörteln som i sin tur styrs av D-vitamin). Galla har
samma pH som bukspott och saliv.
Lågt blodtryck har lågt Ca. Högt blodtryck kan ha högt Ca. Dock alltid lågt mg. Vid infarkter
noteras mg-brist.
Faktorer som påverkar syra-basbalansen
1. Kosten kan antingen vara syra eller bas. Mineraler är basbildande. Mjölk har visserligen Ca
men ger syraöverskott.
2. Hur vi äter maten; tugga väl, äta i lugn och ro.
3. Stress. Adrenalin, noradrenalin påverkar. Så även kortisol, PTH, GH och gonader.
4. Motion ger mjölksyra. Hårdtränande människor har Ca-läckage. Idé: kontakta
gyminstitutioner och ta bort Ca-läckaget. Muskelbyggare är rädda för mineraler som hindrar
muskelsprängning, eftersom mineraler ger vatten (”slappa muskler”). Svårare att få ut
musklerna att synas. Muskelbyggare har även hormonstjärnor.
5. Andningsteknik buffrar och ger ut Co 2 med lungorna (processad kolsyra som bildas i
utandningen).
6. Väderleksförhållanden (sol, värme, kyla). Viktigt med D-vitamin. I Sverige veckorna runt
midsommar. Taskiga blodbilder i november. Mät gärna när det är som sämst i januari. Fler i
norr har Ca-läckage med kyla och fuktighet. Ta D-vitamin 290–300 nonm. Den nivån finns
runt midsommar. Invandrare från solrika länder kan få problem i Sverige. Dock anpassning.
Eskimåer lever på fisk och tran (omega 3) och klarar sig väl.
7. Genetiskt arv (jfr somalier, punkt 6). Medelhavskost kanske inte passar svensken. Mera
rotfrukter som kan växa i hårdare klimat och kan lättare bevara (rotmos, fläsklägg, korv).
8. Sömn. Under natten regleras elektrolyterna.
1–8 är en lista som prövar graden av obalanser i pH. Ett gott diagnostiskt instrument.
pH-trappan; degenerativa processer
1. Idealtillståndet. Barnet som föds.
2. Latent försurning.
3. Akut försurning vid inflammationer. Kroppen jobbar på med att behålla pH-värdet. Dock ej
symtom. Vid influensa uppstår akut försurning och mineraler förbrukas med basbildande
mineraler i underskott. Så uppstår ledvärk.
4. Latent försurning går över i kronisk försurning och symtom som ledvärk, fibromyalgi,
autoimmun sjukdom, reumatism uppstår (sura vävnader) och muskelbesvär.
5. Syradöd. I dödsögonblicket har blodet 6,5 i pH. Sista symtomet är osteoporos. Ki-utflödet
är stigande strax före osteoporos. När Ki töms börjar Ca att tömmas. Noacid har numera Ki.
Så det blir inte lika lätt att öppna dörren mot osteoporos. D-vitamin är viktigt för att binda Ca
till benmärgen. Så även K-vitamin och mangan.
Buffrande system. I centrum blodet. Till dess buffring hör lungor, hud, bindväv, benmärg och
njurar.
Benväv har P och Ca som kan buffra blodet genom PTH. Så även njurar som reglerar
blodsalter genom upptag i tubuli. Bindväven tar upp lågt pH. Dock individuella variationer
mellan personer.
Mät blodtryck på både vänster och höger arm med patienten sittande. Om stora skillnader då
är aortan förkalkad, vilket kan ge hjärtsvikt.
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Njuren. I Bowmans kapsel ligger glomereus som genom högt osmotiskt tryck (högt joniserade
partiklar söker sig till varandra, jfr levern) skiljer ut primärurinen från blodet. D-vitamin är
avgörande för PTH som reglerar återupptaget av Ca i tarm och skelett. I njurtubili sker
återupptaget till blodet av andra närsalter än Ca, exempelvis aminosyror, tungmetaller, A, K,
urinsyra, mg och vatten. Dessa småpartiklar tar sig igenom ett raster från primärurinen till
njurtubuli. Röda blodkroppar och äggvita är för stora. Kvar står sekundärurinen som går ut i
urinleden.
Indikatorer på översyrlighet
1. Magen: magkatarr, magsår.
2. Hud: torr hud, eksem, psoriasis.
3. Tarm: diarré, förstoppning, tarmfickor. Ingen bidning av basmineraler till blodet. Ca och K
behöver inte vara problemet (K lagras i cellerna). Däremot mg. Så fort akut försörjning av mg
inträder får patienten kramper, arytmier, muskelryckningar. Röda blodkroppar går inte
igenom kapillärerna och högt blodtryck inträder. Död = syrestopp. Död inträder 3–4 minuter
efter detta stopp.
4. Blodtryck: mg-underskott.
5. Njurar: njursten. Högt Ca-utflöde. Ät mg. Infektioner i urinvägarna.
6. Mun: sjunkande pH i saliven, munsår är en effekt av akut förgiftning, dvs. förkalkning.
Frisättning av tungmetaller ökar med surhetsgraden i munnen. Dålig munhälsa driver
inflammationer ned i hjärtat.
7. Ögon: torra ögon.
8. Skelett: benskörhet.
9. Cellen: mutationer. Cytoplasmen kräver ett balanserat pH-värde för signaler mellan mRNA
och DNA. Om inte sker mutationer i proteinsyntesen och rubbningar i aktionspotentialen.
Cancer uppstår. Så även andra autoimmuna sjukdomar.
10. Luften som vi nu andas in har sämre syrehalt än för 50 år sedan. De röda blodkropparna
binder till sig kolmonoxid som sedan går in i hemoglobinet.
11. Ändrad livsstil; stress. Citronsyracykelns ATP-produktion hämmas.
12. Rubbad Na/K-balans ändrar aktionspotentialen som påverkar muskelmassan. Signalerna
riskerar att leva sitt eget liv.
13. För mycket vattendrickande rubbar elektrolysbalansen. Tätheten i jonbildningen
förändras och därmed balansen.
14. Förtjockad hjärtvägg ändrar även signalbalansen vid Na/K (aktionspotentialen), vilket kan
ge hjärtarytmier. Högt blodtryck skapar fundament för förtjockad hjärtvägg. Kretsloppet
förändras: surhet igenkänns vid att ha svårigheter att hämta sig efter träning med kramper i
vaderna, tics och mycket svettning. Saltbalansen rubbas.
15. Mineralbrister skapar större risker för förgiftning och färre chanser för syresättning.
16. Viktigt med mineraltillskott vid Ca-läckage och krackeleringar.
17. pH beskriver en arbetsmiljö där alla bidrar till produktionen med gott produktionsresultat.
18. Levern skapar i sig ingen Na-brist.
19. Hjärnas buffring bygger på ammoniak som för ut syran. Då ammoniakbrister uppstår går
syran in i bind- och benväv.
20. Urinsyra som slagg är klassisk indikation på gikt (portvinstå). Urinsyran lagras i
bindväven.
21. Vid njur- och leverbelastning får kroppen svårt att göra sig av med nitrat. Kommer nitrat
in i hjärnbarriären inträder akut förgiftning och död, jfr ketos.
22. Cellerna kan inte ge varandra signaler vid elektrolysobalans. Brist på kroppsvätska kan ge
felaktiga signaler mellan cellerna.
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23. Ca-överskott och mg-brist ger högt blodtryck. Höga kolesterolhalter ger inget högt
blodtryck. Kolesterol mäts i relationen mellan VDL och HDL.
24. Det viktiga för hälsan är den mentala hälsan.
Leverns avgiftning
I fas 1 spjälkar levern ut toxiner från dess bindning till näringsämnet. I fas 2 går toxinet från
levern till gallan. Gallan utsöndrar toxinet i urinen. Om toxinet finns i urinen är fas1
försvagad och leverns fas 3 går in i njuren som belastas med toxiner som visas i urinen. Ta ett
pH-prov för urinprov om toxiner som tungmetaller. Dubbelkontrollera med pH-test i saliven.
Hepamax arbetar på alla dessa tre faser. Ju snabbare test i tid, desto effektivare resultat. Helt
grönt test för att vara bra. Kaffe och pilsner ger surhet. Gult indikerar hg. Vitt indikerar
äggvita. Rosa indikerar kadmium och vinrött Cu. Följ utvecklingen, testa efter en vecka.
Uricolor-test. Äggvita, njure, = vitt. Brun/svart = lever. Galla = brett, grönt fält.
Ca-läckage
Ca är hårt, därför spricker koaglet i ”ekrar” från ett centrum. Krackelering utgår inte direkt
från ett centrum: krackeleringen ligger i centrumet. Hård koagulering är en effekt av av att
njuren buffrar genom PTH för att balansera blodets pH. Ca+ i blodet är att Ca dragits ut ur
skelettet och in i blodet.
Orsaker till Ca-läckage
1. För lite mineraler i kosten.
2. Matspjälkningen är i obalans. Viktigt med anamnes.
3. Stressprickar.
4. Njurarna. Högt mg i serum, men Ca-läckage syns inte. Dock krackeleringar. Ca-läckage
och krackeleringar visar på njurrubbningar.
5. Artärstelhet, njursten, hjärtklappningar, hårdningar i fingrar, muskelstelhet, för mycket P i
förhållande till Ca hos kvinnor och gikt. Infarkt vid Ca-läckage med 80%.
Ca-läckage har sin orsak i mg-brist. Den exakta relationen är Ca 2 och mg 1. När Ca stiger
bildas ett mg-underskott. Tillsätts mg reduceras fenomenet. Njurarna tar väl hand om ett mgöverskott. Mycket ovanligt med mg-överskott. Känslighet för mg visas hos tungmetallskadade
personer. Symtom är magkramp.
Noacid balanserar mg och Ca. Ta gärna mangan och B 6 .
Det osmotiska trycket har med K att göra. Osmotiskt tryck sker med bisköldkörteln och drar
ur K ur ACE. ACE-hämmare mot för höga halter av K. Mg är blodtryckssänkande.
Vid Ca-läckage finns en påtaglig mg-brist. Notera i kontrolldroppar vid Ca-läckage om SP
finns. Eller om FR-sjöar finns. De första dropparna med Ca-läckage kan nämligen dölja FRsjöar. Syns inte SP i tredje droppen kan den synas i kontrollgruppen. SP ska ligga
symmetriskt över droppen. Räkna på den sida där den minst förekommer. Se upp för
artefakter. SP ligger perifert. Allergisjöar ligger perifert. Immunförsvarssjöar i centrum.
Ca-läckaget kan oftast inte ses i första droppen: evidens kommer i 3–4 droppen.
OK för 1–6.
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Nivå 1 = lite; nivå 2 = lagom och nivå 3 är mycket. Maxvärde blir 15. 7 är brytningen med
något förhöjt värde (måttligt förhöjt värde MFV). Vid 10 ges mycket förhöjt värde (MV).
Ca-läckaget kommer snabbt tillbaka. Ta noacid. Kanske toppa med mg? Akut försurning kan
ge högt Ca-läckage. Ta D-vitamin och B 6 om Ca-läckaget är högt under de mörka årstiderna.
D-vitamin håller Ca-läckage i schack. En lagom nivå är 50 mcg. Under kort tid 100 med risk
för att mineraler går ut ur benmärgen. God förbättring av Ca-läckage på tre månader. 55%
under tre månader för 90%.
Gråa fält: försvagad färgbildning (skadad proteinsyntes); FFB.
Parameter 1

2

3

4

5

OSA
KL
CK
BT

1
0
0
0

2
1
1
2

3
1
3
3

3
2
3
3

2
1
3
3

SP

0

3

3

3

3

H++
UFN
FR-sjöar
FFB

0
1
0
3

0
1
0
2

0
1
0
0

0
0
0
0

O
3
0
0

12 (inte centralt)
5 (måttligt förhöjt. Indikerar mg-brist). B 12 -brist.
10 (förhöjt värde av Ca)
11 (stärk med hepamax, uvimax). Finns hos personer med trög
tarmrörelse. TT= sur tarm med stora vita prickar i centrum (fett
med järnoxider). En mörk massa med vitt nystan. Ta hepamax
och noacid. Egentligen räcker det med noacid.
12 (FH, dvs. förhöjt värde). Svårt att ge orsak. Oftast livsstil.
Rosenrot.
OK. Svarta stora spindlar.
3 (upplöst; ingen strandkant)
OK
5 (brist på B 12 , mg, hepamax, uvimax). B 12 -brist. Fe till
blodkropp, men transkombalaminet för inte B 12 till Fe. B 12 finns
i blodet, men når inte målorganen.

Droppe som klumpar sig indikerar inflammation. Droppe 2 har mycket SP. Här händer något.
Toxitet har mörkare fält i centrum genom fettbildning till det toxiska. Artefakt: droppen drar
ut eller för mycket blod. Artefakter klumpar även blod längs ett objekt. Lite större sjöar =
allergisjöar perifert. FR-sjöar ligger i ytterkanterna. Nästan alla har allergisjöar; kanske
överkänslighet. Bortse från dessa allergisjöar; oftast personer med rubbningar i
matspjälkningen. SP sprids över hela droppen. Allergisjöar tenderar till att dölja SP.
I droppe 3 ser vi tydligt krackeleringar som ett nystan över hela centret. Det fullkomligt kokar
av SP. Tendens till försvagad färgbildning avtar. Hormonstjärnor är endokrint med parasiter
och östrogen. Kanske PMS.
Droppe 4: inte akut Ca-läckage. Tilltagen BT. Bättre att behandla B 12 än att inte behandla
den. Brist är 100 ggr skadligare än överskott. Serum är ingen tillförlitlig mätning av B 12 ,
enbart en indikation. Ta gärna prov i spinalvätskan. Högt B 12 i serum indikerar att B 12 inte
når målorganen, dvs. att levern inte tillräckligt producerar transkomblamin ll. Ha alltid Bkomplex i botten. Uvimax är känslig för magslemhinnan. Ta uvimax plus som inte underlättar
syraproduktion, främst HCL (gastrin).
Sammanfattningsvis: CK 10, BT 11 och SP 12. OSA är inte centralt, även om MV är giltigt.
Centrumkrackelering
Centrumkrackelering är en njurindikation, en obalans mellan Na och K. Ett överskott av
vardera i blodet. Oftast en matspjälkningsproblematik. Njurarna reglerar närsalterna, främst
Na och K. Na har benägenhet att binda vätska (främst i höger ben med värk, känningar i
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fötterna, svullnader, påsar under ögonen, insjunkna ögon, flushningar runt hjärtat som kan
bero på vagusnerven genom framåtböjd riktning).
Brist på Na eller K som slår ut ACE-hämmaren för att njurarna skall kunna fungera.
Krackeleringar går ihop med Ca-läckage. Arytmier beror på mg-brist. Svårt att mäta K,
eftersom K inte finns så mycket i blodet. K finns till 90% intracellulärt.
Om man har översyrlighet och Ca-läckage ges lågt blodtryck, dvs. lågt blodtryck med Cabrist. Högt Ca och lågt mg ger dock högt blodtryck.
IMF-sjöar är små och finns i centrum. FR-sjöar är i periferin (vitt med hål i). Allergisjöar är
stora och ligger perifert.
Man 54 år, lätt förståndshandikappad, jobb, idrott och skakningar i händer. Katetoni, nervös,
Cu i blodet, sover inget. Taktil massage ges för lugnande mot stress. ”Jag vill dö”.
Parameter 1

2

3

4

5

Sammanlagd
summa/värdering

OSA
KL
CK
BT
SP

2
0
0
0
0

2
0
0
0
3

2
0
0
0
3

3
0
0
0
3

2
0
0
0
3

H++
UFN
FR-sjöar
FFB

1
0
0
2

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

12.
OK!
OK!
OK!
10–15. Svårt att tolka.
Njurarna arbetar. Mental
stress. Jfr hormonstjärnor
med endokrin obalans.
5. OK.
0. OK!
OK!
2. OK!

Droppe 1 har mycket koagel: inflammationer. Osäkert med droppe 1, gå till droppe 2.
Inflammatorisk tendens (OSA). Stressprickar? Cu-påslag (Wilson´s?). Cu i blodet. Saknar
cerulosplasmin och ATP7B. Cu i urinen. Levern slås ut med leverskador. Zn för att behandla
Cu-överskott.
Droppe 3 ger ingen toxicitet. SP är spridda.
Urinprov slår på levern. Inte njuren, eftersom inga proteiner söndras ut. Galla visas med
ikterus. För skakningar via CNS, ta mg. Mot sömnproblem, ta B 12 . Så även mg.
83 år. Prostatacancer som varit aggressiv i 5 år. Äter C-vitamin. Blodsjukdom, trött, lågt
blodtryck. Graviola ger direkt blodtryckshöjning. Hepamax: han blir piggare. Gallsten i 50 år.
Parameter 1
OSA
KL
CK
BT
SP
H++

0

2

0

3

0

4

0

5

O

10–15
0
0
2
?
0
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UFN
FR-sjöar
FFB

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

15
0
?.

1:a droppen. Graviola intressant; det händer något med blodtrycket som går kraftigt uppåt.
Störningar i koaguleringsprocessen. Droppe 2: fortsatt störning; generell kletighet i materialet.
Droppe 3 ger inte så många FR. Fortsatt upplöst fibrinnät. Dock ej så upplöst i kanterna. 4:e
droppen med kantsörja, SP och BT. Ingen iakttagbar FR-aktivitet. Tydligare FR i slutet av
serien. 5:e droppen med tox i mitten.
Problem med upplöst fibrinnät. Svag proteinbildning.
Mage → 12-fingertram→ tunntarm → levern → blodet. Förstoppning (mage, 12, tunntarm),
ej ikterus (galla). Problemet är den anabola fasen i levern, dvs. proteinsyntesen. Leverns
förmåga till att bilda enzymer och proteiner är nedsatt. Ta hepamax, l-glutamin
(proteinsyntesen), B-vitamin och K-vitamin.
Översyrlighet
Parameter 1

2

3

4

5

OSA
KL

2
0

2
1

2
2

2
2

2
1

CK
BT
SP

0
1
2

1
2
2

2
2
2

1
2
2

0
2
1

H++
UFN
FR-sjöar
FFB

0
0
0
2

1
0
0
1

1
0
0
0

1
0
0
0

O
0
0
0

10. Ej låg, ej hög. Bra respons. 10–15 är balanserat värde.
5 (måttligt förhöjt). Ta mg 1 ggr 2/dagen. Lite krackeleringar.
B 12 . Noacid 2 ggr/dan med 300 mg. Hepamax. B-komplex 1–
2/dagen.
4. OK! Men på gränsen.
9.
9. Rosenrot 1 ggr 1. Mulugnu. Meditation, yoga. Stressbild i
materialet. Hormonstjärnor förstärker denna bild.
3.
0.
0.
3.

1:a droppen med stressprickar, försvagad kant. FR är stora i periferin, FR-sjöar: vitt med ett
hål. SP i centrum. 2:a droppen ger Ca-läckage. Efter behandlingen ges svaga indikationer på
B 12 .
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Torrblodsanalys, Egenvårdspoolen den 3–4
december 2010
Endokrina systemet (den 3 december)
Hypotalamus styr hypofys (epifys, tallkottskörtel), bisköldskörteln (PTH), sköldkörtel
(tyrosin), binjurar, bukspott, könskörtlar som sedan ”når” levern (lever och njurar tillhör det
exokrina systemet). Kopplingen är negativ i ett feedbacksystem där för mycken utsöndring
regleras av hypotalamus.
Hormonstjärnor, SP, Ca-läckage, toxitet och krackeleringar är resultat av obalanser i det
endokrina systemet som ständigt söker balans. Exempelvis ger SP indikationer på att kortisol
är påslaget, vilket resulterar att blodvolymen ökar (ACE-insättning) och blodtrycket höjs.
Sköldkörteln ökar värmen, PTH ger Ca till nerverna, kortisol höjer insulinet och testeteron ger
styrka. När faran är över blåses det hela över. Om inte fortsätter kortisolet, vilket leder till
kroniskt högt blodtryck.
Det endokrina systemet är beroende av proteinsyntes och enzymsyntes i levern samt att lever
och njurar avgiftas. Matspjälkningssystemet är beroende av leverns fabriker för protein och
enzymer så att de skilda hormonutsöndringarna inte skall drabbas av obalanser. Så även att
vitaminer och mineraler kan tas upp ur kosten. Går kortison på för länge så försvagas vitaminoch mineraltillgången i ett endokrint system. Mineraler och vitaminer bildas i magsäcken och
tas upp av tunntarmsslemhinnan med undantag från K- och D-vitaminer. Vitaminer ger
näringsomsättning och mineraler håller pH i kroppsvätskorna.
Bakterier bildas i försurad bindväv med toxiska halter av Ca, Fe och Cu och därmed ständiga
inflammationer. Peristaltiken avtar. I slutledet lågt pH i cytoplasman med ändrade signaler för
RNA och därmed neoplasmisk cellbildning med autoimmuna sjukdomar som cancer,
diabetes.
TSH; T 4 mäts nu, ej T 3 . Detta är för sköldkörteln problematiskt, eftersom T 4 är det mätbara
hormonet. Vidare mäts inte globulin med sekundärt albumin (bärarproteiner), dvs.
dörröppnarna för det endokrina systemet. Levaxin ger skjuts åt proteinupptaget ur kosten.
Levaxin är livsbindande. Sköldkörteln; ta l-glutamin som ger en god proteinförsörjning. I
proven kan UFN (upplöst fibrinnät) förekomma; en kletighet runt blodkanten som tecken på
svag proteinbildning (globulin, albumin). Dessa är klassiska indikationer på nedsatt
aminosyrabildning, exempelvis att sköldkörteln är drabbad. Sköldkörteln är motorn i
ämnesomsättningen.
Hormoner är fettbildande eller aminosyrabildande. För fettbildande hormoner, främst
steroider. Härav fett i bloddroppens mitt som IMF-sjöar eller stressprickare (kortisol).
Proteiner är vidare beroende av fett vid proteinsyntes i levern.
Stressprickar dyker oftast upp i tredje droppen. Om mycket stress, redan i första droppen. SP
är små prickar i centrum i en stjärnhimmel med max. 3. Totalvärde 15. Normalvärdet är 6–7
för SP. För lite SP ger frågan om det är för lite kortisol i systemet (utbrunna binjurar). För
mycket kortisol ger störningar i hjärnan, ett kroniskt utmattningssyndrom. Ett livlöst material
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har SP som totalvärde 4. Härigenom den skolmedicinska resan att inget kan göras än att
psykologer tar vid.
Utbrunna binjurar med lite SP (därav lite kortisol) kan vägas med B-komplex, B 12 (2.000
mcg), l-glutamin, tyroaktiv (svinkörtelextrat) för att sparka igång systemet. Det är viktigt att
flera indikationer vid ökat SP dyker upp efter det att systemet har sparkats igång, främst Caläckage och IMF-sjöar. Ökad temperatur i kroppen vid hög aktivitet hos IMF ger värme från
sköldkörteln. Levern sparkas i gång. Så om SP ökar kan det vara ett gott tecken på att
systemet sparkas igång. Utmattningssyndrom tyder på nedsatt binjure. Ta Pfaffia (Cortex
maxi) 3 ggr/dan och mg 2 ggr/dan. Bra även mot insomningsproblem. Rosenrot balanserar
även binjuren, men kan ge insomningsproblem. Rosenrot inte för sent på dagen. Gärna före
kl. 12.00. 2.500 mg rosenrot/dag, något som förbättrar sömnen (2 kapslar/dagen).
Det finns ingen teknisk förklaring till hormonstjärnor. Fenomenet drabbar kvinnor i
övergångsåldern. Hormonstjärnor tyder på endokrin obalans eller på endokrin förändring.
Man behöver inte medikalisera hormonstjärnor. De finns där som tecken på något, exempelvis
tecken på P-piller.
Binjurestress: mycket SP, hormonstjärnor, många FR och försvagad färgbindning. Dessa 4
ger tecken på utmattning. Det saknas viktiga näringsämnen som B-komplex, B 12 . Brist på B 12
och mg ger CNS-skador som ryckningar och kramper.
CFS drabbar 1% varje år. L-glutamin går igenom blodbarriären och räddar ganglierna. En
historisk tillbakablick: råttor injicerades med färg. Hjärnan tog inte upp färgen. Därav drog
man slutsatsen att det finns en ”barriär” i hjärnan. Den andra nivån är kronisk utmattning
(hejda med B-komplex och B 12 ).
Hormonstjärnor dyker tidigt upp. Sedan andra rubbningar. Hormonstjärnor ger en vägsträcka
och indikerar att en obalans eller en förändring är på gång. Dock ett dilemma: en naturlig
förändring eller en obalans?
Vid hormonstjärnor, ge omega 3, eftersom omega 3 balanserar det endokrina systemet, främst
binjurarna. För kvinnor i övergångsåldern, ge mg, B 6 , B 9 och B 12 . Mg ger sällan
biverkningar. Mg kan tas generellt: sällan mg-överskott. Mg är det minst manipulativa i
kroppssystemet. Östrogen i blodet ger hormonstjärnor. Högt östrogen skadar sköldkörteln och
binjurarna. Hormonstjärnor förekommer var som helst bland dropparna, i den första som i den
sista.
Zn-brist fertilitet, glutenallergi och prostata. Zn stärker immunförsvaret. Zn och C-vitamin
stärker IMF. SP finns däremot oftast i slutet av de fem dropparna. En biokemisk analys måste
kopplas till en mental analys. Därför viktigt med anamnes. Det endokrina systemet är som en
tryckkokare. Om ett system blir större, backar ett annat.
Hypotalamus

TRH

CRH

Guhr

GARH

Hypofys

TSH

ACTH

LH/FSH

GH

Organ

tyroxin
T 3-4
adeon

kortisol
stress

fruktsamhet protein/ fettmetrabolism
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(cysta)
Negativ återkoppling, se ovan. Biologisk klocka så att vissa hormoner sätter in i en
dygnsrytm, se exempelvis kortisol. Se även melatonin och serotonin.
Råvaran till tyroxin är tyrosin, en aminosyra som innehåller fyra jodatomer. Tyrosin finns i
kosten. Kaliumjod (enligt Pekka) tillförs 6–8 droppar om dagen. Snabb verkan vid nedsatt
sköldkörtelfunktion. Denna nedsatthet kan bero på bristande proteinsyntes. Ta l-glutamin.
Låg ämnesomsättning för sköldkörteln
TSH sätter in tyroxin vid lågt hormonvärde i blodet. En stressad sköldkörtel är hypo. Ta
metabumin. Så även folsyra och B 12 .
Torrblodsanalys
Ca-läckage syns inte, dvs. ingen fart på Ca. FFB är mera frekvent, försvagad proteinsyntes. Jfr
UFN. Så även försvagad koagulering. Således en generell proteinbrist. Allmän
sjukdomskänsla, trötthet, försvagad syreförsörjning, låg Ca-nivå och lätt att få mjölksyra i
musklerna. Ont i lederna vid arbete genom Ca-läckage. Kyla konverterar T 4 till T 3 . Om inte
denna konvertering sker, tar binjurar stryk. Drick inte för mycket kaffe.
Depression = B 12 -brist. Gör vitaminkopplingar som kan sparka igång systemen. Acetylkolin
som kopplas till proteinsyntesen (svavelmetabolism, B-vitamin). Acetylkolin är en ”smart
drug”. Brist ger ingen skärpa i närvaron. Ge kolin, biotin, inisitol, PABA och folsyra.
Hes och grov röst = sköldkörteln växer i strupen. Det drabbar främst kvinnor. För mycket
östrogen.
Bortfall av ögonbrynhår. Blekhet, försvagad RB, långsamma reflexer till följd av mg-brist,
myxödem som svälld och spänd hud genom Ca-brist. Förstoppning uppstår med Ca-brist.
Levaxin får i gång tarmrörelser. Ta gärna l-glutamin och svinkörtelextrat. Lågt blodtryck och
Cu-brist i syre. I skolmedicinen ligger TSH högt över 2 osmonmått. T 4 så småningom sänkt.
Oftast förekommer B 12 -brist. FR tilltagande därvidlag. Morgontemperatur i armhålan under
35,5 ger sannolikt en hypo-indikation.
Orsaker till hypo
1. Efter graviditet
2. Jodbrist: matspjälkning fungerar inte
3. Överexponering av klor, brom
4. Bristande hypofys. Adenom kan ha bildas (en cysta) i körtelorganet genom överbelastning.
Störningar genom att tyroxin frisätts i myckenhet. Förloppet påskyndas av tungmetaller
(basala ganglierna). Signalsystemen från CNS skadas. Jfr amalgamskadade. Autoimmuna
sjukdomar som diabetes uppstår.
Analys: TSH är hög och T 4 låg.
Hög ämnesomsättning
1. mera hos män
2. viktförlust
3. hjärtfrekvensobalanser
4. svettning
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5. diarré
6. utåtstående ögon
7. oro, stress, ångest
8. mg-brist, jfr 7.
9. överkänslighet
10. irritabel
11. feber, darrningar
12. sömnrubbningar
13. muskelsvaghet
14. hyperaktivitet
15. kärlkramp
16. Ca-läckage, SP
17. högt blodtryck
Skolmedicinanalys
TSH är lågt, T 4 för högt, TRAK (antikroppar) i blodet.
TB
1. Ca-läckage
2. Sannolik SP-förhöjning
Orsaker
1. toxitet i anomet
2. rökning
3. graviditet
4. Adisons
5. diabetes
6. celiaki (obalanserad proteinsyntes)
7. Sjögrens
8. Cushings
9. tungmetallskada
Analys: det omvända från låg omsättning.
Bisköldkörteln
1. reglerar Ca-metabolismen och frisättningen av Ca till njuren. Funktion genom PTH, mg
och K.
2. primär för adenom
3. hyperkalcemi. Ca kan inte tas hand om. Härdning som njursten och gallsten.
4. förhöjt blodtryck
5. osteomalaci (förmjukning av benväv)
6. matsmältning (diabetes)
7. hypo-mg: kramper, hjärtklappningar, stelhet i muskulatur
8. utmattning
9. bisköldkörteln reagerar på D-vitamin som är viktig för mg- och Ca-metabolismen
10. förhöjt PTH i njurprocess; elektrolytobalans
11. förhöjt Ca, högt blodtryck
12. många SP
Orsaker

265
1. alltid mg-brist
2. vid hypofosfatemi (läskedryck) ökar halten av P, så ökar Ca och härdningar i leder.
Obalans mellan P och Ca är mg-brist. Ta mg, dra ned på läsketrycker
3. njursten. Centrumkrackeleringar som beror på Ca-läckage och högt P eller en
tungmetallproblematik i botten
4. mg-brist. 80% i akut hjärtinfarkt
5. Adenom (primär överfunktion)
Bisköldkörtelns underfunktion
1. muskelkramper och mg-brist
2. lågt blodtryck
3. försvagad tandemalj (blåsvarta tänder)
4. torr hy, torrt hår, kalcificering av ganglier
Analys
1. Ca-brist, lågt Ca
2. uppluckring av blodbarriären genom ökat PTH, ökad kalcificering. Härdningar
Torrblod
1. inget Ca-läckage
2. krackeleringar
Orsaker
1. operativt ingrepp (operation av sköldkörteln)
2. D-vitaminbrist
3. störningar i matspjälkningen
4. mg-brist
5. njursten
6. hemakromatos (Fe-störningar)
7. tungmetallskada
Ångest: klassiskt B 6, 12 och folsyra i brist. Skador på CNS. Jfr berberri med brist på B 1 .
Binjureaktivitet
LÅG med Adison, HÖG med Cushing. Ett mellanområde som flukturerar mellan HÖG och
LÅG. Cancerrisken är högre i IMF efter att binjurarna är nedkörda. Allmän trötthet. Stelhet i
nacke och ben och låg kroppstemperatur vid LÅG.
LÅG
1. trötthet (låg FR-aktivitet)
2. viktnedgång
3. svaghet
4. gråbrun hud (hudpigmentering)
5. saltsug (högt ACTH-utsläpp)
6. lågt BT (Ca-brist, folsyra, B 12 )
7. aptitförlust (folsyra)
8. yrsel (lågt BT)
9. antiinflammationer (ledvärk, IMF är nedsatt)
10. impotens
11. tinnitus (akut zn-brist)
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HÖG
1. fettmetabolism störd (viktuppgång)
2. hirutism
3. törst, urineringar
4. månansikte, buffelnacke (kortisol)
5. högt Ca, lågt mg
6. skallighet
7. avsmalnande ben
8. sömnproblem (mg-brist)
9. hjärtklappningar
10. svettningar (Na-överskott, K-brist)
11. sockersug
12. många inflammationer (risk för diabetes)
Från HÖG till LÅG och omvänt är dynamiskt (flow of disease).
Binjurarnas funktion är att stärka IMF som hanterar inflammationer. Långsiktigt sätts binjuren
ur spel. Undvik kaffe, rökning, alkohol och existentiell stress. Binjurarna aktiveras av ACTH
(hypofys) och kan snabbt brännas ut. Jfr bukspottkörteln. Adisons sjukdom visar en oförmåga
att producera kortisol. Cushings för mycket kortisol.
Orsaker till binjurestress
1. kortisol
2. alkohol
3. adenom
4. stress
5. p-piller
6. östrogen
7. tungmetaller
8. sjukdom
9. hypomagnesemi
Försörjning av mg och B-vitaminer hindrar binjurestress.
Torrblod
Ca-läckage, FRA högt, SP, krackeleringar (njurstress, mineralbrist) och IMFB.
Orsaker till nedkörda binjurar (Adisons)
1. TBC
2. autoimmuna sjukdomar
3. waran
4. svamp, parasit
5. blodbrist
6. diabetes
7. tungmetallskada
8. sjukdom i hypofys
TB
Lågt SP, lågt Ca-läckage, lågt FR.
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K-vitamin är viktigt för proteinmetabolismen. Så även vid metabolism vid skador. K 3 vid
höga doser, tox. Ett intetsägande material tyder på B 12 -brist.
Analys för låg binjureaktivitet: hög ACTH och lågt kortisol. Dt omvända för hög
binjureaktivitet.
TB (den 4 december)
Hypofys (kortisol, adrenalin) som ger ”effekten” SP. Kortisol till hypofysens ACTH och
sedan till ADH (antidieuretiskt hormon) som går till njuren. Aldosteron från binjurarna håller
vatten (Na) och går till njuren med ”effekten” krackeleringar. Njuren i renincykeln med i
blodet angiotensinogen (gen = till att aktiveras) till Al. För högt Al i blodet tillsätter ACE
(Angiontensin Converting Enzyme) till All som sedan ökar blodvolymen som höjer
blodtrycket (vilket var poängen med kortisolpåslaget). Blodtrycksmedlet ACE-hämmare
hindrar steget från Al till All och sänker blodtrycket.
På sikt samlar ACE på sig K som hotar hjärtat. En Na-obalans. Viktigt med dieuretika för att
sänka K-överskott. Så även med uvimax. Ta l´arginin. Ca-antagonist hämmar Ca-läckage som
höjer blodtrycket (härdningar i blodkärlen).
1: a droppen
Barabapappa är RB som klumpat ihop sig och ger förhöjd sänka (inflammationer). SP
2:a droppen
Fortsatt barbapappa i breda stråk runt centrum. Autoimmunt skov som höjer SP. IMF på
högvarv. Aktiva binjurar.
3:e droppen
I centrum IMF-sjöar (långa). IMF är aktivt. SP 10–15. FR 25. Krackeleringstendenser. En
serie barbapappor.
RB har en benägenhet att klumpa ihop sig. Dock ej artefakter. RB har i så fall en skör vägg
som spricker (kantig, sprucken profil). Därför dessa sjöar hos IMF. Parasiter är små och
gömmer sig bakom RB. Knacka i glaset och de kryper fram.
4:e droppen
Tydliga IMF-sjöar, barbapappor och FR i kanterna. Ovanligt att ha SP i kanterna. Omega 3
och djävulsklo för att få ned inflammationer. Omega 3 dämpar frisättningen av
prostaglandiner från cellmembranen tills man har fått ned FR-aktiviteterna. Stel i nacke och
leder ger trolig tox i materialet.
5:e droppen
Ingen tarmtox som är runda IMF-sjöar. IMF arbetar. När FR är lågt då intet skov. Skov
uppstår vid aktivt IMF och sjöar uppstår. Positivt att få igång IMF-sjöar. IMF kan stimuleras
av zn och C-vitamin, om inte patienten är autoimmun. Anamnesen är viktig. Om FR stiger
med IMF-sjöar då är sannolikheten för skov hög. Ta antiinflammatoriska medel som Dvitamin, omega 3 och djävulsklo. Ge inte zn eller C-vitamin; dessa ökar FR och därmed sätts
IMF igång att ”behandla” inflammationer. Behandla även njure och lever.
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Sjukdom styrs av genetiska faktorer. Autoimmuna sjukdomar uppstår i lågt pH i cytoplasman
och felaktiga signaler går till RNA. Därvidlag neoplasma. Lågt pH vid mineralbrist och
tungmetaller. IMF försöker att hålla pH konstant, främst i blodet, genom att på olika sätt
buffra systemen. Får vi en antiinflammation (auto-), ta omega 3 och pfaffin som sänker FR.
Lugna ned systemet (omega 3 och djävulsklo), ge hepamax då blir IMF starkt. Gurkmeja ger
en värkstillande effekt. Därpå plocka bort övriga obalanser.
Således: högt blodtryck börjar i hypotalamus som stimuleras genom kortisol från hypofys som
ger SP i blodet.
Maries blod
1:a droppen
Zoner av ofärgade blodkroppar, B 12 -indikation. Inte så många FR-sjöar. Artefakter. Tänk på
balans och struktur vid beräkningar. SP = 1. En svag tendens till mörk kant: utanpåliggande
toxitet.
Droppe 2
Ca-läckage. Inga SP, inga FR-sjöar. Dock tox som ser skitigt ut i kanterna.
Droppe 3
Inte en enda SP och Ca-läckage. Skitiga kanter av tox. Ta chlorella!
Droppe 4
Inga SP. Tox vid kanterna.
Droppe 5
SP, mycket skit enligt ovan (patienten bor i en skitig industristad), FR 10–15, Ca-läckage.
Patienten ser trött ut. Utanpåliggande tox påverkar. Levern får jobba hårt för att rensa.
Åtgärda avgiftningssystemen med hepamax och uvimax.
FR ökar troligen. Tox = 0. Ca-läckage 3. Ta mineraler (noacid). UBT (utanpåliggande) 13.
Hepamax 1+1. Centrerad blodtox 13. Ta hepamax. UFN 0. SP 4. Ta pfaffin, B-komplex. CK
OK. Hormonstjärnor 0. Koagel 0. FFB 2. Ta B 12 , 1+1 jämte B-komplex.
Jeanettes blod
1:a droppen
SP
2:a droppen
SP, FR-sjöar, hormonstjärnor och centrumtox (endokrin förändring).
3:e droppen
Ca-läckage, krackelering, hormonstjärnor, SP. FR 15 och tox.
4:e droppen
Ca-läckage, hormonstjärnor, krackeleringar och tox.
IMF nedkört. Binjurarnas är slutkörda. Systemet står och stampar.
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Urininflammation
1:a droppen
Stark förändring. Ca-läckage systemet börjar arbeta. Kroppen behöver mg. Pågående
inflammationer. IMF-sjöar. IMF arbetar på nytt. Binjurar med det antiinflammatoriska
kortisol. En läkande process på gång: zn, C-vitamin, B-spektrum. Ta kolodialt silver.
3:e droppen
Hela tjocka släkten i centrum. Systemet kokar med SP. IMF-sjöar, Ca-läckage,
krackeleringar. TB visar tydligt förändringar. Hormonsjöar (typiskt för tonåringar).
Silver fyller ingen funktion i blodet, inget essentiellt ämne.
5:e droppen
Levern jobbar för avgiftning. Flickan är inte längre trött, har fått aptit, och styrka.
FFB (försvagad färgbildning), ge Fe, B 12 , B-komplex. Så även mg, uvimax och C-vitamin.
Uvimax är bra mot urinvägsinflammation.
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Bechterew, Raynads, ulcerös
Första bilden.
Kvinna på 44 år, trött, slem och blod i avföringen, värk i kropp och i leder.
Första bilden.
Kvinna på 44 år, trött, slem och blod i avföringen, värk i kropp och i leder. Ulcerös,
Bechterew, Raynards. Frusen: sköldkörteln, med låg sköldkörtelaktivitet. Metastaser och
ögoninflammation. Svårtolkat prov, rent tekniskt. Patienten hat själv tagit provet.
Droppe 1
Artefakter bildar en bilring ut mot kanterna. Klassiskt i den första droppen. I centrum SP, inte
tolkat som FR om det inte hade varit artefakt.
Droppe 2
Mitten av SP (2), barbapappa som klumpar ihop sig. En inflammatorisk tendens (IMF-sjöar) i
centrum, ett skov. FR 5. BT.
Droppe 3
FR minskar. HS.
Droppe 4
Spretig droppe.
Droppe 5
Svår att tolka tekniskt. Blodet räcker inte till. Smutsigt med svarta fingrar. Tvätta händer på
dig själv och patient före blodprov.
Slutsats
Skov i sin Bechterew eller i ulcerös. Frusen, blodig avföring. BT med utbrända binjurar.
Kanske Adisons? FR och KL dyker upp när IMF rör sig. Dämpa IMF med djävulsklo och
omega 3 vid hög FR. Lågt sköldkörtel, ge l-arginin som med kväve ökar blodvolym
(svällkroppar, jfr Viagra!). Jodtest å låg sköldkörtel. Graviola är ett anticancermedel. Graviola
skyddar levern. Inte för mycket under lång tid ger magsmärta. Bakterier dör ut. Drick vin. FR
är vitsen med IMF. Krackeleringar kan vara mer eller mindre grova med mer eller mindre
tjocka svarta strukturer. Vid svag koagulering, ta K-vitamin. Sodimax mot tumörer.
Svullen tunga
B 6 är grund för B 12 och folsyra. Vitaminet även grund för IF. Vitaminets brist hos män som
föga motionerar och äter skräpmat. Gosse, bilburen. Graviola är anticancerogen. Grå
beläggning på tungan tecken på bakterier.
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Centrumkrackelering med rubbad Na/K. Mycket TB, ta hepamax.
Droppe 1
Ett stråk med IMF-sjöar. Osannolikt med ett sådant brett stråk; en artefakt. Svag färgbindning.
Magproblem? BT?
Droppe 2 och 3
Lågt FR. Mörk kant är BT.
Droppe 4
En avgiftningsprocess.
Parameter 1

2

3

4

5

TV (totalvärde) och
värdering

OSA
TC
KL
CK
BT
SP
H++
UFN
FR-sjöar

?
0
0
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0
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0
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1
9
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1
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0
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5. Lågt FR. Bör vara 10.
OK
OK
OK
Avgiftning?
4. Lite SP.
OK
OK!
OK

FFB

0

0

0

0

0

OK!

Mikroskoopträning, Egenvårdspoolen, den 10 september 2010
Ring Tommy Wiberg 0122 433 83 i Grytgöl om Hulda Clarks frekvenser.
I centrum finns stresspartiklar. Vita prickar som är omgivna med svarta ringar är tarmtoxitet
(TB). Sjöar är större än prickar. Efter en behandling ser man skillnaden mellan prickar och
sjöar. Ofta FR och Ca-läckage med översyrlighet. Med Ca-läckaget som har en rot i centrum
går grenar ut i periferin. I centrum finns även krackeleringar. Dessa följs ofta av varandra som
skydd mot FR-angrepp. Tas Ca-läckage bort mår njuren bättre: balans mellan elektrolyter,
dvs. salt-syrabalansen som njuren reglerar. Jfr biobalans i ECV. Avgiftas njuren underlättas
avslaggning av celler och näringstransport in i cellerna.
När FR går upp börjar IMF arbeta. IMF som arbetar är ett friskhetstillstånd (feber,
inflammationer). Dock måste värken bort genom att tungmetaller avgiftas eller överskott av
Cu och Fe genom zn-brist. Mjälten med VB mår bra detox. IMF som arbetar sänker
översyrligheten och därmed risken för cancer. När IMF aktiveras kan därför patienten känna
symtomen tydligare, från diffusa känslor till påtaglig feber eller inflammation.
Antioxidantparadoxen ger högt FR i ett skov, men FR måste ned för att inte skada patienten,
till ett balanserat värde på 15 (ta djävulsklo).
Mg är indirekt IMF-stimulerande utan zn. Finner man prickar i IMFB är detta zn-brist. Jfr vita
prickar på naglar. IMF ropar alltid på förstärkningar. Svarar inte patienten med IMF, fungerar
systemet bättre. Medicinska termer förvirrar och förskräcker.
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Artefakter är långa vita ränder med barbarpapparygger omkring sig. Den första droppen är
värst utsatt för artefakter. Oftast skarpt mörka i centrum. Kanske BT? Upplöst koagel är en
allmän, gråaktig sörja. Fel på fibrinogenet. Sök alltid i centrum. Svullna blodkroppar kan tyda
på inflammationer. Ta alltid den minsta ansamlingen framför den största. Se i raden av
droppar före balans och kontinuitet. Flera prickar/sjöar kan bero på artefakter som ju alltid
måste elimineras. Om rejält med artefakter, gå till nästa droppe. Oftast bildas artefakter runt
skräp. En droppe har samma bindningsverkan som alla andra droppar i kroppen. Sök medlet
(den gyllene regeln; ej extrema värden 1 till 10).
BT = vita prickar med svart kant. Krackelering är i centrum, troligen en
koaguleringsrubbning. Krackeleringar är vita punkter efter varandra i mönster som ligger i
centrum. Krackeleringar behandlas med uvimax, hepamax, noacid. IMF-sjöar ligger i
centrum. Jämnare partier av FR-sjöar, inte för många (balans). Strandkant = upplöst fibrinnät
(gul färg). Vid översyrlighet och obalanserat fibrinnät är matspjälkningen en god
utgångspunkt (l-glutamin, hepamax, basbildande mineraler). Levern, njure, mjälte och
magtarmkanalen i syra-bas mår bra av Ca, mg, K, Ki, B 2 , hepamax, B-komplex i botten.
Dundra på med l-glutamin för att stärka magtarmkanalen (ökar proteinmetabolismen:
albumin, gloubulin, HB). Sätt in B 3 mot Ca-läckage.
Lågt FR i första stadiet; virus gillar inte värme (feber). Man blir aldrig sjuk, aldrig kraftig
feber. Inflammationen ökar VB som IMF känner igen, vilket kräver starka njurar och lever.
Reumatism med FR = 0. Sedan i skov FR 30. Sätt in omega 3, djävulsklo som stärker
cellerna. FR sjunker. IMF identifierar nämligen cellernas balanser/obalanser. Vid reumatism,
ta omega 3, alfa linolensyra, gurkmeja, djävulsklo, white willow och B-spektrum. Allt detta är
IMF-stärkande jämte uvimax och D-vitamin
Kortisol är ett skydd mot degeneration och har en halveringstid på 14 timmar, ta B 12 och
hepamax. Graviola för toxinutrensning. Värk visas med IMF-sprickor och FR. Vid BT, sätt in
hepamax. Sätt in djävulsklo, omega 3, mg och värken avtar. Samtidigt sjunker FR. Man kan
med TB följa värkutvecklingen via FR.
D-vitamin är viktig för fettmetabolismen (lever med galla och kolesterol). Syftet med TB är
att stärka IMF.
Endokrin stress; prickar och klumpat blod. Vit i ansiktet = brist på B 12 , problem med magen,
översyrlighet, tendenser till Ca-läckage, dolda av FR. Obefintligt upptag i tarmen. Ge Fe och
personen kvicknar till.
Centrumkrackeleringar för att skydda Na/K-pumpen. ACTH ger ADH, ger renin som ger
aldesteron (Na-balans) som ger ang. l som ger ang. ll som sätter igång ACE som ökar
blodvolymen. Hämmaren bromsar detta coenzym. K ansamlas i hjärtat. Blodvolymökningen
är ett svar på ACTH som sätter igång kortisol. PTH drar ut Ca ur skelettet för att buffra. Cu
överskott ger mg-underskott och biobalansen i ECV rubbas.
En obalans mellan Na och K. Ca-läckage som respons mot elöverkänslighet. Dessa personer
har ett extra behov av mg. Hyperkalcemi ger hjärtklappning, höjt blodtryck och Cu i urinen
(jämte pb). Frisk med B 2 . Ca är bundet till albumin.
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Lågt FR innebär att IMF ligger i dvala. Man tänker inte på förebyggande hälsovård. Man
väntar tills man blir sjuk och går till hälsocentralen. Kinesiska läkare betalar för hälsa,
sjukdom är gratis. Vi ska förebygga. Blir man rejält sjuk då är det sjukvårdens sak.
Lipider förekommer oftast i kombination med högt BT. Endokrin stress = stresspartiklar.
Lipidproblem har sin orsak i matspjälkningen, oftast förstoppning. Levern tillverkar enzym
som krävs för avgiftning. Njurarna funkar inte för Ca-reglering, dvs. elektrolytbalans.
Höjt levaxin och man må bättre genom stärkt PTH, A-vitamin och B-vitamin. Ca-läckage är i
första hand en mg-brist. Stärk mg-bristen med B 6 som har liknande funktioner som mg
(synergister; jobbar tillsammans för att få ned Ca-läckage). Ca-brist kan även bero på Dvitaminbrist (jfr PTH).
Se upp med mikrovågsugnar för toxisk påverkan. Sjukvården ofta psykisk sjuk när det gäller
effekter av strålning (mental dimma).
HB, krom, Fe, C och ferroplus. Ferritin kan vara i botten. B-spektrum innehåller inte Fe och
Cu, men C. Fe och Cu ät toxiska vid överskott.

Mikroskopträning. Egenvårdspoolen, den 18–19 februari 2011
DBA – torrblodsanalys
Grunden för DBA, det oxidativa stresstestet, uppstod i Europa under 1920-talet. Tyska
forskare med dr Enderlein hade upptäckt att ett samband mellan avvikelser i kroppens
hälsobild och ett visst mönster i blodet. På 1930-talet introducerade chefen för kirurgin vid
Massachusetts General Hospital, dr Bowen, DBA-proceduren i USA.
Vetenskapen om att titta på oxidativ stress i blodet kallas numera oxidology. Detta är ett
förfarande i vilket kapillärblod trycks på en glasskiva och får torka. I processen för torkning
går blodet genom flera processer när det koagulerar. Unika egenskaper i provet analyseras och
utvärderas. Grunden för metodiken är att när kapillärt blod utsätts för luftens syre uppstår en
biokemisk reaktion, vilket bildar en specifik struktur beroende på materialets sammansättning.
Ett vanligt förekommande fenomen, KL, uppstår rent tekniskt enligt den gängse
uppfattningen på grund att koaglet blir extra hårt eftersom Ca-joner är närvarande i blodet.
Frågeställningen blir varför detta fenomen uppstår. DBA skall ej användas för konventionell
sjukdomsdiagnostisering. Däremot är metoden intressant ur preforskningshänseende och
framför allt som underlag för en diskussion om människans individuella näringsstatus.
Det intressanta i sammanhanget är att när en individ med tydligt återkommande fenomen i
form av Ca-joner i torrt blod under en period av 1–3 månader intar en mer mineralrik kost så
tycks fenomenet minska i närmare 80% av fallen med i genomsnitt 50%. Således ett samband
mellan fenomenets förekomst och individens kostvanor.
DBA kan kopplas till binjurar och sköldkörtel. Så även med PTH. Dock inte direkt utan först
genom att en totalbild har frammanats. Denna process förändras inte under behandlingen.
Dock måste analysen grundas på anamnes. Binjurarna är IMF:s motor. Sköldkörteln
ämnesomsättningens motor. Binjurar påverkar långvarigt sköldkörteln. Det låga känns igen i
binjure och sköldkörteln så väl som det höga. Både det låga och det höga kan åtgärdas.
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Det är viktigt att anamnes följer med torrblodsanalysen. I 90% av fallen råder underfunktion
hos sköldkörteln. Sköldkörteln kan komma igång med l-tyrosin, jod, folsyra och B 12 .
Svinextrat är svårdoserad. Får ej tas i överkant. Levaxin kan ersättas. Om inte, inträder ett
kroniskt bruk av levaxin som ju starkt och snabbt får igång T 3 .
Inte lätt att skilja sköldkörtelrubbningar från binjurerubbningar med gemensamt l-glutamin,
B 12 och mg. Låg binjure och hög sköldkörtel beror på adenom, men till slut följs
rubbningarna åt. Hypo med låg kroppstemp.
Hypothyreos med låg ämnesomsättning. Indikationer
1. Allmän sjukdomskänsla (något är fel)
2. Trötthet
3. Tendens till att utveckla snabb mjölksyra. Mjölksyra kan inte neutraliseras till följd av att
leverns aktivitet är nedsatt.
4. Frusenhet.
5. Glömska.
6. Nedsatt koncentrationsförmåga. Bristande kolin som bildas i tarmen. Tarmen måste vara i
god funktion. Kolin syntetiseras sedan i levern som acetylkolin, en smart drug. Närvaro i tid
och rum. Kolin finns i 10 mg i B-komplex. I mega B-komplex finns B 3 i höga värden.
7. Tendens till depressivitet.
8. Svår att överblicka sammanhang. Bristande acetylkolin.
9. Hes och grov röst.
10. Lätt viktuppgång i övergångsskede (”vollschlank”). L-glutamin för att gå ned i vikt.
11. Tendens till håravfall.
12. Bortfall av yttersta delen av ögonbrynen.
13. Svullen och kall hud.
14. Blekhet.
15. Långsam puls.
16. Ledvärk. Ta B 12 .
17. Lägre andningsfrekvens.
18. Muskelsvaghet.
19. Lågsam reflexsvar vid arm- och benreflexer.
20. Myxödem (svullen, spänd hud på händer, fötter, ögonlock, hals och ansikte).
21. Förstoppning.
22. Sjunkande blodtryck.
23. Levaxin får i gång sköldkörteln snabbt genom att dels ersätta tyroxin och dels
transportproteinet globulin. Levaxin är kroniskt. Med levaxin ges förstoppning och ökad SP.
För att ersätta levaxin, ta l-glutamin, l-tyrosin, folsyra och B 12 . De senare binder l-tyrosin till
globulin. Tyrosin kräver globulin som bildas i levern. Ge l-glutamin som stimulerar
proteinsyntesen. Levern måste stödjas. Beslut, ge hepamax, tyrosin, B-vitamin och noacid.
Bilden kan nu förändras med CK, CL och SP. Levaxin är ej livsuppehållande. Härdar i tänder
kan skapa sköldkörtelrubbningar. B-vitaminer (folsyra, B 12 ökar kroppstemp och
levaxinhalten kan sänkas).
I stället för att direkt gå på levaxin kan ju sköldkörteln testas med B-vitaminer, l-glutamin.
Låg sköldkörtel i behandling: bredspektrum 3 ggr 3, B 12 1 ggr 1, ferro+ 2 ggr 2 och 4 tabletter
med 20 mg. Normalt behov 10 mg. Ferro+ är bundet till C-vitamin och blir lätt att ta upp och
ger inte de toxiska effekterna. Skolmedicin ger levaxin mot värk i leder eller remitterar till
psykologer.
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Analys
TSH är förhöjt (normalvärde 0,2–3,5). TSH är även förhöjt vid binjuresvikt. T 4 är däremot
normalt. Fritt T 4 är sänkt. T 3 är oförändrat i inledningsskedet, men påverkas senare. B 12 -brist
som oftast är kopplad till hypotheros. Brist på folsyra påverkar sköldkörteln. Ökad aktivitet i
bisköldkörtlarna. Sviktande binjurefunktion (hög TSH och låg T 4 ). Morgontemp, ofta under
36,6.
DBA
Sannolikt låg förekomst av Ca-läckage. Sannolik förekomst av försvagad färgbindning.
Sannolik förekomst av försvagad koagulering. Sannolik förekomst av UFN (upplöst
fibrinnät).
Orsaker
1. Hashimotos sjukdom (kronisk inflammation i sköldkörteln).
2. Graviditet.
3. Jodbrist.
4. Tyrosinbrist.
5. Bristande funktion i hypofysen.
6. Autoimmun sjukdom.
7. Adisons sjukdom (binjuresvikt).
8. Diabetes.
9. Virtiligo (B 12 -brist). Noradrenalin aktiverar adrenalin. Om denna länk inte aktiveras bildas
virtiglio.
10. Litium.
11. Amidaron (beståndsdel i hjärtmediciner).
12. Östrogen.
13. P-piller.
14. Tungmetallskada.
Analys: högt TSH och lågt T 4 .
Hyperthyreos (giftstruma). Indikationer
1. Viktförlust.
2. Ökad hjärtfrekvens.
3. Ökad svettning.
4. Hjärtproblem.
5. Diarré.
6. I vissa fall håravfall.
7. I vissa fall utstående ögon (exofttalamus).
8. Oro.
9. Stress.
10. Nervositet.
11. Ångestsymtom.
12. Värmevallningar.
13. Trötthet.
14. Irritation.
15. Mensrubbningar.
16. Ökad puls.
17. Hjärtklappningar.
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18. I vissa fall feber.
19. Darrningar (CNS).
20. Sömnproblem.
21. Muskelsvaghet.
22. Hyperaktivitet. ADHD med levertox.
23. Kärlkramp.
24. Ökat tårflöde.
25. Stresskänslig för ljud och värme.
25. Förhöjt blodtryck. Mer blodtox och blodet är mörkare.
Analys
TSH är lågt, men T 4 är högt. TRAK som antikroppar vid Graves sjukdom.
DBA
Sannolikt förhöjd Ca-läckage. Så även centrumkrackelering och SP.
Orsaker
1. Graves sjukdom (76% av fallen). Autoimmunt tillstånd.
2. Toxisk adenom (sjuklig bildning i hypofysen).
3. Rökning.
4. Tumör i hypofys.
5. Graviditet.
6. Adisons sjukdom.
7. Diabetes.
8. Celiaki.
9. Sjögrens syndrom.
10. Kortisonbehandling.
11. Cushings sjukdom.
12. Tungmetallskada.
Bisköldkörtlar (PTH) med hyperparatheros. Indikationer
1. Hyperkalcemi.
2. Njursten och kalkrelaterade härdningar.
3. Högt blodtryck.
4. Osteomalaci, osteoporos.
5. Matsmältningsstörningar.
6. Hypomagnesirelaterade tillstånd.
7. Utmattning.
8. Depression.
9. D-vitaminbrist.
Analys
Förhöjd PTH och förhöjt kalcium.
DBA
Förekomst av Ca-läckage, centrumkrackeleringar och SP.
Orsaker
1. Hyperfosfatemi.
2. Sviktande njurfunktioner.
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3. Adenom.
4. Tungmetallskada.
Hypoparathyreos. Indikationer
1. Darrningar i finger och tår.
2. Muskelkramper.
3. Värk i ansikte, händer och fötter.
4. Torr hy, torrt hår.
5. Katarakt.
6. Försvagad tandemalj.
7. Smärtsam mens.
8. Kalciumbrist med relaterade tillstånd.
9. Lågt blodtryck.
10. Ökad kalcifiering av basala ganglier (blod-hjärnbarriären).
Analys
Lågt PTH och lågt kalcium.
DBA
Inget Ca-läckage. Viss förekomst av centrumkrackeleringar.
Binjurar. Låg aktivitet. Indikationer
1. Trötthet.
2. Viktnedgång.
3. Muskelsvaghet.
4. Gråbrun hudpigmentering vid armbågar och knogar (ACTH-överskott).
5. Saltbegär. Lågt Na genom störningar i K/Na-pumpen.
6. Allmän svaghet.
7. Lågt blodtryck.
8. Aptitlöshet (B-vitaminbrist, främst folsyra. Ta basiska mineraler).
9. Yrsel.
10. Låg kroppstemp. Raynards sjukdom. Under 36 ges ökad risk för bakteriehärdar och
cancer, främst Adisons sjukdom. Förstoppning vid Adisons. Ideal temp är 38.5. Då slås
bakteriehärdar ut. Temp mäts i armhålan.
Analys
Lågt Na och högt K. Lågt kortisol i blodet med högt ACTH. Förhöjt antal eosiuofila
granulocyter i blodet. Grå pigmentering (ACTH ej omhändertaget av levern).
DBA
Lågt SP, låg Ca-läckage och låg FRA (fria radikaler).
Orsaker
1. TBC.
2. Hepatitbehandlingar.
3. Autoimmunitet.
4. Waran slår ut enzymer i levern som bildar protrombin, ett förstadium till K-vitamin. Alla
fettbildande vitaminer har receptorer som waran fastnar på.
5. Svamp- och parasitinfektioner.
6. Generella infektioner.
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7. Anemi.
8. Hypothyreos.
9. Diabetes.
10. Långvarig kortisonbehandling.
11. Sjukdom i hypofysten (förhöjd frisättning av ACTH).
12. Tungmetallskada.
Hög binjureaktivitet. Indikationer
1. Månansikte.
2. Buffelnacke (C6).
3. Central fetma, dvs. äppelmage genom felaktig fettmetabolism, eftersom kortisol stimulerar
levern att tömma glykogenet som med glukos (och insulin) fördelar fettet (LDL) i kroppen till
mage, nacke och ansikte. Insulin fördelar fettet, men hindrar dess förbränning.
4. Akne.
5. Viktökning.
6. Nedsatt muskelkraft.
7. Ökad hårväxt på överläpp (hirutism).
8. Ökad törst.
9. Impotens.
10. Utebliven mens.
11. Osteoporos.
12. Högt blodtryck.
13. Sömnsvårigheter (insomningsbesvär).
14. Hjärtklappningar.
15. Sockerkänslighet (krombehandling).
16. Striae.
17. Blåmärken.
18. Depressionstendenser.
19. Avsmalnande ben. Äppelmage och smala ben.
20. Kraftig svettning.
21. Torrt hår och torr hud.
22. Skallighet.
23. Hyperkalcemirelaterade tillstånd.
24. Cushings syndrom: mg-brist. Adisons sjukdom: Ca- och mg-brist. Lågt kortisol, högt
ATCH. Sannolikt även lågt SP, ingen KL och låg FR-aktivitet. Således in allo ingen IMFrespons. Ökad risk för cancer. Ta varma bad, bastu och B 3 . Binjurar ger respons och höjer
bukspottskörtelns respons. KL ger aktiva binjurar. Ta B-vitamin, Omega 3 och rosenrot. Allt
detta lugnar binjurarna. B 12 får kraftigt igång binjurarna. Inga FR tyder på att IMF är nedsatt.
25. Googla ”vitaminkungen”, Pekkas hemsida.
Analys
Förhöjt kortisol i blodet.
DBA
FRA kan vara förhöjt. Så även Ca-läckage. Så även SP. Förekomst av centrumkrackeleringar.
Sannolik förekomst av IMF-sjöar.
Orsaker
1. Kortisonanvändning.
2. Alkoholism.

279
3. Adenom.
4. Mental och fysisk stress.
5. P-piller.
6. Östrogen.
7. Tungmetallskada.
8. Sjukdom.
9. Hypomagnesemi och B 6 -brist.

Mikroskopschema
Indikation DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 TV
FRA
KL
TC
BT
CK
SP
HS
UFN

Upplöst
koagel
FFB
IMF

Kommentar
Fria radikaler 10 max ggr 5 = 50 (IMF, översyra)
Ca-läckage 3 ggr 5 = 15 (översyra)
Tox 3 ggr 5 = 15 (lever, njure, lymfa, mjälte)
Blodtox 3 ggr 5 = 15 (lever, fas 1)
Centrumkrackelering 3 ggr 5 = 15 (översyra)
Stressprickar (nålstick i himmel) 3 ggr 5 = 15
Hormonstjärnor 3 ggr 5 = 15 (hormonförändring,
infektion, hormonbelastning)
Upplöst fibrinnät 3 ggr 5 = 15. Leverns
koagulering. Jfr barbapappa. Klibbig yta.
Proteinsyntes. L-glutamin.
3 ggr 5 = 15. Klibbig. K-vitamin.
Försvagad färgbindning 3 ggr 5 = 15. B12
Immunförsvarssjöar 3 ggr 5 = 15. Höja sänka
nivån beroende på FR.

Övrigt

Bild 1
Kvinna, HB 103 (normalt 140150). 65 år. Leverproblematik. Känslig och har ej naturliga
marginaler. Lätt att bilda cirros. Vegan.
Ett tydligt grått fält med bloddroppar som inte hunnit att binda hemoglobulin, vilket förklarar
lågt HB. Ljusaktiga klumpar (Barbapappa) i breda vertikala sjok. Barbapappa visas med
tjockt blod som strävar ihop sig och bildar vita strömmönster omkring sig. Jfr vaxmönster
med vita linjer omkring sig med där det inte är fråga om runda uppsvällda kroppar.
Barbapappa och sänka. Klumpningen ger hög sänka, dvs. infektion. Oftast reumatiska besvär
som går i skov med sjunkande HB.
2:a droppen
Många HS, inga SP.
4:e droppen
Inga SP.
Vad är HS (hormonstjärnor)? Enligt Öckerman dels hormonbelastning, dels
hormonförändring. Enligt Hamilton, döda parasiter som tecken på infektion. HS ökar i jan.
och februari med mängder av influensa.
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I första bilderna finns inte tox. Ge Fe. HB lågt. Så även B 12 . Nu kraftig infektion. Är det
virualt (infektion eller hormonellt)? Stress kan utlösa hormoniella förändringar. Blodtox är
HS enligt Hamilton. Fe gör ju blodet mörkare. Ingen SP. Kanske binjurarna har gått ned?
Bild 2
Man, 35 år.
2:a droppen med KL och CK, BT.
3:e droppen
Ännu CL och CK med SP. Tydlig binjureaktivitet. Förhöjt blodtryck. Således arbetar IMF.
HS visar även att IMF arbetar med infektion (skov). Utslag på kroppen (ringormar).
Mg, B 6 och B 12 blir förslaget. Få ned binjureaktiviteten och översyran. Vid binjurestress
måste binjurarna arbeta och FR bildas. Mindre vid binjuresvikt. Stress ger Cushings syndrom,
svikt ger Adisons sjukdom. Binjurarna går i båda riktningar. Svikt kan väckas till fullgoda
binjurar igen. Obalans lång tid av kortisol som ligger i blodet 12 timmar. Adrenalin bara 2
timmar. Kortisol förändrar fettmetabolismen.
Vid Cushings syndrom ges adenom (utväxter) och ATCH är i obalans. Uppjagade binjurar.
Central fetma genom störd fettmetabolism. Högt kolersterol genom att levern med kortisol
producerar glukos som med insulin skapar fetma (hindrar fettförbränning). Benägenhet för
akne vid hakan. Vid nedsatt sköldkörtel har kroppen inte förmåga att buffra och
muskelförsvagning inträder.
Högt BT gör att levern arbetar (IMF). Kaffe och sötsaker jagar upp binjurarna i likhet med
ljus choklad. Sötsug vid Adisons sjukdom (binjurestress). K-vitamin bra mot näsblod som ju
är som oftast tecken på högt blodtryck.
Depressionstendenser har serotoninstörningar. FR är leverns fas 1 och att IMF arbetar. FR i
balans vid 10–15. Det är bra att få igång IMF. Lågt FR för Vita Pro. Drar igång IMF, men inte
fullt ut. Allmän plåga och ingenting händer. Ett kroniskt tillstånd förlängs.
För att ta ned IMF, ta 2 djävulsklo per dag, 2 white willow, och 4 omega 3 under en månad.
Omega 3 vid snabb behandling utan att levern behöver arbeta. Pro Omega 3 går över levern.
IMF-sjöar är större och runda. Se upp för fettprickar som är artefakter. SP är små nålstick.
FR-sjöar finns i periferin. IMF-sjöar finns i centrum. IMF är aktivt och stimulera med Cvitamin och zn.
Om patienten har hög binjurepåslag, ta inte kortison. B-komplex och mg är viktiga för att få
igång binjurarna. Cortex max balanserar binjurarna. Rosenrot dämpar frisättningen av kortisol
och är blodtryckssänkande. Den är aptogen, dvs. neutral. Cortex max är bredare mot binjuren.
Den balanserar och stressar inte binjuren. Låg binjure drar cortex igång.
När IMF kommer igång sjunker pH i blodet (6,95. 7,35–7,45). Ca dras ut ur skelettet. Obalans
med mg med mg-brister. Binjurarna är beroende av mg i balans med Ca. Denna buffring
pågår i IMF. 2 delar Ca och 1 del mg. Noacid har 400 mg mg som extra tillskott. Så även Ki

281
som ju är viktig för att hålla mg på plats. Ta 2–4 noacid per dag för att hålla översyran på
avstånd.
Uddrag av Ca ger benskörhet och härdningar (artärstelhet). Pekkas fyra nivåer (ideal, latent,
akut, kronisk, död). Mg är det bästa sättet att skydda sig mot hjärtinfarkt. Mg lugnar hjärtat
(mellanslagen). B 6 stärker mg. Ki är det sista tecknet på syradöd. Jfr mg-knutan i hjärtat.
Klassiska indikationer på översyra är ryggont vid infektion. Det är alltid bra att käka
mineraler för att förhindra översyra. Vid kroniskt tillstånd kommer symtomen. Ont i nacken,
stelhet och härdar.
D-vitamin vid sex veckor vid midsommar. Slut i oktober. D-vitamin bildas i huden och lagras
i levern som fulländad. Så även i njuren som förstadium.
Ny bild; en tonåring som har ont i magen. IMF-sjöar är större i centrum. FR-sjöar i periferin.
1:a droppen
UFN, BT i kanterna (leverns fas 2). Leverns fas 2 är gallan som miscellerar fettet som levern
tar hand om. Gallämnen i urinen eller till avföringen (dvs. njuren eller tjocktarmen). Olösta
fetter är ett enzymproblem. Galla i levern. Ta hepamax, l-glutamin, alfa-liponsyra. Fas 2 är
svart i kanterna. Fas 1 är svart i mitten. Fettet dras mot mitten med tox som det mörka.
Levertox i mitten, ta B 12 . Vid FR, prova Cortex Max. Näringsbrister, eftersom vitaminer
saknas.
UFN, ta B 12 . HB är normalt 130–140.
SP kickar igång binjurarna. Ingen IMF-sjö eftersom det finns ingen FR-aktivitet. IMF går
igång med kortisol.
Ny bild. Barbapappa blir myntrullar i helblod.
Glutanallergi, ta l-glutamin som tar upp näring. Ta l-glutamin vid sur mage och om levern är
belastad. Ta noacid pågående. Annars kommer KL tillbaka. Sur uppstötning beror på mgbrist. Titta i glaset för att konstatera Fe-brist. Laptopen är bedräglig färgsättning. Upplöst
fibrinnät, ta l-glutamin. Hål rakt igenom är IMF-sjö. Cancerpatienter har mycket FR.
Första droppen är oftast för tjock. Marabou är junk. 70% choklad finns på ytan. Mörk choklad
är bra för binjurar. Mörk choklad är nyttigt för hjärt-kärl, dock inte socker och fett i choklad.
Choklad hetsar för övrigt njurarna.
Försvagat, grå-grönt fält är B 12 -brist. Kletigt rött i centrum: upplöst koagel. Normalt för SP är
7–8. Vid förhöjd FR, ge 2 ggr 2 antioxidanter (bredspektrum), 1 ggr 1 B-komplex, B 12 , 2 ggr
2 noacid. Mycken binjureaktivitet ger högt SP, KL, CK och FR.
Tallkottskörteln levererar melatonin som kommer från serontoni som kommer från tryptofan.
Seronton bildas i levern med B 6 och B 12 . Serotonin reglerar nivåerna för oxytocin,
lusthormonet med dialbumin som kopplas till drömmen i melatonin, jfr droger. Grund för
ESP. Dopamin ger sexlust utan urskiljning (glöm Darwin). Akut brunstig, jfr pedofiler,
sexkriminella. Dopaminbrist hos Parkinsons. Dopamin med acetylkolin höjer det sjätte sinnet
i tallkottskörteln. Jfr Cartesius.
Allergisjöar = näringsproblem.

282

Dela på intag. Mineraler och B-vitaminer har en periodisering på 3 timmar. Mineraler på
kvällen innan man lägger sig. Vitaminer på morgonen. Man kan dela på 3 inslag. Basbildande
på kvällstid. B-vitaminer på morgonen.
Försvagad färgbindning med B 12 . Leverns fas 2 för galla. Grådaskigt blod som beror på
smörgås och skräpmat.
BT = innanpåliggande 5. Utanpåliggande 15 i max.
Om ont i höger arm/hand, ge hepamax. Metabumin ger en kraftfull avgiftning. Plötslig
svullnad i haka. Histidin är en effektiv metalltransportör. Bra mot hemakromotos. På slutet ge
zn till effektivisera Fe-omsättningen.
Tilltagande tox: ge hepamax och mg. HB 158 är ett tjockt blod. Prostatasjö är rund utan svart
sjö. Mot prostata, ge zn. Fett ger tox. Det svarta kommer från levern (Fe).
Stimulera IMF med C-vitamin, hepamax, zn, bredspektrum och B 12 . Om binjure och
sköldkörtel är låg, då mycket trött. Alkohol lugnar ned binjurar, choklad hetsar binjurar.
Mariatistel ej utsöndrande, men stödjande. Liponsyra är stödjande, ej utrensande.
Om man går på kortison lägger binjurarna av. Därav lågt SP. När binjuarna blir trötta får man
kronisk värk.
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Preparatlära, Egenvårdspoolen den 4–5 mars 2011
B-vitaminer
Lägg alltid B-komp. i botten på alla behandlingar och toppa med relevant B-vitamin.
Väsentligast med folsyra och B 12 , men väl andra som kolin, inisitol, biotin och PAPA
(bakterieflora). Kolin bildas i tunntarmen och tas upp i tjocktarmen. Så även för PABA och
inisitiol samt biotin. Dessa är icke-essentiella. Folsyra är dock essentiell och bildas i tarmen.
Kolin behöver inte tillföras med kosten, eftersom det synergiseras med hela B-komp. Detta
komp. har B-vitaminer i sig och det är svårt att direkt skilja dessa åt.
B 12 bildas i magsäcken med får sitt IF i tunntarmen. B 6 måste dock tillföras så att IF kan
bildas. En rejäl kur är B 12 (10 mcg), B 6 och folsyra med ett B-komplex (90 mcg) jämte mg
för oro, spänningar, darrningar och skakningar. Ta även – om relevant – B 1 och B 2 . Jfr
berberi. Dessa senare B-vitaminer sätter igång systemet, främst att bilda proteiner (tillväxt).
Med B-komplexet i små doser kan man kliniskt se hur patienten fungerar. Ta 2 tabl./dag och
om förändring sker inom en vecka är felet åtgärdbart.
Dopamin och acetylkolin är antagonister. Om dopamin blir för högt så kan gränsen mellan
dröm och verklighet suddas ut. Enzymet dekarboxylas skapar detta acetylkolin, en aminosyra,
för att kunna bilda signalsubstanser i hjärnan: GABA, serotonin och dopamin. Vid lätt
depression, ta B-komplex och mg i en vecka. B-komplexet är vattenlösligt och njurarna kan
med lätthet utsöndra dessa vitaminer. Omöjligt att förgifta sig. Thetavågor måste ”höjas” vid
trauma. Alfavågor slappna av vid emotionell stress.
Höga B 12 -insatser (som är beroende av hela B-komplexet) kan sänka mg och lätt depression
kan inträda. IMF är för övrigt lågt när FR är lågt. B-vitaminer behöver en viss surhet. Dock
reduceras surheten när basiska mineraler tillsätts. Balans i pH är således viktigt när mineraler
och vitaminer tillsätts. B 12 sparkar exempelvis i väg gastrin som ger HCL i magsäcken.
Gastrin sätter igång pepsinogen som ger pepsin som behövs för att denaturera proteinet. När
proteinet kommer i 12-fingertarmen tillsätts galla (från levern) och bukspott (från
bukspottskörteln). Peptider bildas (trypsin). I tunntarmen ligger pH på drygt 8. Dipeptider
bildas (trypsin). Peptiderna förs med blodet till levern för både proteinsyntes och
enzymsyntes.
För IMF = mg, Ki och C-vitamin. Mega B-komplex har högre andel B 3 . Därav flushningen.
Ta vatten och mg och flushningen går över. Den gula färgen kommer från B 2 .
Megakomplexet skapar villkor för större blodgenomströmning, sänker kolesterol och frisätter
prostaglandiner som ger antiinflammatoriska effekter. Bästa sättet att lösa proppar är Cvitamin, mg och vatten. 75 mg C-vitamin per kroppsvikt, dvs. c:a 1.000 mg/dag med 6 tabl.
för att behandla blodlipider.
Omega 3, l-arginin, C-vitamin och bredspektrum är bra mot Ca-läckage. Folsyra får inte vara
högre än B 12 . Båda är antagonister. Således 500 mcg folsyra och 100 mcg B 12 . För mycket
folsyra över lång tid riskerar att maskera B 12 . B 12 tas sublingvalt (c:a 15 min.) och rätt mängd
tas upp av tunntarmslemhinnan. Rubbas dosen kan problem uppstå i mag-tarmkanalen. Å
andra sidan kan rätt dos aktivera mag-tarmkanalen. Således ett moment 22 och det
sublingvala kan lätt bli ett problem för proteiner och bukspott.
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B 12 är ett riktigt bra behandlingsmedel, eftersom effekten blir omedelbar inom tre dagar. Men
det ska vara B 12 -relaterade problem. Dock är det bra att ge B 12 , även om man är osäker.
Nervänderna blir inte slitna och signalsystemen fungerar bättre, vilket gör att patienten med
B 12 snabbt mår bättre.
Skolmedicinen ger B 12 i serum (utan blodplättar). Dock så lågt värde att resultatet inte är
tillförlitligt. Samtidigt sänks normnivån ständigt. Därpå måste ju B 12 bindas till sina
receptorer. Här spelar B 3 och B 6 en avgörande roll genom synergieffekter. Skolmedicinen ger
B 12 -injektioner med metylkolabimin (synetiskt) som i längden kan ge B- 12 -brister. Systemet
aktiveras inte (ingen feedback) och kroppen lägger av, jfr bukspottskörteln vid diabetes 2. B 12
är en antagonist till mg vilket rubbar mg-balansen om störningar uppstår i B 12 -metabolismen.
B 12 och folsyra sätter effektivt igång sköldkörteln och binjurarna. När binjurarna sätter igång
(IMF-försvaret) blir det en mg-brist. B 12 -brist visar på dimmig värld, blekhet, krypningar,
domningar och känsellöshet i fingrar (CNS fungerar inte). Waran slår ut bildningen av
proplasma, ett försteg till plasmin som med K-vitamin skapar koagulering. Blodet blir med
waran syrefattigt. Ge B-vitamin.
Tarmproblem åtgärdas med B-komplex (4 B-komp./dag som innehåller biotin, inisitol, kolin
och PABA). Bakteriefloran går igång. B-komplex 1+1, B 12 och folsyra 1+1, biotin 300 mcg
1+1 i en behandlingstid på 3 månader. Försvagad färgbindning med B 12 genom bättre
bindning till Fe.
B 1 kopplas till det endokrina systemet i CNS. Indikationer på brist är förvirrningar,
dubbelseende (Alzheimer, Parkinsons). Binjurar och sköldkörtel står utan kontakt med
hjärnans CNS. Sjöfåglar som dog i Skånetrakten 2009 hade B 1 -brist, berberi, dvs. CNS-skada
genom att ha ätit toxisk fisk (högt i näringskedjan).
B 1 rekommenderas mot sjö- och åksjuka (B-kompl. med B 1 ), epileptiska anfall, Alzheimers,
depression. Det är omöjligt att förgifta sig med B 1 . TDI är 300 mcg. Behandling i 1–3
månader. Ta ett glas fingerljummet vatten och tabletten löses upp inom 30 min. Denna
hastighet motsvaras av 9 sekunders omlopp i mag-tarmkanalen. Ju högre syrehalt, desto
starkare upplösning. Ej för surt, då förstörs mag-tarmlemhinnan.
Bristfaktorer hos B 1 : spricka på tungan (glossit), depression, irritabel, känslighet för ljus,
spröda naglar och munsår. Degeneration vid Alzheimer och Parkinson, domnande fingrar
(pekfingret); karbalt tunnelsyndrom. Ta bort B 1 , men behåll B-komplexet som skydd efter
behandlingen. Således 4.000 mg B 1 med inga bieffekter. Waran är ett eget kapitel.
Hög användning av B 3 kan på sikt framkalla gikt. Ta mg och C-vitamin.
B 5 har bristtillstånd som är obefintliga. Enbart krigsfångar med stört CNS. Anorexia kan vara
relevant i samanhanget. Kliniskt kan vitaminet kopplas till allergier, främst pollen. Brist på
acetylkolin kan vara en B 5 -brist. Allergier och höga Cu-halter hänger ihop. Högt Cu ger lågt
zn och därmed högt Fe. TDI 250; RDI 50 mg.
B 6 krävs för att hemoglobin ska bildas. Aptitlöshet är en god B 6 -indikation. Med B 6 behandling ges viktökning. Enzymet dekarboxylas från tryptofan ger dopamin, serotonin och
melatonin och GABA. Vid nervositet ge 500 mg. Dosen sätter igång serotonin genom
enzymet dekarboxylas från tryptofan.
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Leverkoppling och depression kräver en god proteinsyntes vid sidan av B 12 och B 6 som
sinsemellan förutsätter varandra jämte mg. GABA är antagonist till glutamat. Fenylalalin
blockerar även GABA och ger upphov till depressioner.
Tendens från läkemedelsindustrin att förbjuda örter och förklarar dem som motsätter sig
läkemedelsbehandling som psykiskt sjuka (eget depressionsmedel). I USA svårare genom
Jefferson som säger i författningen att den federativa staten kan inte tvinga någon att äta något
som denne inte vill.
När serotonin ska bilda melatonin sker detta från tryptofan och B 6 jämte B 12 samt mg. Till
detta krävs en välfungerande lever med proteinsyntes och enzymet dekarboxylas jämte dessa
vitaminer och protein. Signal från hypofys till lever med tryptofan till serotonin och
melatonin. Restprodukten är dimetylamin som öppnar luckor från medvetandet till det
undermedvetna. Griffonia underlättar tillgången till dessa ”kanaler” jämte B 6 . Vaknar med
kraftig ångest och tar bort drömmen och kanalen är öppen! Psykiskt träsk till det limbiska
systemet. Jfr shamaner i Sydamerika.
Oxytocin är moderskapshormonet som kommer från serotonin och är en dopaminantagonist
mot ADHD och pedofiler (B 12 , B 6 , mg och protein).
Behandling: B 6 är viktig för mg-metabolismen. Potensen ökar med örter. Kramper är mg-brist
och översyrade B 6 och mg. Levern behöver B 6 samt B 12 . B 6 eliminerar tox (järnoxider) och
effektiviserar omsättningen av Fe. Hård i magen visar obalans i vattenmetabolismen. B 6
stimulerar Na/K. Överfunktion i binjurar ger högt Na (högt insulinpåslag) och underfunktion
lågt K. Vid högt Na (salt) ges mg-brist. Ta noacid. Låg binjureaktivtet ger lågt Na och högt K.
Högre vattenåtgång ger högt blodtryck med låg koagel. Ge vatten.
Behandling: PMS, domningar, depression, akne. TDI 3–600 mg. Snabb halvering.
TB: B-komplex, B 6 och B 12 ger snabba förändringar.
Mg: bio-mg har trevärdig jon, dvs. +3, och mer än 50% effektivare än vanligt mg. En missil
med riktning. Vanligt mg är som en bomb. Bio-mg ges vid dåliga njurar. Alla mineraler blir
joner i blodet. Den oxidativa densiteten avgör effektiviteten. Dock i balans med
upplösningsgraden. Ju högre, desto sämre.
Mg-brist uppstår när systemet arbetar för hårt. Hjärtklappningar. Vid dagen-efter-tillstånd: ta
noacid och mg. Noacid drar igång systemet. Ta vitaminer före mat, mineraler efter. Cortex
max, mulungu, rosenrot är binjurebalanserande.

Protein
Proteiner består av en lång kedja av aminosyror. Man räknar från vänster. Således ”l” framför
aminosyran. Varje mellanprocess bland olika aminosyror kräver ett enzym, en
målriktningsmissil. 20.000 proteiner finns, varav 20 är essentiella. Monopeptider bryts ned i
magsäcken genom gastrin, pepsinogen och pepsin. I bukspott ges sekretin som utsöndrar
bukspott (galla och bukspott aktiveras). Trypsin spjälkar aminosyror till dipeptider i
tunntarmen med pH 8 och förs till levern. Om detta förlopp inte fungerar uppstår diarré.
Spjälkningen till fettbildande vitaminer skadas. De flesta proteiner ombildas när dessa har
brutits ned av muskelceller.
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Bara proteiner belastar syra-bas och ger ledvärk och översyrlighet. Därvidlag brist på
mineraler och hög anrikning av Cu, Ca och Fe till toxiska nivåer. IMF rubbas.
Protein P53 bland 383 aminosyror kallas för skyddsängel genom avgiftning, dvs. mord på
cancerceller. Vid cancer kan inte P53 bildas. P53 kräver zn för att bildas. För lågt zn ger högt
Cu. L-arginin, glutamin och C-vitamin är bra för IMF. Glutamin är involverat i alla
proteinsynteser. Bör vara fräscht, strävt mot gommen, inte lukta surt. Tål inte ljus; stäng
locket.

L-arginin
Arginin är en av de 20 vanligast naturliga aminosyror. Hos däggdjur klassificeras det som en
semiessentiell aminosyra beroende på utvecklingsstadiet och hälsotillståndet hos den enskilde.
Hos prematura barn kan arginin vara nödvändig att tillföras, eftersom dessa saknar förmåga
att syntetisera arginin. Arginin isolerades första gången 1886 från en fröplanta av lupin av den
schweiziske kemisten Ernst Schulze. I allmänhet behöver de flesta inte ta arginin, eftersom
kroppen själv producerar det mesta av arginin.
Arginin är således inte någon essentiell aminosyra, eftersom kroppen i de flesta fall kan
producera den. Individer som har dåliga kostvanor eller saknar förmåga (fysiska villkor) att
producera arginin kan öka tillskottet genom föda som innehåller arginin såsom animaliska
källor (keso, ricotta, mjölk, yoghurt, vassleprotein), nötkött, griskött (bacon skinka), gelatin,
fjäderfä, vilt, skaldjur jämte det vegetabiliska (vetegroddar, mjöl, bovete, havregryn, nötter,
frön, kikärter).
Arginin spelar en viktig roll i kroppens celldelningsprocess, sårläkning, avgiftning av
ammoniak, immunförsvar och hormonfrisättning. Så även vid sexuell svaghet (erektil
dysfunktion).
Funktioner som tillskrivs oralt tillägg av arginin är syntes av NO, minskad tid för sårläkning,
ökar blodcirkulationen och minskar blodtrycket.
Studier visar att arginin i kombination med lysin kan vara nyttig vid behandling av herpes
simplex virus. RDI 1.500–2.000 mg/dag i 2–3 månader.
Användningsområden: blodcirkulation, blodtryckssänkande, sårläkande. Sexuell svaghet och
immunförsvarsstimulerande.
Arginin (2–3), bredspektrum (6), omega 3 (2) och C-vitamin (2 tab., C 500) bra mot
kärlstelhet. Arginin tas inte till patienter som nys haft infarkt.

L-lysin
Lysin har acetylkolin som signalsubstans (smart drug). Allysine är ett derivat till lysin, viktigt
vid bildning av acetylkolin.
Lysin är bra för kalciummetabolism (kollagen- och broskbesvär); idrottsskador (lysin, Dvitamin); herpes; serotoninantagonist. Dämpar ångest. Högt lysin ger lågt serotonin och
långvarigt intag kan påverka sömnen. Hudceller; kortisolantagonist (bra vid SP, rosenrot,
Cortex max, B-vitaminer); hjärndimman släpper. Dosering: ett kryddmått.
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L-glutamin
Glutamin är den mest framträdande aminosyran. Den finns i blodet och är livsnödvändig.
Glutamin är viktig vid proteinsyntesen, exempelvis koagelbildningen i levern. För surt (ej
bikarbonat i tillräcklig mängd), bukspottstressad (diabetes) eller att enzymer inte kan arbeta.
Diabetiker bör ta mineraler. Glutamin balanserar och sparkar igång proteinsyntesen. Glutamin
skyddar tarmslemhinnan och är god vid IBS-behandling.
Inga biverkningar vid oralt intag. Behandling: 2–6 teskedar/dan. Helst 2 om dan. Glutamin
kan användas hela tiden.

L-histidine
Histidine är en essentiell aminosyra som räknas till gruppen proteinogena aminosyror.
Histidine isolerades första gången 1896 av den tyska läkaren Albrecht Kossel. Man trodde
först att histidine endast hade en viktig betydelse för människan i de första spädbarnsåren,
men senare forskning har visat att histidine har en viktig betydelse även för den vuxna
människan.
Histidine spelar bl.a. en viktig roll som ligand i flera så kallade metalloproteiner och som en
katalysator för aktivering av ett flertal enzymer med metallavgiftande funktioner. Detta gör
givetvis histidine extra intressant i samband med avgiftningsprocesser.
Histidine spelar en avgörande roll som föregångare i kroppens förmåga att bilda histamin.
Denna process förutsätter en aktiv närvaro av enzymet histidine dekarboxylase, vilket i sin tur
förutsätter att människan får i sig tillräckligt mycket vitamin B 6 . Histidinets viktiga funktion i
histidinebildningen gör de intressant i en rad viktiga processer: immunförsvar, bildning av
serotonin, noradernalin och acetylkolin, fungerande magsyresekretion och skydd mot
bakteriella infektioner.
Senare forskning har även påvisat att histidine spelar en viktig roll för bildandet av dipeptiden
karnosin som har intressanta egenskaper som antioxidant. Karnosin tycks dämpa hastigheten i
metallrelaterade åldringsprocesser.
Rekommenderade användningsområden: allergier (histaminstimulator), födoämnesallergier
(svavelhaltig föda, t.ex. vitlök), metallavgiftning, hemokromatos, gastrinstimulator, stärker
hörselfunktioner.
Vid långvarigt intag av histidine rekommenderas zn.
Histidine har dekarboxylas som enzym. Levern måste arbeta effektivt jämte god tillgång på
B 6 . I histidinet finns metalloprotein, en ligand, som binder sig till den specifika metallen.
Varje metall har en speciell karaktär som binder till sig ett protein så att metallen kan bindas
till ett protein i fas 2 och bajsas ut. Metalloprotein ger villkor för leverns avgiftning. I det
långa perspektivet vid brist av detta protein uppkommer zn-brist och Fe-brist.
Histidine ger histamin som stärker IMF. Bra att behandla mot blodtox i och med att histidine
är Fe-relaterat. Histidine används mot cancer. Histidine bildar karnosin, en antioxidant. HCL
bildas ur histidine. Slutligen är histidine antivirualt.
Leverns funktioner hänger samman med protein- och enzymsyntes och avgiftning. Goda
råvaror till levern. B 6 och B 12 är nödvändiga. Kadmium och pb stressar levern. Koden i DNA
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(gener) vet inte vilket enzym/protein som ska användas. Således hemakromatos som genetiskt
problem. Så även hjärnsjukdomar. Man känner inte i villervallan igen symtomen. Hepamax
stärker levern i syra-bas (fas 2) och ombildar ammoniak till vatten som kissas ut.
Histidine 500 mg. 1.500 mg/dan till en patient som har uppenbara problem. 2 kapslar (1.000
mg) och symtomen kan försvinna inom 2 månader.
Mariatisteln är bra mot allergier. När IMF är lågt utvecklas cancer. Infektioner stärker IMF.
Feber vid 37.8 dödar bakterier. Bättre att ha infektioner och inte dö i cancer än att leva
problemfritt och dö i cancer. Stärka IMF!

L-tyrosin
För att veta om kroppen är mättad på jod. Kaliumjodid kan man genomföra ett
jodmätningstest. Applicera en droppe Lungols lösning med t.ex. en tops och torka på
underarmen (storlek en kronas mynt). Målet är att fläcken fortfarande ska anas efter 12
timmar. Då har kroppen god tillgång på jod.
Timmar tills fläcken försvinner 0–2 (7–8 droppar/dag); 2–2 (5–6 droppar per dag); 5–8 (34
droppar per dag) och 8–12 (1–2 droppar/dag).
Metoden används analytiskt och vid behandling. Effekten är snabb, vilket tyder på att
sköldkörteln har kommit igång. Försvinner inte fläcken kan det tyda på att proteinsyntesen är
svag (l-glutamin) eller att tyrosin saknas. Så även B 12 och B 6 . När systemet går igång, ta mg.
Överdosering av levaxin ger hjärtklappning.
Tyrosin och jod. Sköldkörteln är ämnesomsättningens motor. Tyrosin gör att syre och blod
kan nå sina mål. Olika metoder för att fastställa rubbningar: TSH, T 4 eller T 3 . Rubbningar ger
lågt TSH och T 4 . Bedömningar är inte tvärsäkra. Normalvärdet passar ingen.
Hypo: varm, hjärtklappningar, hög puls, mg-brist. Systemet jobbar under högtryck. Det börjar
med hyper och slutar med hypo.
Indikationer för hypo: kall, fryser, syrakänslighet (trött av trädgårdsarbete genom att inte klara
av mjölksyra). Inget Ca-läckage, inga FR.
Skolmedicinen ger levaxin. Man hoppar över faserna mot slutprodukten och körteln lägger av.
Förutsättningen att sparka igång systemet är tyrosin. Mäta 3 dagar i rad. Om 36,6 och lägre,
då hypo.
Dosering: 2 kapslar/dan. Behandlingstid: när kroppstempen stiger. 3 månader?

Enzymer
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Enzym
Alpha galactosidas 1.500 GaiU
Amylas 12.000 DU
Diastas 150 DP
Cullulas 500 CU
Glucoamylas 25 AGU
Hemicellulas 250 HCU
Invertas 2000 SU
Lactas 350 ALU
Lipas 500 FIP
Fytas 5 FTU
Proteas 3.0 20 SAPU
Proteas 4.5 20.000 HUT
Xylanas 125 XU

Bryter ned
Kolhydrater
=
=
=
=
=
=
=
Fett
Kolhydrater
Protein
=
Kolhydrater

Aktivitetsområde
Oligosakarider
Stärkelse, polysakarider
Stärkelse
Fibrer
Maltsocker till glukos
Polysakarider
Socker till glukos och fruktos
Laktos
Fett till fria fettsyror, glycerol
Fytinsyra
Protein pH 2.75–4.7
Protein pH 2.75–6.25
Lösliga bibrer

Matsmältningsenzymer. Eftersom det finns likvärdiga produkter idag som är fokuserade på att
rent allmänt avhjälpa en försämrad matsmältning är uppgiften att bryta ned gasbildande föda.
Vad vi känner till finns det ingen som har en sådan produkt i Sverige.
Enzymer bildas i lever och i bukspott med kort tid i funktion för att söka sina mål. Förvirring
uppstår vid toxisk påverkan av DNA. Svagheter i dessa körtlar påverkar enzymproduktionen
såväl som dålig kost. Lever och bukspottkörtel skall därför stödjas. Jfr probiotika för god
tarmflora. Ta alfa kinol som är bra vid IBS.
PD108 cirkulationsfrämjar (reumatik), ökar bildningen av RB (motverkar FR med höjd täthet,
dvs. HB stiger), ökat antal vita blodkroppar (IMF aktiveras). Används vid cancerbehandling
och degenerativa sjukdomar.
Allt som är IMF-förstärkande eller det motsatta innebär att binjurarna är involverade. Binjurar
är IMF:s motor genom kortisol som drar igång hela systemet. När vi blir sjuka sätter
binjurarna igång och Ca-läckage och SP bildas. Förhöjd ATCH med infektioner.
Hypofunktion ger utebliven frisättning av kortisol. Ge Cortex max, B-vitaminer och mg.
Cancer innebär att binjurarna är utslagna. När binjurarna börjar arbeta stiger
ämnesomsättningen (jfr sköldkörteln), blodtrycket stiger och arginet balanserar genom att
balansera blodgenomströmningen.

Cortex max är en aptogen vilket innebär att den både sänker och höjer binjureaktiviteten;
den balanserar. B 6 B 12 och mg sätter igång binjurarna. Mot kronisk trötthet, afrodisikum,
dopaminbalanserande, sårläkning, antibakteriell och kolesterolnedsättande. Så även
ledrelaterade tillstånd genom att Cortex stimulerar frisättningen av kortisol. Cortex är
östrogenliknande. Ej till bröstopererade.
Cats claw är antivirual och kombineras med graviola, zn och C-vitamin. Dessa är IMFförstärkande. Nattsvettning kan regleras med Cortex Max.

Antivirual behandling
A. Näringsmedel: 1. Bredspektrum (2 ggr 2). 2. Zn (1). 3. C500 (1 ggr 1). B. Öreter: 1. Cats
claw (1 ggr 1). 2. Vitlök (1 ggr 1). 3. Hepamax (1 ggr 1). Cats claw har en smärtlindrande
effekt. Mörkare, svartare avföring med antivirual behandling. Behandlingstid till 30 dagar. Ta
afil och alfa kinol.
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Alfa kinol
K-vitamintillskott vid problem med att bilda tarmflora. Probiotika behandlar symtomen. Kvitamin bildas i tarmen. Om man ger K 2 finns risk att den naturliga syntetiska processen
skadas. K 1 (fettbildande) bildas med kolin, inisitol, biotin och PABA jämte folsyra. Dessa
näringsämnen måste vara närvarande i tarmen för god tarmflora. En tarm ska inte behandlas
längre än 2 veckor.
Behandling
K 1 1 ggr 1; B-komplex 2 ggr 2. Oftast gallproblematik med K 1 -brist (bortoperation eller
gallsten).
Indikationer
En ökad benägenhet att bilda blåmärken, få näsblod jämte upplöst koagel som är en försvagad
protrombinbildning till trombin så att koagulering sker.
K 1 har C-vitamin som bromsande effekt. Måste vara närvarande vid tarmflorabildning och
koagulerar. Vitaminet är problematiskt. Genom C-vitamin hämmar vitaminet koaguleringen
samtidigt som vitaminet ger koagulering. Vitaminet måste till för att bilda Ca och att föra Ca
tillbaka till benvävnaden.
Skolmedicinen pumpar in Ca-joner som bara hamnar i blodet och ger stelhet och artärstelhet.

Osteoporos
Noacid 2 ggr 2; alfa kinon 1 ggr 1; K 1 1 ggr 1. Ett utsökt sätt att få igång benvävnad.
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ALPHA:n
Distributör: Människans Resurser AB Hantverkargatan 42B 112 21 STOCKHOLM +46 8 334
908 mail@mr-a-ab.se www. mr-ab.se
Biokemikalier
1. Hälsan och kroppen fungerar optimalt när varje neuron är korrekt inprogrammerad för att
producera och ta emot en specifik kemikalie, en neurotransmittorsubstans. Biokemikaliernas
flöde är nyckeln till vår hälsa. De fyra primära neurotransmittorerna är dopamin, acetylkolin,
GABA och serotonin. Tillsammans bildar dessa fyra hjärnans kod. Varje biokemikalie bildar
unika hjärnvågor. Att studera med Alphan klientens hjärnvågor ger oss möjlighet att visa och
förklara både fysiska och mentala/emotionella obalanser. Om din hjärnkemi är obalanserad
kommer din kropp att vara obalanserad.
2. Din dominanta biokemikalie kontrollerar och styr hela din natur och biokemi. Den fysiska,
psykiska och mentala aspekten av din hälsa styrs av denna biokemikalie. Att balansera sin
dominanta biokemikalie blir att balansera hela sin kropp. Din hjärna kan balanseras med
mediciner, kosttillskott, livsstil och miljö.
3. Aminosyror är neurotransmittorernas byggstenar och dessa aminosyror kan kopplas direkt
till kosten. Kosten kan vara byggstenar för flera neurotransmittorer. Exempelvis kan kalkon
vara byggsten för både serotonin och dopamin med aminosyran tryptofan. Ägg är en utmärkt
källa för acetylkolin och innehåller även glutamin som stödjer GABA. Dock måste man
komplettera med kosttillskott för att ge full täckning.
4. För neurotransmittorn dopamin krävs den nödvändiga aminosyran tyrosin. För acetylkolin
aminosyran acetyl-l-karnitin, för GABA aminosyran glutamin och för serotonin aminosyran
tryptofan.
5. Hormoner fungerar även som typer av biokemikalier som bryter ned ämnen, ger energi och
hjälper till med att återställa balansen. Intag av kosttillskott gynnar bildning av
neurotransmittorer och sällan behövs mediciner. En högproteinkost med grönsaker är det
optimala.
6. Fenylalanin lättar depressioner när den konverteras till tyrosin. Tyrosin finns i kött, keso
och vetegroddar, Ökning av fenylalanin ger förutsättningar att bli av med depressioner.
7. Dopamin finns i kyckling, keso, ägg, light-ostar, salami, fläsk, korv, sojabönor, kalkon,
valnötter, mjölk, vilt och yoghurt.
8. Dopamin ger energi, intelligens och motivation. Vid brist hetsäts sötsaker och överdrivet
kaffeintag. Låg dopamin leder ofta till viktuppgång och trötthet med svårigheter att finns
glädje i livet.
9. Dopaminstärkande tillskott är fenylalain 500–2.000 mg, tyrosin 500–2.000 mg, metionin
250–1.000 mg, pyrodoxin 50–200 mg, B-komplex 25–100 mg och ginko biloba 100–500 mg.
10. För att fenylalanin ska absorberas krävs tillräckligt med folsyra, järn, niacin och
pyridoxin.
11. L-dopa syntetiseras av tyrosin. L-arginin ökar effekten.
12. Kolin krävs för neurotransmittorn acetylkolin. Kolin är en B-vitamin som med PABA,
inisitol och folsyra ger en god bakterieflora.
13. Kolin skyddar myelinet som ett fett som skyddas från elektriska impulser som går igenom
kroppen varje dag. För att behålla snabb hjärnkapacitet behövs tillräckligt skydd runt
neuronerna så att info stannar i nervfibern. Fördelen med acetylkolin visas inom några veckor
när kolinnivåerna är balanserade. De bästa kostrena är fettrika, just dessa som ska undvikas
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vid viktnedgång. Vid bantning kan kolinnivåerna således sjunka. Vuxna behöver 550 mg
kolin varje dag, max. 3,5 g. Kvinnor behöver 250 mg, dvs. 3,5 g.
14. Kolinrik kost: mandlar, kronärtskocka, biff, broccoli, ägg, fisk, lever, pinjenötter, räkor
och jordnötssmör. Så även gurka, zuccini, sallad, kyckling, kalkon, fisk, frukt, grönsaker och
biff med låg fetthalt.
15. Acetylkolin får dig att tänka klart. Brist ger koncentrationssvårigheter och minnesförlust.
De personer som har kolinbrist längtar efter fet mat, eftersom fet mat ger en kolinkick.
16. För neurotransmittorn acetylkolin krävs acetyl-l-karnitin 350–1.000 mg, fosfatedylkolin
500–2.000 mg, kolin 100–500 mg, huperzine-A 200–1.000 mg, liponsyra 300–600 mg, tiamin
25–100 mg, lecitin 1.000–5.000 mg, pantotensyra 25–100 mg, B 12 100–50 mcg, taurin 250–
1.000 mg och ginko biloba 100–500 mg.
17. GABA bibehålls lättast med balanserad kost. Råmaterialet är kolhydrater som ger
glutamin som är en förelöpare till GABA.
18. Glutaminrik kost är mandlar, banan, nötlever, broccoli, brunt ris, linser, havre, apelsiner,
potatis, ris, spenat och valnötter. Grönt te (teamin) rekommenderas.
19. GABA ger en lugnande effekt. GABA ger sötsug, främst raffinerade kolhydrater vilket
bör undvikas. Speciellt lugnande mat är lever. Inositol (B-vitamin) höjer GABA. Ett gorr
GABA-tillskott är aminosyrorna valin, isoleucin och leucin samt teanin, inositol och Bkomplex vilket motarbetar stress.
20. GABA-tillskott är mg 300–600 mg, glutamin 2.000–10.000 mg, inositol 500–2.000 mg.
teanin 100–600 mg, taurin 1.000–2.000 mg, melatonin 1–6 mg, tiamin 200–600 mg,
niacinamid 25–500 mg och pyridoxin 25–50 mg.
21. Neurotransmittorn serotonin kräver tryptofanrik kost som avokado, ost, kyckling, keso,
kalkon, anka, ägg, havregryn, standardmjölk, vilt och yoghurt.
21. Serotoninbrist ger fepression och suget efter pasta, ris och salt är påtagligt. Det är viktigt
att alkoholintaget minskar.
22. Serotoninstärkande är tryptofan 500–2.000 mg, griffonia 100–300 mg, 5–HTP 100–400
mg, mg 200–600 mg, D-vitamin 25–60 mcg, Ca 500–1.000 mg, fiskoljor 500–2.000 mg,
pyridoxin 5–50 mg, B 12 600–2.000 mcg, folsyra 600–2.000 mcg, SAMe 50–200 mg och zn
15–45 mg.
23. Dopamin och acetylkolin är antagonister. Om dopamin blir för högt så kan gränsen mellan
dröm och verklighet suddas ut. Enzymet dekarboxylas skapar detta acetylkolin, en aminosyra,
för att kunna bilda signalsubstanser i hjärnan: GABA, serotonin och dopamin. Vid lätt
depression, ta B-komplex och mg i en vecka. B-komplexet är vattenlösligt och njurarna kan
med lätthet utsöndra dessa vitaminer. Omöjligt att förgifta sig. Thetavågor måste ”höjas” vid
trauma. Alfavågor slappna av vid emotionell stress.
24. När serotonin ska bilda melatonin sker detta från tryptofan och B 6 jämte B 12 samt mg. Till
detta krävs en välfungerande lever med proteinsyntes och enzymet dekarboxylas jämte dessa
vitaminer och protein. Signal från hypofys till lever med tryptofan till serotonin och
melatonin. Restprodukten är dimetylamin som öppnar luckor från medvetandet till det
undermedvetna. Griffonia underlättar tillgången till dessa ”kanaler” jämte B 6 . Vaknar med
kraftig ångest och tar bort drömmen och kanalen är öppen! Psykiskt träsk till det limbiska
systemet. Jfr shamaner i Sydamerika.
Aminosyror för olika kroppsorgan
1. Aminosyror för cortex-hjärnan är fenylalanin, taurin och glycin. För tinninghjärnan;
glutamin, tyrosin och tryptofan. För främre hypofys; arginin och glycin. För hypotalamus;
fenylalanin. För avgiftning av njure; glutation, metionin och cystein. För sköldkörteln; tyrosin
och fenylalain. För hjärtat; karnitin, lysin, metionin och taurin. För blodet; histidine, cystein,
lysin. För lungan; cystein. För muskler; leucin, isoleucin, valin, glycin och glutamin. För
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lever; alanin, fenylalanin, metionin och glutation. För magsäck; glycin och glutaminsyra. För
gallblåsa; taurin, glycin och karnitin. För könsdelar; arginin. För mag- och tarm; arginin,
glutamin och histidine. För prostata; alanin, glycin och glutaminsyra. För benskelett; histidine
och lysin., För bindväv; prolin och lysin samt förhud; cystin, prolin och lysin.
Kroppens processer bygger på ett samspel mellan tre principer: materia, energi och
information. Materia är det vi kan se och ta på som vävnader och organ; fingrar och
skulderblad; kött och blod. Materien är den biokemi som utför livsprocesserna, den miljö där
livsprocesserna pågår och också själva resultatet av alltihop.
Energin är det som driver processerna, som elektriciteten i batteriet skulle driva en radio.
Sådan kroppslig energi tillverkar vi själva i cellerna. Syre och näring omvandlas till ATPmolekyler som kan användas genast eller som lagras som en elektrisk potential för senare
behov, dvs. glykogen i lever och i muskler med balans mellan aerob och anaerob andning
(ketos).
Informationen styr slutligen livsprocesserna. I cellernas DNA finns all den information som
kroppen behöver för att växa, reparera skador och sköta alla de funktioner som upprätthåller
livet. För att detta skall möjliggöras krävs kommunikation mellan cellerna. Fotonerna, de
superhöga ljusfrekvenser som med hjälp av svaga signaler skickar information vidare talar om
för kroppen vad den ska göra, behöver röra sig obehindrat och lämna sina meddelanden utan
störningar.
Materia, energi och information står i ständig samverkan. Så länge dessa tre är i balans håller
vi oss friska och kan anpassa oss till påfrestningar och återhämta oss från skador. Sjukdom
kan följenligt beskrivas som en obalans i de informations- och regleringsprocesser som styr
och driver materian.
Vitamintillskott kan aktivera energin, men når dessa fram till cellerna. Hur ser
näringsupptaget ut i tunntarmen? Är blodet tunt och lättflytande eller förtjockat så att näringen
inte når ut i de minsta kapillärerna? Hur är balansen mellan nervsystemet och det hormonella?
Eller ta akupunktur. Om energin är för liten i kroppen hjälper behandlingen föga.
Kroppen har en hel uppsättning av reglerande funktioner som styr kroppens biokemi varje
sekund av dygnet. De reglerande funktionerna består av hjärna med hypofys och
hypotalamus, nervsystemet med det parasympatiska och sympatiska systemet,
ämnesomsättningen, immunförsvar och hormonsystemet. Dessa reglerande funktioner
upprätthåller livet under alla tänkbara förhållanden i balans. En frisk kropp är alltså en kropp
som kan anpassa sig till alla livsvillkor.
I våra kroppar pågår en ständig kommunikation. Ändringar i kroppens biokemi som
temperaturväxlingar, syrebrist och hunger rapporteras ögonblickligen till hjärnan via
nervsystemet. Hjärnan reagerar genom att skicka signaler till andra reglerande system, varför
hormonsystem, ämnesomsättning, andning, lymfa och hjärta ändrar sin aktivitet, sin biokemi,
enligt signalerna. Således en adaptation som visar på hur din kropp svarar på dessa
regleringar.
Allt liv handlar om biokemi. Sjukdomar kan exempelvis förklaras som obalanser i kroppens
biokemi. Med alphan stimuleras och stärks kroppens regleringar så att kraften återfås.
Människan vibrerar av energi och energi utstrålas. Varje organ har sina vibrationer och varje
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funktion har sin rytm. Hjärtat vibrerar 60–70 gånger per minut, levern ungefär 12 gånger per
minut. Varje hormon har sin egen cykliska rytm för att bromsa eller stimulera olika processer
i kroppen. Din kropp samspelar med 440 olika biorytmer för att upprätthålla livet. Alla dessa
rytmer synkroniseras enligt ett visst fraktalt mönster.
Ju mer synkroniserad din kropp är, desto friskare är du. Så småningom kommer vissa organ ur
balans och de tappar sin rytm. Det märks tydligt när vi blir sjuka, eftersom ett organ smittar
av sin obalans till ett annat organ. Kroppen blir svag och anpassningen försämras.
Alphan utgår från pulsen (hjärtats slagvolym). Eftersom rytmen i alla organ är synkroniserade
påverkas alla rytmer om en rytm förändras. Om exempelvis det sympatiska systemet eller det
parasympatiska dominerar märks detta genast i hjärtrytmen såväl som i hormonytsöndringen
eller i de processer i blodet som påverkar hjärtats slag.
Med datorteknik kan pulsen läsas av via hyperkänsliga chips som känner av slag med
övertoner och pulsens unika rytm kan blottläggas. Genom att avläsa hjärtats rytm kan alphan
utvärdera olika delar av de reglerande mekanismerna och därvidlag ge en bild av hjärnans
aktiviteter för sympatiska och parasympatiska systemet, hormonsystemet, pH-systemet,
immunförsvaret och ämnesomsättningen.
Möte med Boris den 31 augusti 2011
Alphans terapeutiska metod är andningsmetoden. Kroppens anpassning bygger på
samverkande regleringar för pH, ämnesomsättning, immunförsvar och hormonregleringar.
Uppstår obalanser i något system påverkas angränsande system och anpassningen blir lidande
(sjukdomar genom sänkt buffring eller immunförsvarsbrister).
Alphans känsliga start i ett fraktalt förlopp är hjärtats puls genom sinusknutan där magnesium
är den främsta mineralen. Sinusknutan har direkt kontakt med nervsystemet. Hjärtats
elektricitet är sedan beroende av övriga regleringar i hormoner, pH, andning och lymfa. Kort
och gott biobalansen i den extracellulära vätskan (ECV). Här måste pH vara stabilt genom rätt
temperatur, rätt syre, rätt näring och rätt avslaggning. Lite syre och hjärtats muskelarbete
försvagas (kärlkramp, lågt pH med toxisk nivå, försämrad näringsupptag och slagg som
ligger kvar: cellens organeller försvagas med stagnation, inflammationer uppstår med risk för
cancer, hjärtinfarkt eller stroke)),
Hjärtat ger information om dess ”status” med puls som länkas till cellenergin (ATP). Alphan
visar exempelvis effekten av överträning eller effekten av att motion inte bedrivs. Vid både
överträning och att motion inte bedrivs är återhämtningen hämmad, vilket visar en
energiförsvagning hos hjärtat som registreras i alphan. Återhämtningen är normal efter 6–7
timmar. Alphans resultat bygger på matematiska beräkningar, främst Fourieranalys.
EKG
Över hela linjen ges 25–30%. Fraktalanalys visar att ett icke förväntat resultat gäller
framledes till följd av icke synkroniserade balanser. Obalanserna ger vid ”gubben” är
nedkörda binjurar och sköldkörtel. Vid det vegetativa att parasympatikus är nedkört. Vid
hjärnan att ECV är ur funktion, vid staplarna att fria radikaler angriper organ, vid hjärnvågor
att en neurotransmittor (dopamin) tränger ut andra och vid adaptation att kroppen inte kan
behålla energin.
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Gubben
HF = parasympatiska systemet (grönt) med neurotransmittorerna acetylkolin, serotonin och
GABA
LF = sympatiska systemet (gult) med neurotransmittorn dopamin och noradrenalin.
VLF = hormonsystemet (blått) med neurotransmittorna dopamin, acetylkolin, GABA och
serotonin i balans/obalans. VLF bygger främst på immunförsvar (binjurar) och
ämnesomsättning (sköldkörteln). Om VLF i förhållande till HF och LF är dominant kan det
tyda på att hormonsystemet är kört i botten. Kroppen går över till att enbart nyttja ett enda
system, det hormonella. Således finns det knappt någon energi över till det sympatiska och det
parasympatiska systemet. Idealfallet är därför 33% för HF, LF och VLF, en fraktal balans.
Värdet 254 som lyser rött i en ring visar på att kroppen ”spänner sig”, är i stagnation.
Systemen lever sitt eget liv utan synkronisering, svag fraktal styrning. Fraktalanalysen visar
en icke förväntad utveckling beroende på att regleringen inte är synkroniserad efter upprepat
mönster. Något annat inträdde som inte var förväntat.
Det vegetativa systemet
Det vegetativa systemet visar förhållandet mellan hjärna och nervsystem. Rött 380 visar på
obalans mellan parasympatiska och sympatiska systemet. Det sympatiska har tagit över med
neurotransmittorna dopamin och noradrenalin. Även i detta fall visas att synkroniseringen inte
är fraktal: något annat inträder som inte var förväntat i idealfallet.
Hormonregleringen
Prickarna i kvadraten är olika hormonella biorytmer. Vid rött och brunt är regleringen inte
synkroniserad i en sammankopplad cellkommunikation (fraktal).
Staplar
Staplarna visar hur mycket ATP som cellerna producerar. Detta ATP kan förbrukas snabbt om
kroppens energi inte kan behållas. Siffran 40 till vänster visar på ATP-produktionen, medan
siffran 33 till höger visar på att energin förbrukas snabbt. I själva verket åtgår
energiförbrukningen genom fria radikalangrepp och adaptionen (buffringen sänks).
Idealvärdet i andra sammanhang är att 95% av syret går till ATP och 5% till fria radikaler.
Sänkt immunförsvar genom lågt pH, förgiftning, bakterier och dysfunktionella organ ökar
andelen procent för fria radikaler. Så syre ger liv (ATP) och syre ger död (fria radikaler).
Även i detta fall ger fraktalanalysen ett icke förväntat resultat.
Hjärnvågor
Hjärnvågor visar hur hjärnan har tillgång till syre. Litet syre kommer an på att Na/-K-pumpen
inte kan klara av en depolarisering (för hög eller för svag negativ spänning över
cellmembranet, varför celltemperatur ökar eller minskar, näringsämnen som glukos inte
tränger fram vid diabetes eller att slagg ligger kvar i cellen och förgiftar). Rubbningar i Na-Kpumpen stör neurotransmittorer och därmed biokemin till de reglerande systemen.
Hjärnvågor ligger på x-axeln (vertikal) och y-axeln (horisontell). Högt värde på x-axeln ger
dominant neurotransmittor och därför en skillnad mellan topparna för övriga hjärnvågor.
Låga, breda värden på y-axeln ger tecken på balans mellan neurotransmittorerna. Högt på xaxeln och brett på y-axeln tyder på dominant och balanserat värde.
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Högt och brett theta ger exempelvis intuition, kraft att tänka; ett flyt. Lågt och smalt theta
pekar på trauman. Högt och smalt alpha på x-axeln med beta lägre och smalare på y-axeln kan
tyda på emotionell oro i vardagen. Högt och smalt delta på x-axeln kan tyda på
sömnsvårigheter med för starkt sympatikus med binjurepåslag. Gamma visar på patologier.
Även för hjärnvågor ger fraktalanalysen ett icke förväntat resultat.
Adaptation
Om 2 km visas med svart figur menas att sträckan till 1 mil inte kan klaras av till följd av
mjölksyra. Den skuggade figuren framför eller bakom den svart tecknade visar på
allmäntillståndet. Den svarta på det aktuella tillståndet.
Även för adaptation ger fraktal analysen ett icke förväntat resultat.
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Övrigt för torrblodsanalys
Anette Rudmalm, 2011
Hamiltons modell
1:a lagret: gonader
2: lagret: mag, tarm
3:e lagret: lever, njure
4:e lagret; lungor
5:e lagret: muskler, leder
6:e lagret: bindväv, lymfa
7:e hud
8:e Ca-läckage
Rött = hjärta. Rosa ger varning. Sköldkörtel och hjärta hör ihop. Trådar = smärta. FR-sjöar =
peroxidas (protein som tecknar FR, jfr SOD). Socker = sockerdimma: diabetes. Hormonbulle.
Omloppstiden för RB är 120 dagar. Kontrollera var fjärde månad.
15 mg mörk choklad för endorfiner. Piggelinkött: kyckling, kalkon, kalv. Grönsaker mot
hjärnstress: grönsaker som ser ut som huvud: broccoli, blomkål, vitkål.
Attachment att ändra
1. Hämta i Google e-mail.
2. Öppna.
3. Ändra.
4. Plats: Spara.
5. Ny mapp.
6. Försurning (leta).
7. Ändra namn.
8. Spara.
9. Röda krysset.
10. Skicka.
Svara på e-mail
1. Tryck på svara.
2. Bifoga fil.
3. Automatiskt på skärmen.
4. Öppna mappen.
5. Hälsodeklaration. Markera.
6. Kommer upp i textbandet.
7. Öppna.
8. Skicka.
9. Nytt.
10. Stäng e-mailadress.
USB; ur
1. Sök vid klockan en ikon med grön ring.
2. Klicka.
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8. Fritt att dra ur USB:n.
USB; kopiera
1. Öppna.
2. Markera dokument.
3. Högerklicka till Skicka till.
4. Välj skrivbord.
5. Minus.
6. Markera.
7. Lilla vänster; dra på plattan.
Mikroskop 1
1. www. dino-lite.eu
2. support.
3. Download manual.
Mikroskop 2
1. Sätt in USB.
2. Ta bort dialogruta med avbryt.
3. Välj bortre poolen uppåt.
4. Låt mikroskopet stå stilla.
5. Ha handskar.
6. Yttre nedre ringar. Dra sakta och vrid till snäppet hörs.
7. Vrid medsol för klarhet.
8. Närmre; vrid den stora vredet.
9. Börja med den minsta; ett fågelperspektiv.
10. Ta kort genom att lägga markör på droppe.
11. Klicka.
12. Tryck på högra; zooma.
13. Gå från bryggan; lägg på fokusglaset.
14. Rensa. Lägg markör på bild. En ram bildas. Ta ctrl och lägger på. Tryck rent?
15. Högerklicka.
16. Radera.
17. Skriv. Lägg markör och det kommer upp en tom textrad. Skriv. Identifiera problemet och
skriv med förkortningar.
18. Spara med diskett.
19. Storlek 640–480.
20 Skriv Editg 2011.
21. Skruva upp varje pelare.
”Fånga bilden”
1. ”Lilla spenen”: BD på brygga och golv ger hela BD. Skärpa med stora ratten.
2. 100–200x: brygga med 1,5 cm; glov med 3 cm.
3. 400–600x: brygga och golv med stark närbild.
4. Zooma in eller ut genom högerklickning.
Spara
1. Stäng Dina-Lite.
2. Dra ut USB:n, se ovan.
3. Ut på internet.
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4. Tele 2.
5. Sök min adress på Google.
6. Skriv ett nytt mail.
7. Bifoga fil.
8. OSA.
9. Ediths mapp.
10. Fullständig analys.
Ändrat dokument on line
Markera namn på mapp, högerklicka, välj ändra namn.

Torrblodsanalys för Hans (Pekka)
2011-03-11
BT
CK
BT
SP
Försvagadfärgbindning

11111 = 5 OK
02333 = 11 Förhöjt värde
01233 = 9 Förhöjt värde
23333 = 14 Mycket förhöjt värde
20000 = 2 OK

Behandling
Hepamax 1 ggr 1
Uvimax 1 ggr 1
Noacid 2 ggr 2
Rosenrot 1 ggr 1
2011-06-22
TT: 0 0 0 0 0 = OK
Översyrlighet:: 0 0 2 2 1 = 5 (måttligt förhöjt)
CK: 0 0 3 3 1 = 0 0 3 3 1 = 7 (måttligt förhöjt)
Tox. filtrering: 0 0 0 0 1 = 1 (OK)
Hormonstjärnor: 0 1 3 3 3 3 = 10 (måttligt förhöjt)
SP: 0 0 0 0 0 = OK
UFN: 1 1 1 1 1 = 5 (måttligt förhöjt).
Upplöst koagel: 3 0 0 1 1 = 5 (måttligt förhöjt)
Försvagad färgbindning: 3 3 2 1 1 = 10 (förhöjt)
Övriga fenomen: IMF-sjöar.
Tungmetall: Cu och Kad i urinen.
Koblamin + folsyra, B 6 , l-glutamin, hepamax, uvimax: 1 morgon som kväll.
Antioxidantspektrum 3 morgon som kväll. Noacid 2 morgon som kväll. L-histidine 1 morgon
som kväll, omega 3: 3 kväll.

Torrbladsanalys för Hans 2011-09-06 (Pekka)
FR: 10
TB: 0
CL: 0
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CK: 0
UFN: 10 (OK)
BT: 6
SP: 12 (förhöjt värde)
Hormonstjärna: 0
Upplöst koagel: Försvagad färgbindning: 0
Cortex Max 1ggr 1
Hepamax 1 ggr 1
Uvimax 1 ggr 1
Alfa linolsyra 1 ggr 1
Bredspektrum 2 ggr 2
B 12 1 ggr 1
P 801 1 ggr 1
Fettsyra 3
Mg 1 ggr 1
l-histidine 1
Noacid 1 ggr 1
Bredspektrum 2 ggr 2
Mikael Gunnarson Odensvivägen 5 731 34 KÖPING (Solpunkten)
0221 185 16; mobil 070 666 93 50
micke@solpunkten.se www.solpunkten.se
4 månaders kur: Copticlear K33 (hos TCM Nordic 08 441 41 13, Birkagatan 32 113 39
STOCKHOLM) 24 drp à 2 ggr (morgon/kväll 10 min. före måltid) T
www.acupharma.dkraditionals. Dödar bakterier som ger inflammationen.
Proscenat (100 ml) 40 drp à 2 ggr. Pekana Natyrheilmittel D 88355 Kissleg. Dränerar bort
bakterierna.
Tetracyclinum D12 10 drp 2 ggr Homeoden. Tar bort penicillin.
4 månaders period. Återbesök hos Micke den 12 december 2011 kl. 14.00 i Köping.

Översyrlighetsanalys
Symtom
Sura uppstötningar ofta?
Magkatarr?
Magsår?
Nattlig svettning, klibbig svett?
Torr hud?
Eksem?
Psoriasis?
Illaluktande avföring?
Sveda och värk i tarmöppningen?
Förstoppningar ofta?
Värk i muskler och leder?
Nattliga muslelkramper?

Ja

Nej
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Muskelstelhet på morgonen?
Svullnader i händer och fötter?
Blodpropp?
Högt blodtryck?
Illaluktande urin?
Lätt att bli förkyld?
Lätt att få munsår?
Tandlossning?
Ögonirritation?
Skelettskörhet?
Mer än 1 kopp kaffe/dag?
Ost mer än 3 ggr/veckan?
Sötsaker varje dag?
Överviktig?
Underlivsinfektioner?
Diabetes?
Fibromyalgi?
Sömnsvårigheter?
Kvarhållande av vätska?
Ilska och irritation ofta?
Sammanställning

Om fler än 25% JA-svar, dvs. fler än 10 JA-svar, kan det vara risk för kronisk försurning.

Impedensmätare
1. På/av (0/1)
2. Tryck på Set.
3. Ändra data med hjälp av pilar upp och ned.
4. Tryck på Set för att fastställa datat.
5. Därefter automatiskt ned till nästa enhet från längd, vikt, ålder och kön. Se 2–4.
6. Långfingret i skårorna.
7. Handflator på metallplattor.
8. Håll 90 grader stående. Brett isär med ben.
9. Håll displayen mot sig själv.
Impedensmätare mäter kroppsfett, BMI.
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Marknadsidé om IMF-information
IMF-information för olika nivåer på hur IMF kan visas. Se 1–3 nedan! Nivå 4 ger en djupare
SCIO-analys. För samtliga nivåer kan kosttillskott erbjudas för RDI, ODI och TDI.
1. Urinprov (1.500 ft)
Tungmetaller och joniserade mineraler
2. Alpha (3.000 ft)
Energistatus, fysiologisk status, hormonell status, hjärnvågor, energianvändning och
kondition
3. SCIO (6.000 ft)
100 SOC med 140–160 i värde med 10–25 röda band ger god IMF-status.
200 SOC med 180–200 i värde med 20–40 band ger försvagad IMF-status.
400 SOC med 300–400 i värde med 30–60 band ger akut IMF-status.
VARHOPE, pH, cellvitalitet, PA, Freq. P., Reactivity, Biorythms, Cause & Aggravation,
Risks Profile (Seyle´s Bar), Risks Chart, Brain, Neurotransmittor Chart, Organ Chart, Nelson,
NLP och Nutrition. Cybernetics
4. SCIO:n (10.000 ft)
Problemsökande och behandling
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Yoga. Februari 2011 i Karlstad
Kunskap
Vänd frågan till förundran. Förväntningar reducerar glädje, lev i nuet. Det du står emot
stannar kvar i sinnet. Var 100% och släpp taget om resultatet. Ansvar ökar din kraft, klagan
reducerar din kraft. Se inte en avsikt bakom andra människors ageranden eller misstag.
Motsatser kompletterar varandra. Nuet är oundvikligt. Skillnad mellan problem och fakta som
äventyr beror på din attityd. Var inte en fotboll för andra människors åsikter. Sträck ut din
hand först. Entusiasm är tecken på liv. Gör en medveten god handling (karma).
Fyra källor till prana
Mat (färsk frukt och grönsaker). Tillagade grönsaker förlorar prana efter 6 timmar. Sömn (20
uiiay-andetag innan du somnar). Ett lugnt och positivt sinne. Andning.
7 lager av medvetandet
Kropp, andning, sinne, intellekt, minne, ego och Självet. Samtliga utan Självet är
föränderliga.
Yoga-asanas
1. Uppvärmning. 2. Swing (ha-ha-andning). 3. Mjuka upp leder i axel och höft. 4.
Sidfällningar. 5. Framåtfällning. 6. Kattsträck. 7. Nackvridningar. 8. Fjäril. 9. Vagga. 10.
Benpress. 11. Liggande ryggvridning. 12 vila.
Anda in och andas ut. Observa känslor i kroppen.
Dagligt program
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15 min. asnas (yogarörelser). Tresteg pranayama 8, 8, 6. Bhastrika 3 ggr 15. Om 3 ggr.
Sudarshan kriys 3 rundor med 20, 40 och 40 med 10 långa andetag. Vila i 10 min.
Övrigt
Att ta ansvar är att svara an till något, att ingå i en relation med någon om något. Ett ansvar är
således öppnande och kan sträcka sig från mikro- till makroperspektiv. Ett ansvar är en
medveten handling från en erfarenhetsbaserad grund och styrs av den egna viljan att göra
något gott. Jfr omedvetna som är ett program som kör igång på samma sätt (limbiska
systemet).
Man är alltid i nuet som öppnar sig för nya perspektiv. Man är den man är genom att spela
roller. Dessa roller måste man spela väl, även de tråkiga. På så sätt engageras man i nuet. Det
finns föra roller som kan baseras på varandra. Barnet är absolut i sitt eget betraktande, här och
nu.
Lycka är att den händer nu i ett absolut betraktande. Den kan aldrig villkoras. Jag är lyckligt
om etc.,vilket leder till förväntningar som tar udden av det äkta nu. Känslor kommer och går,
hjärtat är stabilare. Lycka kan vara en känsla här och nu; ett förbehållsamt bejakande kan bli
en i förändringen stadig lycka.
Barnet har inget ego; det kommer med uppfostran. Detta ego tar sig olika uttryck i att se ned,
att se upp och att konkurrera. Blir man sårad av någon så är det en egen konstruktion. Man
fyller i de tomrum som finns i en s värld i att så är det och så är hon. Ta bort känslan, låt det
flyta. Be om förlåtelse till att någon har sårat dig. Du blir då fri. Det är bara ett problem om
det finns en lösning. Annars ett faktum. Din bil har gått sönder. Ett faktum som du inte kan
göra något åt. Nästa fråga är att kunna lösa det. Här kommer problemen som måste få en
smart lösning.
Stress är att bekymra sig över vad som har varit eller vad som kommer. Släpp taget. ”Do t be
a football of other´s opinions”. Erfarenhet först. Observera, reagera inte.
Att vara tacksam är att ta emot möjligheterna. Otacksam reducerar, i värsta fall, förstör
möjligheterna. Så lyssna och ta möjligheterna (ansvar). Ett nej reducerar möjligheterna.
Kvantfysiskt vet vi aldrig vad vi missar när vi säger nej. Acceptera är inte detsamma som att
komma överens. Tänk på Voltaire.
Att acceptera är att bli fri i relation till människan eller till en situation. Jfr förlåta. Med karma
försvinner egot i en handling att medvetet göra något gott. Att städa en toalett som man inte
vill är att acceptera och gå igenom det man inte vill. Att bli ett med toaletten och göra det med
glatt hjärta.
Ett problem uppstår i det undermedvetna. Ett fakta är ett skeende som man kan förhålla sig på
olika sätt. Som ett problem eller som något röligt, ett äventyr att hänge sig åt. Tänk på julkaffe
som kan bli mycket trevligt när det undermedvetna schemat har besegrats. Förväntningar
förstör möjligheten genom att sätta upp villkor, jfr det undermedvetna. Förväntningar förstör
glädje eller makt. Klagomål och lidande ger maktlöshet, offerkåpa.
Öst har hemligheter som är heliga, väst hemligheter som är skandalartade. Se livet som en väg
i upp-och-ned. Genom ansträngningar att se och upptäcka finner man nycklarna i en ansträngd
stillhet (meditation). Medvetenhet är en högre koncentration. Man sover men är alert. I en
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koppling från mind till body finns en väg in i mind genom att mantra. Mind och body öppnas
gemensamt. Härmed ändras kroppsbalansen, det obalanserade blir balanserat på naturlig väg,
jfr mellanörat.
Frukt ger prana; annat ger energi. Rajar är energitjuvar som kaffe, socker och alkohol.
Rastlösa och stressiga (20%). Tamas kräver lång jäsning. Oftast kött. Människan har inte
samma starka och sträckta magsäck som lejon. Man blir däst (205). Sattwa är grönsaker. Här
finns prana (60%).
Karmayoga är en handling i glädje som inte kräver en återtjänst. Det får man i andra
sammanhang. Karma minskar ego.
Modellen
DLE
Rörligt sinne av
Möjligheter, dvs. avsänt medvetande.

→

↑

↓

Det undermedvetande
98% av medvetandet som ett program
som egot själv hittat på. Oftast med
väntningar som slagit slint. Missnöje,
etablerade uppfattningar om
människor, saker och ting. Oftast NEJ.

↑

Yoga
Meditation som
ger hälsa

Medvetande ego
2% av medvetandet i
vänster hjärnhalva. Två
typer: a) vetenskap, argumentering
från relevanta och sanna premisser och
b) förvirrade förklaringar till det
undermedvetande

←

↓

om icke behandlat undermedvetande,
då stress och sjukdom (akut, adaption,
utmattning, död), jfr immunförsvaret

Allt är i rytm från flexibilitet, stelhet till stagnation. Allt kan repareras med yoga.
Kom ihåg hur man stressar av ett ego som har förstört din tillvaro. Först lägg handen vid ditt
hjärta och palpitera. Dra ett djupt andetag in och andas ur. Sedan fyra näsnysningar i rad.
Lägg händerna efter sida. Ta ett djupt andetag och andas ut. Observera känslorna.
Tre korgar
Tänk dig att du drar dina irrande tankar til nuet. Det framtida lägger du i en korg, det
passerade i en annan korg och övrigt bakom dig i en tredje korg. Du lever i nuet. Var vaksam
över att det är ovant att leva i nuet. Du kan träna genom att ha långtråkigt. Gå och lägg dig
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tidigt utan att vara sömnig, res utan bilradio, byt ut telefonboken till en annan mobil eller stå i
kö etc. Om du inte lär dig långsamheten upptäcker du inte heller ständigt nya intryck som
nuet ger dig. Varje nu fylls med nya intryck. Allt detta måste tränas, jfr DLE Om inte får du
ett tråkigt och stressigt liv med vad du har gjort och vad du skall göra. Oftast en fotboll för
andras tyckanden.
Andning
Andning är en drivande och balanserande kraft inom ANS som styrs genom CNS genom
förlängda märgen. Det sympatiska nervsystemet kan vid överhettning få binjure, sköldkörteloch PTH-obalanser vid hyper som sedan går till hypo, jfr HPA-axeln med diabetes, fetma,
högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, Ca-läckage, centrumkrackelering,
stressprickar, OSA och IMF-sjöar. ANS (DLE) i balans ger sömn, god matspjälkning och god
andning.
Andning mäts med yoga, alpha, SCIO och blodanalys. Jfr alarm. Anpassning, utmattning.
ANS i balans innebär att fight or flee är relevanta. I obalans flyr man och fightar för andras
idéer som drar krafterna från nuet, se tre korgar ovan.

