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Læsernes egne
sider

I generationer på min fars side har vi lidt af
åreforkalkning, som havnede i amputation af
benene eller andre lidelser som blodpropper.
Som 60 årig begyndte jeg at få gangsmerter i
begge fødder.
Jeg har altid været fysisk aktiv, og nu plud-
selig begyndte det at gå galt for mig.
I begyndelsen af år 2002 blev smerterne i mit
venstre ben langsomt værre,  når jeg bevæge-
de mig fysisk og smerterne begyndte også at
genere min nattesøvn. 
I 2004 var smerterne så voldsomme når jeg
bevægede mig, at jeg langsomt blev fysisk
passiv de kommende år.
Foråret 2007 var meget slem med uudholde-
lige smerter og min venstre fod fik næsten
ingen blodtilførsel og jeg blev indlagt på
Slagelse sygehus, hvor man udførte en By-
pass operation. Operationen gik fint, men der
var ingen bedring, og pulsen i mine ankler lå
på henholdsvis 10 i venstre ben og 30 i det
højre, så det var dystre udsigter, og smerterne
fort-satte. Jeg konsulterede Slagelse sygehus
igen i 2008, og svaret var jeg skulle forvente
en amputation, der var ikke andre muligheder
i systemet.

Så var det min samlever Hanne fik fortalt en
historie af et familiemedlem, om noget der
hed EDTA, og behandlingerne foregik på en
privatklinik, udført af højtuddannede læger.
Så i 2009 startede jeg på disse behandlinger,
intensivt de første 3 mdr. Jeg stoppede med
blodtryksmedicin og medicin for højt kole-
steroltal, og mærkede langsomt en bedring.
Jeg kunne begynde at gå igen, det var jo fan-
tastisk dejligt, at få lidt livskvalitet tilbage.
I dag kan jeg bevæge mig fysisk i lang tid
uden smerter, og når der er smerter skyldes
det sandsynligvis operationen på sygehuset.
Jeg fik ikke amputeret mit ben, som ifølge
lægen var sidste mulighed.
Jeg spiser ikke en masse medicin, som er hårdt
for kroppen og jeg sover også uden medicin.
Pulsen i begge ben er oppe på ca. 70%, og
der er mere bedring på vej. Så jeg har fået
min livskvalitet tilbage, takket være EDTA
behandling.         

Leif Aagesen,
Ole Kjærgårdsvej 3, 4581 Rørvig.  
Tlf. 5993 7182. Født 1931

Lægerne sagde at sidste mulighed
var en amputation
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Jeg er født I 1937. Blev I 1956 kasseret fra
flyveskole i Canada p.g.a. mislyd ved hjertet.
Undersøgelser på Rigshospitalets hjerteklinik
afslørede intet; men canadierne (RCAF) ville ikke
have mig tilbage. Blev lærer og senere skoleleder
og underviste bl.a. i idræt. Løb, spillede badminton
og motionerede uden problemer. På dagen for min
ældste søns bryllup i 1994, hvor jeg havde
forberedt en tale, fik jeg kraftige smerter i brystet
og blev hasteindlagt. Man fandt intet og et par dage
senere rejste jeg til en undervisningsopgave i
England.  En dag i 1995, hvor jeg var hjemme
sammen med min yngste søn, fik jeg igen
voldsomme smerter og sønnen ringede efter
ambulancen. Jeg blev indlagt og undersøgt med
dommen: forkalkning. Henvist til Rigshospitalet,
hvor jeg fik tilbudt ballonudvidelse. Imidlertid
havde jeg læst om EDTA behandling og takkede
nej til indgrebet. Gennem det næste år gennemførte
jeg ugentlige EDTA behandlinger. Havde dog
jævnligt smerter i brystet ved anstrengelser, brugte
nitroglycerin og fik akupunktur mod smerterne.
Begge dele havde positiv effekt. Besluttede så efter
et års tid at tage mod Rigshospitalets tilbud om
ballonudvidelse. Ved forsøget i 1996 på
ballonudvidelse viste det sig imidlertid, at
kranspulsåren var så indsnævret (totalt lukket), at
en ballonudvidelse ikke kunne gennemføres. Det
viste sig også, at min tilstand i det forløbne år ikke
var forringet, hvilket undrede den undersøgende
læge en hel del! Endvidere kunne man se, at der
var etableret en ”alternativ” blodforsyning til dele
af hjertet gennem en masse blodårer tværs over
hjertet. En udvikling som har taget adskillige år.
Man tilbød en ”bypass”, som jeg sagde ja til. Blev
opereret samme dag som Johannes Møllehave, men
uden ”dødsmesse” og ikke af Gösta Pettersson.
Lægen, der skulle operere mig, spurgte efter de
indledende undersøgelser og dagen før
operationen, om jeg ville være ”forsøgskanin” for
en ny operationsmetode med kikkert gennem
armhulen, idet han fandt, at jeg var i en rimelig
god kondition. Jeg spurgte, hvilken erfaring han
havde med metoden. ”Jeg har opereret to grise og
én mand. Den ene gris døde”. Jeg sagde ja. Men
det gik skævt med operation gennem armhulen.

Man flyttede en arterie fra højre bryst til hjertet.
Imidlertid kunne blødningerne ikke stoppes og man
måtte alligevel åbne brysthulen. Så det tog sin tid.
Efter opvågning måtte jeg på den igen på grund af
blødninger.
Tre-fire dage efter operationen blev jeg med rutefly
sendt hjem til Bornholm. Ved landingen i Rønne
var min hjerterytme helt tåbelig og pulsen sprang
mellem 50/min og 200/min. Jeg bad om at blive
kørt på skadestuen og blev indlagt. Over et par dage
kom der styr på hjerteslagene. Et par uger senere
var det galt igen og jeg blev indlagt nogle dage. I
årene efter har jeg fået EDTA behandling hver 3.
måned og hjertets mekanik har ikke drillet.
Jeg rejser jævnligt langt for at deltage i konferencer
og for at undervise og helt uden hjerteproblemer.
Ved rejser til USA eller New Zealand spiser jeg
nogle Magnyler i dagene før og bruger
støttestrømper på flyene. Desværre har jeg fået gigt
i den ene hofte, så mobiliteten og spadsereturene
er reduceret. Ved flyskift i store lufthavne rekvirerer
jeg en rullestol med betjening. Det fungerer fint og
nedsætter stressbelastningerne. Tager ikke mere
nitroglycerin, men får blodtryksnedsættende
medicin. Aner intet om mit kolesteroltal. Spiser
varieret incl. multivitaminer m. mineraler, fiskeolie
og ekstra magnesium.
Efter operationen modtog jeg intet tilbud om
genoptræning og jeg har kun fået én henvendelse
fra Rigshospitalet (anmodning om udfyldelse af et
spørgeskema).

Snart er jeg altså 75 og helt sikker på, at såvel bypass
som EDTA-behandlingerne er væsentlige årsager
til min fortsatte tilstedeværelse. Min mormor, min
mor og min yngre søster døde alle af
hjerteproblemer, da de var først i 60-erne.
Målte i dag blodtryk og puls efter to glas rødvin,
klassisk musik i radioen og fem minutters hvile:
131/71 P: 56.

Venlig hilsen,
Kjeld Johansen,
Rø, Skolevej 14, 3760 Gudhjem.
Født 1937
Tlf. 5648 4043 e-mail: kvj@johansen.mail.dk

En “helbredshistorie”
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Jeg var vindueskikker, og det er jeg stadig-
væk. Men før behandlingen var jeg nødt til at
se på vinduer hver gang jeg havde gået 75
meter, nu kikker jeg kun vinduer, hvis der er
noget interessant at se på.
Når jeg gik tur, var det en kamp at komme de
100 m fra den ene pæl i vejsiden til den næste,
hvor jeg så skulle have en længere pause.

Efter 10 - 12 behandlinger begyndte jeg at
spille badminton igen. Nu efter 40 behand-
linger spiller jeg 3-4 sæt badminton uden
pause 1 gang om ugen, jeg går 1 km. eller
mere uden pause,  og nyder igen at gå på jagt.
I forhold til før er der ingen sammenligning,
og fremgangen er fortsat, selv om jeg nu kun
får 1 behandling om måneden.

For mig var det et problem at finde EDTA-
behandlingen. Det etablerede lægesystem
sagde efter undersøgelsen, hvor jeg fik
konstateret nedsat blodomløb i begge ben, at
jeg bare skulle træne, og så kunne jeg komme
igen, hvis det blev værre.
På en jagt i Sverige mødte jeg en dansker, der
fortalte at han havde haft det samme problem,
men han var blevet hjulpen af EDTA-be-
handlingen.

Det er derfor tvingende nødvendigt, at EDTA-
behandlingen bliver anerkendt af det etabl-
erede lægesystem, og at kendskabet til be-
handlingen udbredes så hurtigt som muligt.

Venlig hilsen
Peter Fabian,
Munkeskovvej 1, 4690 Haslev.
Født 1945, tlf. 563816

Virker
EDTA-behandlingen?

Det korte svar er et
rungende JA!

Jeg fik i 1999 konstateret, at en af mine
kranspulsårer var lukket. Det skete i så ung
en alder (47 år) at hjertet selv lavede nogle
mindre årer, som blodet så kunne løbe
igennem.  Tilbuddet og anbefalingen  fra
lægerne var en by-pass. Det ønskede jeg ikke.
Jeg startede derfor i EDTA behandling hos
Aarhus Privatklinik v/læge Bruce Kyle  i
Stavtrup ved Århus.
Det er gået godt i mange år, men på opfordring
fra egen læge tog jeg i 2009 imod tilbuddet
om en by-pass operation. Operationen blev
udført på Skejby Sygehus i marts 2009. Alt
gik godt i ca. 2 måneder, derefter fik jeg det
værre. Jeg kom på Varde Hjertecenter til en
ny undersøgelse hvor jeg fik beskeden, at
mine 2 by-pass omkørsler var lukkede. Jeg
valgte ikke at tage en ny operation. Jeg havde
det skidt. De små årer som hjertet selv havde
lavet, var ved at lukke.
Jeg valgte at tage 24 EDTA behandlinger igen.
Det havde jeg jo prøvet før. Det hjalp hurtigt
på de små årer, så jeg i dag har det næsten
ligeså godt som i 1999. Jeg fungerer i en
normal dagligdag, dog kan jeg ikke løbe op
af en bakke.
Det værste i dag er hukommelsessvigt og
koncentrationsbesvær som følge af by-pass
operationen. Husk på at hjertet bliver sat i stå
i ca. 20 min. under en by-pass operation.
Min anbefaling er derfor: Tag ikke imod en
by-pass operation før du har prøvet EDTA.

Med venlig hilsen
Kurt Løw-Larsen, Gudenåvej 7, 8643 Ans By,
tlf. nr. 8687 0743, født 1952

EDTA
- Ja det
hjælper!
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Som mekaniker har jeg været vant til at gå og
stå i 8 timer hver dag igennem mange år, men
da jeg stoppede med at arbejde, begyndte jeg at
få problemer med at gå længere end 50 m. så
efter at både min kiropraktor og læge ikke
kunne mærke puls i mine ben, blev jeg sendt til
scanning på sygehuset, hvor man konstaterede,
at jeg havde svær åreforsnævring i begge ben,
og der desværre ikke kunne gøres noget - deres
bedste råd var kostomlægning, hjertemagnyl
og gåture - dette kunne måske udsætte
amputation af mine ben.Deres råd var ikke til
megen hjælp, da vi i de sidste mange år faktisk
har spist sundt, jeg ryger ikke og jeg har altid
været fysisk aktiv - men efter lidt granskning
tilbage i familien viser det sig nu, at årefor-
snævringen er arvelig.
Gennem min bror fik jeg materiale om EDTA-
behandling, da han også har problemer med at
gå, og behandlingen har hjulpet ham, så i januar
2011 starede jeg med EDTA-behandling hos
Århus Privatklinik og efter de første 30
behandlinger går jeg nu igen nemt 10 km. - godt
nok med en hvilepause på 3 min ind imellem -
eller cykler - både på motionscykel eller ude i
naturen.
I starten kneb det med at gå længere end 100 m
før jeg skulle holde pause, men for hver EDTA-
behandling blev distancen længere og længere,
som jeg kunne gå - så jeg fortsætter med at træne
og jeg har altid min skridttæller på, så jeg ved
hvor langt jeg har gået og en ting er helt sikkert
- JEG stopper ikke med min månedlige EDTA-
behandling -som jeg nu kan nøjes med. Det tør
jeg simpelthen ikke.
Amputation af mine ben er i hvert tilfælde
udsat og jeg kan stadig løbe efter mine
børnebørn!

Sigurd Balle
Ingersvej 1, 8220 Brabrand
tlf. 86 25 77 12. Født 1944

Jeg fik lov til at
beholde mine ben!

„Vindueskiggerben“
en katastrofe for en

vandrer
Jeg blev hen over vinteren 2010 ramt af
„vindueskiggerben“ - en katastrofe for en vandrer.
Jeg kunne gå ca. 200 meter, hvorefter jeg havde så
ondt i højre lægmuskel, at jeg måtte stoppe op i et
par minutter. En tilstand som gradvist bare blev
værre og værre.
Jeg gik hos en fysioterapeut ca. 6 gange, men det
nærmest forværrede tilstanden. Derefter gik jeg hos
en akupunktør. Dette hjalp lidt, men dog ikke så jeg
råbte højt hurra.
En foråsrdag i marts havde en af vore „vandre-
venner“ en arikel fra ugebladet Søndag med til et
vandrearrangement. En historie om et sted i lyngby.
Noget som faktisk lovede mig at mit ben kunne
helbredes.
Jeg kontaktede EDTA-klinikken om mandagen, var
til forundersøgelse og fik første behandling om
fredagen. „Og hvad så?“ tja . . . efter 6-7 behand-
linger kunne jeg igen gå ca. 10 km - stadig med
smerter, „men uden stop“ - fantastisk! Efter 12-13
behandlinger gik jeg igen en 20 km tur uden stop.
Smerterne blev gradvis mindre. I dag går jeg som
før og kender ikke til „vindueskiggerben“. Jeg får
fortsat behandling en gang hvert kvartal og tor på at
jeg kan holde mig fri af den lidelse fremover.

Preben B. Jensen
Albjergparken 6, 2660 Brøndby Strand
Tlf. 43 73 88 46. Født 1945

Bliv medlem af
EDTA
Patientforeningen

og vær med til at udbrede kendskabet
til denne behandling
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Luft og åndedræt
For at bevare sundheden og undgå at blive syge
må vi opfylde en række behov, som vores krop,
sind og sjæl har. Vi har først og fremmest brug for
frisk luft for at få ilt til vores cellers forbrænding af
maden til energi, ikke for tobaksrøg og forurenet
luft.
I gamle dage levede de fleste på landet, og i byerne
var man ofte mere ude end inde. I dag er det
omvendt, men luften i byerne er også blevet meget
mere forurenet end tidligere og øger - især hos
rygere - risikoen for ikke alene lungelidelser som
for eksempel astma og lungekræft, men også for
hjerte- og kredsløbslidelser.
Åndedrættet holder lungerne sunde, når det bliver
brugt rigtigt. Om natten bruger vi ikke lungerne
fuldt ud, da vi ikke har brug for så meget ilt, og
brystkassen bevæger sig ikke så meget. Dele af
lungerne bruger vi ikke. Dybe åndedrag, gerne
foran et åbent vindue, får lungerne i gang igen, så
de fungerer fuldt ud og bevarer elasticiteten. Endnu
bedre er det, hvis man holder en finger for det ene
næsebor, mens man trækker vejret så dybt ind som
muligt, skifter fingeren til det andet næsebor og
ånder så meget ud som muligt. Det er en pranayama
yogaøvelse.
Det er vigtigt at være opmærksom på sit åndedræt
og træne det ved åndedrætsøvelser, som for

eksempel er en essentiel del af udøvelsen af yoga
og Tai chi rn.fl. Man skal lære sig at trække vejret
langsomt og dybt. For eksempel trække vejret ind,
mens man tæller til 6, holde vejret et øjeblik og så
ånde ud i løbet af 6 sekunder. Man kan, imens man
udfører disse øvelser, tydeligt mærke, at man
slapper af i både krop og sind. Føler man sig presset
eller stresset, er det godt at fokusere på åndedrættet
og få det ned i tempo. Det gør det også lettere at
falde i søvn. Træk vejret dybt tre gange og smil!
Det giver ro i krop og sind, overblik og magt over
situationen.
Angst kan føre til, at man trækker vejret for meget.
Det kaldes hyperventilation på latin og kan føre til
symptomer fra nervesystemet med snurrende
fornemmelse i læberne i hænder, kramper i
hænderne og evt. besvimelse. Denne form for
hyperventilation, der skyldes ændringer i blodets
surhedsgrad og kalkbalance, kan stoppes ved, at
man ånder i en plasticpose, indtil åndedrættet igen
er roligt.
Kineserne har vidst dette i tusinder af år, og den
nulevende russiske professor i fysiologi, Konstantin
Buteyko, har allerede for et halvt århundrede siden
gjort opmærksom på åndedrættets betydning,
blandt andet ved astma og for højt blodtryk, og
beskrevet en terapi med åndedrætskontrol -
Buteykoterapi. Han kalder problemet med
overånding for skjult kronisk hyperventilation. Der
sker på grund af ændringerne i blodet det, at de
små ubevidste muskler i pulsårevæggene og
bronkierne trækker sig sammen, så hjertet skal
pumpe hårdere for at få blodet ud i kroppen, hvilket
medfører for højt blodtryk. Bronkierne forsnævres,
så luften får svært ved at komme ud, som det sker
ved astma. Både for højt blodtryk og astma kan
forsvinde eller bedres ved hjælp af Buteykoterapi.
Konstantin Buteyko normaliserede blandt andet sit
eget for høje blodtryk ved hjælp af metoden.

Lys
Lys har meget stor betydning for vores sundhed.
Det har mennesker vidst i tusindvis af år, og med
mellemrum er denne viden dukket op til overfladen
og er blevet brugt. Her i landet har fx færingen,
overlæge Niels Ryberg Finsen for over 100 år siden
grundlagt den moderne lysbiologi og lysbe-
handling. Han blev blandt andet verdensberømt for
sin påvisning af lysets helbredende virkning på
hudtuberkulose, og han fik Nobelprisen i 1903. Han

Denne artikel er fra bogen „Hvad fejler du i
grunden „ - Forfatter Carsten Vagn-Hansen

„Radiodoktoren“

Vores behov skal
opfyldes

Forlag Hovedland 2011 www.hovedland.dk
hvor bogen bl.a. kan købes, vejledende pris 269 kr.

Forfatter og forlag har givet tilladelse til videregivelse af artiklen.
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brugte blandt andet kraftigt elektrisk kulbuelys i
sine behandlinger.
Lysbehandling bruges stadig meget ved
hudsygdomme, fx som PUVA-behandling, hvor
man giver patienten ultraviolet lys efter indtagelse
af tabletter, der gør huden mere lysfølsom. Man
kan også kalde det fotokemoterapi. Man bruger også
i stigende grad laserlys af forskellig art. Lysbølgerne
er her parallelle, hvilket kan give en meget høj
lysintensitet.
I de senere år har der igen været megen op-
mærksomhed på lysets betydning for vores
psykiske velbefindende. 85-90 ud af 100 vinter-
depressioner skyldes alene mangel på dagslys ind
gennem øjnene. Kommer man ikke ud om vinteren,
når det er rigtig lyst, opdager hjernens koglekirtel -
pinealkirtlen - ikke, at det er blevet dag. Indelys er
det samme som natlys for hjernen. Efter få dage kan
man ikke inde i hjernen kende forskel på nat og dag.
Der går kuk i det indre ur, der sidder i koglekirtlen,
som er vores livsklokke. Det medfører, at der også
går kuk i hjernekemien, så der udløses en depression.
Lyset går gennem øjnene og til en vis grad gennem
huden, der så sender signaler til koglekirtlen om at
nedsætte sin produktion af signalstoffet eller
hormonet melatonin, som dannes i koglekirtlen. Når
det så bliver rigtig mørkt, stiger produktionen af
melatonin kraftigt, og derved får vi en god søvn,
ligesom som vores krop bliver genopbygget,
stimuleret og repareret ved hjælp af melatonin, der
er vores kraftigste naturlige antioxidant.
Produktionen af melatonin nedsættes med alderen,
og man mener, at dette er med til at fremme
aldringen eller ældningen og til at øge forekomsten
af sygdomme hos ældre. Dertil er melatonin
ufarligt, så man kan købe det uden recept i de fleste
lande uden for Danmark og lovligt købe det fra
andre EU-lande og indføre det til eget brug. Det
optages bedst gennem mundslimhinden fra
sugetabletter.
Melatonin er med til at indstille vores indre ur, der
går lidt langsommere end døgnet, nemlig 24,5 timer.
Det kan medføre, at vores døgnfornemmelse
forskubber sig, så vi i perioder ikke kan sove om
natten og er søvnige om dagen. Vi oplever det også,
når vi rejser over mange tidszoner, værst når det er
fra vest mod øst. Vi får det, man kalder „jetlag“, og
her er det tydeligt vist, at man hurtigt kan genskabe
den normale tidsfornemmelse på det sted, man er,
ved hjælp af melatonin.
Mennesker, der arbejder i skiftehold og dermed

også ofte om natten, kan have store problemer med
deres døgnrytme. Også her kan melatonin hjælpe
til at bevare døgnrytmen og nedsætte disse men-
neskers risiko for sygdom, blandt andet kræft. Man
skal tage 1½ eller 3 milligram ved normal sengetid,
også hvis man skal på arbejde på dette tidspunkt.
For nogle har det dog ved natarbejde en bedre
virkning, hvis de tager melatonin, når de kommer
hjem og skal lægge sig til at sove om morgenen.
Det er vigtigt at sove i totalt mørke, da blot lys fra
en gadelygte kan nedsætte dannelsen af melatonin,
selvom man ligger med lukkede øjne.
Blinde kan også have en stor hjælp af melatonin,
der kan give dem en bedre døgnrytme.

Man kan også på en naturlig måde øge sin prod-
uktion af melatonin. Det kan ske ved, at man tidligt
på dagen får mindst en times stærkt lys gennem
øjnene, fx ved at være ude en time i kraftigt dagslys
eller ved i en lille time om morgenen at sidde ved en
dagslyslampe eller et dagslysarmatur.

Begynder man at tage melatonin som tilskud, må
man vente på virkningen. Det tager tid at få „uret“
i orden og komme til at reagere rigtigt. Der er ikke
registreret nogen bivirkninger af melatonin, selv i store
doser. Det er ikke sovemedicin, men bedrer
søvnkvaliteten.
Der er gode muligheder for at styrke sin egen dannelse
af melatonin og skaffe sig et naturligt tilskud. Der er
en hel del melatonin i havre, majs, ris, ingefær, tomater
og bananer. Aminosyren tryptofan, der via serotonin
omdannes til melatonin, kan man få mere af ved at
spise fx spirulina, soja, hytteost, kyllingelever, tofu,
kalkun og kylling, mandler og peanuts.

B6-vitamin kan stimulere produktionen af
melatonin, da det omdanner tryptofan til serotonin,
der er forstadiet til melatonin. Calcium og mag-
nesium er meget vigtige for produktionen af
melatonin, så det er en god idé at tage tilskud af
disse to mineraler om aftenen. Meditation og andre
ting, der kan nedsætte stress, kan øge produktionen.
Dertil kommer ovennævnte lysbehandling.

Visse lægemidler nedsætter mængden af melatonin.
Det drejer sig fx om acetylsalicylsyre, ibuprofen og
lignende gigtmidler, blodtrykssænkende midler af
typen betablokkere og calciumblokkere, sovepiller
og beroligende midler. Det gør kaffe, tobak og
alkohol også.
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Vand
Mange, især ældre, får for lidt vand. Vand er det
vigtigste middel mod oxidation (forharskning) af vores
celler med nedsat energidannelse til følge, og vand er
med til at sikre kommunikationen mellem hjernens
og kroppens celler
Vand og liv hænger sammen. Uden vand, intet liv.
Det ved enhver gartner eller landmand. Ligegyldigt
hvor god jorden er, så vil ingen frø spire og intet gro
uden vand. Ligegyldigt hvor perfekt vi som
mennesker er født, så kan vi ikke leve uden at få nok
vand. Mange er slet ikke klar over, hvor vigtigt det er.
Unge drikker meget, men sjældent nok vand. Ældre
mister deres tørstsans og behandler symptomerne på
vandmangel med lægemidler, der slår dem ihjel.
Vandet bringer aktivt, naturligt brint ind i kroppens
celler, hvor det afleverer elektroner til cellen og dens
DNA i cellekernen. Brintmolekylet udgør 97 % af
universet og sammen med to molekyler ilt er det
vand. Det er de frie elektroner fra brint, der er
nødvendige for vores livskemi. De kommer fra solen
og opbevares i vand, i levende føde og i os selv som
frie elektroner, der vedligeholder, opbygger og danner
liv og al den energi, der bruges i og uden for cellerne
i hele kroppen. Levende føde, hvormed der menes
føde, der ikke er slået ihjel ved kogning eller stegning,
indeholder de fleste elektroner af alle madtyper, og
vand med en surhedsgrad (pH) på 7,2 eller mindre
har det mest biologisk aktive, naturlige brint og derfor
de fleste elektroner.
Vand er et opløsningsmiddel, som er nødvendigt for
at få giftstoffer ud af cellerne og ud af kroppen, blandt
andet med urinen. Vand er også et harmonisk
kommunikationsmiddel, så cellerne kan „snakke“
med hinanden og regulere hinandens vækst ved
hjælp af et mønster af svingninger, som vandet
bærer med sig. Energimeridianerne i kroppen er
kæder af vandmolekyler og leder livsenergien rundt
i kroppen (qi). Informationerne fra og til hjernen
foregår også via vand.
Alt, hvad der foregår inden i cellerne, er afhængigt
af disse svingninger og elektronenergien fra vandet.
Vand med mange elektroner fungerer som et kraftigt
antioxidant, der modvirker de skadelige frie
iltradikaler, der dannes, når ilten fra luften gennem
blodet når ud til kroppens celler og medvirker i
forbrændingen af næringsstoffer. Ved oxidation stjæles
der elektroner fra cellernes „kraftværker“,
mitokondrierne, og det skader energidannelsen.
Naturligt vand kan afgive mange elektroner, men jo

flere stoffer, der findes i vandet, jo dårligere bliver det
til at afgive elektroner, da stofferne fanger dem. For
eksempel binder koffein sig til brint og stopper
afgivelsen af elektroner. Destilleret vand er faktisk den
vandtype, der har det højeste indhold af frie elektroner,
fordi der dannes H3O i stedet for H2O, og H3O kan
frigive endnu flere elektroner. Sodavand, hvor der er
tilsat kulsyre, gør det også svært for vandet at afgive
elektroner.
Destilleret vand smager ikke godt, men tilsættes en
smule havsalt, for eksempel Himalayasalt eller
Læsøsalt, bliver vandet mere aktivt og får lettere ved
at afgive elektroner. Endnu bedre bliver det, hvis man
roterer beholderen med vand og derved efterligner
vand i kilder eller floder. Vandet bliver revitaliseret,
dvs. får liv igen. Østrigeren Johan Grander har
arbejdet meget med denne form for forbedring af
vandet. Man kan læse mere om dette på
www.grander.com, Revitaliseret vand kan afgive sin
aktive energi til andet vand, der er anbragt tæt på
Grandervandet.
Vi er priviligerede i Danmark med hensyn til vand,
men vi er på vej til at få problemer med vandets renhed,
da vi bruger alt for mange kemikalier, og det er ikke
alle, der er så heldige at have adgang til grundvand.
Der dukker i øvrigt flere og flere kunstige kemiske
stoffer op i grundvandet, også fra vandledninger af
plastic.
Noget af det værste, foruden epidemierne med
salmonella og andre skadelige bakterier i vandet, er
klor. En stor finsk befolkningsundersøgelse tyder på,
at klorholdigt vand øger kvinders risiko for kræft i
spiserøret, blæren og endetarmen samt brystkræft.
Der fandtes mærkværdigvis ikke nogen sam-
menhæng mellem klor i vandet og kræft hos mænd.
Gennem årene har en række andre undersøgelser
bekræftet en øget risiko for diverse kræftformer - især
blærekræft - hvis vandet er for klorholdigt. At der ikke
er kommet et forbud mod klortilsætning skyldes, at
der er stor sygdomsrisiko forbundet med vand, der
er forurenet med virus, bakterier og parasitter. Det
er ikke kloren i sig selv, der er farlig, men de klor-
forbindelser, der dannes i vandet.
Der er forskelligt, man kan gøre for at slippe af med
klor i vand. Man kan for eksempel købe det vand,
man drikker, på flaske, og det skal helst være kildevand
uden brus, da sodavand afkalker knoglerne. Er der
ikke klor i vandet, er der dog ingen gevinst ved at
drikke kildevand, da det ikke er mindre forurenet
end vandet fra vandhanen, og det er meget dyrere.
Man kan købe forskellige vandfiltre, der kan installeres
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i hjemmet og som ikke alene fjerner klor, men også
en række andre skadelige stoffer. Omvendt (revers)
osmose er en god mulighed for at rense vandet for
alle stoffer. C-vitamin kan neutralisere klor i vandet.
Blot et gram C-vitamin kan neutralisere 1 ppm (del
pr. million) klor i 3.785 liter vand.
Vandets kvalitet har stor betydning for sundheden,
især drikkevandet, så vi skal være glade for at bo i
et land, hvor de fleste kan drikke godt grundvand
og dermed opretholde en god vandbalance og en
god kropshusholdning. For syge mennesker kan
det vand, de drikker til deres medicin, være det, de
har allermest gavn af.
Vandet kommer igennem cellernes fedtholdige
vægge gennem vandfyldte ionkanaler, og større
molekyler, som er bundet til vand, trækkes gennem
cellevæggen. Vandmolekyler kan også bevæge sig
mellem fedtmolekylerne.
Mangel på vand medfører træthed, slaphed,
svimmelhed, forstoppelse, tør hud og kløe, ømme og
stive muskler, hovedpine, dårlig hukommelse og
nedsat evne til at koncentrere sig. Desværre opfatter
mange mennesker disse symptomer som tegn på
sygdom, søger læge og får medicin for dem. Det er
en meget dårlig idé, da lægemidler har bivirkninger,
der kan gøre det hele værre, ikke mindst fordi
årsagen - vandmanglen - ikke er fjernet. I dag drikker
vi øl, vin og andre former for alkohol og kaffe i
spandevis. De unge drikker cola og sodavand, der
afkalker knoglerne og tænder samt gør kroppen sur.
En iransk-amerikansk læge, Fereidoon Batmang-
helidj, har i sin bog „Your Body’s many cries for
water“ beskrevet, hvordan man kan kurere mange
sygdomme ved hjælp af at drikke nok vand, for
eksempel mavesår, astma, for højt blodtryk og
hjertekrampe.
Tørstfornemmelsen svinder med alderen, så mange
ældre drikker for lidt. Der er også mange, der får
vanddrivende medicin og derfor tror, at de ikke må
drikke ret meget. Det er en stor misforståelse, da
vanddrivende medicin virker ved at skylle natrium
ud af kroppen og kun kan virke ordentligt, hvis
man drikker nok. Vanddrivende medicin giver også
problemer med mangel på mineraler som magnesium
og kalium. Kaffe, te, cola, sodavand, øl, vin og spiritus
er vanddrivende og giver desuden problemer med
syrebase-balancen. Drikker man nogle af de nævnte
produkter, bør man drikke lige så meget ekstra vand.
Behovet for vand er omkring 30 ml per kilo
legemsvægt, det vil sige for de fleste omkring to liter
dagligt, svarende til otte glas. Har man nedsat

nyrefunktion, må man dog ikke altid drikke så
meget. Sveder man meget, er behovet større. Man
kan kontrollere, om man drikker nok, ved at se på
urinens farve, der skal være meget lys. Mørk urin er
tegn på vandmangel, og hvis man folder huden på
håndryggen, og den ikke flader ud omgående,
mangler man også vand.
Det er en god idé at drikke lunkent eller varmt vand.
Et gammelt ayurvedisk råd er at starte dagen med
et stort glas varmt vand, da det er godt for maven
og stimulerer tarmfunktionen. Koldt vand lammer
derimod. Man skal ikke koge vandet, da det så mister
elektroner. I vand, der er naturligt eller revitaliseret,
ligger vandmolekylerne i klynger, miceller, mens de i
vand, der er opvarmet til over 43 grader, er frie. Vandet
mister sin struktur og sin information. Kogt og
destilleret vand dræner kroppen for mineraler,
blandt andet for kalk. Ukogt vand er en god kilde til
kalk.
Mineralerne er livsvigtige for os, og med vores måde
at leve og spise på mister vi mange af dem eller har
for lidt af dem i kroppen. Foruden vores daglige
vitamin/mineral tablet af god kvalitet er det godt at
bruge havsalt, der i modsætning til bordsalt
indeholder en mængde værdifulde mineraler. Start for
eksempel dagen med en kvart teskefuld Himalayasalt,
Læsøsalt eller Kalaharisalt i glasset med det varme
vand. Det er kun få mennesker, der er så salt-
følsomme, at de ikke tåler det ekstra salt. Tværtimod
vil mange med for højt blodtryk eller for lavt
blodtryk kunne normalisere det ved hjælp af vand
og havsalt, hvor almindeligt bordsalt, der er rent
natriumklorid, kan forhøje blodtrykket.

Motion og arbejde
Vi har fået vores krop for at bruge den, og at bruge
den er den eneste måde, vi kan styrke og vedligeholde
den på. Alt, hvad der bruges, bliver stærkere og mere
brugbart, især når det bruges rigtigt. Og det bliver på
den måde også repareret og genopbygget. Brug det
eller mist det.
I gamle dage brugte almindelige mennesker deres
krop meget ved at gå og arbejde. Da der ikke fandtes
sygedagpenge dengang, lærte man at bruge sin krop
rigtigt, så man ikke blev syg, og man arbejdede varieret
med mange forskellige opgaver. Det betød, at slidgigt
ikke var nær så udbredt som i dag.
En undersøgelse på Gråsten Gigthospital, hvor man
så på forekomsten af slidgigt hos mennesker i 50’erne,
60’erne, 70’erne og 80’erne, viste klart, at de ældste
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havde mindre slidgigt end de yngre. I dag tager man
bil og bus til arbejde, sidder for meget ved skriveborde
eller arbejder med ensidigt belastende arbejde, der
giver ubalance i kroppen. Gigtsygdomme er i dag den
hyppigste årsag til sygefravær, godt hjulpet på vej af
den store stressbelastning med ensidig brug af
muskler og led, som produktionen i dag kræver.
Leddene bliver kun smurt, når de bliver brugt, og
ledvæsken skal indeholde de stoffer, som brusken har
brug for til at reparere sig selv.
Der er et hav af fordele ved at bruge sin krop meget
og rigtigt ved arbejde og motion.
En af grundreglerne for et sundt og godt liv er at bruge
alt det, man har i sig. Det styrker både krop og sind.
Bruger man noget for lidt, bliver det slapt, visner og
dør. Denne regel gælder i højeste grad for vores
muskler, knogler, sener, led, hjerte og kredsløb. Er vi
ikke rørige, holder vi ret hurtigt op med at være
raske. Vi mister vores frihed til at gøre det, vi har lyst
til, og bliver ofte afhængige af andre.
Når vi bevæger os, øges dannelsen af stofskiftehormon,
og samtidig bliver kroppens væv mere følsomme over
for stofskiftehormonerne. Forbrændingen øges, og
nedbrydning af fedtlagre i kroppen øger også
forbrændingen i musklerne. Det afføder en bedre
blodcirkulation med dannelse af flere hårkar
(kapillærer), hvorved næringsstoffer lettere kommer
ind i cellerne, hvor de bliver brændt af til energi i
cellernes „kraftværker“ - mitokondrierne. Det
gælder især for fedtsyrerne, som transporteres ind
i mitokondrierne ved hjælp af aminosyren L-carnitin.
Inde i mitokondrierne styrkes forbrændingen ved
hjælp af af Q10, der er et vigtigt hjælpeenzym.
Motion øger også antallet og størrelsen af
mitokondrierne, hvilket yderligere øger
forbrændingen og energidannelsen. Man kan ved at
motionere regelmæssigt tydeligt mærke, at man får
mere energi. Den træthed, som mange føler, når de
kommer hjem fra et stillesiddende arbejde, forsvinder.
Motion øger strømmen af lymfe, der fører
affaldsstoffer væk fra cellemiljøerne, hvilket også
letter tilstrømningen af ilt og næringsstoffer fra blodet.
Den nedsatte påvirkning af affaldsstoffer på cellerne
nedsætter risikoen for kræft.
Motion bevirker også, at mængden af enzymer i
muskelfibrene øges. Enzymerne tager del i
fedtforbrændingen. Motion øger endvidere dan-
nelsen af hormoner som adrenalin, noradrenalin
samt væksthormon, der blandt andet hjælper
musklerne til at blive større. Man taber fedt, men
vinder muskler.

Kortvarig intens styrketræning, hvor man virkelig
anstrenger sig, er bedst. For eksempel ved vægt-
løftning eller anden hård træning i et fitness center,
hvor man kan få instruktion i at gøre det rigtigt.
Ømme muskler reparerer kun sig selv, hvis de
bliver brugt. I mange tilfælde skyldes muskelsmerter
mangel på D3-vitamin.
Styrketræning undertrykker insulin (som bidrager
til aflejringen af fedt) og fremmer nedbrydningen
af fedt, især på maven. 15-20 minutter 2-3 gange
om ugen, hvor man virkelig anstrenger sig, er nok til
at sætte disse gode processer i gang. Træning tidligt
på dagen, fx om morgenen, giver en meget stor
øgning af forbrændingen i helt op til 8-10 timer. Så
det er godt at starte dagen med motion.
Efter træningen skal man være forsigtig med indtag
af kulhydrater (snacks, hvidt brød, slik, søde drikke
m.m.). Undgår man det, vil kroppen dække sit
energibehov med fedt fra depoterne. Grøn te øger
tabet af fedt på maven efter motion. Overvægtige
på slankekost skal motionere meget for at modvirke
for lavt stofskifte, da lavkaloriekost signalerer til
hjernen om at nedsætte stofskiftet og nedsætter
dannelsen af hormonet leptin i fedtvævet. Leptin øger
forbrændingen.
Svækkede personer, der ikke har kræfter til at
motionere og træne, kan med fordel gå til en
Bailineklinik, hvor musklerne trænes og opbygges
med elektrostimulation, og hvor man kan få råd om
kost og livsstil. Kreatin giver energi til muskelcellerne
og stofskiftet. Det samme gælder for D-ribose, der er
råmateriale til energiproduktionen.
Ved at bruge vores såkaldte „bevægeapparat“ opnår
vi en række store sundhedsfordele og dermed en større
trivsel på en række områder. Mange daglige små
skavanker bliver mindre eller forsvinder, og
livsudfoldelsen bliver lettere.

Artiklen fortsættes i EDTA-NYT nr. 4 - dec. 2012

Bliv medlem af
EDTA
Patientforeningen

og vær med til at udbrede kendskabet
til denne behandling
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Rabatordning til EDTA-Patientforeningens medlemmer
Der er indgået aftale med nedennævnte lægeklinikker, at de giver rabat til patienter der

modtager EDTA-behandling og som er medlem af EDTA-Patientforeningen

Claus Hancke Speciallæge i Alm. Medicin
Irene Hage Praktiserende læge
Ole Købke Praktiserende læge
Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 09 00

Aa. Winther Nielsen
Speciallæge i Alm. Medicin
Hovedgaden 41, 01 - 2970 Hørsholm
Tlf. 70 25 12 05

Bruce Phillip Kyle Praktiserende læge
Stautrupvej 7A, 8260 Viby J. - Tlf. 86 28 96 88

Knut Flytlie Speciallæge i Alm. Medicin
Gludsmindevej 39, 7100 Vejle
Tlf. 75 72 60 90

Villy Lade Aps Speciallæge i Alm. Medicin
Nørregade 18 E, 9800 Hjørring
Tlf. 98 92 84 54
Intravenøs-behandlingerne foregår tirsdage og
fredage

Kære læser
Vi er meget interesserede i at

høre, hvad du synes om
EDTA-NYT.

Hvis du har ris, ros
eller forslag

til forbedringer af bladet,
er du altid velkommen til at

kontakte os.

Du kan fange os på
tlf. 86 52 19 19

eller på e-mail:
woc@vip. cybercity.dk

Referat af offentligt
informationsmøde om
EDTA i Kgs. Lyngby

Onsdag den 18. April kl. 18 blev der afholdt
offentligt møde i loungen på Lyngby Stadion.
Her var godt og vel 20 personer mødt op og
hørte en meget inspirerende Claus Hancke, Kgs.
Lyngby, fortælle om behandlingen af
åreforkalkning med EDTA, og om dets evne til
at fjerne calcium fra organismen. Hvad der
derefter skete i organismen havde man ikke så
meget styr på, men de resultater der
fremkommer på grund af behandlingen gør ,at
han betragter EDTA som et af de mest potente
lægemidler der overhovedet findes - helt på linie
med penicillin.

Mange andre emner blev berørt så som
sikkerhed, virkningsgrader, kolesterol,
antioxidanter og hvilke sygdomme og/eller
skrøbeligheder der kan afhjælpes eller lindres
med EDTA. Der var stor spørgelyst fra
forsamlingen og Claus Hancke forklarede og
besvarede de mange spørgsmål på en god og
let forståelig måde.
Mødet sluttede ved 20 tiden.

Ref. Knud Hansen
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