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Ole Larsen er uddannet lærer,
biolog og kinesiolog. I over
tyve år har han arbejdet som
ungdomsskoleinspektør.
Desuden har han været invol-
veret i vigtig nytænkning på en
lang række områder – bl.a. har
han vundet flere store arkitekt-
konkurrencer, begået en bog
om H. C. Andersen og kon-
strueret en ny miljømodel for
UNESCO.
Det var et par alvorlige ryg-
skader, der bragte Ole Larsen
i forbindelse med de alterna-
tive smertebekæmpelsestek-
nikker. Med disse blev han
selv smertefri og begyndte
derefter at hjælpe andre med
stor succes.

Over 60.000 mennesker har på
Ole Larsens kurser oplevet, hvor-
dan hovedpiner og alvorlige ryg-
smerter fjernes på få minutter.

Det tager ca. et kvarter at fjerne
en hovedpine. Det sker ved, at
deltagerne giver sig selv aku-
pressur og energistimulering. De
fleste bliver smertefrie på denne
måde.

Der er ingen mystik i Ole Larsens
behandlingsmetoder. Alt sker på
et biologisk grundlag, hvor krop
og hjerne aktiveres og behand-
les holistisk.

Rygsmerter har oftest flere årsa-
ger. Behandlingen indebærer en
omlægning af kosten, nye sidde-
og arbejdsstillinger samt en be-
vidst bearbejdning af psyken.

Ryggen er et spejl af krop og
hjerne. Ubalancer andre steder
forplanter sig til ryggen. Derfor har
det indtil nu været så vanskeligt
at forstå, hvordan ryglidelser op-
står, og hvordan de skal behand-
les.

For første gang gives her en sam-
let beskrivelse af smerteproble-
matikken med behandlingstek-
nikker, der strækker sig fra statik-
korrektion over ernæringslære til
chakrahealing med sten, farver,
lyd og berøring.

Tekst og illustrationer er så in-
struktive, at du straks kan gå i
gang med helbredelsen og der-
med tage ansvar for dit eget hel-
bred uden de bivirkninger, der
kendes fra traditionelle behand-
lingsmetoder.

„Bogen her er guld
værd for den danske

befolkning“
Lars Okholm

Civilingeniør, dr.techn.
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Nærværende bog er nu solgt i over 
30.000 papirudgaver, og den kan 
genoptrykkes i det uendelige. Nu finder 
jeg det dog naturligt at udgive bogen i 
et digitalt format, som er kompatibelt 
med nutidens tablets og computere.  
På den måde er bogen tilgængelig 
uanset, hvor man befinder sig i verden, 
da den tilmed også udgives på engelsk. 
Det er praktisk og tænk, at man kan 
have flere hundrede bøger liggende i en 
computer på størrelse med en bog. Nu 
kan mine yndlingsbøger tages med 
overalt i verden. 

Nogle har sagt, at papirbogen med 
sort/hvide fotos virker gammeldags – 
også fordi man kan se, at billederne er 
så gamle, at tøjmoden er anderledes. Til 
kursister har jeg fortalt, at jeg over-
vejede at genudgive bogen med et mo-
derne layout, men flere er kommet med 
denne tilkendegivelse: "Det skal man 
ikke gøre med en kultbog - den skal 
virke original". 

Ebogen er dog med farvefotos, men i 
teksten er intet ændret, fordi alle 
anvisningerne er rigtige og virksomme - 
i dag underbygges de tilmed af nutidig 
videnskabelig forskning. Da bogen blev 
skrevet vidste jeg, at vejledningerne 
virkede, fordi de havde virket på mig 
selv. Tilbagemeldingerne fra utallige 
kursister berettede også om positive 
resultater. Da jeg skrev bogen havde de 
officielle kostvejledere ingen advarsler 
mod sukker, og fedtstoffer inkl. Omega-
3 var tilmed noget, man skulle undgå. 

Som det ses i bogen, sagde jeg noget 
helt andet, og dermed er anvisninger 
helt i overensstemmelse med den 
nutidige viden. Beskrivelsen af de 
lidelser, Candida svampen giver, er 
stadig unik og er den første, som viser 
sammenhængen mellem  problemer i 
tyktarmen og diskusprolaps - se side 
225. 

Bogen giver håb og er derfor den 
perfekte gave til dem, der har smer-
ter og andre plager 

3 måneder efter min diskusprolaps-
operation var tilstanden så dårlig, at 
overlægen på Roskilde sygehus for-
beredte mig på et liv i kørestol. 
Genoptræning i varmtvandsbassin kun-
ne ikke bevilges, fordi lægen ikke 
forventede, at det ville give resultater. 
Jeg blev vred og henvendte mig til 
banken og fik en kassekredit på 
100.000 kr. Med de penge åbnedes en 
masse døre til kompetente læger og 
alternative behandlere. Hver især hjalp 
de lidt, og tilsammen gjorde de 
undertegnede rask og smertefri. Pro-
grammet til helbredelse er udførligt be-
skrevet i bogen, så læseren ikke be-
høver de store investeringer. 

Jeg fik vendt en fiasko til en succes og 
har holdt foredrag og kurser for ca. 
80.000 mennesker. Jeg har uddannet de 
fleste af landets stresskonsulenter og et 
stort antal behandlere, der behandler 
stress, smerter, fobier og allergier. 

Kultbog nu som Ebog 



 
 

 
 
Ebogen er et meget anvendeligt op-
slagsværktøj, da man med et klik på ord 
eller sidetal i register og indholds-
fortegnelse kommer frem til den 
information, som ønskes.  

Register er forrest i Ebogen, for at gøre 
det lettere tilgængeligt. Kolofon m.m. er 
flyttet om bag i bogen, hvorfor der er 
denne tilføjelse til indholdsfortegnelsen:  

 

 

 
Læs mere om kursustilbud og be-
handling m.m. på hjemmesiderne  
www.stresskonsulent.dk  
og www.allergibehandling.dk  

 

 

I dag tager jeg de sorte løjper med samme hastighed som de unge. 
God fornøjelse med bogen - Ole Larsen 

Klik dig gennem Ebogen 

Tilføjelse til indholdsfortegnelse: 
Kort udgave af hovedpineprogrammet side (306+307) 
Omslag/bagside (310)  
Forfatter-omtale (311) 
Udtalelser (312) 
Kolofon (315) 
Farveskala til chakraafbalancering(316). 
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Forord
En tidligere planlagt bog om forebyggelse af ryglidelser blev 
udmøntet i, at overlæge Flemming Vestberg skrev en bog ude-
lukkende om smerter og statikkorrektion ud fra rent lægefaglige 
principper. Da min indfaldsvinkel er holistisk, har det givet 
anledning til denne bog, der omfatter Vestbergs statikkorrek-
tioner samt kinesiologiske og ernæringsmæssige teorier. Herved 
fremstår en samlet strategi for holistisk rygpleje og behandling. 
Under udarbejdelsen af bogen har jeg på det lægefaglige og 
staktikmæssige område indhentet nødvendige informationer 
fra Vestberg. 

Samtidig med udgivelsen vil jeg gerne takke for et inspire-
rende og frugtbart samarbejde med overlægerne Vestberg og 
Mandal samt alle de andre, der har bidraget med inspiration 
og information. Jeg er også taknemlig over den opbakning, min 
kursusvirksomhed har fået fra alle sider, lige fra aftenskole-
lederne til min hustru.

En særlig tak rettes til Danicas Sundhedsfond. Et økonomisk 
tilskud til udgivelsen har været et rygklap og en mulighed for 
at bringe bogens pris ned på et niveau, der kan gøre den ekstra 
udbredt.

 Ole Larsen
        November 1996 
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Indledning
Sig „nej“ til sygdom og „ja“ til livet!
Brug denne bog som en vejviser, hvis du har smerter eller an-
dre plager. Bogen skal give dig mod og viden til selv at fjerne 
dine smerter. Den er en udfordring til alle dem, som siger, at 
man skal lære at leve med sin smerte. Du skal derimod forstå 
årsagen til din smerte og bekæmpe den med midler, der ikke 
har bivirkninger.

„Hvorfor blev jeg syg?“ er det spørgsmål, alle stiller, når 
det er gået galt. Svarene svinger mellem „at man blev ramt, 
som af en tagsten“ til „det er min egen skyld“. Når det gælder 
almindelige smerter i hoved og ryg er det min erfaring, at 
man for det meste selv er skyld i dem. Derfor kan man også 
helbrede sig selv.

På en rejse til Østen kom jeg i dyb dialog med en sundheds-
ekspert. Da vi udvekslede erfaringer om sundhed og sygdom 
bemærkede jeg, at man jo normalt levede fri for sygdomme 
indtil man blev 30 år – herefter kom alle plagerne. Han så 
uforstående på mig og bad om en uddybende forklaring. Her-
efter sagde han: „Nå, er det sådan hos jer. Her er det omvendt 
– man er mest syg før 30 og mest rask i den næste periode. 
Vi plejer at sige“, sagde han, „at hvis man bliver syg, efter 
at man er fyldt 30 år, så må man være DUM. De fleste lærer 
nemlig at forstå sammenhængen mellem levevis og sygdom i 
de første 30 leveår.“

Efter af have drevet smertefrigørelses-kurser i 10 år, er jeg 
overbevist om, at vi må forene Østens og Vestens tankegang. 
Vi må væk fra behandlersamfundet, og den enkelte må lære 
at tage ansvar for sit liv.

I det følgende videregives nogle strategier og teknikker, der 
både virker som forebyggelse og bekæmpelse af smerter. Da 
bogen skal være selvinstruerende, er lange videnskabelige for-
klaringer udeladt. Her er kun medtaget, hvad der giver grund-
forståelse og virkning.  Kom så i gang – med god fornøjelse.

                              

Tag selv ansvar for dit liv!
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Udtalelser
LOF i Slagelse:
Siden 1988 har LOF i Slagelse arrangeret 25 foredragsserier 
med Ole Larsen. I starten var kun serien “Sådan fjernes ryg-
smerter” på programmet, men senere er flere emner kommet 
til, således at disse tilsammen udgør et holistisk sundheds-
system.

Ole Larsen har på en pædagogisk god måde demonstreret 
for deltagerne, hvorfor man havde smerter, fortalt om årsa-
gerne og vist, hvordan man kan helbrede skavankerne. Med 
udgangspunkt i deltagernes egne sygdomme demonstrerede 
han, hvordan man fjerner årsagerne til lidelser i stedet for den 
gængse form, hvor man symptombehandler.

Hver aften kunne deltagerne opleve, hvordan en eller flere 
fik fjernet smerter og kunne gå lettet fra mødet. Ved slutningen 
af foredragsserierne var største parten blevet smertefrie af de 
anvisninger til selvbehandling, som blev fremlagt. Mange var 
fra lægeside opgivet og måtte leve med smertestillende piller, 
men Ole Larsen gjorde dem smertefrie uden brug af medicin. 
Deltagerne blev flere gange vidne til, at stærkt gangbesværede 
personer mødte op og efter få minutters behandling kunne gå, 
lettet for smerterne. På folk, der ikke havde “lige lange ben”, 
fik han med akupressur skabt ens benlængde, så de fik en 
korrekt holdning og kunne gå, fri for smerter. Nogle har været 
indstillet til operation, men gennem Ole Larsens behandling 
på kurserne er de blevet helbredt og har undgået operationen. 
Mange var ved at tro på mirakler, men Ole Larsen kunne på 
sin rolige pædagogiske facon forklare, hvad der var årsag til 
smerterne, og hvad der skulle gøres mod dem. 

En særlig styrke ved foredragene har været de mange 
skeptikere, der også har deltaget for at se, hvad det nu var 
for noget, der foregik. Mange stillede sig til rådighed ved Ole 
Larsens demonstrationer og fik ved selvsyn konstateret, at 
det ikke bare var teori, men at han også kunne gøre noget 
ved smerterne. 

Den meget positive omtale, som deltagerne har givet disse 
foredragsserier, har betydet, at LOF i Slagelse har kunnet 
arrangere dem gennem 8 år, hvilket er ganske uhørt. 

Fra aftenskolens side er der altid en repræsentant til stede 
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under hele foredragsforløbet. I de sidste år har det været major 
Poul E. Gandrup, Slagelse. Han udtaler bl. a. om Ole Larsens 
kurser:

“Jeg har gennem de sidste fire år fulgt Ole Larsens kurser. 
Som medlem af LOFs bestyrelse har jeg medvirket ved kurser-
nes afvikling og fulgt dem på nært hold. 

Generelt kan siges, at kurserne er lagt an på at lære folk 
hjælp til selvhjælp, herunder værdifuld viden om kropsholdning, 
kost og positiv tankegang. Deltagerne lærer også at holde krop-
pen i orden ved hjælp af energiøvelser samt at fjerne smerter 
ved simple healingsmetoder. 

Det er mit indtryk, at de fleste kursister kommer på kurserne 
p.gr.a. smerter i ryggen, ben, arme og hoved samt for psykiske 
lidelser enten hos dem selv eller i familien.

Jeg startede selv som tilsyn med en vis portion mistro til 
Ole Larsens alternative metoder, men efterhånden som jeg så, 
hvad der skete, ændrede jeg opfattelse. 

Jeg har bl. a. oplevet en kursist, der kom med krykker, og som 
havde ofret i tusindvis af kroner på helbredelse, været indlagt 
på hospital og været hos kiropraktor m. fl. Efter få minutters 
behand ling af Ole Larsen, tog vedkommende krykkerne under 
armen og gik fint. Vi tænkte alle, at det er umuligt, og ventede 
spændt på næste kursusaften. Eleven kom igen uden krykker 
og fortalte glad, at hun nu kunne gå ca. 1 km uden krykker. Ja 
der er mere mellem himmel og jord, end hvad præsten prædiker 
og lægen siger!

Jeg har også oplevet en sygehuslaborant på ca. 35 år, der var 
blevet opereret for en skade i højre overarm. Ved operationen var 
der en nerveforbindelse til højre hånd, der var blevet afbrudt. 
Det generede hende voldsomt med smerter og lammelser. Det 
var sket for 3-4 år siden. Lægerne sagde, det var et hændeligt 
uheld, og det måtte hun lære at leve med. Hun fortalte Ole 
Larsen om sit problem, og han sagde: “Vil du gerne have, at jeg 
hjælper dig af med de problemer?” Måbende sagde hun: “Ja det 
vil jeg gerne”. Jeg tænkte straks, nu lover du mere, end du kan 
holde, Ole. Hvad gjorde Ole så? Ved hjælp af den healing, som 
han også lærer eleverne, gav han i løbet af 10 minutter laboran-
ten fuld følelse i hånd og fingre. Jeg har talt med pågældende 
flere gange siden, og hun har det fint. 

Hovedpine, tennisarme og smerter overalt på kroppen har 
jeg set Ole fjerne. Uens benlængde, som folk har fået ortopæ-
disk behandling mod med indlæg i sko m.v., gør Ole Larsen 
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lige lange på 5 minutter. Ja det lyder som et eventyr, men det 
er fakta.

Der kunne skrives bøger om Ole Larsens evner. Det gør han 
så selv nu. Jeg glæder mig til at læse den!” 

På den baggrund vil jeg gerne som aftenskoleleder for lan-
dets største LOF-aftenskole anbefale Ole Larsens kurser. Han 
giver deltagerne livsmodet tilbage, giver folk et smertefrit liv 
og dermed en bedre livskvalitet.

   Med venlig hilsen
   Lis Madsen
   Skoleleder

LOF i Skælskør:
Jeg har som skoleleder for LOF Skælskør gennem flere år ar-
rangeret kurser med Ole Larsen som foredragsholder i smerte-
behandling og forebyggelse af hovedpine, rygsmerter og andre 
lidelser i ledene. Alle kurser har haft mange deltagere med 
disse lidelser og flere kurser har endda været overtegnede.

Jeg har selv på kurserne set, hvordan kursisterne i løbet 
af 5-10 minutter er blevet smertefri ved hjælp af Ole Larsens 
fine evner til at instruere deltagerne i at behandle sig selv 
ved hjælp af akupressur. 

Mange deltagere har også ringet til mig for at fortælle, hvor 
godt de har fået det efter et kursus. 

   Kamma Juel
  Skoleleder

LOF i Korsør:
LOF i Korsør har i en årrække afholdt kurser med Ole Larsen, 
som er en særdeles dygtig og spændende foredragsholder, der 
kan formidle viden ved hjælp af en enestående pædagogik, 
hvor deltagerne får praktisk indlæring, vekslende med teo-
retisk indsigt. Ole Larsen overbeviser altid med sin særlige 
evne skeptikere, når han ved hjælp af akupressur helbreder 
mennesker, der i årevis har lidt af hovedpine, rygsmerter og 
lidelser i skuldre og ben. 

Personlig skylder jeg Ole Larsen stor tak, da han har 
helbredt min egen datter for angstfobier (kunne ikke sove i 
mørke) og givet hende styrke i venstre side, der var svækket 
på grund af epilepsi opstået ved en fødselsskade.

Derfor mine bedste anbefalinger til Ole Larsen, der på 
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en særdeles enestående måde kan undervise, overbevise og 
oplære andre til at helbrede de dagligdags skavanker, der 
præger det moderne samfunds mennesker.

   Karl Johan Vedel
   Skoleleder

FOF i Hvalsø
Igennem 10 år har Ole Larsen været knyttet til FOF/Hvalsø 
som underviser og foredragsholder.

De første kurser gik udelukkende på at hjælpe mennesker 
med dårlig ryg, men senere er indholdet af kurserne blevet 
udvidet med smertebekæmpelse i al almindelighed.

Flere gange har jeg ved selvsyn oplevet, at Ole Larsen har 
været i stand til at hjælpe mod hovedpine, rygsmerter, ømhed 
i led og muskler, „tennisarm“ og meget mere.

Han har ligeledes afholdt kurser i, hvordan kunst og sym-
boler påvirker kroppens energi, og også i denne forbindelse 
har han vist, hvordan man med enkle teknikker kan lære at 
opbygge sin energi og i det hele taget få det bedre.

Ole Larsen giver sig ikke ud for at være en mirakelmand, 
men på sin rolige, saglige og meget dygtige måde viser han, 
at teorierne også holder, når de omsættes til praksis.

Som instruktør virker han inspirerende og fascinerende. 
Han er i stand til at fastholde en forsamlings udelte opmærk-
somhed fra første til sidste minut.

Jeg har fået særdeles mange positive tilbagemeldinger fra 
deltagere, også fra nogle, som i starten var lidt skeptiske; alle 
har de givet udtryk for begejstring og taknemmelighed efter 
at have oplevet, hvordan Ole Larsens metoder har hjulpet 
dem til at komme af med deres smerter.

   Jørgen Andersen
   Aftenskoleleder
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1. Man bliver klog af skade
Her ligger jeg/forfatteren i et varmtvandsbassin til 
genoptræning for lammelser og inaktive muskler. I den 
situation har man to valgmuligheder, enten at kæmpe 
for at blive rask – eller give op. 

Et godt liv at se tilbage på og ønsket om en god fremtid 
er den største motivation, men bevidstheden om, at gen-
optræningen er lykkedes for andre, holder modet oppe, 
selv om det tager lang tid og kræver stor udholdenhed.

I halvandet år trænede jeg i dette bassin og genvandt 
på denne måde førligheden efter en total diskusprolaps. 
I det 36 grader varme vand mødtes skæbne med skæbne. 
Nogle blev hejst ned med kran og kunne i begyndelsen 
måske kun vrikke med en fod, men de kom oftest på fode 
igen, hvis livsviljen var til stede. Andre var opgivende 
fra første færd, og de kom aldrig længere. Det handler 
om at vælge, holde ud og give livet en chance, selv om 
det til tider kan være vanskeligt.

FØRSTE AFSNIT
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Jeg fortæller også min egen historie fordi mange 
rygpatienter kan nikke genkendende til mit forløb samt 
de iagttagelser og konklusioner, der følger med. De, der 
bliver raske, erkender sandheden i det gamle ordsprog: 
Man bliver klog af skade.

Jeg blev langsomt klogere...
Altid er jeg blevet betragtet som den sunde og stærke mand. 
Som et synligt tegn herpå kunne der gå flere år imellem, at jeg 
havde en sygedag. Men en dag gik det galt – sådan: 

En tidlig morgen startede jeg som selvbygger på en garage. 
Under tidspres var første opgave at fjerne nogle tunge beton-
fliser. Den anden flise blev med endnu kold ryg hurtigt løftet 
op samtidig med, at der blev foretaget en drejning/vridning af 
kroppen. Dette udløste en total diskusprolaps. Med en smerte, 
som om ryggen blev hugget over med en økse, sank jeg til jor-
den. Fra da af kunne jeg ikke rejse mig og måtte kravle ind og 
tilkalde hjælp. Så hurtigt kan man blive invalideret.

Tilstanden forværredes, og det endte med akut operation, da 
nerverne, der styrer vandladning og afføring, også blev sat ud 
af funktion. Når dette sker, skal der handles hurtigt, da disse 
nerver ellers kan beskadiges for resten af livet.

Efter halvandet års optræning var jeg frisk igen, indtil jeg 
i min egenskab af ungdomsskoleinspektør kom på besøg i en 
klasse og fik sat mig på en forkert stol. En gammel Labofa-
stol led af metaltræthed. Derfor brækkede stoleryggen af, da 
jeg lænede mig tilbage på den. For ikke at slå nakken i gulvet 
blev der reflektorisk foretaget en drejning af kroppen, hvilket 
sammen med faldet udløste en ny prolaps et led længere oppe.

Herefter kom smerten og forstyrrelserne ned i benene. Lang-
somt gik det op for mig, at nu kunne jeg starte forfra.

To år med dårlig ryg havde dog givet en masse erfaringer. 
Desuden havde samtaler med andre i samme situation givet 
større bevidsthed om forskellige handlemuligheder. En bekendt 
havde således haft samme skadeforløb blot med et forspring på 
et halvt år. Anden gang mislykkedes operationen for ham, og 
han endte i en kørestol med konstante smerter. Dette skræm-
mebillede afholdt mig fra at få foretaget en ny operation. Da jeg 
havde hørt om en overlæge, der kunne klare en diskusprolaps 
uden operation, blev han kontaktet som den første.
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„Du kan gå dig rask“
Overlæge Flemming Vestberg på Gentofte sygehus var den 
første alternative behandler på min vej mod helbredelse. Efter 
at Falckfolkene havde anbragt mig på hans briks et par dage 
efter skaden, gav han mig det første chok. “Du er heldig, du 
kan gå dig rask”, sagde han tørt konstaterende efter sin un-
dersøgelse. Det forstod jeg ikke, hvorefter han viste en model 
af ryggens nederste del og forklarede problemstillingen. Hans 
undersøgelse havde godtgjort, at prolapsen ikke var total. 
Binde  vævshinden omkring bruskskiven var intakt, men der 
var en udposning/prolaps på den, som trykkede på nerven. 
Udposningen/prolapsen var fremkommet ved et skævt tryk på 
bruskskiven fra ryghvirvlerne omkring prolapsen, forklarede 
han. „Vi kan ophæve trykket fra hvirvlerne på prolapsen; her-
efter vil denne langsomt trække sig tilbage. Når bruskskiven 
igen får sin naturlige form, vil trykket på nerven ophøre. Man 
kan lette hvirveltrykket på prolapsen ved at gå på en speciel 
måde, der vipper hvirvlerne fra hinanden. På den måde kan 
man gå og stå sig rask!” sagde han.

Det må have set ustyrligt morsomt ud, da jeg lidt efter 
måtte overvinde smerterne og gå ned ad hospitalsgangen med 
Vestberg foran demonstrerende den specielle aflastende gang. 
Nogle af hans kolleger har nemlig lidt hånligt kaldt hans terapi 
for „abegang“, da gangen godt kan minde lidt om gorillaernes 
måde at gå på.

Til min overraskelse kunne jeg konstatere, at gangterapien 
virkede – lammelserne og smerten aftog, når jeg gik som be-
skrevet. Hvis jeg tog et par normale skridt, kom smerten som 
knive, der skar fra ryggen og ned i benene. Jeg tog optimistisk 
derfra og gik “abegang” derhjemme.

Det gik langsomt fremad den første måned, men i anden 
måned skete ingen fremskridt. Jeg måtte konstatere, at det 
for mig kun var muligt at gå sig fra halvdelen af smerterne.

Kassekredit mod smerter
Smerterne og lammelserne var for kraftige til, at jeg kunne 
acceptere bemærkningen: „det må du lære at leve med“. Smer-
testillende medicin ville jeg ikke tage pga. bivirkningerne. 
Jeg måtte gøre noget andet, og gik så i banken og fik en stor 
kassekredit. Da det blev oplyst, at den skulle bruges til at 
blive smertefri, så bankmanden undrende på mig. Han troede 
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sandsynligvis, den skulle bruges til en ny bil. Med disse penge i 
hånden gik jeg ud i verden for at få smerterne og lammelserne 
væk. Hjælpen kom fra alternative eksperter, og jeg konstate-
rede ved vejs ende, at det var de bedste penge, jeg nogensinde 
havde givet ud. 

De fleste eksperter, jeg mødte, var overbeviste om, at netop 
deres terapi kunne helbrede mig. Ingen behandlingsform kunne 
dog enkeltvis helbrede, men tilsammen virkede de. Der var 
efter hver behandling et tydeligt fald i smerter og andre symp-
tomer. De alternative var altid begejstrede for deres teknikker 
og viste langt større omsorg for patienten end det etablerede 
sundhedssystem. Dette gav optimisme.

Holismen helbredte
De alternative behandlere påvirkede krop og sjæl på mange 
felter. De så ikke en diskusprolaps og smerter som et isoleret 
problem, men som et resultat af flere årsager. 

Efter Vestberg besøgte jeg fysioterapeut Elise Pedersen, der 
ud over den almindelige fysioterapi præsenterede forskellige 
massageteknikker, zoneterapi, ernæringslære og kinesiologi. 
Hun interesserede sig for helheden (holisme) og turde tage en 
ansvarlig dialog med patienten. Hos hende mødte jeg et ægte 
holistisk tænkende menneske. “Du er stiv af syre”, var en af 
hendes første kommentarer. Under afsnittet om syre/baseba-
lancen forklares dette nærmere.

Et ophold hos Julia Vøldan kort tid efter halverede igen 
smerterne. Den sidste fjerdedel blev klaret af alle mulige andre 
teknikker i forening. 

Afspændingsbehandling samt op- og afspændende øvelser 
på hold hos afspændingspædagog Kirsten Vithus havde en me-
get gavnlig effekt. Hendes første massagebehandling fjernede 
således voldsomme kramper i benene.

Anne Strårup lærte mig den grundlæggende ernærings-
lære og kinesiologi. Kinesiologi-uddannelsen videreførtes hos 
„Kinesio logi skolen i Vejle“, „Den danske Kinesiologiskole“, 
„Dansk pædagogisk Kinesiologiskole“ og hos flere udenlandske 
instruktører.

Ernæringseksperterne Frede Damgaard og Suzette van 
Hauen-Drucker gav viden og inspiration fra sig. Claus Lunds-
gaard og overlæge Cresten Mandal præsenterede de rigtige 
stole og siddestillinger osv.  
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Efterhånden udviklede det sig til en „brain storming“, hvor 
alle mulige teorier og teknikker kom frem på lystavlen.

Smerterne motiverede mig til at afprøve det hele. Fordi jeg 
sagde nej til smertestillende medicin, gav kroppen selv ved 
smerteforandring besked på, hvad der var godt og dårligt for 
ryggen.

Jeg erfarede på denne måde, at ryggen ikke er en selv-
stændig fungerende anatomisk enhed, men påvirket af krop 
og psyke.

Ved hjælp af kinesiologien testede jeg kropsholdninger og 
føde m.m., og fik på denne måde kroppen til at synliggøre den 
naturlige balance – fysisk, kemisk og psykisk. Gennem talrige 
testforsøg fandt jeg nye årsager til rygsmerter og ubalancer i 
kroppen. Som brikker i et puslespil tegnede erfaring og viden 
et klart billede af de væsentlige årsager til en dårlig ryg. På 
denne måde slap jeg af med rygsmerterne. 

To gange fik jeg en diskusprolaps. Hver gang med frygtelige 
smerter til følge. Første gang blev jeg opereret – anden gang 
blev jeg klogere.

Fra vennehjælp til rygkurser
Det rygtedes, at jeg var blevet rask. En dag kom en tidligere 
kollega til mig og sagde: „Vil du hjælpe mig? Jeg har stærke 
smerter i ryg og knæ. Kiropraktoren tør ikke røre ved mig mere. 
Han siger, at jeg kan få en diskusprolaps, hvad øjeblik det skal 
være“. Jeg gav ham to timers undervisning. En måned efter var 
de værste smerter væk og efter 3 måneder var han symptomfri. 
Et halvt år efter gravede han sin have og har siden ikke haft 
problemer med sin ryg. Flere kom og blev hjulpet på samme 
måde. Det gav blod på tanden. 

 Min behandling bestod blot af demonstrationer i kropsbrug 
samt et lille foredrag, der beskrev, hvad jeg selv havde gjort, 
og hvad jeg ville anbefale vedkommende ud fra erkendte symp-
tomer. I erkendelse af at denne behandling faktisk var mere 
velegnet som folkeoplysning, tilbød jeg min rygundervisning i 
form af 3 foredragsaftener med demonstrationer til FOF i Køge 
og Roskilde. Det gik strygende i Køge. Deltagerne anbefalede 
foredragene til andre, så de blev gentaget hver måned i hele 
første sæson.

I Roskilde måtte jeg straks ved mit første møde med lederen 
gå i gang.
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“Du kommer som sendt fra himlen”, sagde Jacob Thielsen, 
“det er lige før, jeg lægger mig syg af rygsmerter”. Jeg anbefa-
lede en ny stol og viste den rigtige siddestilling. Da jeg besøgte 
ham nogle dage efter, var smerten i lænden helt væk, men der 
var stadig en smerte mellem skulderbladene. Da jeg skulle 
mærke på smertestedet, medens han sad ved sit skrivebord, 
kom jeg til at kigge på en moderne kunstreproduktion på 
væggen, som han sad over for. I samme øjeblik fór et voldsomt 
smer te stik ned i mit venstre ben. Når det sker, ved jeg, at noget 
negativt påvirker mig. Personligt var jeg lige kommet op over 
smertegrænsen. Den mindste ekstra spænding af rygmusklerne 
kunne derfor presse prolapsen mod nerven. Billedet med den 
negative udstråling viste et forpint ansigt med noget, der lig-
nede skudhuller. Det blev herefter testet kinesio logisk. Alle der 
så på det, tabte muskelkraft, så aftenskolederen rev det ned 
og skulle lige til at smide det i papirkurven. „Stop lige”, sagde 
jeg, “det kan måske bruges til demonstration af påvirkning fra 
negativ kunst”. Det blev det første billede i min “kunstsamling”, 
der demonstreres på kunstkurserne, der senere opstod som en 
del af kursusvirksomheden.

I den forbindelse må jeg hver gang konstatere, at nogle 
deltagere får smerter af det rædselsfulde ansigt fra Roskilde, 
men de forsvinder igen, når et modsvarende positivt billede 
sættes op på staffeliet.

Hver gang jeg starter et rygkursus i Roskilde indleder aften-
skolelederen med denne beretning. Jeg kan se tvivlen i nogle af 
deltagernes øjne, men efter kurset har man erfaret, at uforstå-
elige smerter kan forklares og fjernes. Beretningen er for øvrigt 
gengivet udførligere i Berlingske Tidende 11. december 1995. 

Sygdom og smerter er en     
personlig udfordring
Efter at have holdt rygkurser for mange tusinde med vellykkede 
resultater, præsenteres “den holistiske rygplejestrategi” nu i 
bogform. Brug den inden du kommer slemt til skade. 

I dag ved jeg, hvorfor det gik galt med mig selv. Det kunne 
ingen læger give svaret på, selv om jeg ofte spurgte. Interessant 
er det også at erfare, at pionerlægerne Mandal og Vestberg, 
hvis arbejde omtales senere, selv skulle pådrage sig en alvorlig 
rygskade og stærke smerter, før de kom frem til deres helbre-
dende strategier til fjernelse af rygsmerter.
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Gang på gang har jeg erfaret, at kreative mennesker, der 
rammes af smerter, bruger deres opfindsomhed til at finde 
løsninger, som kan fjerne smerterne. Kreative mennesker kan 
se nye muligheder og hurtigt omstille sig til en anden levevis. 
De bliver derfor hurtigere raske og smertefri. Mine personlige 
smerter har også udviklet kreativiteten og som sidegevinst givet 
større livsindsigt og et rigere liv, jeg ikke ville være foruden, 
men jeg siger dog:

   „Jeg ville ønske,    
  at man kunne blive klogere   
 – uden først at få en skade!”
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2. Den holistiske    
  sundhedstrekant
Holisme er en betragtningsmåde, der indebærer et 
helhedssyn på et fænomen. Både planter og mennesker 
skal vurderes og behandles holistisk. Find den egentlige 
årsag til smerter og sig nej til symptombehandling.

Man kan blive klog på sig selv ved at iagttage sine potteplanter. 
Vi har fx en stuelind, der er temmelig vanskelig at passe. Uba-
lancer viser sig ved misfarvning af bladene. Man skal reagere 
allerede, når det første blad misfarves. Hvis et blad bliver sort 
i spidsen, skyldes det for megen vanding. Bliver det gult, har 
planten fået for lidt vand. Det finder man ud af ved at stikke 
fingeren i jorden – så let er det at stille en diagnose. Samtidig 
vurderes andre faktorer som temperatur, lys og jordbund. Vi er 
opmærksomme på positive og negative faktorer i hele det miljø, 
planten lever i. Vi behandler med andre ord vore stueplanter 
holistisk, for at de kan overleve. 

Sig nej til symptombehandling!
Jeg har aldrig hørt om nogen, der klippede det første misfarvede 
blad af i den tro, at planten så igen var frisk. Man kan heller 
ikke få en kanyle med grøn farve til at sprøjte ind i stænglen for 
at ophæve misfarvningen. Enhver ved jo, at det er en uvirksom 
symptombehandling, og at planten efterhånden vil gå ud, hvis 
ikke den får den rigtige behandling.

Når det gælder mennesket, så behandles det oftest med 
symptombehandling – eller som et apparat, der skal have en 
ny reservedel.

Den, der har fået fjernet en diskusprolaps ved operation, 
ved, at lægerne normalt betragter prolapsen som en apparat-
fejl. Set fra denne synsvinkel er sygdomsproblemet løst, når 
prolapsen er bortopereret. Derfor sendes patienten hjem fra 
hospitalet uden en fyldestgørende forklaring på sygdommens 
opståen — og uden den nødvendige oplysning om, hvorledes 
ryggen skal behandles fremover.

Det er grunden til, at så mange i det traditionelle behand-
lingssystem aldrig kommer helt over diskusprolapsen  — og at 
mange endda gentager sygdommen i form af en ny prolaps.
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Tandlægerne derimod arbejder holistisk. De underviser i 
forebyggelse af tandskader. Er det alligevel gået galt, og man 
kommer med en tandpine, ender det sjældent med, at tanden 
trækkes ud, eller at der gives en smertestillende pille.

Syre/base-balancen i naturen – og i dig
Som biolog med speciale i økologi vil jeg gerne fremhæve, at ude 
i naturen er kemien i jordbunden i høj grad bestemmende for, 
hvilke vilde planter, der gror på et område. Dette er tydeligst 
i en bøgeskov ved forårstide. Når man kigger på skovbunden, 
ses det, at liljekonvaller og blå anemoner aldrig vokser samme 
steder. Det skyldes, at konvallen kræver en sur jordbund med 
en pH-værdi på 3,5-4,5, hvorimod den blå anemone behøver 
en basisk bund, med en pH-værdi på 7-8. Den hvide anemone 
vokser overalt, hvilket skyldes, at den tåler forskellige sur-
hedsgrader fra 4 til 8. Den blå anemones tolerancetærskel 
ligger inden for 1 pH-værdi, hvorimod den hvide kan klare 4 
pH-værdier

Surhedsgrader måles i pH-værdier fra 0-14. pH 7 er neutral, 
altså den værdi destilleret vand har. 0-7 er det sure område 
og 7-14 det basiske.

Er du en hvid eller en blå anemone?
Mennesker er lige så forskellige som planter. Nogle kan tåle at 
ryge, drikke, leve usundt – og alligevel blive 100 år. De svarer 
til den hvide anemone. Andre er lige så følsomme som den blå 
anemone, og de skal hele tiden være opmærksomme på, hvad 
deres krop udsættes for.

Den blå anemone og liljekonvallen er genetisk sårbare ty-
per, med en meget lille kemisk tolerance. Den hvide anemone 
er arvemæssigt mere tolerant og kan derfor overleve under 
forskellige forhold, hvilket også understreges af dens store 
udbredelse. Sådan er det også med os mennesker. Det, den ene 
kan tåle, kan fremkalde sygdom hos den anden.

Syge mennesker er ofte „blå anemoner“, og de bliver først 
raske, når det erkendes, at man skal holdes sig inden for sit 
toleranceområde.

Kosten bestemmer pH-værdien i kroppen 
I planteriget betyder en forkert surhedsgrad i jordbunden, 
at planten dør. Hos mennesket viser ubalancerne sig som 
sygdomme, der jo er første tegn på, at man er ved at „gå ud“. 
Kostens pH-værdi bestemmer i høj grad, om man bliver syg 
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eller sund. Menneskekroppens celler kræver en neutral pH-
værdi. I afsnittet om “syre/base-balancen” beskrives, hvordan 
man vælger mad og drikke.

Den holistiske sundhedstrekant
I skoven synliggøres miljøets påvirkninger tydeligt. Planterne 
fordeler sig på den jordbund, der passer bedst til deres kemi, 
og træerne tager form efter vinden osv. Konklusionen bliver, at 
alt kører efter naturens love, og at planterne formes af positive 
og negative miljøpåvirkninger i forhold til deres genetiske arv. 
“Holistisk smertebekæmpelse” bygger på en erkendelse af, at 
mennesket er en følsom organisme på lige fod med alt andet 
levende.

Når et menneske bliver ramt af sygdom og smerte, er det et 
detektivarbejde at finde årsagen – eller rettere sagt årsagerne. 

Den holistiske 
sundhedstrekant
for mennesket

HOLISTISK
UNDER-
SØGELSE

  DET ELEKTRISKE SYSTEM

KE
M

IE
N

STRUKTUREN

 PSYKEN
PH-indikatorpapir

Spyt: 6,5-7

Stik 
fingeren 
i jorden

TRADITIONEL
BEHANDLING
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Man skal søge på tre områder, der tilsammen kan betegnes 
som sundhedstrekanten: 
l	Kemien: alt, hvad vi spiser og drikker, indånder og kommer i 

berøring med.
l	Strukturen: kroppens stilling, specielt når vi arbejder, står, går, 

sidder og sover.
l	Psyken: nervesystemet og hjernen med alle informationer og 

programmer. 
l	I følge Østens verdensbillede skal “det elektriske system” med 

meridianer, akupunkturpunkter og chakraer tilføjes.
Det er min erfaring, at ubalance på et område giver “en plage”. 
Når livsstilen bringer to områder i ubalance, kan det ende 
med “sygdom”. Smerter er det synlige tegn på, at et eller flere 
områder er i ubalance. Mange mennesker lever i en tilstand 
midt mellem sundhed og sygdom. De tror, de er raske, fordi 
ubalancen ikke har medført sygefravær. En enkelt belastning 
kan dog udløse sygdom – eller med andre ord: “Liden tue kan 
vælte stort læs”. 
l	Hovedpine og rygsmerter er oftest et syndrom, d.v.s. en 

samling af ubalancer. Først når dette erkendes, forstår man 
helbredelsens vej. 

“Gør ikke skade” er et af skiltene på vejen. Derfor gives her kun 
uskadelige teknikker, der kan anvendes uden direkte vejled-
ning. Det værste, der kan ske, er faktisk, at teknikkerne ikke 
virker. Når det fx gælder den kemiske behandling, sker den 
gennem kosten, og ikke ved forskellige naturmediciner, som 
jeg godt kunne anbefale, men jeg gør det ikke, da de kan være 
vanskelige at kontrollere.

Jeg er meget forsigtig i mine forslag til behandling. Det bør 
læseren, der starter en selvbehandling, også være. Vurder din 
egen tilstand og gør kun, hvad den tillader. Når jeg fx i afsnit-
tet om „hovedpineprogrammet” anbefaler halsbøjninger, så må 
man selvfølgelig ikke foretage dem, hvis man har en diskus-
prolaps. Tænk selv, og vær klar over, at hvad du gør – også ud 
fra denne bog, sker på eget ansvar.

De fleste er blevet syge og smertelidende ved over en længere 
periode at leve forkert på de tre områder/sider i den holistiske 
sundhedstrekant. Modsat kan kroppen bringes til at regene-
rere sig selv, hvis den på alle områder påvirkes positivt. Man 
går på en måde baglæns gennem sin sygdomsudvikling mod 
den oprindelige sunde tilstand. Man fordriver det onde med 
det gode.
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Hvis de angivne teknikker undtagelsesvis medfører smer-
ter eller andre forstyrrelser, bør selvbehandlingen stoppe, da 
enkelte kan være allergiske mod selv almindelige fødemidler.

Selv om jeg tillægger den holistiske selvbehandling den 
største betydning, så priser jeg også vort højt udviklede sund-
hedssystem. I akutte situationer skal man ikke eksperimentere. 
Personlig er jeg lykkelig over, at min første alvorlige totale 
diskusprolaps kunne opereres bort, og hvis jeg får en betændt 
blindtarm, vil jeg ikke betænke mig på at få den fjernet. Hvis 
lægerne samtidig kunne fortælle mig, hvorfor blindtarmen var 
blevet dårlig – og hvordan jeg bør leve for eftertiden, så ville 
jeg være ekstra tilfreds.

Selv om mange sværger til det alternative, så skal det slås 
fast, at det altid er lægen, der skal stille diagnosen. Søg derfor 
altid læge ved sygdom og uforklarlige smerter! 
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3. Syre/base-balancen

Syredannende kost kan give smerter og degenerere 
ryggen. Syre svækker bindevævet og kan give gigt. Mål 
pH-værdien i dit spyt og se, om du er i farezonen. 

„Du er stiv af syre“ –
Da fysioterapeuten som tidligere nævnt kom med denne kon-
tante bemærkning til mig, blev jeg paf og bad om en uddybende 
forklaring. Faktisk troede jeg, at hun beskyldte mig for at være 
alkoholiker.

Jeg fik forklaret, at kosten påvirker syre/basebalancen i 
kroppen. Hvis kosten indeholder mere syre, end vi kan udskille, 
så deponeres syren i kroppen, hvilket er synligt. 

Jeg ville se beviser på hendes påstand. En dråbe urin på 
en pH-teststrimmel viste, at jeg faktisk tissede syre med en 
værdi på under 5. Selv om meget kom ud den vej, så skete der 
desuden en ophobning i kroppen. Det kunne man se på min 
rødlige hudfarve og lettere væskeansamlinger, der viste sig 
som en opspilet hud på hænder og i ansigt.

Der måtte være noget galt med min kost, hvilket jeg benæg-
tede, da jeg efter egen mening levede meget sundt. Allerede da 
jeg nævnte morgenmaden, blev den store synder fundet – frug-
tyoghurten. Den havde jeg spist de sidste 10 år hver morgen 
og ofte en portion om eftermiddagen, hvilket efter eget skøn 
er en halv liter pr. dag. 

Jeg troede, at det var sundt og vidste ikke, at yoghurten 
er meget syredannende. Jeg blev forledt til at spise yoghurt 
på grund af presseomtaler, der bl. a. fremhævede, at folk blev 
meget gamle i de egne, hvor yoghurt var en traditionel spise. 
Da yoghurtproduktionen i sin tid startede i Danmark var den 
slags reklameinformationer almindelige, og de blev illustreret 
med fotos af ungdommelige oldinge på over 100 år, hvis alder 
åbenart skyldtes den daglige indtagelse af yoghurt. I disse så-
kaldte sundhedsartikler gik man ikke af vejen for at tillægge 
yoghurt fantastiske egenskaber som fx livslang sundhed. 

Desværre er den industrielt fremstillede yoghurt anderledes 
og mere sur end den oprindelige. Derfor tilsætter man frugt 
– eller rettere sagt syltetøj med et højt sukkerindhold for at 
lokke yoghurten ned i de danske maver. Når sukker optages 
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i kroppen, dannes der syre, og dette i forbindelse med selve 
surmælksproduktet kan faktisk vælte kroppens syre/base-
balance.

Syre kan give gigt og smerter
Menneskekroppens celler kræver som tidligere nævnt en neu-
tral pH-værdi, for at de kan fungere optimalt. Det er nemt at 
undersøge pH-værdien næsten på celleplan. Man tager blot 
et stykke indikatorpapir og sætter en spytklat på det, da spyt 
er meget lig den væske, cellerne „svømmer“ i. Papiret farves i 
forhold til pH-værdien, og ved at sammenligne med farveska-
laen på æsken, får man straks et svar. På denne måde har jeg 
selv konstateret, at min pH-værdi i løbet af en uge steg en hel 
grad ved blot at udelade frugt-yoghurten. 

Ved at undersøge morgenspyt (før man har spist eller druk-
ket) over nogle dage, kan man faktisk ved hjælp af indikatorpa-
piret få en tidlig advarsel – og en mulig forklaring på, hvorfor 
man har ondt i ryggen.

Alle ved, at syren kan nedbryde kroppens stærkeste mate-
riale – tændernes emalje, men få er klar over, at syren også 
skader hele organismen. Syreoverskuddet sætter sig hovedsa-
gelig i bindevæv og muskler, men også i knoglerne skaber den 
sandsynligvis problemer.

 Knogleskørhed – især hos ældre kvinder – er en tiltagende 
lidelse, der måske kan forklares på denne måde, da syren jo er 
kalkrøvende. Syreoverskud i kroppen er efter mine erfaringer 
en væsentlig årsag til ryglidelser og reumatiske sygdomme.

Hvis der er for meget syre i kroppen, føler man sig stiv i 
muskler og led. Syren giver spændte muskler med hæmmet 
blodgennemstrømning. Herved forkortes musklerne, så senerne 
bliver for stramme og kropsformen forandres. Dette giver et 
øget slid i led med følger som slidgigt og smerter. Den onde 
cirkel forstærkes med syreaflejringer i bindevævet. Herved kan 
hævede led og svækket immunforsvar skabe en gigttilstand.

Personlig oplevede jeg, at udeladelsen af frugtyoghurten fik 
pH-værdien til at stige 1 grad i retning mod det neutrale på en 
uge. Samtidig blev smerterne mindre – specielt om morgenen.

Rygkursisterne er stive af syre
På rygkurserne konfronterer jeg straks deltagerne med deres 
egen kemi. Alle må sætte en klat spyt på pH-papiret, med test-
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området 5,4-7. Når farven på strimlen afslører pH-værdien, 
kommer „sandhedens øjeblik“. 6,5-7 er normalområdet. Ligger 
man under 6,5, er der for meget syre i kroppen. De, der er “for 
sure”, bliver herefter stillet op på en række foran det øvrige 
publikum til iagttagelse. Herved synliggøres det, at for megen 
syre ofte giver bestemte kropslige udtryk.

Syretegn: Fælles for alle er en rød-lilla hudfarve som 
den, der ses på en portvinsnæse. Nogle steder kan syrefarven 
træde kraftigere frem – fx på knoerne, der også ofte er røde 
efter en fest.

De fleste har også opsvulmet hudvæv, så rynker ikke ses. 
Det skyldes, at kroppens forsvar mod syren er en forøgelse af 
væskemængden, så syren fortyndes. De virker „pumpede“ og 
lider ofte af væskeansamlinger forskellige steder i kroppen.

Frisk kulør og nul rynker betragtes af de fleste som et sund-
hedstegn, og folk bliver som regel forbavsede over, at dette er 
et tegn på syre.

Når syrekoncentrationen ikke længere kan sænkes ved øget 
væskemængde i kroppen, lægges den i depoter i bindevævet, 
hvorved egentlige gigttilstande opstår i leddene. Herefter 
forsvinder væskeansamlingerne, og huden bliver rynket.

Syre degenererer ryggen 
og giver kroniske smerter
Når kropsvæsken øges, kommer der også problemer med led-
væsken. Specielt i ryggen kan opsvulmningen betyde, at plads-
forholdene bliver trange, så der trykkes på nerver og væv. Det 
er specielt det, der udløser morgensmerte og -stivhed.

Omkring bruskskiverne og især efter et operativt indgreb 
kan der opstå en inflammation – hævelse og tilstrømning af 
hvide blodlegemer, der kan minde om en betændelsestilstand. 
Inflammationen kan trykke så meget på nervevævet, at den 
gavnlige virkning af diskusprolaps-operationen ophæves. Dette 
kan være forklaringen på, at mange efter en operation må døje 
med såkaldt “betændelse” og “arvæv”.

Det er min erfaring, at disse gener forsvinder eller aftager, 
hvis syreoverskuddet fjernes, og musklerne afspændes med 
forskellige teknikker.

Afspændte muskler er en forudsætning for, at kroppen kan 
heles på normal vis. Muskelinfiltrationer og myoser fremmes 
også af syreoverskud.
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Syre gør bindevævet slapt og skørt
Bindevæv består af elastiske fibre, der holder knogler, væv og 
organer sammen og på plads. Bindevævet er som væv mindst 
livsvigtigt og bliver derfor det sted, hvor syren fortrinsvis hen-
lægges. Det bliver herved skørt og slapt. 

Bruskskiverne mellem ryghvirvlerne er det bindevæv i krop-
pen, som bliver udsat for størst belastning. Når syre aflejres i 
bruskskiverne, bliver de skøre og degenererer lettere. Når de 
herudover gives en forkert fysisk belastning ved uheld eller 
forkerte arbejdsstillinger, kan de danne prolapser (udposnin-
ger), der trykker på nerverne. Syren bevirker ganske enkelt, 
at bruskskiverne ikke kan modstå det enorme tryk, som de 
udsættes for.

Syre og forkert fordøjelse giver 
„hængebug“

lever 
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livmoder 
blære 
endetarm
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Syre giver „hængebug“ og ændrer på kropsholdningen
Tarmkrøset, der holder tarmene på plads, bliver slapt, så 
tarmene synker ned og laver „en hængebug“. Tarmene tryk-
ker herved på de store vener fra benene, så disse blokeres og 
fremmer dannelsen af åreknuder og hæmorroider. Desuden 
kan der også komme problemer med livmoder og blære, når 
tarmene trykker nedad. Nedsunken livmoder kan således også 
skyldes syre.

Tyktarmens vandrette del kommer til at hænge ned i en 
bue, hvilket gør det vanskeligt for maden at passere – derved 
kan der fremkomme forstoppelse.

Når tarmene vælter ned og frem, ændres kroppens tyng-
depunkt, som var man gravid. For at holde balancen lægges 

Forkert ernæring ændrer 
holdningen

Harmonisk kropsform 
med vægten midt under 
foden giver naturlig ryg-
søjleform.

Svagt fordøjelsessystem 
udvikler „ballonmave”. 
Vægten lægges på hæ-
lene, og lændesvajet 
forøges.

Slappe tarme og musk-
ler samt vægten på hæ-
lene øger bøjningen af 
rygsøjlen.

1. stadie  2. stadie

SUND KROP
naturlig holdning

SYREFULD KROP
„hængebugsholdning“
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vægten over på hælene, derved skabes et større lændesvaj, og 
hovedet skydes frem. På den måde kan syreoverskud ændre 
på rygsøjlens form, så den bliver unaturlig og degenereres med 
smerter til følge.

 Det kan tage flere år at fylde kroppen med syre. I takt her-
med svulmer kroppen op, og folk får store runde ansigter (1. 
stadie). I lidelsens slutfase krystalliserer syren sig i leddene, 
og kroppen svinder ind. De, der således er stive af syre, bliver 
„indtørrede“ og meget rynkede (2. stadie). Alle faser ses blandt 
mine rygkursister.

Du kan selv neutralisere syren
SYRE + BASE = SALT + VAND

Dette er en elementær sandhed i kemilokalet, men de samme 
regler gælder i kroppen. Når man kan spise sig til syreophob-
ning i kroppen, så kan kosten også bruges til at neutralisere 
syren. Hvis der spises en basedannende kost, sker der en neu-
tralisering og udrensning. Kropssyren kommer ud med urinen 
som salt + vand.

Så enkelt er det i teorien, men mange har vanskeligheder 
med at udvælge de basiske fødevarer, også fordi ernæringseks-
perter ofte kommer med forskellige forslag. Som hovedregel 
kan man dog sige: 

Spis rodfrugter og 
indtag ikke sødt og surt!

Julia Vøldan og syre/base-balancen
I min søgen efter smertefrihed kom jeg ret hurtigt til Julia Vøl-
dans helsehjem i Jyderup. Det blev en rigtig afvænningskur. 
Jeg kom om aftenen og opdagede til min forskrækkelse, at alle 
var lagt i seng kl. 20. Den bedste søvn får man nemlig før kl. 
24, og det er specielt vigtigt, hvis man har kræft, som mange 
af kursisterne havde.

Morgenmaden blev mit første chok. Den bestod hovedsagelig 
af varm kartoffelgrød. Det var ikke den kartoffelmos, jeg var 
vant til. Kartoflerne blev skåret i terninger og kogt med snit-
tede løg i forholdet 3:1. Det hele blev efter kogningen moset i 
kogevandet, og det udgjorde sammen med et grønt drys den 
færdige kartoffelgrød. Jeg var næsten ved at brække mig under 
indtagelsen af denne sundhedskost. Eneste ekstra tilbehør 




