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Forord og følgebrev til vedlagte ”Sygdomshistorie i en nøddeskal (historisk oversigt)” 

I den historiske oversigt over udviklingen på sygdomsområdet i Danmark såvel som andre lande 

behandles forskellige, væsentlige emner op gennem tiden. 

 

Langt er Danmark kommet med information og bestemmelser på områder som rygning og alkohol. 

Momsen er væk på naturbehandlingerne, og supervisionspligten mellem læger og akupunktører er 

ophørt. 

 

Skiftende sundhedsministre fra Ester Larsen over Birthe Weiss, Carsten Koch og Arne Rolighed til 

nuværende Lars Løkke Rasmussen har alle været forhindret i at opfylde befolkningens ønsker om 

overgang til frit valg på sundhedsområdet. 

 

Medicinalindustrien, som besidder den egentlige magt ifølge bogen ”Medicinens Mafia” af lægen 

Guylaine Lanctôt, er den væsentligste årsag til, at ministre, Folketing og Lægeforening tøver med at 

følge befolkningens ønsker om frit valg. 

 

Der er jo ingen penge i kamillete og lignende! 

 

Sidste katastrofale tilbageskridt for folkesundheden er EU’s lovgivning på kosttilskudsområdet, 

som oven i købet fortolkes ekstra restriktivt af den danske regering. 

 

Opfordringerne har været mangfoldige fra Forebyggelses- og Patientrådets, FPR’s, side i retning af 

at lytte til befolkningens ønsker om demokrati også på sundhedsområdet, hvilket netop vil være 

ganske i pagt med skiftende regeringers tydeligt udtalte politik om at lytte til befolkningens ønsker. 

 

FPR barslede medio 2004 med et oplæg til et nyt, besparende, demokratisk sundhedssystem med 

frit valg mellem naturbehandlinger og etablerede farmaceutiske behandlinger. 

 

Forskningsprincipperne på sundhedsområdet og kræftbehandlingerne samt debatten derom set i 

lyset af de tusinder af dødsfald og klager især på sidstnævnte område, taler sit alt for tydelige sprog 

om behov for påtrængende strukturændringer. 

 

Vi håber at nærværende sygdomshistories alvor kan være med til at ændre indstillingen hos de 

forskellige kompetenceindehavende instanser. 

God læselyst. 

 

De bedste hilsener 

 
Lars Mikkelsen og Louis Montana 
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Bilag 2: Breuss’s arbejder 

Bilag 3: Forslag til nyt sundhedssystem 
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Forebyggelses- og Patientrådet 
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Sygdomshistorie i en nøddeskal i uddragSygdomshistorie i en nøddeskal i uddragSygdomshistorie i en nøddeskal i uddragSygdomshistorie i en nøddeskal i uddrag     
 
Denne historiske oversigt fremstilles på en måde, så de enkelte afsnit af en vis størrelse 
får egen overskrift og bliver nummereret. 
Hændelserne præsenteres, så vidt det er muligt i kronologisk orden. 
 
Indholdsfortegnelse: 

1. Kødspisning giver sygdom 
2. Diabetes 
3. Radium og kirurgi uanvendelig ved kræft 
4. Fejletikettering dræber 5.000 personer 
5. Lev kødfrit, anbefalede læge Mikkel Hindhede 
6. DES blev udviklet i USA og ca.3 mio. børn blev skadet 
7. Medicinalindustrien chikanerede Loffler 
8. Japanske dødseksperimenter under 2. Verdenskrig 
9. Gerson fik forbud mod at praktisere 
10. Radiumstråler giver penge i kassen 
11. Rockefeller forbyder naturmedicin i Kina 
12. Effektive kræftmidler medfører sagsanlæg i Frankrig 
13. Uden konventionel kræftbehandling lever du 4 gange så længe 
14. Kræftforskning på afveje 
15. Chilenske læger myrdet af CIA og medicinalindustrien 
16. Aerosolspray dræbte 3.500 personer 
17. Lægestrejke øger overlevelsen 
18. 1 kapsel kloromycin kan ødelægge knoglemarven eller give leukæmi 
19. Medicinsk ”filantropi” 
20. Ciba Geigy trækker diabetesmidlet Phenformin tilbage 
21. Også amerikansk lægevidenskab savner dokumentation 
22. Medicinalfirmaer bag mordforsøg i Italien 
23. Dr. Barnards 1. hjertetransplantation 
24. Dødsfald grundet aerosoler imod astma 
25. WHO’s liste over kun 26 nødvendige farmaceutika 
26. Breuss har helbredt 40.000 med øko-saft og urtete 
27. 1182 dødsfald grundet Ciba Geigys ledbetændelsesmediciner 
28. ”Mirakelmidlet Oxychinol” (Entero-Vioform) 
29. Ryke Geerd Hamers 10.000 kræfttilfælde 
30. Korrupte tyske politikere 
31. AIDS opstået i et laboratorium 
32. Mikrobølgeovne skader helbredet 
33. Nordkarelen-undersøgelsen 
34. Föllinge-undersøgelsen 
35. Fluor som sygdomsforvolder 
36. Hvem kæmper mod kræften? 
37. Alternativ kræftkongres i Sydney i 1994 
38. Cuba er gået over til naturmedicin 
39. Amerikansk bivirknings- og fejlbehandlingsstatistik 
40. Medicinalindustriens kæmpelønninger og fantastiske overskud 
41. EU’s Kosttilskudsdirektiv 
42. Hvem bruger naturmedicin i 2006? 
43. Den helbredsmæssige situation i Danmark er kaotisk 
44. Uddrag af spørgsmål m.m. fra Lichtenbergs bog 
45. Mobiltelefoni gør dig senil 
46. Vigtige nyere bøger om kræft 
47. Afslutning 
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Forebyggelses- og Patientrådet 
Maj 2007 

 
 
Sygdomshistorie i en nøddeskal i uddrag      
 
For 10.000’er af år siden benyttedes kun naturmedicin (ved sygdom) 
460 – 370 f. Kr. levede Hippokrates, som regnes for lægekunstens og den medicinske forsknings 
grundlægger. 
Den vigtigste opgave er at understøtte naturens egen helbredende kraft, sagde han. Al sygdom 
kommer af mad og drikke, var en anden udtalelse. 
For 2000 år siden levede romerne næsten vegetarisk. De spiste kun kød ved festlige lejligheder. 
Naturmedicinen florerede. 
I det 7. århundrede opstod det første selvstændige apotek i Bagdad. 
For 1000 år siden benyttedes stadig kun naturmedicin under sygdom. Selvsamme naturmedicin 
har EU næsten forbudt med sit kosttilskudsdirektiv. 
1536 etableredes det første selvstændige apotek i Danmark. 
1540 første ”kloge kone” brændt på bålet i Stege af læger og præster. 
1551 kendt fransk læge ordinerer tobak mod sygdom. 
1693 sidste ”kloge kone” brændt på bålet i Danmark. I alt blev der brændt ca. 1000 ”kloge koner” 
på bålet i Danmark. 
20. maj 1747 beviser den skotske flådelæge James Lind ved forsøg, at C-vitamin forhindrer 
skørbug. Der skulle gå 125 år inden almindelig anvendelse af denne fantastiske opdagelse i den 
engelske handelsmarine. 
1755 – 1843 levede homøopatiens fader Samuel Hahnemann. 
1861 Gynækolog i Wien Ignaz Semmelweis skrev: ”Barselsfeberens Ætiologi og Profylakse”. Han 
vaskede hænder mellem obduktion og fødselshjælp. Hans medlæger udtalte: ”En akademiker er 
ren i sig selv”. Semmelweis reducerede dødeligheden for fødende kvinder med 90 %, men der gik 
20 år inden metoden blev almindeligt anvendt. 
1873 – 1956 Syre-base-balancens opfinder, Ragnar Berg. 
1881 – 1959 Max Gerson, tysk læge, påstod at han med grønsagssaft, vitaminer, mineraler, 
enzymer og kaffeklyster havde helbredt 50% af sine kræftpatienter (90% af dem var i 
terminalstadiet). 
I 1890’erne udtalte flere kræftlæger ifølge H.W.Anderschous bog  ”KRÆFT – Dens Årsager, 
Forebyggelse og Helbredelse” fra 1924, at kræften ikke kan helbredes med kirurgi eller 
strålebehandling. 
1910 udtaler en af Englands største kirurger Dr. Alfred Pearce Gould: ”Kræft er ikke en sygdom, 
der angriber organismen udefra”;  og videre ”Der findes helbredelse for kræft ad anden vej end ved 
operation”(1). 
 
1. Kødspisning giver sygdom. 
1918 udtaler Professor Israel Holmgren, Serafimerlazarettet i  Stockholm, følgende under en 
kongres omtalt i Svenska Journalen den 22. sept. 
”Vi har set, at kød er uheldigt for nervøse og for nervesygdomme, at det er gift ved lever-, 
hjertesygdomme og højt blodtryk, hvordan kødspisning bidrager til at udvikle højt blodtryk og 
dermed sammenhængende sygdomme i hjerte og blodkar, og derved gør folk tidligt gamle. Det er 
således tydeligt, at kød har giftvirkning på kroppen, og at stærk kødspisning bestemt kan siges at 
være skadelig” (1). 
 
Argentina er landet med de fleste tilfælde af mavekræft. Det har også verdens højeste forbrug af 
oksekød.  
Mennesketarmen er så lang, at kødet når at rådne, inden det omsættes – rovdyrtarme er korte. 
 
2. Diabetes. 
I 1920’erne var diabetes en relativt sjælden sygdom. 
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Da kommerciel masseproduktion af insulin takket være Banting, Best og Collip kom i gang, steg 
antallet af tilfælde, og tallet stiger stadig (2). 
I 1922 udtaler den velkendte kræftkirurg Dr. Samson Handley på side 198 i sit værk, Kræft i 
Brystet: ”Litteraturen om kræftbehandling indeholder ikke én eneste kendsgerning, som der ikke 
kan findes en parallel til mellem historier om ubehandlede kræfttilfælde” (1). 
I oktober 1923 stod der i British Medical Journal:  
”Kan der være nogen tvivl om, at kniven i mange henseender er en uhyggelig fejltagelse 
ved kræft?”(1). 
 
3. Radium og kirurgi uanvendelig ved kræft. 
I August 1930 sagde dr. A. H. Burges, professor i klinisk kirurgi ved Victoria hospitalet, 
Manchester, England, følgende i den canadiske klub i Winnipeg, Canada: ”Radium og operation er 
ikke helbredelsesmidler. At helbrede betyder at gengive den angrebne del dens normale funktion, 
og det gør hverken radium eller operation” (1). 
 
4. Fejletikettering dræber 5.000 personer. 
Lige før Hoover-depressionen anbragte Roosevelt i Det Hvide Hus, var den republikanske 
administration selv skyldig i beskyttelse af ejeren af en stor medicinkoncern, der dræbte 5.000 
mennesker med en fejletiketteret ekstrakt af Jamaica-ingefær (2). 
 
Under Rooseveltstyret blev et halvt dusin forvaltninger, blandt disse FDA (Food & Drug 
Administration = Sundhedsstyrelsen) (2), lagt i hænderne på Rockefeller-medicintrusten, så den 
kunne gøre, hvad den ville med dem. 
 
5. Lev kødfrit - anbefalede læge Mikkel Hindhede.  
1936 skrev læge Mikkel Hindhede (1862 – 1945) sin berømte bog ”Fuldkommen Sundhed og vejen 
dertil”. 
Hindhede havde stor betydning for Danmark under 1. Verdenskrig, hvor han var rådgiver for 
regeringen. Han manede til kødfri levevis. Han stod for den danske rationeringsordning og fik 
produktionen af kød meget ned. Samtidig faldt dødsraten i Danmark. Han udtalte endvidere: 
”Sunde mennesker er en håbløst dårlig forretning” - ”Luk samtlige apoteker, så falder 
dødeligheden”, hævdede han også. 
 
6. I 1939 blev Diethylstilboestrol, DES, udviklet i USA. 
I årene efter fik 6 mio. kvinder antagelig ca. 3 mio. defekte børn. Nogle af mødrene udviklede 
endvidere kræft af midlet (2). 
 
7. Medicinalindustrien chikanerede Loffler. 
Charles Lyman Loffler, M.D., en af de mange læger, som medicinmagten konstant har været på 
nakken af, fordi han har fordømt den almindelige kræftterapi som værende den svindel, den er, har 
sagt: ”Lige siden styret inden for medicin blev overtaget af kvaksalvere og medicinske gangstere, 
idet disse kom til roret inden for American Medical Association, AMA, er denne organisation blevet 
en af de modbydeligste svindelorganisationer i landet” (2). 
 
8. Japanske dødseksperimenter under 2. Verdenskrig. 
I 1940’erne eksperimenterede japanerne med 3.000 mennesker, inklusive USA-krigsfanger, og det 
var eksperimenter med dødelig udgang. Det drejede sig om afprøvning af biologiske krigsmidler, 
og USA’s militære ledelse aftalte i hemmelighed med japanerne, at man skulle skjule disse 
eksperimenter. Informationerne er fra ”Bulletin of the Atomic Scientists”. 
Eksperimenterne drejede sig om pestsmittestof, antrax og koppesmitte. Japanerne dræbte på 
andre måder, som fx ved bestråling, forgiftning, ved at pumpe ofrene fulde af hesteblod eller ved at 
skære dem op, mens de endnu var i live” (2). 
 
Nærved 90 mio. dyr pr. år torteres til døde alene i USA – 34 mio. af den farmaceutiske 
industri (2). 
 
9. Gerson fik forbud mod at praktisere. 



Side 4 af 14 

1946 indbød USA’s Senat den kendte tyske læge og diætist, Max Gerson, til nogle høringer vedr. 
autorisation af bevillinger til kræftforskning. Gerson præsenterede 4 helbredte, kræftfrie 
mennesker, hvilket imponerede senatskomitéen. Af den grund annulleredes fem år senere hans 
tilladelse til at praktisere ved alle hospitaler i New York. Ingen medicinske tidsskrifter ville af den 
grund herefter offentliggøre hans arbejder (8). 
 
10. Radiumstråler giver penge i kassen. 
Henimod 1940’ernes slutning skrev Morris Bealle i bogen, ”The Drug Story”, følgende: 
”Da prisen på radium er steget 1000% efter at en foretagsom medicinforretningsmand fik det 
indfald at bruge stoffet på cancerofre, er der nu alt for mange penge bundet i radium til, at de, der 
ejer det, vil opgive den unyttige kræftbehandlingsidé uden kamp. Og eftersom  kræftofre, før de 
dør, hjælper med til  at fremme medikamentmarkedet, vil medicintrusten ikke overlade det til den 
naturterapeutiske metode at behandle kræft uden en lignende kamp til døden”. Videre udtaler 
Morris Bealle: ”Det er også en kendsgerning, at efter bestråling (røntgen eller radium) kommer der 
ekstreme smerter, hvorved injektioner i store doser af smertestillende midler bliver nødvendige. 
Det er derfor, medicinpropagandaen anbefaler strålebehandling i tilknytning til kirurgi” (2). 
 
11. Rockefeller forbyder naturmedicin i Kina. 
I 1952 havde Rockefeller-Fonden, ”China Medical Board”, investeret 45 mio.$ i ”westernizing” 
(vestliggørelse) af kinesisk medicin, videnskab og uddannelse. De medicinske fakulteter i Kina fik 
besked om, at hvis de ønskede at få del i Rockefellers rundhåndethed, gjorde de bedst i at 
overbevise 500 mio. kinesere om, at de burde smide deres sikre, nyttige og virksomme, men billige 
urtemediciner i affaldsspanden. De medikamenter af naturlig oprindelse, som deres barfodslæger 
brugte, og som havde bevist gennem århundreder, hvad de var værd, skulle væk. I stedet for 
skulle kineserne have dyre kræftfremkaldende og fosterskadende ”mirakel”-medikamenter, made 
in USA (2). 
 
Det bør naturligvis ikke glemmes, at både Rockefeller jun- og sen. blev meget gamle, da de 
selv udelukkende anvendte homøopati. 
 
12. Brug af effektive kræftmidler medfører sagsanlæg i Frankrig. 
Biologen Gaston Naessens udviklede i Frankrig i 1950’erne en række effektive midler mod cancer, 
først GN-24 og dernæst Anablast. De viste særdeles gode resultater, hvilket satte myndighederne i 
alarmberedskab og fik dem til at anlægge sag. Han måtte holde op med at behandle sine patienter 
til trods for de usædvanligt gode resultater. I 1964 emigrerede han til Canada. Her udviklede han et 
nyt middel mod cancer, 714-X. Det blev også en succes og førte i 1989 til en retssag med store 
avisoverskrifter. Patienter fra hele verden mødte op for at bevidne, at hans behandling havde haft 
gode resultater. Herefter kunne myndighederne ikke få ham dømt. 
 
Lige meget hvilket land det drejer sig om, så er det etablerede medicinske systems taktik 
den samme, nemlig at sætte en stopper for behandlinger, der har vist sig effektive over for 
cancer. Storfinansen og de multinationale selskaber er uden grænser og udnytter alle (7). 
 
13. Uden konventionel kræftbehandling lever du 4 gange så længe 
1955 præsenterede dr. Hardin Jones, professor i medicinsk fysik og fysiologi ved Berkeley 
Universitetet, Californien, sin afhandling om undersøgelser foretaget gennem 25 år i ”Transactions 
of the New York Academy of Sciences”. Konklusionen var, at mennesker, der afslog behandling for 
kræft, levede gennemsnitligt 12½ år. De, der accepterede at få kirurgisk behandling, havde en 
gennemsnits-overlevelsestid på kun 3 år. Der er ikke skygge af tvivl om, at radikal-kirurgi på 
kræftpatienter gør mere skade end gavn (2). 
 
I 1962 blev Tysklands Thalidomide (Contergan) trukket tilbage fra markederne.  
På det tidspunkt havde produktet været årsag til mindst 10.000 misdannede børn. 
 
14. Kræftforskning på afveje. 
I ”The Cancer Conspiracy” (kræftsammensværgelsen) af dr. Robert E. Netterberg og Robert T. 
Taylor, Pinnacle Books, New York, står: ”De styrede forskningsprogrammer og andre aktiviteter 



Side 5 af 14 

under ”Det  Nationale Kræftinstitut” har på skandaløs vis virket skadelige i stedet for gavnlige i 
kampen mod kræft, til trods for de milliarder af dollars, der er givet ud. De traditionelle 
kræftbehandlere lukker af for nye fremgangsmåder og ideer” (2). 
 
15. Chilenske læger myrdet af CIA og medicinalindustrien. 
I 1972 udnævnte præsident Allende en medicinsk kommission, der konkluderede, at kun et par 
dusin medikamenter var af påviselig værdi, og derfor var tilstrækkelige.  
Ved CIA’s hjælp kom juntaen til roret, og de ”sparsommelige” læger blev alle myrdet, hvilket gav fri 
adgang for USA’s medicinalindustri (2). 
 
16. Aerosolspray dræbte 3.500 personer. 
I 1972 opdagede Dr. Paul D. Stolley ved John Hopkins Hospital, at en aerosolspray, Isoproterenol, 
emballeret i England, var ansvarlig for den mystiske epidemi, der i 60’erne over hele verden havde 
dræbt ikke færre end 3.500 astmapatienter (2). 
 
17. Lægestrejker øger overlevelsen. 
I 1973 kunne man i Israel under en 29 dages lægestrejke notere det laveste dødelighedstal 
nogensinde. Ifølge statistikkerne, der blev frigivet af Jerusalems Begravelsesselskab, faldt antallet 
af begravelser med næsten 50% i den periode (1). 
I 1976 skete det samme i Columbia, da november markerede slutningen på en 52 dages strejke 
blandt lægerne i hovedstaden Bogota. The National Catholic Reporter påpegede, at dødstallet i 
Bogota gik ned med 35% i de 8 uger. Columbias landsforening af bedemænd bekræftede 
talmaterialet (1). 
 
18. 1 kapsel kloromycin kan ødelægge knoglemarven eller give leukæmi! 
I 1976 blev der i USA udskrevet mere end ½ mio. recepter på kloromycin, endskønt bare én kapsel 
deraf kan forårsage irreversibel (proces som ikke kan vendes) ødelæggelse af hele knoglemarven 
eller forårsage leukæmi. På trods heraf er salget af kloromycin stadig steget (9). 
 
19. Medicinsk ”filantropi” eller spekulation? 
Et hvilket som helst medicinalfirma giver fx penge til en af sine fonde, hvor det altid har kontrollen, 
direkte eller via en stråmand. Pengene bliver så af fonden investeret i medicinalfirmaet med fuld 
kontrol. Fondsudbyttet er skattefrit – ”genialt”, jævnfør (2). 
 
20. Ciba Geigy trækker diabetesmidlet Phenformin tilbage. 
I sommeren 1977 måtte Ciba Geigy trække sit produkt Phenformin tilbage fra det amerikanske 
marked. Midlet blev ordineret diabetikere gennem hele 18 år, men nu var det ikke længere muligt 
at skjule, at  ikke tilsigtede virkninger af præparatet havde forårsaget omkring 1.500 dødsfald pr. år 
(2). 
 
21. Også amerikansk lægevidenskab savner dokumentation. 
I 1978 gennemførte ”Office of Technology Assesment” (Direktoratet for Teknologivurdering) en 
større undersøgelse af lægevidenskaben og forelagde resultaterne for Den amerikanske Kongres. 
Konklusionen var, at 80-90 % af de behandlinger, som lægevidenskaben brugte, ikke var 
blevet dokumenteret gennem kliniske, kontrollerede undersøgelser. Med andre ord brugte 
man dem i vidt omfang og underviste i dem uden videnskabelig bevisførelse. I 1985 gentog 
National Academy of Science (Det Nationale Selskab for Videnskab) undersøgelsen med det 
samme resultat. (7). 
 
22. Medicinalfirmaer bag mordforsøg i Italien. 
I 1979 da Tina Anselmi var Italiens sundhedsminister, foreslog hun inddragelsen af tusinder af 
medikamenter, som en medicinsk kommission havde fundet værdiløse eller skadevoldende. Kort 
tid efter blev hun kontaktet af en repræsentant for medicinalindustrien, som tilbød hende 35 mia. 
lire, der kunne udbetales til hende i enhver schweizisk bank, alt som hun ønskede det, hvis hun 
trak forslaget tilbage. 
Tina Anselmi svarede med straks næste morgen at fortælle pressen om dette forsøg på  
bestikkelse.  
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Nogle dage senere eksploderede hendes bil. Det var absolut et tilfælde, at hun undgik at blive 
kvæstet (2). Kort efter fratrådte hun sit embede. 
 
I Sri Lanka gik det næsen lige så galt under Bandaranaikes socialistiske regering, hvor farmakolog, 
professor Seneca Bibilet, ønskede reduktion i medicinmængden til kun 34 præparater. Da den 
amerikanske ambassadør truede med at indstille fødevarehjælpen, forsvandt ændringslysten (2). 
 
23. Dr. Barnards 1. hjertetransplantation. 
I Human Life Review, New York vinternr.1980 årgang VI, nr. 11 offentliggjorde Englands 
berømteste journalist, Malcolm Muggeridge, følgende om dr. Barnards første 
hjertetransplantations-patient Washkansky. Hjertet arbejdede, og patienten levede, kan man sige. 
Lykønskninger væltede ind, TV-kameraerne rullede – eksklusive TV-rettigheder var blevet uddelt, 
hvad der resulterede i, at der forekom scener, der aldrig før var blevet set på et hospital. 
Washkansky var også med i forestillingen, buelamperne lyste på ham, et møde med hans 
nærmeste slægtninge blev arrangeret, og det lykkedes ham at fremstamme nogle muntre ord. 
Da 18 dage var gået, udåndede han næsten taknemmeligt. ”De slår mig ihjel”, lykkedes det ham at 
få sagt, før han døde. ”Jeg kan ikke sove, jeg kan ikke spise, jeg kan ikke gøre noget. De er over 
mig hele tiden med nåle og sprøjter . . . . .hele dagen og hele natten. Det gør mig vanvittig” (2).  
 
En effektiv forebyggelse kunne have hindret en transplantation, og reel forebyggelse koster kun en 
ubetydelig del  af behandlingens pris. 
 
24. Dødsfald grundet aerosoler til astma. 
I 1980 døde flere børn af astma i USA end i noget foregående år, iflg. en artikel af Ellen Hale i 
Annals of Allergy. Mellem 1961 og 1981 steg antallet af hospitalsindlæggelser grundet astma 18 
gange. I 1978 døde 1.187 personer af astma og i 1980 døde 2.891. Anklagerne rettede sig kraftigt 
imod medicinen Soproterenol (2). 
 
25. WHO’s liste over kun 26 nødvendige farmaceutika. 
14. oktober 1981 skrev det schweiziske ugeblad Weltwoche, at UNIDO, United Nations Industrial 
Development Organisation, i samarbejde med WHO havde opstillet en liste over blot 26 
medikamenter, der anses for at være uundværlige for Den tredje Verden. 
Det betyder naturligvis, at de andre 200.000 præparater ansås for undværlige – hvis logik betyder 
noget på det område – hvad det ikke gør (2). 
 
Bilag 1 indeholder beskrivelser af forfærdelige, lemlæstende dyreforsøg. 
 
26. Breuss har helbredt mindst 40.000 med sin økologiske eller biodynamiske saft og urtete. 
Den 9. til 13. december 1982 blev der foretaget Rudolf Breuss forsøg på 6 af 9 Verner Wicker 
klinikker i Bad Wildungen og på Bad Sooden-Allendorf, medicinsk svulstefterbehandlingsklinik. 
Breuss, den østrigske irisdiagnostiker og heilpraktiker, udtalte selv, at han havde helbredt 40.000 
mennesker for kræft, leukæmi og andre tilsyneladende uhelbredelige sygdomme. 
Forsøgene faldt heldigt ud, og lægerne i sidstnævnte klinik var overraskede over resultaterne samt 
udtalte, at det måske kunne betale sig at checke sammenhængen mellem kræft og ernæringen. Se 
evt. ekstrakt af Breuss-kuren under bilag 2. 
 
27. 1182 dødsfald grundet Ciba Geigys ledbetændelsesmediciner. 
I november 1983 fremkom i den svenske avis Dagens Nyheter en hemmelig rapport, som 
professor Olle Hansson havde modtaget af en ansat hos Ciba Geigy, i henhold til hvilken mindst 
1.182 fataliteter (dødsulykker) skyldtes 2 af firmaets anti-arthritis-mediciner 
(ledbetændelsesmedicin) Butazolidin og Tanderil. Andre kilder anslår antallet af sandsynlige 
dødsfald til over 10.000 (2). 
 
28. ”Mirakelmidlet” Oxychinol (Entero-Vioform). 
Præparatet har været markedsført globalt mod tynd feriemave under forskellige navne samt 
anbefalet forebyggende. 
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I Japan døde mindst 1000 personer af produktet og 30.000 blev blinde eller lamme i benene. 
Forsøgsdyrene fik voldsomme kramper og åndedrætsbesværligheder umiddelbart efter 
indgivelsen. I Japan solgtes oxychinol under 168 forskellige navne og til trods for resultaterne, 
markedsførte Ciba Geigy produktet over resten af verden. Indlægssedlen frarådede dog 
anvendelse til dyr (2). 
 
29. Hamers 10.000 kræfttilfælde. 
1984 udgav den tyske læge og kræftforsker Ryke Geerd Hamer sit betydende værk ”Krankheit der 
Seele” (sjælens sygdom). Via 10.000 kræfttilfælde konkluderede Hamer, at der er en nøje 
sammenhæng mellem 3 faktorer, nemlig konflikt, skyggebillede i hjernen og kræftform. Hamer kan 
ud fra en af de 3 faktorer beskrive de 2 andre – et fantastisk forskningsmateriale. 
I Danmark har Per Betzonich-Wilken arbejdet videre med konfliktolyse i sin bog ”Konflikt og Kræft”, 
Caslon 1989. 
 
30. Korrupte tyske politikere. 
24. juni 1985 stod der på omslaget af DER SPIEGEL følgende: HVORDAN DEN 
FARMACEUTISKE INDUSTRI KØBER BONN, og som undertitel: Ny korruptionssag. Det kunne 
lige så godt passe i andre lande. Som regel har medicinalfirmaerne ikke postet penge i politiske 
partiers kasser, men givet penge til individuelle politikere og embedsmænd i det offentliges 
tjeneste, udvalgt blandt dem, der bestemmer sundhedspolitiken! (2). 
 
31. AIDS opstået i et laboratorium. 
I 1985 nåede Robert Strecker, speciallæge i gastro-enterologi (læren om mave-tarmkanalen) og 
farmakologi, til den slutning, at AIDS var blevet fremkaldt med fuldt overlæg, som et resultat af 
enten frivillig eller ufrivillig vaccination af homoseksuelle mod leverbetændelse. Det måtte være en 
kloning af dyrevirus, der var vaccineret ind i mennesker, som fremkaldte denne nye sygdom. 
Strecker har udgivet  et hæfte, Bio-Attack (Biologisk Angreb) samt en video.  
I 1987 kom Alan Cantwell jr., forsker og speciallæge i dermatologi (læren om hudsygdomme), til 
stort set den samme slutning i sin bog, ”AIDS And The Doctors of Death” (AIDS og Dødens 
Læger). 
I 1987 erklærede WHO officielt, at HIV er et naturligt virus af ukendt geografisk oprindelse. 
I 1992 skrev Eva Lee Snead, holistisk læge og forsker, to bøger: Some call it AIDS, I call it murder 
(Nogle kalder det AIDS, jeg kalder det mord), og The Connection Between Cancer, AIDS, 
Immunisation And Genocides (Forbindelsen mellem Cancer, AIDS, Immunisation (vaccination fx) 
og Folkedrab). Den eneste måde, hvorpå et menneske kan blive smittet med SV40, er ved fysisk 
kontakt med en abe, ved at spise dens kød, eller ved at få SV40 indsprøjtet med vaccine (7). 
 
32. Mikrobølger skader helbredet. 
1989 -1991 gennemførte dr. Hans Ulrich Hertel sammen med professor Bernard Blanc fra 
Universitetet i Lausanne, Schweiz, forskellige forsøg med mikrobølgeovne, MBO’er. 
Konklusionerne var, at fødevarer, som er blevet behandlet i en MBO, medfører patogene 
(sygelige) forandringer i blodet, og der anes yderligere en begyndende kræftproces grundet 
strålingen. Det schweiziske fagforbund for elektriske husholdningsapparater prøver konstant ad 
rettens vej at lukke munden på Hertel (10). Med MBO’en sparer man strøm og tid, men den tid man 
vinder, mangler i den sidste del af livet, H.U.Hertel (11). 
MBO’ens 2 opfindere døde begge meget unge grundet den livsfarlige stråling. Ovnene kan 
endvidere blive utætte, uden at man aner det – og hvad så? 
  
33. Nordkarelen-undersøgelsen. 
Fra 1970 til 1990 foretog man i Nordkarelens amt i Finland en undersøgelse af kostens betydning 
for udvikling af sygdomme i hjerte og kredsløb. Konklusionerne var tydelige: Dødeligheden 
reduceredes væsentligt. Yderligere reduceredes sygeligheden for andre kroniske, 
livsstilsrelaterede sygdomme (3). 
 
34. Föllinge-undersøgelsen. 
En lignende undersøgelse foretog man på helsehjemmet Föllingegården i Nord-Sverige. 
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64 patienter havde gennemsnitligt været syge i 11 år med lidelser som forhøjet blodtryk, astma, 
kroniske prostatagener og kroniske urinvejsinfektioner. 
De gennemgik først en fastekur, inden de blev sendt hjem på veganerkost (uden mælk og æg), 
dernæst igen en fastekur. Året forud havde de sammenlagt været hospitaliseret 1.530 dage. I 
undersøgelsen blev antallet af indlæggelser reduceret med 90%. 
Undersøgelsen foregik for mange år siden, derfor tjener det intet formål at nævne de sparede 
mio.(1). 
 
35. Fluor som sygdomsforvolder. 
I 1990 viste et giftprojekt med hanrotter, iværksat af USA’s regering, både en statistisk betydelig 
dosisrelateret effekt og andre sundhedsskadelige følger, stigning af oesteosarcoma hos hanrotter, 
der var fodret med fluor. 
Iflg. The Journal of the American Medical Association, JAMA, har der været tale om flere hoftebrud 
i områder, hvor drikkevandet blev tilsat fluor (2). 
I 1991 viste en amerikansk sundhedsundersøgelse, foretaget af Hoover, en betydelig forbindelse 
mellem osteosarcomatilfælde (ondartet knude) hos mænd under 20 år og tilsætning af fluor i 
drikkevandet.  
                                                                           _ _ _ _ _ 
 
I 1991 blev Forebyggelses- og Patientrådet, FPR stiftet. 
Rådet har til opgave at fremme samarbejdet mellem de 2 helsesektorer samt udbrede kendskab til 
naturmedicin.                                                     _ _ _ _ _ 
                  
 
36. Hvem kæmper mod kræften? 
I 1992 underskrev 69 fremtrædende eksperter indenfor arbejdsmedicin, kræftforskning, 
epidemiologi og folkesundhed en erklæring, der kritiserede den amerikanske kræftpolitik og ikke 
mindst National Cancer Institute, NCI, voldsomt. 
I erklæringen stod der bl.a.: Kræft rammer nu hver tredje og dræber hver fjerde amerikaner, og der 
var over 500.000 kræftdødsfald sidste år. I løbet af det sidste tiår er omkring 5 mio. amerikanere 
døde af kræft, og der er stadig flere beviser på, at en væsentlig del af disse dødsfald havde kunnet 
undgås. Samuel Epstein udtaler: ”Kræft-establishmentet har hele tiden forsøgt at minimere 
beviserne for den øgede kræfthyppighed, og hvor de har anerkendt den, har de givet rygning og 
fed mad skylden. Man har ganske afvist eller set bort fra den kræftfremkaldende rolle af industrielle 
kemikalier i luft, føde, vand og arbejdsmiljø” (2). 
 
37. Alternativ kræftkongres i Sydney i 1994. 
1994 var året for den vigtige alternative kræftkongres, som blev holdt i Sydney, Australien. 
Konklusionerne herfra var overordentligt interessante, idet det blev fremført, at man ved overgang 
til alternativ behandling af kræft ville kunne spare ca. 75% af omkostningerne til behandlingerne. 
 
38. Cuba er gået næsten helt over til naturmedicin. 
Efter Sovjetblokkens sammenbrud gik handelen mere eller mindre i stå, således at Cuba ikke fik 
mere syntetisk medicin, men måtte gå over til naturmedicin. 50.000 læger behandlede i 1995 deres 
patienter med naturmedicin, og de er overraskede over, hvor effektivt det virker. 
                                                                    _ _ _ _ _ 
 
1-7-1999 fjernede sundhedsminister Carsten Koch momsen på alternative behandlinger. Op til 
momsfritagelsen havde Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, solidt støttet af MayDay arbejdet 
energisk på fjernelse af denne ulovlige moms. I loven har der hele tiden stået: ”Al anden egentlig 
sygdomsbehandling er fritaget for moms”. Momsfritagelsen kom efter vores trussel om 
momsindefrysning (indbetaling til pengeinstitut til evt. senere udbetaling) for hele den alternative 
helsesektor. 
 
År 2000 fremkom Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, med sin 24 siders 
Forebyggelsesvejledning.                                                                                                                                
                                                                    _ _ _ _ _         
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39. Amerikansk bivirknings- og fejlbehandlingsstatistik. 
Antal dræbte amerikanere pr. år af medicinske bivirkninger: 106.000 (4). 
    ”        ”               ”             ”    ”   ”  medicinsk fejlbehandling: 250.000 (5). 
    ”        ”               ”             ”    ”   ”  naturlige næringsstoffer: 0 (6). 
Direkte omregnet til danske forhold giver det hhv. 2.000 og 4.700 samt 0. 
 
40. Medicinalindustriens kæmpelønninger.  
Administrerende direktør i medicinalfirmaet Bristol-Meyer Squib, Charles A. Heimbold jr., ”tjente” i 
2001 US$ 74.890.918.-. Hertil kom aktieoptioner til et beløb af US$ 76.095.611.-. 
Medicinalindustriens fantastiske overskud: I 2003 tjente de 10 største medicinalselskaber alene i 
USA lige så meget som verdens 490 mest profitable virksomheder tilsammen. 
                                                                     _ _ _ _ _  
 
Den 5.12.2003 henvendte FPR sig til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen med anmodning 
om fjernelse af supervisionsafgiften mellem alternative akupunktører og læger. LLR var 
imødekommende.  
Afgiften blev fjernet den 1.1.07. 
                                                                     _ _ _ _ _ 
  
27.6.2004 foreslog FPR sundhedsministeren et helt nyt sundhedssystem til start 1.1.2007, med frit 
valg mellem syntetisk medicin og naturmedicin samt behandlinger med begge dele. Oplægget til 
det nye sundhedssystem er senere præsenteret for statsministeren, Amtsrådsforeningen, K.L. 
samt et væld af opinionsdannere. Besparelsen de første 10 år kan udgøre 41.250.000.000.- kr.  
Fantastisk, fornuftigt, forebyggende og forbrugervenligt. 
                                                                     _ _ _ _ _  
41. EU’s kosttilskudsdirektiv. 
Den 1. august 2005 forringede EU forholdene på området katastrofalt. Den ekstremt skrappe 
fortolkning i Danmark har yderligere forværret situationen. Det synes klart for enhver, at EU’s 
medicinlobbyister står bag kosttilskudsdirektivet. 
 
42. Hvem bruger naturmedicin i 2006? 
Ifølge flere undersøgelser har 50% af den danske befolkning benyttet eller benytter alternativ 
behandling. Blandt lægerne er det 20%, som benytter naturmedicin ved egen sygdom. 
 
43. Den helbredsmæssige situation i Danmark er kaotisk. 
Medicinalindustri, læger og politikere forhindrer den alternative medicin og behandling i at blive 
udbredt, bl.a. grundet de manglende tilskud. 
Ca. 400.000 danskere lider af kronisk hjerte- eller kredsløbssygdomme. 
Ca. 700.000 danskere har sygdomme i led, ryg eller muskler. 
Ca. 229.500 har kræft. 
Ca. 1.066.000 lider af hudsygdomme. 
Ca. 1.500.000 har en eller flere overfølsomhedssygdomme. 
Ca. 2.500.000 har akutte eller kroniske symptomer fra fordøjelsessystemet. 
Ca. 341.000 er dagligt på lykkepiller. 
Ca. 286.300 bruger angstdæmpende medicin. 
Ca. 320.000 indtager sovemedicin og indslumringspiller. 
Ca. 530.000 danskere lider af overvægt, 
Ca. 1.330.000 er så stressede, at det går ud over livskvaliteten. 
 
Ovennævnte talmateriale er fra Holistica-Medica info sept. 2006. 
 
Effektiv forebyggelse ville kunne forebygge meget af alt dette! 
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44. Uddrag af spørgsmål m.m. fra Lichtenbergs bog. 
1,8 mio. danskere er kronisk syge 
1 ud af 6 piger i 9. klasse er så deprimeret, at de forsøger eller begår selvmord. 
Hvorfor er Danmark på 16.pladsen i Europa vedrørende sundhed? 
Hvorfor er der langt flere, der dør af kræft i Danmark, end i andre lande? 
Hvorfor er middellevetiden i Danmark kortere end i mange andre lande? 
Hvorfor har vi et medicinforbrug, som er større end i andre lande? 
Hvorfor bruger vi 100 gange mere smertestillende medicin end finnerne? 
Hvorfor vælger 500 danskere årligt selvmord? Andre lande har færre selvmord.  
Hvorfor er overfølsomhedssygdomme som høfeber, astma og eksem steget dramatisk overalt i 
Vesteuropa i de sidste 30 år? 
Hvorfor kan hvert tiende par ikke få børn? 
Hvorfor er tandlæge- eller klinikassistentbørn ofte skadet eller kronisk syge? 
 
Ovennævnte er et udpluk af et indlæg i Skadeligt Dentalmateriale’s blad nr. 3/2006, stammende fra 
tandlæge Henrik Lichtenbergs bog: ”Tandpleje! Sundhed? Sygdom?” udgivet på eget forlag. Pris 
kr. 190.- i bogladerne. 
 
Hvorfor tillader Sundhedsstyrelsen i øvrigt stadig tandlægerne at benytte amalgam til 
tandfyldninger, når der i mange år har været skrevet intenst om, hvor fantastisk giftigt 
amalgam er?   
Siden 2002 har det været forbudt i Danmark at anvende amalgam i børns mælketænder, 
fordi børn kan tabe dem og forurene naturen. 
 
45. Mobiltelefoni gør dig senil! 
Professor Leif Salford fra Lund Universitet har undersøgt de skadelige effekter ved udsættelse for 
lavfrekvensbølger. 
Han udtaler: ”Den frivillige udsættelse af hjernen for mikrobølger er det største biologiske 
eksperiment på mennesker nogensinde”. Salford forudser, at som udbredelsen af mobiltelefoni 
øges, vil vi drukne i et hav af mikrobølger. Hans undersøgelser viser, at proteiner er i stand til at 
trænge igennem blodkarrene ind til hjernen, når de udsættes for mobilstråling, hvilket ifølge Salford 
kan medføre senilitet på et langt tidligere tidspunkt, end tilstanden normalt optræder på. Se 
undersøgelsen fra 16.9.03 på www.computerworld.dk 
Ifølge Kræftens Bekæmpelse har der på 15 år været en stigning i antallet af hjernekræfttilfælde 
hos børn på ca. 100%, og mange bukker under for sygdommen. 
Allerede i dec. 2000 opfordrede den engelske regerings ekspertgruppe forældre til at fraråde børn 
at anvende mobiltelefoner.  
Jan. 2006 kom en ny rapport iflg. hvilken børn under 8 år helst ikke bør anvende mobiltelefoner 
overhovedet. I Italien, Schweiz, Rusland og Kina er grænseværdien 100 gange lavere end i 
Danmark, nemlig 100 milliwatt/m2. 
Ifølge Danmarks Statistik har 92% af danske familier mobiltelefon. 
 
46. Vigtige nyere bøger om kræft. 
I 198o skrev Ralph Moss sin berømte bog, ”The Cancer Industri” (Kræftindustrien). 
Den blev fulgt op i 1992 at et lige så fantastisk værk: Cancer Therapy – The independent 
consumer’s guide to non-toxic treatment & prevention” (Cancer-terapi – den uafhængige 
forbrugers vejledning til behandling og forebyggelse uden brug af giftstoffer) (7). 
Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, har forgæves forsøgt at finde en udgiver til værket på dansk. 
 
47. Afslutning. 
Hvad der har gavnet, glædet og kærliggjort menneskene gennem tusinder af år, er det desværre 
lykkedes for en kærlighedsløs, farmaceutisk industri at ødelægge i løbet af 3 generationer, og det 
ikke kun lokalt, men globalt. Sikkert er det heldigvis, at medicinalindustriens globale magtstruktur 
vil falde fra hinanden, som andre systemer tidligere er set falde fra hinanden. Det vil ikke være 
muligt i det lange løb at narre hele jordens befolkning, og der konstateres da heldigvis til stadighed 
en øget anvendelse af naturmedicin, som det har været almindeligt, indtil symptommedicinen 
gjorde sit indtog på arenaen. 
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De sager, som i meget forkortet form er omtalt i nærværende oversigt, udgør blot en beskeden del 
af medicinalindustriens og lægernes betænkelige adfærd. 
Har læseren nerver til yderligere skrækhistorier, anbefaler vi bogtitlerne under referencerne. 
Sluttelig synes det værd at bemærke, at bøger med disse voldsomme anklager mod læger og 
medicinalindustri ikke bliver anmeldt i danske medier, som normalt anmelder bøger, dog bortset fra 
dagbladet Information. 
 
På miljøområdet sker der en masse reguleringer i disse EU-tider. Det bliver spændende at se, om 
det bliver pessimisterne eller optimisterne, der får ret med hensyn til virkningsgraden af  ”Loven om 
Miljøregulering af Husdyrbrug”.  Sikkert er det, at uden fjernelse af alle syntetiske stoffer fra 
landbrug, gartneri og husholdning, så vil der stadig blive flere og flere syge mennesker, dyr og 
planter samt tiltagende forurening af jord, vand og luft. 
 
Mediernes betydning for de urimelige tilstande på natursundhedsområdet er værd at bemærke sig. 
Industrien, herunder medicinalindustrien, indså allerede med John D. Rockefeller jr.’s (1874 – 
1960) massakre  på ”sine” stakkels kulminearbejdere fra Colorado Fuel og Iron Company i Ludlow 
i 1914, at det er af yderste vigtighed helt at kontrollere aviserne. 
Rockefeller jr. opkøbte i årene efter Ludlowmassakren adskillige aviser, som naturligvis 
efterfølgende skrev pænt om ham. Moderne medier er stadig næsten totalt kontrolleret af 
storkapitalen på den ene eller anden måde, fx gennem opkøb eller annonceafhængighed. 
Hvorfor bliver mon ingen af de tusinde af indlæg fra den alternative sundhedssektor med vigtige 
informationer om forskellige naturlige helbredelsesmuligheder m.m. nogensinde bragt i medierne? 
 
Referencer til sygdomshistorien: 

1 Uddrag fra ”Levende Føde” af Kristine Nolfi, 9. oplag 1955. Jacob Lunds Forlag 
2 Uddrag fra ”Slaughter of The Innocent”, 1992 på dansk ”Den Hjerteløse Gudinde”, 2000, af 

Hans Ruesch 
3 P.Puska, The North Karelia Project: Nearly 20 years of succesful prevention of CVD in 

Finland 
4 JAMA, Journal of American Medical Association 
5 Ralph Naders hospitalsrapport 
6 Dr. Joel Wallachs undersøgelser 
7 Uddrag af “Medicinens Mafia” af Guylaine Lanctôt, 1995 
8 Fra bogen Weisse Magier – Hvide Troldmænd af Kurt Blüchel.  

Det drejer sig om den farmaceutiske svindel i Forbundsrepublikken Tyskland.  
9 Fra ”The great billion Dollar Medical Svindle”, Den store milliard dollar medicin svindel, af 

Keith Lasko. 
10 raum & zeit 61/93 
11 raum & zeit 45/90 
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Forebyggelses- og Patientrådet 

Maj 2007 
 
 

(Sygdomshistorie i en nøddeskal) Bilag 1 
 

 
 
Uddrag fra bogen DEN HJERTELØSE GUDINDE – den store medicinske svindel af Hans 
Ruesch.  
 
Det forholder sig i virkeligheden sådan, at de terapeutiske ulykker, hvis antal er i stadig stigning, 
ikke eksisterede før sikkerhedstest på dyr blev påbudt. Disse ulykker er et direkte resultat af den 
vidt udbredte dyreeksperimenteren. 
 
I England er der, medens denne bog skrives, 14 vivisektions-kontrollører til at klare 5½ mio. 
dyreeksperimenter. De har ganske enkelt ikke tid til mere end at besvare breve og udstede 
tilladelser. 
 
Formanden for det engelske selskab til forsvar for forskning, the Earl of Halsbury, avler selv dyr til 
brug i laboratorierne. Han kan ikke se, hvorfor nogen skulle være imod Draize-testen, hvor 
titusinder af dyr pr. år mishandles. Dyrenes øjne holdes åbne med metalclips, øjnene rådner væk 
for noget så vitalt (!) som skønhedsmidler, og med de sædvanlige upålidelige resultater. 
 
Ledende undersøger ved New York Museet, Lester R. Aronsen, Ph.D. og kurator ved museets 
afdeling for dyreadfærd, fik i mange år stipendier fra en af Rockefellers mange ”humanitære” 
organisationer til sexuelle eksperimenter på hankatte. Eksperimenterne omfattede i henhold til 
hans egen erklæring påførelsen af en lang række lemlæstelser på de hankatte, som han 
eksperimenterede med, vedrørende det sexuelle, og også med op tre måneder gamle killinger. 
Herunder enucleatio bulbi – fjernelse af begge øjne – kirurgisk ødelæggelse af høresansen og 
lugtesansen, læsioner af hjernen, kastration, overskæring af rygsøjlen og flere af den slags 
aktiviteter, der skulle udføres ”for at opdage”, hvordan det alt sammen ville påvirke ofrenes 
fremtidige sexliv. 
 
Velsagtens for variationens skyld havde forskningsholdet også programmeret nogle terminale 
(indtil døden) eksperimenter. 
 
Kattene havde en lang lidelsens vandring foran sig, før døden kom og udfriede dem. Først blev de 
bundet stramt fast i et metalstativ, hovedet blev sat ubevægeligt fast i den ”stereotaktiske 
indretning”, der var forsynet med stålstokke, der trængte sig dybt ind i de tomme øjenhuler, og 
klamper trykkedes ind imod trommehinden for at forhindre selv den svageste bevægelse hos dyret, 
der var ved fuld bevidsthed; og så trak man penisnerven frem, det blev gjort kirurgisk, hos hver 
eneste af disse hjælpeløse fastspændte katte. Nerven blev nu fastgjort til en elektrode, der i 
spidsen havde en sølvwire med en spids hage, hvorpå man udsatte nerven for vedvarende 
elektriske stød indtil døden. Rummet var lyddæmpet. 
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Breuss’s arbejder 
 
Østrigeren, irisdiagnostikeren, naturhelbrederen Rudolf Breuss’s biodynamiske eller økologiske 
saft- og urtekur. 
 
Alt skal sies gennem et kaffefilter – indtager man noget som helst fast føde, virker kuren ikke. 
 
Dagligt fremstilles frisk saft af følgende rødder: 
300 g rødbeder, 100 g gulerødder, 100 g selleri, 30 g ræddike. Saften skal være frisk ved 
indtagelsen – man må ikke lave den om morgenen og drikke den i dagens løb – frisk HVER 
GANG. 
 
Der kan jo laves mindre, tilpassede mængder i rette forhold ad gangen. Er saften for stærk, så 
bland den med kogt, koldt, filtreret vand.  
 
Salviete: 
1 – 2 spiseskefulde salvie kommes i ½ liter kogende vand og koges i præcist 3 min. Derefter 
tilsættes 1 teskefuld af hver af følgende: 
perikum, pebermynte, hjertensfryd=citronmelisse.  
Skal trække i 10 min. 
 
Nyrete må kun indtages i 3 uger, se hæftet 
Til en person i 3 uger blandes følgende: 
15 g padderok, 10 g brændenælde, 8 g pileurt, 6 g perikum. 
1 teskefuld af blandingen kommes i en kop skoldhedt vand og trækker i 10 min, hvorefter den sies. 
 
Den samme teskefuld af blandingen overhældes derefter med 2 kopper skoldhedt vand og koger i 
10 min., hvorefter det sies og hældes sammen med den første kopfuld.  
Drikkes KOLD ad 3 gange (se hæfte). 
 
Ovennævnte kan anvendes som almindelig udrensningskur, dog må man huske på, at alt SKAL 
indtages slurkvis og blandes godt med spyt. Har man svært ved det, kan man bruge en dessertske 
eller en lille teske til indtagelsen. 
SPYTBLANDINGEN I MUNDEN ER MEGET VIGTIG. 
 
Specielt ved kræft: 
Storkenæbsurtete (side 11) 
1 teskefuld storkesnabelurt, som den også hedder, kommes i en kop meget varmt vand (ikke 
kogende) og trækker i 10 min. Teen drikkes kold. 
 
HERTIL KOMMER DE ORGANSPECIFIKKE URTETEER VED KRÆFT, SE HÆFTE. 
 
Uddrag af R. Breuss’s biosaftkur mod kræft fra DIT HELBRED DIN FREMTID nr. 4 fra 1993. 
 
BREUSS SAGDE SELV, AT HAN HAVDE HELBREDT 40.000 MENNESKER MED SIN KUR. 
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Forslag til nyt sundhedssystem 
 
Udgiftsforholdene på naturmedicinområdet i Danmark fra 2007 – 2016. 
 
Modellen er baseret på bruttonationalproduktet fra år 2002. 
 
BNP udgjorde i 2002 kr. 1 324 498 mio. 10,3 % heraf gik til sundhedsområdet = 136,4 mia. 
Ved 5,3 mio. indbyggere bliver det 25.700 kr. for hver. 
 
Antager vi i modellen, at de 36,4 mia. bruges til at dække ulykker og trafikuheld, bliver der 100 mia. 
tilbage til øvrige sundhedsudgifter.  
 
Hvis 30 % af danskerne stemmer ja til frit valg af sundhedsydelser, bliver der for 10-års perioden 
med stigende %-satser fra 3000 til 30000 mio. til naturmedicin, forebyggelse og div. behandlinger. 
 

år 
 

nuv. 
beløb 
i mio. 

% NSB 
30 % 

25 % 
besp. 

5 % 
forskn. 
 

70 % til 
fordeling 

2007 100000 10 3000 750 150 2100 
2008    ” 20 6000 1500 300 4300 
2009    ” 30 9000 2250 450 6300 
2010    ” 40 12000 3000 600 8400 
2011    ” 50 15000 3750 750 10500 
2012    ” 60 18000 4500 900 12600 
2013    ” 70 21000 5250 1050 14700 
2014    ” 80 24000 6000 1200 16800 
2015    ” 90 27000 6750 1350 18900 
2016    ” 100 30000 7500 1500 21000 
Total mio.   165000 41250 8250 115500 

1 2 3 4 5 6 7 
 

For overskuelighedens skyld er modellen statisk uden prisudvikling 
og hensyn til tilgang af nye naturmedicinforbrugere hvert år i nov.md. 
Tilmelding hver nov.md. med gyldighed fra jan. følgende år. 

 
Kolonneforklaring : 
 
Kolonne 2 =  nuværende beløb til fordeling blandt begge grupper – naturmedicin og behandling i 
det nuværende system. 
 
Kolonne 3 = %-satsen for naturmedicin stigende fra 10% til 100% 
 
Kolonne 4 = 30 % stemmer for naturmedicin, så kan der efter 10 år benyttes 30% af de 100 mia. 

hertil = 30 mia. Pengene forbliver et eller andet sted og benævnes 
Natursundhedsbanken forkortet til NSB. 

 
Kolonne 5 = 25 % af beløbet kaldes natursundhedsbesparelsen forkortet til SB. Disse 25% 

foreslås benyttet til de ældre fx til plejehjem og hjemmehjælp. 
 
Kolonne 6 = 5 % af de 30 mia. anvendes hvert år til naturmedicinforskning her forkortet til NMF. 
 
Kolonne 7 = Resten = 70 % af de 30 mia. forbliver i Natursundhedsbanken. Borgerne kan med 

deres plastickort trække derpå til forebyggelse og behandling hos naturbehandlere 
eller læger. 

 


