Hugom6tersysterNadine
av Hans lsaksson
Verkningarna av kvacksalvarnas framfart kommer s€illantill allmiinhetens kannedom.De begravs i dammiga, o6tkomliga sjukhusjournaler.
Heir redogor dock Hans Isakssonfor ett autentiskt fall. Hugo heter egentligennAgot annat.
fabriksHugo airen ensamstfiende
boarbetarei trettiofemfl:rsfildern,
ende i en stad i sydsverige.Han
varkenroker eller dricker och har
alltidforsoktskotasin heilsasflgott
han kan. Trots den begynnande
nredelflldernhar han inget overflodigt fett och idkartill ochmedmotion av och till.
Flugo har aldrig haft nigra allvarligaresjukdomar.Det innebtir
inte att han alltid och i alla avseendenmflrbra.De senasteiret harhan
"nerv6s
haft vad man brukar kalla
har inte allmage"och nattscimnen
tid varit den biista.
Hugo har sokt liikare for detta
och man har rontgatoch gastroskoperatmen inte pfl dettasdttkunnat
forklara varfor Hugo di och dfl kiint
av sin mage och varfor han iir lite
orolig for den.Man har fitt ncijasig
med att forklara, att hans besvdr
inte torde bero pi nflgonav de allvarligaresjukdomarna,men Hugo
vill si geirnavetameraexaktvaddet
dr han lider av, for att k[nna sig
lugnareochfor attkunnagdranigot
flt det.
Sfl en dag i marsstodSysterNai LjungbyCentrum.
dinesHrilsobuss
SysterNadinesHiilsohemoch Naturpraktik AB har enligt prospekt
kontor p[ liikarhuseti Solnaoch pi
Eurostop i Halmstad.Pi en skylt
utlovadeshjiilp, om inte rentavbot
mot flertalet kzindaikommor, ddri"sjuka
bland cancer,diabetessamt
barn".
4

blem genom att "rika syret" och
fcirbzittramatvanornasamtoka motionen.

Vad skallHugo nu gorafor attbli
frisk?Underdendrmastesexmflnadernaskall Hugo "tankapositivt",
kanhela
ty "endastpositivttrinkande
(dvsbota,min anm)kroppen".Han
skall 6ta"levandefoda" dvs i prinSysterNadinevaruppenbarligen cip mestrflkost.Femtioprocentav
sjiilv intemedpAfiirden,menHugo gronsakerna
skallha vdxtovanjord,
trziffadeen sympatisk man, som femtio procent under jord. Han
nrzittepulsoch blodtryck,vilka var skallej iitastektmatochingenmikbra.
rovigsmat.
Han stlllde en hel del frflgoroch
Varjeformiddagskallhandricka
tog sedanfram ett litet elektriskt 2-3liter vatten,2glasmediippelciverktyg som han korde fram och derviniigerblandati vatten,2 glas
tillbakapfl Hugo,enligt uppgift for med potatisoch vitlok som dragit
att "undersokasyret"i kroppenoch civer natten i vatten, och drirtlll 2
srjkaefter "fcirkalkningar".
glas frirskpressadmorotsjuiceunEfter en kort stund fick Hugo der dagen.
utlitandet i form av ett formuliir
For att "forbdttrasyret"skallhan
med fastarubriker, dzirden sympa- dricka 3 dl vattenmed okandedos
tiske rnannenskrivit ned sin diag- trettioprocentig
vdtesuperoxid;
upp
nos. Vad iir det dfl, enligt Syster till 50 droppar efter en upptrappNadine,som har plflgatHugo?
ningsmodell.
Somkosttillskottskall
han
varje
dag
dricka2 glaskalciumHugo lider enligt honom av
"fcirmagnesium
ata4msk Lecithin,
och
kvicksilverforgiftning samt
(for
kcirtlarna),10 doser
kalkningar" i brostkdrtlar,lever, 2-6 alger
mage,njurar,bukspottkdrtel,tarm, mineraleroch 10 doservitaminer.
prostata,
musklerochbindvdv,urinSammanlagtskall han dricka
blflsa, urinvdgar, luftror, bronker minst 4 liter vatten per dag. Det
(oklart vad det iir for skillnadmel- vattenhan dricker skall vara kallt,
lan luftr6r och bronker)hjtirtmus- helst4 grader,"vattnetslivstempekel, leder,nacke,helaryggen,gall- ratur" enligt Nadine,vilket innebdr
gingar, veneroch nervsystem.
att det i sfl fall miste forvaras i
Han har diirtill rubbning i nii- kylskflp.Han skall inte dricka till
ringsbalanseni testiklar, hypofys matenutanvdntatrll2 timmarefter.
ochlymfa,allmdnbristpfl syresamt
Varje dag skall han 6talok, helst
mycket"infektioner",oklartvar,av vitlok, 10klyftor perdag.Han skall
svamparbakterieroch virus. Och dflrtilliakttastorstafdrsiktighetmed
inget av dettahar liikarnameirkt!
socker,salt, vitt mjdl, mjukt brod,
ris,
dgg,tuggummi,f[rdiga juicer,
hade
Hugo
Sflmycketdiagnoser
ldsk,
fiirdigkoptsaft och alla mejealdrig tidigare ffltt for femhundra
riprodukter.
kronor. Efter lag foljer for de botfiirdiga evangeliumoch Hugo fir
Vadgiiller6vrigbehandling
skall
ett detaljeratfdrslagtill behandling, Hugo varje dag i 3 rnflnaderunder
somsyftartill att riittatill hansproFolkvett nr 21996
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Vi kan dfl inom den offentliga
virden raskt skrotaalla dyra apparaterochlaboratorier,
somhosHugo
inte funnit nigot av det hon raskt
diagnosticerade,
och kopa den hon
har.
Eller sfl zirde inte korrekta,och
di harmanlagtenmycketstordiagnosbdrdapi en man, som antingen
inte dr sairskiltsjuk, och ordinerat
honomen i bristafall overksambehandling som tar fyra timmar om
dagenav hansliv. Men i dettaavseende iir kvacksalverilagentolerant
ochmedgerattmanlurarochskrdmmer folk, niir syftet zlr gott, dvs i
dettafall kommersiellt.
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DiiremothadeSysterNadineinte
ffltt
dispensfrin Lagen(1960:409)
I *
+ +
&\ti
om fcirbudi vissafall rnotverksamn t
rr*
Ff
hetpflhiilso-ochsjukvirdensomri**
ai
de,sombl.a.uttryckligenforbjuder
kvacksalvare
att:"b) behandlakriifta och andra elakartadesvulster,
sockersjuka,
epilepsier,
sjukligatil l30-40minuterliggaiett bad med2 Hugo har "fcir litet syre", ndr syre- stflndi sambandmed havandeskap
dl trettiofemprocentig
vltesuperox- halteni blodetinte avvikerfrin den ellerforlossning;c)
undersokaeller
id (varfor den skall vara fem pro- normala?Och var nflgonstans
sak- behandlabarn innan det fyllt itta
centstarkaredndenhandricker,ndr nasdet syre?
at:."
den iindflskall speldas,
iir oklart),ty
Aterbesdkplanerades
3. Hur harmankunnatkonstatera
i maj-juni.
detta"okar syretoch tar bort infekatt Hugo 6r "massivt infekterad" Men Hugo blev sfl orolig over alla
tioner". Under en halvtimmaskall
med virus,bakterieroch svamp,de sinanya sjukdomaratt hangick till
han varje dag torrborstahuden.
I{ugos rutinlaboratorieprov
dr nor- doktorn. Niir Nadine iterkom till
For att fordrivatidenochforblitt- mala, inga odlingargjorts och in- stanmed sin bussmotteshon i stdlrakonditionenskallHugotaenlugn fektionsteckensaknas
let av polisen.Inteemedanhonbrot
?
promenadvarje dag under 2 timmot kvacksalverilagen
och lurade
4. Vad menasmed att Hugo har
mar. Diirtill skall Hugo hinnamed "mycket
folk, utan emedanhon inte sokt
forkalkningar" i ndstan
attarbetaheltid.En stressigvflrvf,ntillstind for det i lagaordning.
alla organ?Och hur kan Nadineha
tar med andraord Hugo.
kommit pi det utan att underscjka
Hugo mir numera ganska bra
Nu frflgar man sig onekligen: organen?Antingen iir dessadiag- utan siirskildbehandling.Han ba1. Varpi baserarman antagandet, noser korrekta,och di iir det en dadealdrigi veitesuperoxid.
PromeattHugo lider av kvicksilverforgift- plikt fdr SysterNadineattstzillasina nerathar han alltid gjort.
ning - en diagnossom, forutom att snabbaoch generellt verksamma
den ;ir mycket srillsyntoch saknar metoder,attutanblodprovochrontspecifikasymptom,f,r mycket svflr gen stzillahiipnadsvzickande
diagatt sttillaens om man mriterkvick- noser,till denlidandem[nsklighesilverhalteni kroppen?
tensfdrfogande.
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2. Hur kommer man fram till att
Folkvett nr 27995

