
Plötsligt hände det!

Jag såg verkligen fram emot mitt besök hos den positiva läkaren i Trollhättan. 
Maggan och jag hade gjort mycket vackra diagram som följde blodsockerkurvan ner 
till en normal nivå. Diagrammet visade fantastiska resultat där bägge kurvorna 
störtdök redan efter någon vecka med den nya kosten. Kurvorna planade ut till en 
normal nivå och har stannat där. Det var röda och blå kurvor som visade blodsockret 
på fastande och icke fastande mage. 

Nu hade det gått fyra månader med naturlig mat och den senaste hälsovinsten var 
värd minst en jackpottvinst på Lotto. En dag vaknade jag med insikten att något hade 
hänt med min kropp. Vad det var visste jag inte men det kändes annorlunda. Efter 
någon minut insåg jag vad det var. Mina armar hängde avslappnat rakt ner från 
axlarna utan att det gjorde ont. Det gjorde faktiskt inte ont någonstans i rygg, nacke 
eller axlar. Tidigare hade jag en ihållande kronisk värk i nämnda kroppsdelar. Att 
kunna släppa ner armarna i avslappnat tillstånd var den sista pusselbiten för mina 
ryggbesvär. Jag hade förstås märkt att jag gradvis börjat sova bättre och det måste 
skett p.g.a. minskad värk. Att jag nu blev medveten om detta tillstånd av 
värkbefrielse var en underbar lycka. 

I 10-15 år har jag med jämna mellanrum, när värken varit för jävlig, besökt i tur och 
ordning, doktorn på ortopeden som genast ordinerat inflammationsdämpande 
tabletter, naprapaten som konstaterade att kotorna låg fel och att det behövdes minst 
10 behandlingar, sjukgymnasten som ansåg att det onda behövde tränas bort likaledes 
vid minst 10 tillfällen. Jag vill naturligtvis inte ta bort brödfödan för varken doktorn, 
naprapaten eller sjukgymnasten men faktum är att jag nu för första gången blivit 
riktigt värkbefriad och det har skett med hjälp av kosten. Återigen ställer vi oss 
frågan; kan man bli frisk av mat? Visst, och det är enklare än vad vi tror.

Om nu vår sjukvård var lite bättre informerad så visst borde läkaren, eller naprapaten 
och varför inte sjukgymnasten ställt den självklara frågan; vad äter du för mat? Om 
de hade ställt den frågan så hade de, med rätt kunskap, ordinerat koständring kanske i 
kombination med träning och möjligtvis lite värktabletter i början.

Hur många går omkring med kronisk värk kanske helt i onödan?  Men hur gick det 
egentligen till när värken släppte? Det är inte konstigare än situationen när hjärtat och 
kärlen läkte sig. Massor av små, små inflammationer orsakade min värk och dessa 
förökade sig själva genom ständig påspädning av bränsle (glukos = socker). När 
bränslet (glukosen) försvann ja då försvann även födan för inflammationerna och 
därmed värken. Hur svårt kan det vara? Om inte vårt immunförsvar ständigt måste 
kämpa mot alla dessa onödiga inflammationer som är orsakade av för högt 
sockerintag så skulle vi kunna försvara oss mycket bättre mot förkylningar, influensa 
m.fl. sjukdomar.



Positiv doktor i Trollhättan

Äntligen ska jag få träffa läkaren som är positivt inställd till naturlig mat (lchf).
Resan gick alltså från Göteborg till Trollhättan. Många reser längre varje dag på väg 
till och från jobbet. Jag ska egentligen inte klaga men nog borde det finnas en läkare 
på närmare håll t.ex. i Göteborg som tror på en metod som gör folk friska, inte sjuka. 
Jag blir väldigt positivt bemött på vårdcentralen och läkarbesöket inleds med att jag 
berättar min sjukdomshistoria. Läkaren blir upprörd å mina vägnar av den mottagning 
jag fått av sjukvården. Hon anser, liksom Dr. Dahlqvist, att sjukvården är inne på fel 
spår och inte förstår kostens betydelse för hälsan.

Hon berättade om Karlshamnsstudien som faktiskt är den enda studie som undersökt 
lågkolhydratkost i förhållande till vår vanliga kost som är högkolhydrat-kost. Den 
studien säger att lågkolhydratkost(lite kolhydrater och mycket fett) ger människor 
avsevärt mycket bättre värden än vår vanliga kost. Detta är en mycket liten studie i 
sammanhanget och därmed har den aldrig blivit erkänd av sjukvården. 

Hur var mina värden? Vad har hänt under fyra månader med LCHF? Alla värden var 
normala, det långa blodsockret var på 5 punkter, som tidigare var 13, och mina 
kolesterolvärden var helt perfekta. Även alla andra värden var helt normala och 
indikation på att jag var/är en frisk person. Hur kunde detta ske? För bara fyra 
månader sedan var jag en person med en obotlig sjukdom och som med hjälp av det 
helt naturliga ”naturalförloppet” snart skulle infinna sig i de sälla jaktmarkerna. Om 
denna bok, mot förmodan, skulle läsas av läkare eller diabetessjuksköterskor, ta till er 
informationen och erfarenheterna det kan rädda liv! Till och med era egna.

Min positiva läkare frågade om hon fick använda mina fina blåa och röda 
blodsockerkurvor i form av diagram och det fick hon förstås. Det var verkligen en 
positiv upplevelse att träffa en läkare som hejade på mig och mina hälsovinster och 
som inte hotade med hjärtinfarkter av att jag åt för mycket fett och för lite 
kolhydrater. Med glatt (insmort och glatt av fettet) hjärta styrde jag mot Göteborg.


