
Gør som schweizerne 
 
Af Poul Møller, civilingeniør i kemi 
 
Sæt den alternative sundhedsrevolution i system: Kronisk 
amalgamsyge bringes fra passiv forsørgelse til aktiv indsats. 
Gevinsten er enorm og lidelserne langt mindre.  
 
For dem er Hg-forgiftningen reel: Ren kemi fra start til slut, 
rehabiliteringen også. På Paracelsus (www.paracelsus.ch) - 2 store 
klinikker ledet af Dr. Thomas Rau er 10.000-vis patienter behandlet 
individuelt: Amalgam fjernes, kroppen afgiftes og egen-
helbredelsen retableres. Behandlingen er skånsom og uden 
operation. Videnskabelig biokemisk forskning i 1.000-vis dækker 
emnet; den negligeres i lægeverdenen.  
 
En kendt speciallæge i medicin bakker op: Læger undervises stort 
set ikke i miljøtoxicitet, fx. tungmetaller, og de er derfor ikke rustet 
til at diagnosticere og behandle de tungeste sygdomme, de mentale 
og øvrige kroniske, som koster samfundet så store summer. Et eks. 
er Hg, som vi udsættes for ved spisning af fisk, men i særdeleshed 
fra vore tænder med op til 8 g Hg. Tænderne har uhyre stor 
betydning for hele kroppens sundheds- og sygdomstilstand. Hos Dr. 
Rau ser læger ikke patienterne, før tænderne er saneret efter de 
mest moderne metoder. Herefter indleder de en behandling eller 
forebyggende indsats, og oftest kan patienterne fortsætte deres 
arbejdsliv uden behov for hospitalskontakt. 
                                                                                                                                                                              
Undgåede social-, sygdoms- og omsorgsudgifter + ny indtjening er 
hyppigt > 500.000 kr. p.a. pr. patient. En massiv indsats af vore 
3.000 tandlæger, der let lærer sanering med fuld beskyttelse, 
blandt de 1,6-1,7 mio. syge vil inden 2 år efter beslutning give en 
forbedring på op mod 100 mia. kr. og hvert år derefter. År 3 måske 
det dobbelte. 
 
I stedet for symptombehandling behandles årsagen: Sund fornuft 
der modarbejdes! Hvor længe vil vi betale for kniv og piller med 
bevisligt giver stadigt stigende omsorgsudgifter og ofte unødige 



invalideringer? Det nuværende systems relative hårdhændethed 
har et alvorligt etisk problem.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Når vi engang bliver modne, vil vi opleve dette: 
 
a) Foruden besparelser på hospitalerne, færre lægebesøg, mindre 
medicin, færre bivirkninger, reduceret sygefravær, trang til 
førtidspensionering, efterløn og tidlig pensionering samt den meget 
tunge ældreomsorg.                                                                                                                                     
 
b) Mentale eller psykiske invalider, fx Alzheimer- og Parkinsonsyge 
har fået det væsentligt bedre. Spontan helbredelse af forhøjet 
blodtryk* og cholesterol, fibromyalgi, epilepsi* og leukæmi* er 
rapporteret ved tandsanering. * = kan forklares logisk.    
 
c) Kræftoperationer, stråle- og kemobehandling kan ofte undgåes; 
dog må nær-døden-patienter opgives. 
 
d) Åreforkalkning behandles i reglen med EDTA. 500 store 
diabetesamputationer p.a. ligeså alternativt - og koldbrand.  
 
e) Nyrerne er vor “skraldespand for amalgam-Hg”. Deres 
transplantationer udgør 2/3 af alle, resten hjerte, lever og lunge. 
Erfaring må vise, om de regenerer nok, til at disse voldsomme 
operationer og donormanglen reduceres - ligeså dialyser. 
 
f) Under svangerskab og amning, hvor hjernen dannes, overføres 
Hg fra moderens plomber og depoter, så ikke-resistente børn får 
hjerneskader: Autisme, kostbar special-undervisning og måske 
senere vold.  
 
g) Hg kan medføre alle slags fertilitetsproblemer, jvf. bl.a. 
tandklinikassistenterne, som blev snydt.                                                                                 
 
h) Hypokondere, der sendes til specialundersøgelser uden resultat, 
er simpelthen Hg-forgiftede. Nyt navn: Funktionelt syge”. Vi har 
300.000 = 6 %.                                     
 



i) Myndighederne er negative trods schweizisk praksis; det er for 
stort. Flaskehalse ville aftage, indlæggelser rasle ned, så de nye 
sygehuse bliver for store. Telemedicin peger i samme retning.  
 
k) Hvor meget tid og talent spildes der inden for medicin, kirurgi, 
psykiatri, undervisning, forskning, blandt embeds-mænd og 
patienter pga en antikveret holdning til amalgam? Tandlæger er 
blevet animeret til at forgifte deres patienter systematisk siden 
Anden Verdenskrig. Trods advarsler fra tyske kemikere - den tids 
førende - ville nazisterne “Ordning muss sein” og Vesten fulgte 
trop, dog ikke Rusland.          
                                                                                                                                                                                                                            
--------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Vi har reelt 2 alternativer: 
A) Fortsætte uanfægtet med symptombehandling med en 
beskeden, men kostbar fremgang og acceptere, at i 2020 er antal 
demente steget så og så meget etc. Spilde 100-vis af mia. på kniv 
og piller, beslutte forkert i samfundet, bl.a. statsfinanser og de 
evige velfærdsdiskussioner på unødigt pessimistiske præmisser.                                                                                           
B) Indrømme fadæsen og kopiere Dr. Rau - og de af systemet 
ildesete alternative læger, der har begge uddannelser og modet til 
at stå fast.                                                                                                                                               
1) Universiteternes undervisning og forskning i kroniske sygdomme 
vil kræve radikal revision. Ny forskning unødig, men den 
negligerede må læres.                                                                                                                                                   
2) Behandling ligeså. Hospitalsverdenen bliver anseligt mindre.                                                                                                                          
3) Lægerne må se, hvordan de tackler den selvforskyldt mistede 
prestige.                        
 
Et uhyggeligt dilemma med magtkampe in spe! Tragisk i 
betragtning af alt det positive, der ellers sker i sektoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Tillæg: 
Tungmetaller, især Hg, fik ved universets skabelse netop de 
egenskaber, som SKAL gøre den halvdel af de ældre, der ikke tåler 
dem/det, syge.  
Skrønen om amalgams ufarlighed punkteres af: 



1) utallige obduktioner afslører Hg i hjerne, kirtler, nyrer m.m. 
trods plombernes alder op til 60 år, 
2) at Hg hele tiden forlader plomberne, efter 12-15 år er halvdelen 
væk; det kan deponeres overalt via blodet og                                                                                                                                       
3) G. Danscher et al., Aarhus, 1990: These results strongly support 
what has been suggested previously that dental fillings in primates 
(monkeys) cause absorption of mercury from amalgam fillings 
through lungs and intestinal tract, and that depending on exposure 
mercury is distributed to most organs and will eventually be found 
in the CNS. 
 
Fakultetet ved det!   


