
Gitte Ulrich Møller´s Vej til bedring - ud af bivirkningerne! 

Citat Andreas Moritz: Til alle dem, der ønsker at tage ansvar for deres eget helbred, 

 og som tænker på deres medmenneskers helbred og velbefindende.

 

  Plan for DE FØRSTE 2-4 MDR.

Du skal starte med, at købe en del forskellige kosttilskud hjem. Derefter vil jeg anbefale dig at købe 

en pilleopdeler, så du har styr på, hvad du skal have hver dag til hvilket måltid. Du skal ALTID 

spise kosttilskud til et godt måltid mad. Så springer du et hovedmåltid over, bør du også droppe de 

kosttilskud, som du skulle have haft til det måltid. Men du bør IKKE springe måltider over. Vejen til 

at få det bedre er gennem god og regelmæssig kost. Nogen af de kosttilskud, jeg anbefaler, er 

stærke og må derfor ikke tages på tom mave. Alle kosttilskud tages 6 ud af 7 dage, det er vigtigt at 

man tager 1 dags pause om ugen, for at give sin lever en pause.  

 Jod, selen og zink 

Find meget nyttig viden i gruppen vejen til bedring for hpv-bivirkningsramte, under gruppens filer, 

dokumentet jodmangel. En meget nøjagtig beskrivelse af dette emne, og hvorfor du bør have det. 

“Den forrige generation af læger anbefalede en daglig tilførsel af jod som kosttilskud på 12,5-37,5 

mg i form af Lugols opløsning. Denne anbefaling viser sig at være nøjagtig den mængde jod, man 

skal indtage for at sikre, at hele kroppen er tilstrækkeligt dækket ind; er resultat, som bygger på en 

belastningstest udviklet for ganske nyligt”. Guy E. Abraham, MD, FACN. 

 I Norden findes der kun små mængder selen i jorden, det skyldes bla. forurening, syreregn, Selen: 

pesticider og udpining af jorden. Den menneskelige krop har behov for 100-220 mikrogram om 

dagen, igennem en almindelig sund kost for kroppen 25-60 mikrogram. Selen er en meget aktiv 

antioxidant, som i samarbejde med andre antioxidanter beskytter cellemembranerne mod 

ødelæggelse, så aldrings processen bremses. 50% af vores selen i kroppen findes i leveren, 

resten findes i cellerne. I USA har man lavet flere undersøgelser der viser, at Selen er et 

fremravende antioxidant i mod kræft. Optages bedst i et tilskud med zink, og skal være et organisk 

præparat. Zink: indgår i mere end 200 kendte enzymprocesser i kroppen og er vigtig for alle celler, 



immunforsvar og normal celledeling. Hormonsystemet er afhængigt af zink. Mangel på zink kan 

bla. vise sig i nedsat muskelstyrke, udholdenhed samt lavt blodsukker, og hårtab Zink er et af de 

vigtigste mineraler, vi har i kroppen. Det indgår i over 300 enzymer, og mere end 2.000 

genregulerende molekyler indeholder zink som en fast bestanddel. Zink er derfor betydningsfuld i 

mange af kroppens processer.  

Jod skal tages sammen med Selen+zink, da du opnår den bedste optagelse, se link  

http://www.ancientpurity.com/lugols-iodine-305.html 

http://www.naturoghelse.dk/shop/bio-selen-zink-90-4509p.html 

 

   Probiotika

Genopretter din tarm og dit immunforsvar, især efter medicinskade. Probiotika er nødvendigt for 

os, det er levende bakterieorganismer, som skal være i tarmen. De sørger bla. for at vi optager 

vores vigtige mineraler, vitaminer, antioxidanter osv. meget bedre end ellers. tarmen er en af de 

vigtigste ting at starte med at få genoprettet, dette er også vores immunforsvar.  

Ekstra viden http://radiodoktoren.dk/radiodoktoren/2011/10/10/ 

Probiotika Vita-biosa Eks. på et godt præparat samt Bio-kult som er mit foretrukne mærke, og 

findes som regel i Helsemin på tilbud  

Se mere her:  

http://www.amazon.co.uk/Bio-Kult-Pack-of-120-Capsules/dp/B004SGO4DG 

http://www.biosa.dk/Produkter/Krop%20og%20Helse/Vita%20Biosa%20Probiotic/Vita%20Biosa%2

0Probiotic%20oversigt.htm 

 

 

 

http://www.ancientpurity.com/lugols-iodine-305.html
http://www.naturoghelse.dk/shop/bio-selen-zink-90-4509p.html
http://radiodoktoren.dk/radiodoktoren/2011/10/10/
http://www.amazon.co.uk/Bio-Kult-Pack-of-120-Capsules/dp/B004SGO4DG
http://www.biosa.dk/Produkter/Krop%20og%20Helse/Vita%20Biosa%20Probiotic/Vita%20Biosa%20Probiotic%20oversigt.htm
http://www.biosa.dk/Produkter/Krop%20og%20Helse/Vita%20Biosa%20Probiotic/Vita%20Biosa%20Probiotic%20oversigt.htm


B-vitaminer  

Jeg har længe ledt efter det helt rigtige præparat, og lige nu er mine foretrukne disse her.  

De indeholder dette ægte B-Vitamin (methylcobalamin) og ikke det kunstige som går under navnet 

cyanidcobalamin, og som virker som cyanid i kroppen. Det er kun i udlandet man kan få denne 

type B-methylcobalamin, som pillen indeholder. Det rigtige navn for ægte B-vitamin hedder altså 

methylcobalamin.  

Se mere her:  https://www.bigvits.co.uk/product.asp?pid=1002&bid=11 

Nogen skal have ekstra B-vitamin tilskud, da der ikke er nok i en multipille, hvis du får for meget B-

vitamin, tisser du det bare ud. Uanset om du får for meget eller for lidt, bliver din urin skrigende gul, 

når du spiser B-vitamintilskud. B-vitamin er med til at genoprette rigtig mange ting, der ellers er 

blevet nedbrudt i kroppen. Alle der er i gang og er blevet testet hos bla. vegatester har vist sig at 

havde stor mangel på B-vitamin. Det skyldes blandt andet at når vi bliver syge, bruger vi betydeligt 

større mængder af B-vitamin i bla. Tarmen. Og mangel på Bvitamin giver en række symptomer. 

Efter en vaccineskade, som går direkte efter immunforsvaret, er stort set alle testet for bvitamin 

mangel. Dette skyldes at man i tarmen hvor 85% af vores immunforsvar sidder, bruger en masse 

b-vitaminer på at nedbryde maden, også en af grundende til, at kosten skal laves om, så 

immunforsvaret kan få fred til at arbejde og genoprette, og undgå at bruge for mange af de 

vitaminer som man ikke længere har efter en vaccineskade.  

Læs mere her: http://www.bigvits.co.uk/product.php?pid=309 

  D-Vitamin spray 

D-vitamin er et hormon, og et meget vigtigt hormon. Det bliver bedst optaget på brystkassen i den 

direkte sol, så lige så snart der er solskin bør man sidde i den 30 min. dagligt med blottet ansigt og 

brystkasse. I vinter mdr. er det en rigtig god ide, at ty til det næstbedste, hvilket er solarie, jeg ved 

godt mange siger at det er kræftfremkaldende, men her er det man skal tænke alt med måde. De 

fleste mennesker bliver glade for at komme ind og få lys og varme, og her optager vi også d-

vitaminet igennem. 1 gang om mdr. i vinter halvåret er en rigtig god måde til at booste sit D-vitamin 

på. Alle celler i hele vores krop er afhængige af D-vitaminer, også vores metabolisme. 

https://www.bigvits.co.uk/product.asp?pid=1002&bid=11
http://www.bigvits.co.uk/product.php?pid=309


Uden d-vitaminer er man i risiko for at udvikle alle slags kræfttyper samt sygdomme. Der er intet d-

vitamin i modermælk hvilket er et godt eksempel på, at vi skal have vores d-vitamin igennem solen, 

altså moder natur, har bestemt at dette hormon ikke skal optages via vores tarmsystem. Man kan 

også vælge at købe en uva lampe, hvilket også er en udemærket kilde til d-vitamin. Udover det, 

skal vi dagligt have en dosis. Dette anbefaler jeg så på spray, da det her bedre kan blive optaget 

igennem slimhinderne, da D som sagt er et hormon har det meget svært ved at blive optaget 

igennem maven, her vil vi max optage 7% af det. Så spray er at foretrække. Så at købe dyre piller i 

denne form er ikke det optimale. Den eneste virkelige sikre måde at optage d-vitamin på er 

igennem solen og via bestemte fødevare. Men eftersom dette præparat optages igennem 

slimhinderne, optager vi også nået igennem det.  

Læs mere her: http://www.naturoghelse.dk/shop/dlux3000-oral-spray-9270p.html? 

Skal du have, svovl er bla. med til at afgifte os, og dæmpe smerter. Hvis man vil have Svovl : 

100% naturlig svovl, kan man med fordel, anskaffe sig nået sort himmalyasalt, som er rigt på svovl, 

og tilføre sin daglige kost. 

Læs mere her, radiodoktoren giver et meget fint billede af hvorfor: 

http://radiodoktoren.dk/radiodoktoren/2003/03/06/msm 

http://www.evitamins.com/msm-1500-now-34177 3 

For at opnå det alder bedste resultat i sin helbredelse, bør man blive Vegetar / veganer :  

vegetar/veganer, dette skyldes flere ting. 1. Dyrene i dag er så forpinte, og du for alt deres dårlige 

energi ind i din krop. 2. Vi er ikke designede til at spise kød, vi er designede med et gumle bid, og 

kan ikke rive kødet af dyret selv, vi er nød til at stege eller koge det for at kunne tykke det. Vi har 

en svag mavesyre, som ikke er i stand til at nedbryde koncentreret kød. Hvis vi skulle kunne 

nedbryde det, skulle vores mavesyre være 3 gange så stærk som den ellers er. Hvis man ser på 

kattefamilien, sover de meget. Løverne kan sove op til 3 dage i træk efter et måltid, det er de nød 

til for at kunne nedbryde kødet. Dette ses feks. ikke hos elefanter, gorillaer eller en ko. Dog er de 

stadig muskel dyr med proteiner. Disse muskeldyr lever af plantemad, og for faktisk de fleste 

proteiner igennem luften (brint, ilt, nitrogen, kuldioxid) disser molekyler bliver tilsammen omdannet 

til aminosyre (proteiner) som omsættes i kroppen. Vi genanvender faktisk mange af vores proteiner 

http://www.naturoghelse.dk/shop/dlux3000-oral-spray-9270p.html
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i menneske kroppen, og er fra vi fik modermælk slet ikke egnet til at skulle have alle disse 

proteiner, der findes faktisk kun 1,4% protein i vores modermælk. Så hvis meningen var, at vi 

skulle spise alle disse dyr, ville vores næring fra start af, have set anderledes ud. 3. Der findes 

dobbelt så mange proteiner i broccoli, som i en rød bøf, selve bøffen optager menneske kroppen 

faktisk max 20% proteiner af. Resten kan side i ens tarme og rådne, danne parasitter, for meget 

urinsyre og generelt lave et dårligt miljø i kroppen. 4. Kød spisere har dobbelt så stor chance for at 

dø af hjertesygdomme, 60% højere risiko for at dø af kræft, 30% højere risiko for at dø af andre 

sygdoms årsager. 5. Det er nødvendigt at leve vegetarisk, hvis kroppen skal kunne overkomme 

sygdomme og detoxe. Både vegetarer og veganere lever gennemsnitligt flere år længere end 

andre og – måske vigtigere - har flere raske år i deres liv. Desuden viser forsøg, at vegetarer er 

mindre deprimerede, mindre angste og mindre stressede end andre. Vegetarer har generelt et 

lavere blodtryk (men også lavere kropsvægt) end ikke vegetarer. Man regner med, at det er på 

grund af vegetarers højere indtag af flerumættede fedtsyrer og fibre, nedsatte saltindtag og øgede 

kalium indtag. Mange synes også det er meget rart at tænke på, at de ikke længere fylder kroppen 

med medicinrester (kød), bly og andre miljøskadelige affaldsstoffer (især fra fisk og skaldyr) og - 

for veganere - hormoner (især fra mejeriprodukter). 6. Alt i alt er det meget hårdt for kroppen, at 

nedbryde kød, og du bør derfor undgå det, så din krop kan koncentrere sig 100% om sin 

helbredelse og detox. Når du beslutter dig for at blive vegetar, er det vigtigt, at du gør det hen over 

nået tid. Vores tarmsystem kan ikke klare at man bare skifter kost fra den ene dag til den anden. 

Følg denne vejledning start med at reducer måltiderne der indeholder kød. Altså hvis du normalt 

spiser kød to gange dagligt, bør du reducere det til 1 gang dagligt i 1-2 uger. 4 Undgå fra start af 

helt at spise svinekød og oksekød, efter 1-2 uger hvor du kun har spist økologisk kylling og fisk fra 

nordsøen, kan du begynde at undgå kødet helt hver anden dag i 1 uges tid. Derefter stopper du 

helt med at spise dyr. 1 uge før du stopper med at spise kød, starter du på dit planteprotein, som 

du nu erstatter dit protein indtag med, en mild og skånsom overgang. 

 :  Planteprotein er nødvendigt fordi det er med til at genopbygge dine muskler og det Planteprotein

giver dig de proteiner, som er nødvendige, selvom vi genanvender proteiner i kroppen, er vi dog 

stadig nød til at have dette tilskud, kroppen har hele dit liv været vandt til at få det udefra, og derfor 

skal det erstattes. Det blander du i din slowjuice eller vand hver dag 1-2 gange dagligt. Smager lidt 

af skov, men ned med det! Har du ikke en slowjuicer, kan du prøve at tilføje lidt økologisk 



citronsaft, eller købe nået juice som er helt koldpresset økologisk, dog uden sukker. Den 

planteprotein jeg har valgt på linket, er lavet på hamp, byggræs, hvedegræs, spirrulina, chlorella og 

lecumafrugt. Et godt produkt der indeholder en masse superfood. Læs mere her: 

http://www.naturoghelse.dk/shop/raw-green-proteinpulver-9411p.html Omega Omega indgår i 

opbygningen af cellerne i hele din krop, herunder dine hjerneceller. Jeg har valgt et vegansk 

produkt, da jeg mener den er bedst for os. Men undersøg gerne markedet selv. Dette indeholder 

både omega 3 og 6. Tag gerne den flydende form, eller en anden du finder, den skal, være 

økologisk. Tag 1 spiseske 2 gange dagligt i din hjemmepressede slowjuice. Eller følg anvisningen 

på den du køber (kan tages sammen med dit planteprotein) Læs mere her:  

http://www.puregreenshop.dk/livets-olie-kaempenatlysolie-125-ml.html 

 http://www.naturoghelse.dk/shop/kaempenatlysolie-1000-465p.html 

 

: Genopretning af uendelig mange ting. Du skal gøre op med dig selv, om det er noget CBD OLIE 

for dig. Men start først med dette efter 1-2 måneder, hvor din krop er begyndt at vænne sig til de 

mange andre kosttilskud, samt blevet vegetar. CBD olie bliver idag brugt til kræftpatienter i den 

alternative verden, med stor succes. Den sidste jeg hørte om var en uhelbredelig lungecancer 

patient der var blevet helt rask på 6 uger. CBD olie har enormt mange forskellige positive effekter 

med sig, selve planten har et DNA system som matcher menneskets DNA med 95%, det er måske 

også derfor at den har så mange succes historier bag sig. Personligt oplevede jeg at få min 

hukommelse tilbage, og rettet hele mit nervesystem op igen på CBD olie 30%. Samt var det med til 

at reducerer mange af mine bivirkninger. Det er dog vigtigt at vide, at alt man gør, skal 

understøttes af kostplanen.  

Læs mere her:  

http://endoca.com/Products1-7-

Hemp_Oil_Paste_3000mg_CBD%28cannabidiol%29_30#.VRvkGGbgU2c 
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Hvis et andet firma på CBD olie ønskes kan man også kontakte denne mand på fb, evt. forhøre sig 

om priser, han har tidligere hjulpet Hpv-vaccineskadet piger. 

https://www.facebook.com/Tinomaersk 

Gruppe hvor mere information findes om CBD olie 

https://www.facebook.com/groups/naturmedicinogcannabinoider/ 

Kontakt mig, når du kommer der til. Du bør ikke få nogen form for medicin, hvis du starter CBD, det 

vil være et spild. I det hele taget vil medicin af alle former, panodil, p-piller osv. være dårligt for 

kroppen hvis man ønsker helbredelse.  

 Mange oplever at få en depression, angst eller andet psykisk belastende. Det er kun Sind :

forståeligt med den store sorg en bivirkningsramt oplever, at være fanget i sin egen krop, uden at 

vide om man bliver rask igen, kan udløse hvad som helst. Mange oplever også at miste venner, 

familie der kigger skævt til en osv. Så der er meget der udover sygdommen, den enkelte syge skal 

forholde sig til. I forhold til at holde frygten for sygdommen væk, og koncentrere sig om at blive 

rask. Er healing et fantastisk redskab, Det kan tage nogle gange før at man virkelig mærker 

effekten, men det er mirakler der kan ske, hvis man har den helt rette behandler. Selv gik jeg en 

gang om ugen de første 2 mdr. derefter hver 14 dag og til slut efter 1 år, 1 gang om mdr. Har kan 

man sagtens indgå aftaler med sin healer, om billigere konsultationer, hvis healeren ikke vil lave et 

tilbud, er det ikke en healer for jer. Det er vigtigt man finder en dygtig en, der selvfølgelig skal tjene 

sine penge, men samtidigt skal det være en, der af hjertet gerne vil hjælpe en, og skal man i forløb, 

møde en på midten økonomisk. Find evt. en der er anbefalet af andre. Jeg fik en pris på 300 kr. pr. 

gang, (han tager normalt 900 kr. pr. gang) og havde jeg brug for 2 timer hvilket jeg havde da mine 

ben fik lammelser, så fik jeg det for en times pris, det hjalp også på mine lammelser, og også fordi 

jeg troede så meget på det. Krop og sind høre sammen, og det gælder om at sætte alle sine celler 

i gang og tro på at de bliver raske (kald det hokus pokus, men det virker) nu går jeg kun til healer 

hvis jeg føler at jeg har et behov. Da vi alle kan være enige om at pengene ikke hænger på 

træerne, men dette her er meget tiltrængt for de fleste.   

Selv har jeg brugt ham her Tomas Remus Henriksen Østerbro 

https://www.facebook.com/TomasHenriksen 

https://www.facebook.com/Tinomaersk
https://www.facebook.com/groups/naturmedicinogcannabinoider/
https://www.facebook.com/TomasHenriksen


Eller ham her, som jeg bruger nu, han arbejder også sammen med en kvinde, hvor de gruppe 

healer og enkel mands healer sammen, det har været en fantastisk oplevelse, at få healing af to på 

en gang.  https://www.facebook.com/AllanHeligen 

Selvfølgelig alt efter hvor du er i landet. Sørg også for at mediter, brug tid på, at mærke dig selv, og 

stress af, søg i mod vandet og skoven. Også jer forældre! Er du ikke i stand til at gå, så bliv kørt 

derud, sid og mærk energien, få solskin i ansigtet. Gerne flere gange om ugen. Er du en af dem 

der oplever at tankerne flyver af med dig, når du skal sove. Så prøv at lade være med at gribe 

dem, lad dem passerer og lav en hurtig bedømmelse, omkring hvor vigtigt det overhoved er. Lad 

mennesker omkring dig have deres egne meninger om hvad der er godt for dig, du ved bedst selv, 

du kan mærke i dit inderste hvad der er rigtigt, følg det.  

Tro på din egen intuition. Ikke andres.  

En kvinde der også er værd at bruge tid på, er hende her, Teal Swan, se link. 

Meditation, lig dig et uforstyrret sted og slap helt af, sæt hende her på, første link:  

https://www.youtube.com/watch?v=KvoGtWq2rrg Meditation,  

https://www.youtube.com/watch?v=Py_jRvkP7ho Angst, 

 https://www.youtube.com/watch?v=y5PWwTv-FEM Panik Angst,  

https://www.youtube.com/watch?v=avhLg3gUFlw Bekymring,   
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 Nu er du ved at være klar til at komme i gang med dit nye liv, lad være med at fokuser på om Kost

du nogensinde kommer til at spise som før, til den tid har du slet ikke lyst til at vende tilbage. 

Fokuser udelukkende på at få det bedre, og lad dette være dit eneste mål, så du igen KAN leve dit 

liv. Spis basisk, find basiske fødevare, de fleste har for meget candidasvamp i sine tarme, efter 

denne vaccineskade. Når du starter med kosten, vil din krop allerede gå i gang med at detoxe, du 

giver den nu fred og ro til, at detoxe alt det møg ud, du har fået ind med vaccinen. 

Kostplanen her er bare en kort opsummering. Du kan finde mere inspiration - opskrifter, i min  

kostgruppe – Vejen til bedring for HPV-bivirkningsramte: Den vil løbende blive gjort bedre, jeg har 

netop fået en med admin, som også vil hjælpe til med spørgsmål, og opskrifter. 

https://www.facebook.com/groups/458907784208429/ 

Vigtigst af alt:  

 INGEN GLUTEN 

(undgå færdig glutenfri bageløsninger, de indeholder desværre altid en masse møg istedet for, og 

er derfor ikke løsningen bla. majs og soja, som 95% af alt er lavet af GMO - genmanipulerende 

mad)  

Kig grundigt på skemaerne, og tag dem med ud at handle, hvis du føler det nødvendigt. 

- Gælder i sær også laktosefri produkter.  INGEN MEJERI PRODUKTER 

INGEN RAFFINERET SUKKER INGEN  

(dog fisk, går det an sjældent. Spis KUN fisk fra Nordsøen, alt andet indeholder for mange KØD 

giftstoffer – og spis ALDRIG muslinger!!)  

(almindeligt hvidt brodsalt, hold dig til himalaya, og giv gerne et glas INGEN RAFFINERET SALT 

vand hver dag et drys af dette fantastiske mineralsalt, en god naturlig måde at få ekstra mineraler 

på). Du kan også købe billigt urtekrams atlanterhavssalt hvis det økonomisk er bedre, men 

himmalaysalt er klart at fortrække. Hold dig fra almindeligt raffineret salt, det er kemisk fremstillet 

og nedbryder faktisk en masse vigtige ting i vores krop. Køb i stedet Himmalayasalt, 

https://www.facebook.com/groups/458907784208429/


Atlanterhavssalt altså salt fra naturen. Man kan fra Urtekram få en stor pose uraffineret fint salt til 

20 kr.  

– Lev så rent som muligt. INGEN E-NUMRE OG ANDET KEMI 

Ting du skal spise:  

 Økologi : 

Økologisk: Kan også stå under navnet Bio. Det er dog bedst at holde sig til det, der hedder 

økologisk statskontrolleret DK ØKO100 eller derunder. Så kan man finde vare der er mærket DK 

ØKO 050, så er de endnu bedre.  

Masser af grønsager, nødder, frugt, dit eget bagte brød, pestoer osv. Morgengrød eks. lavet på 

quinoa og hirse. Find opskriften i min kostgruppe. Tilsæt dette i din mad i rigelige mængder flere 

gange om ugen. 

Ingefær er især god til Migræne/hovedpine, svimmelhed og kvalme. Ingefær the Ingefær: 

koncentreret, skær en knold ingefær i skiver, kog ingefæren ind ca. 20 min. bland det med en god 

økologisk honning og drik. Kan også gemmes i køleskabet og fortyndes dagene efter med med 

kogende vand. Dråber kan købes i helsekosten, 15 dråber blandes i et glas vand.   

flere gange om ugen, især i varm mad - Er meget anti-inflammatorisk, og forbygger Gurcemeje : 

kræft. Der er lavet flere undersøgelser, der beviser at gurcemeje er en af de bedste anti-cancer 

midler. Alle slags korn og frø bør ligge i blød 12-24 timer stuetemperatur med 1-2 spiseskeer 

citronsaft eller vinegra, dette gør man fordi man på den måde vil optage alle vitaminerne og 

mineralerne der findes i produktet samtidigt med at man fjerner anti-nutrients. En anden grund er, 

at tarmen meget bedre kan nedbryde maden, og på den måde igen skåner tarmsystemet, altså 

immunforsvaret, flere har opdaget at de ikke kan tåle ris, men på denne måde er det faktisk muligt 

at de godt kan alligevel, da vi har gjort maden enorm nemmere at nedbryde. Alle kender til at når 

man spiser hørfrø, kommer de tit ud igen, dette undgås, og på denne måde vil man få udbytte af 

omegaen der er i eks. hørfrøen. Mælkeprodukter, det eneste du må spise er en smugle 

parmesanost og økologisk gammeldags kærnet usaltet smør, det indeholder ikke laktose. Mærket 

Naturli laver en.  



ALT sukker kan du erstatte med kokossukker og honning men pas på med dit blodsukker, hvis du 

helt vil undgå at det stiger, kan du bruge sødemidler som – Birkesød ”xylitol”, sukrin eller stevia. 

skal helst spises mellem kl. 06.00 - 08-00, da det er i dette tidsrum vores galdeblære Morgenmad: 

er aktiv og optager de vigtige vitaminer og mineraler. Tag evt. dit jod, selen+zink efter 

morgenmaden. Frokost: Tag igen kosttilskud til frokost, skal spises mellem 11.00 -13.00. 

Frokosten må meget gerne bestå af en stor salat, med revne rå grønsager, grønne blade, nødder 

evt. en pesto som dressing. Nigeallefrø, bønner og linser er også gode frokostingredienser. Husk 

at bønner altid skal ligge i blød 8-10 timer, her sker der en proces, hvor at der frigives giftstoffer. 

Derefter er de klar til at blive kogt og spist. Eftermiddag: Hver dag laver du din hjemmepressede 

juice, som skal indeholde ingefær, citron, når du bruger disse to, nedsætter du også smagen af 

den ellers kraftige rødbedesmag, ingefær lindrer også smerter i leddene (gigtlignende tilstande) 

hvis du bruger det. Rødbede er fantastisk til genopretning af de røde blodceller. Bland plante 

protein og flydende omega i. Det skal være et stort glas juice, mest på grønsager. (Bliv ikke 

forskrækket hvis du tisser eller andet rødt, det er bare farven for rødbeden) Aftensmad: skal helst 

spises inden kl. 18.00, og kroppen skal nu have fred resten af aftenen. Må meget gerne bestå af 

en god suppe m/ blød gjorte quinoa i, vegetarbøffer, og dampede grønsager osv. Du kan finde 

opskrifter og inspiration i min kostgruppe. Ellers er der flere veganske grupper på Facebook, og 

opskrifter på nettet, men vær altid opmærksom på de øvrige ting som gluten og sukker du ikke må 

få. Sukker kan du altid erstatte som beskrevet ovenfor. Lidt om stegning: Steg KUN i kokosolie 

eller økologisk gammeldags kærnet smør, kan det være fra en jersieko er det endnu bedre. Måske 

har irma sådan en. Alle andre olier kan ikke tåle så høj varme, og man forgifter derfor sig selv i 

stedet. Drik rigeligt – mindst 2,5 liter pr dag Drik vand og vand som det første, du gør om morgen, 

og det sidste du gør inden du går i seng. Du kan med glæde bruge saften fra en halv øko citron i 

dit første glas vand om morgen, det 10 hjælper enormt godt til at rense cellerne ud efter nattens 

affald, og især nu hvor du opstarter denne detox process. Hold dig fra købevand, købevand 

indeholder enormt meget flourid, flourid er et affalds produkt af aluminiumsindustrien. Flourid kan 

sætte sig på celleplan, der hvor joden skulle have siddet hvis vi havde nok af det i kroppen, (det 

har næsten ingen mennesker, da vores jord er så udpint af pesticider og forurening) det er toxisk 

og kan udover at sætte sig på celleplan, også kalke vores pineal kirtel til, den del af hjernen man 

kan kalde den 6 sans, eller vores indre stemme. Vores intuition! Du kan læse meget mere om 



flourid i min kostgruppe vejen til bedring - under filer. Købevand indeholder også giftige plastic 

partikler, da det er bevist at plasticflaskerne, afgiver bla. BPA. og andre hormonforstyrrende stoffer. 

Gode køb til køkkenskabet  

• Kokossukker fra Urtekram “billigst” eller “Helsekost” 

 • Honning  

• Sandwichspread fra Urtekram (fantastisk smørrer “dressing” til en hurtig sandwich, den 

indeholder kun ting du godt kan tåle. Obs. de andre skal du lige kigge bag på, om du må få)  

Quinoa  

• Basmati ris  

• Risottoris  

• Belugalinser  

• Grønnelinser  

• Røde linser (god til at blende og lave cremet suppe af)  

• Sorte, hvide, røde bønner  

• økologiske psylliumskaller (glutenfri bagning, helskost)  

• Hørfrø  

• Boghvedemel, store poser i helsekost “Christianshavn” 

• Kokosmælk Fra urtekram eller irmas økologiske  

• Gurcemeje • Nødder alle slags, i starten minus valnødder da de er syredannende  

• Tranebær og rosiner 

• Sesam 

 • Grøntsags boulion 11 



 • kakaonips  

• hampefrøskaller 

 • Chiafrø øko “Helsekost”  

• Græskarkerner  

• Mandler osv. 

 • Raw kakaopulver “Helsekost” Vigtigt at have og bruge.  

• Æblecidereddike i sin mad evt. på salat eller i hjemmelavet dressing. Urtekram har en god en. 

Råd: Lav en sauce tyk ved at bruge rismel, shakes i en beholder med vand, feks. Hvis du laver en 

svampesauce eller karrysauce. Find inspiration i min kostgruppe.  

Læs mere her https://www.facebook.com/groups/458907784208429/  

Eller søg på facebook under - vejen til bedring for hpv-bivirkningsramte.  

EKS: Morgenmad:  

• Ristet brød m/ nøddecreme eller æblekompot, hertil frisk frugt. (hvad man kan finde af øko, eller 

selv lave) • Grød af hirseflager, hvid qunioa og fennikel, toppes med hampefrøskaller, chiafrø og 

kokossukker (Grøden kan også toppes med æblekompoten)   

Opskrift på grød: Kog en pose hvide quinoa, de skal koge ca. 15-20 min. til de “spire” gem dem i 

køleskab så de er klar til hver morgen, holder 3-4 dage. Så skal der bare koges lidt hirseflager med 

lidt himalayasalt om morgen. “ lig mærke til tidligere nævnte i blødsætning, af bla. quinoa”. 

Bagefter bland de to ting, lige dele af hver og klar til servering. Grøden kan med glæde toppes med 

hampefrøskaller, kakaonips, chiafrø og kokossukker, smager virkelig lækkert. Du kan også bruge 

frisk frugt. Det er bedst der kommer nået lækkert oven på, så er den lidt mere spændende. 12 

Eksempler på blandede retter:  

• Burger “bolle af hjemmebagt glutenfrit brød, eller brug øko portobellosvampe fra Irma) hertil 

hjertesalat, hjemmesyltede agurker, tynde gulerødder skåret småt ristet i ovnen, peberrod og 

bønnebøf, sandwichen skal smørres med en pesto. 

https://www.facebook.com/groups/458907784208429/


 • Brød m/ avokado, tomat, purløg. • Brød med gulerodsspread (inkl. Gurkemeje) • Brød med 

nøddecreme. • Tilbehør lidt skåret agurkestænger 

 • Belugalinser m/ æbler og timian  

• Gazpacho suppe m/ sorte qunioa & purløg  

• Ruccolasalat m/ bønner (lægges i blød dagen før og koges 40 min inden brug) i salat kan man 

bruge alt, agurk, revne gulerødder, rød peberfrugt og toppes med tranebær og lidt nødder. Tilføj 

lidt Grøn pesto (evt. fra urtekram) rundt om bønnerne, så mangler man ikke dressing.  

• Svampe risotto m/ bla. ruccolasalat  

• Græskarfritter  

• Champignonsuppe med lidt brød. ”pas dog på, ikke for mange svampe, da candida svamp elsker 

det, så moderat, en gang i mellem.” 

• Spinathjerter med salat, guacamole og Pestoer 

• Nøddesteg m/ sauce & kartofler, samt rester af grønsager fra ugen.  

• Stegte ris m/ grønsager (resterne fra ugen) Risene kan koges om morgen og stilles på køl så de 

er klar til at blive stegt, kan evt. steges i kokosolie og paprika.  

• Bøffer lavet af knoldselleri & porrer, hertil røde kidneybønner og tomatsauce. 

  Hvis du bliver ”almindeligt syg” Brug PUKKA C-vitamin 2 tabletter  Andre aspekter i hverdagen :

3 - 4 gange dagligt, kolloidsølv eller urtepencil, som medicin.  

Undgå både håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin, så vidt du selv kan tage ansvar for det. 

Ved naturlig helbredelse skal man blot vide, at det tager ekstra tid for at kroppen er kommet sig 

over sygdommen. Til gengæld har kroppen fået lov til at komme af med det, den skulle af med, i 

stedet for med symptombehandling, hvor man stopper kroppen i dens naturlige proces, og 

sygdommen vandrer ind i kroppen igen. Ved betændelses tilstande og inflammation brug evt. 



urtepencil, man kan godt regne med at sygdommen vil tage 2-3 uger, men igen sygdommen 

kommer helt ud af kroppen skånsomt. 

Du skal helst sove fra kl. 22.00-06.00 for at opnå den melatonin, du behøver til dagen efter. Søvn : 

Vi opnår kun det rette melatonin indtag, som skal holde os kørende dagen efter, ved at sove fra 

22.00 til 00.00 og stå ikke op før tidligst 06.00. Sov heller ikke længere end til kl 08.00 hvis du er 

gået i seng kl. 22.00. Melatonin omdannes også til det vigtige stof serotonin, som vi også har 

behov for.  

 Ved menstruation bliver symptomerne forværret: Har du i længere tid oplevet, at din Menstruation :

menstruation er udeblevet, eller er blevet voldsommere, skal du have styr på dette. Jeg selv og 

flere andre piger, har haft gavn af disse homøopatiske tabletter, som sender et signal til hypofysen 

om at danne mere østrogen, efter 2 mdr. var mit helt stabilt igen, og har været det lige siden. 

 Læs mere her: http://www.naturoghelse.dk/shop/refemme-90-tabletter-4791p.htm 

 Du skal have tjekket dine tænder, har du fået rodbehandlinger? Rodbehandlinger er Tænder :

nogle af de største syndere, når det gælder træthed, kræft osv. Fordi man har dødt væv siddende i 

kroppen og især i kæben, hvor rigtig mange medianbaner ender. Det oplever kroppen som en 

kroninsk arbejdsbyrde. Dette døde væv er meget toxisk ved kroppen og kan sidde i mange år og 

lave ballade. Få evt. udskiftet gamle amalgan fyldninger med plas. Amalgan er enormt giftigt og 

forsvinder stille og roligt ud i kroppen. Screeninger Ingen marmografier da der er stor risiko for at få 

kræft ved disse undersøgelser, og hvis man har det, vil det straks kunne sprede sig ved en sådan 

scanning. 

Skift dine mærker til økologiske, svanemærkede og astma-allergi venlige mærker, Personlig pleje : 

på den måde for du mindst kemi ind i kroppen. 

Det er vigtigt, at kroppen bliver skånet for alt unødvendigt kemi! Jeg bruger selv dette til ansigt og 

krop: Hybenkerneolie som ansigtscreme og macadaimia olie til kroppen. Denne side er der masser 

af inspiration at finde.  

Læs mere her: http://www.cremecompagniet.dk/ 

http://www.naturoghelse.dk/shop/refemme-90-tabletter-4791p.htm
http://www.cremecompagniet.dk/


Kokosolie som makeup fjerner, deo, og tandpasta. Når jeg fjerne makeup, bruger jeg to varme 

fugtige vatrondeller, påfører lidt kokosolie imellem, så smelter det lidt, og så rundt i ansigtet og på 

øjnene, makeuppen forsvinder lynhurtigt. Og så er det en dejlig oplevelse. Min absolut ynglings 

kokosolie har vundet prisen som årets bedste olie og er intet mindre end fantastisk til alt man 

bruger den til.  

Læs mere her: http://www.julegave24.dk/julegave-ide/bio-planete-kokosolie-koldpressetjomfruolie-

400- ml.htm 

Find en lille tæt beholder ”Søstrene Grene, har små patent glas” brug 3-4 Opskrift på tandpasta: 

spsk kokosolie 1 tsk. Natron bicarponat (mærket Urtegården) er rigtig godt, og er det rigtige, da det 

kan være en jungle selv i helsekosten, og det SKAL være det rigtige. Æteriske olie pebermynte 

eller krusemynte købes i helsekosten, rør det sammen med en gaffel, og vupti tandpasta. Spyt det 

ud i et lille stykke papir og i skraldespanden, da det ellers efter tid kan stoppe afløbet.  

Hvorfor skifte din tandpasta: Da flourid går direkte ind og påvirker din pinialkirtel negativt, og er 

med til at du mister dit 3 øje, altså at kunne tænke klart. Læs om flourid inde under filer i 

kostgruppen, her kan du læse, at det er et affaldsprodukt fra aluminiumsindustrien, og ikke har 

noget som helst at gøre i bla. vores mund.  

Hvis du kan, bør du tage ud hver dag, bare 30 min. Lad rodet ligge og kom ud i naturen, Fisk luft : 

søg steder med natur. I takt med at du får det bedre, skal du i starten gå stille og roligt, til raske 

skridt og til slut små løbe i mod dit mål. Indtil du mærker din grænse. Små løb er meget langt 

fremme, så bare tag det med ro, hvis du her de første måneder bare kommer en lille tur ud, er det 

super godt. Bevægelse er også rigtig godt for din mentale tilstand!  

Du skal nu mærke rigtig godt efter i din krop, din krop er allerede begyndt Efter 2 måneder: Zeolit ? 

at detoxe din krop, fra tungmetaller, toxiner og hvad der må være gemt i kroppen univers. Har du 

taget på i vægt? Er du blevet mere træt? Mange kan opleve disse symptomer, som kan være et 

tegn på at kroppen ikke selv kan detoxe det hele ud, og kroppen derfor vælger at lagre toxinerne i 

fedtet i kroppen, her laver det ikke ballade, så smart er kroppen indrettet. Du skal uanset hvad 

starte på zeolit ler, som netop går ind og fjerner disse toxiner fra vævet. Men om du starter på 

zeolit efter 2 eller 4 måneder, er en personlig sag. Man kan sagtens starte på det efter 2 mdr. man 

http://www.julegave24.dk/julegave-ide/bio-planete-kokosolie-koldpressetjomfruolie-400-%20ml.htm
http://www.julegave24.dk/julegave-ide/bio-planete-kokosolie-koldpressetjomfruolie-400-%20ml.htm


kan også vente lidt. Igen alt efter hvad du selv er klar til. Når man starter på zeolit, skal det gøres 

rigtigt man optapper og udtapper. Start med en tsk. om dagen i 1 uge, derefter gå op til 2 tsk. 

 Tag altid dit zeolit ler op med en glasske, træske eller plasticske. Læs mere her: 

http://www.lindogfriedstrup.dk/zeolit-detox.aspx 

Kroppen har nu været i gang i fire måneder. Du vil stadig opleve symptomer, PLAN 4.-6. måned : 

men mere begrænset, du vil nok også opleve, at hvis du spiser noget, der ligger uden for din 

kostplan, vil din krop reagere negativt med bivirkninger, stort set med det samme. Du bliver nok 

forskrækket, men det er bare så hurtigt som muligt op på hesten igen. Din krop er en fantastisk 

maskine og fortæller dig, at det du gav mig der, vil jeg ikke have. Lyt til den! 5-6 mdr. på kosten - 

Nu er det tid til at starte på leverskyl - rensningscentralen der har taget i mod vaccinens indhold, og 

det sted der findes rigtig mange toxiner. Leveren er et most at renset, den har over 500 funktioner 

og er en lige så vigtig del af kroppen som hjernen.  

Du har nu forberedt din krop i 4-6 mdr. din krop er allerede kickstartet på sin detox, og vil være 

meget mere klar til leverskyl nu, end hvis du bare ligger ud med det. Dog kan nogen sagtens gøre 

det uden om kosten, men det er også lidt risikabelt i forhold til, at man kan få det meget dårligt, da 

kroppen vil slippe rigtig mange toxiner ud, og måske ikke alle vil komme direkte ud af kroppen 

igen, derfor har vi forberedt kroppen til denne mini operation. Hele Leverskyls manualen har jeg i 

min kostgruppe vejen til bedring for hpv-bivirkningsramte, Selve leverskyl´s opskriften er taget 

direkte ud af Andreas Moritz bog: Elsk din lever, denne bog vil jeg anbefale ALLE at læse, der 

laver denne leverskyl. Jeg vedlægger også en video i kostgruppen, hvor jeg vil forklare hvorfor at 

det er så vigtigt at få renset dette organ, samt nyre.  

Oplever man at man har fået denne her gammeldame Andre nyttige ting, der er hver at bruge er : 

pukkel i nakken, kan det være et gammelt piskesmæld eller diskopolaps der er sprunget frem. Man 

kan faktisk have haft det siden sin fødsel, men det viser sig først nu når kroppen er ved at 

nedbrydes. Lige som alle andre små skavanker dukker op. Jeg selv har fået hjælp til at komme 

dette til livs på 4 mdr. hos disse “se link” dog er ham på sjælland stoppet, hvis man bare vil have 

øvelserne, ligger de i kostgruppen - vejen til bedring. Jeg overvejer at “vise” dem der vil, hvordan 

man gør, her i min dagligstue, det kræver at i er flere, samt dukker op ;)  

http://www.lindogfriedstrup.dk/zeolit-detox.aspx


Det er øvelser man skal lave 2-5 gange dagligt, alt hvad man kan magte. Men det retter vores 

centralnervesystem op, selve rygsøjlen og forbygger og hjælper mod scoliose. Aktivform går ind og 

trykker på nogle vigtige punkter på kroppen, de kan også se hvad der er galt i ryggen, jeg har 

været utrolig glad for at gå der, og jeg ved flere har haft meget stor glæde af dem. 

www.aktivform.dk 

 Her har jeg modtaget vakumakupunktur ( 250 kr. Homoøpat Christian Andersen Frederiksberg : 

for 3-4 timer pr. gang) Det der sker er at man påvirker energien i kroppen, som følger 

medianbanerne, og følger du kosten understøtter det alt det du gør selv, og du for en hurtigere 

helbredelse. Christian Andersen har uden tvivl, været en stor del af min helbredelse. 

https://homeotek.wordpress.com/ 

Nyttige links Se denne første video, så du kan få mere baggrundsviden om, hvorfor du er blevet 

syg.  

https://www.youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4 

 https://www.youtube.com/watch?v=zHhQ5RY1_7Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=qMFdOtupJDU 

 https://www.youtube.com/watch?v=5wT_NvK2etk 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z__mqgbWwE8 

 https://www.youtube.com/watch?v=x5gXRFfMS3g 

Rigtig god fornøjelse med dit nye liv, hold hoved højt, og sigt efter målet, og husk det er lige sige 

vigtigt at dit sind er med dig i at blive rask. Håber du vil opnå lige så stor glæde ved min plan, som 

jeg selv og en del andre efterhånden har. Husk at lytte til din intuition, også selvom den viser dig 

andre retningslinjer, end her.  

 

 

 

http://www.aktivform.dk/
https://homeotek.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4
https://www.youtube.com/watch?v=zHhQ5RY1_7Q
https://www.youtube.com/watch?v=qMFdOtupJDU
https://www.youtube.com/watch?v=5wT_NvK2etk
https://www.youtube.com/watch?v=Z__mqgbWwE8
https://www.youtube.com/watch?v=x5gXRFfMS3g


Milepæle jeg mærkede helbredelse ved:  

HEALING  

VAKUUM AKUPUNKTUR  

KOSTTILSKUD  

CBD OLIE  

INGEN GLUTEN, MEJERI, SUKKER 

VEGANER 

LEVERSKYL 

MIT SIND VAR HELE TIDEN, MED MIG, OG JEG VAR  ALDRIG I TVIVL. 

Kh. Gitte Ulrich Møller 

Admin på kostgruppen : Vejen til bedring, for hpv-bivirkningsramte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Min historie, og belæg for denne manual.   

Hvem er jeg, og hvordan ved jeg dette, er der læger der understøtter min manual osv. Du tænker 

nok et par spørgsmål. Jeg håber du her vil finde lidt svar. Jeg hedder Gitte Ulrich Møller, jeg er pt. 

33 år, og mor til en på 2 år samt en på 4 år. Gift med søde/sure Christian. Jeg besluttede mig som 

højgravid at få Hpv-vaccinen, efter at jeg så Mira Wanting var død af livmoderhalskræft, med to 

små børn. Her sad jeg højgravid med nr. to og tænkte shiit, det kan ske for mig, jeg besluttede mig 

for, at når amningen af nr. to var slut, var jeg den der skulle have hpv-vaccinen. Amningen sluttede 

desværre allerede da min yngste var 3-4 mdr. og afsted var jeg mod vaccinations service, Jeg 

betalte selv for min vaccine, og i troen om at jeg gjorde en god gerning for mig selv og min familie. 

Første stik, hos vaccinations service: Jeg oplevede samme dag, og dagene efter at få influenza 

symptomer, tiden efter og de to mdr. der gik indtil næste stik. Blev jeg mere ukoncentreret, 

glemsom, intet overskud, nældefeber på brystkassen, og andre “små skavanker” jeg selv og mine 

omgivelser slog det hen med at jeg jo nu var mor til to, så det var nok bare mig, den var lidt gal 

med. Min mand havde igennem hele forløbet sagt til mig, at han følte at det var helt forkert at jeg 

fik den vaccine, og havde jeg dog bare lyttet, men der må have været en højere mening med det 

hele. Andet stik, jeg spurgte sygeplejersken: Er der nogle bivirkninger ved denne her vaccine? Hun 

forsikrede mig for at det var der ikke. Jeg havde den dårligste følelse af at der var nået galt, alt 

strittede på mig. Men jeg lyttede desværre ikke til mit inderste, min indre stemme. Jeg lod frygten 

bestemme. Jeg tog i mod det andet stik, og allerede da jeg kom hjem fik jeg det dårligt, jeg kastede 

op, blev voldsom svimmel, hovedpine, kvalme ect. Dagene efter gik det stærkt jeg begyndte til 

tider, ikke at kunne bevæge mine ben, dog kunne jeg mærke smerterne i dem, det samme med 

mine arme. Jeg var ikke længere i stand til at være mor, og bære min lille baby. Jeg sov 18 timer i 

døgnet, og kroppen begyndte en massiv nedbrydelse. Bivirkningerne kom væltende, som en 

tsunami ind over min krop, koldsved, føleforstyrrelser, synsforstyrrelser, skrivebesvær med blyant 

eller andet, tale besvær, hovedpine, svimmelhed, var i en bobbel, tågehørelse, kvalme, ondt i led 

og muskler i hele kroppen, konstant træt, udmattelse, koncentrations besvær, meget svær 

hukommelsestab, rystelser i ben og arme, høj puls, dårlig reaktion, hjertebanken, lammelser, 

voldsomme smerter i øverste og nedre del af ryggen. Uregelmæssig menstraution s cyklus, muskel 

tab, konstant sitren i kroppen, pigmentpletter (hvide pletter) på hele overkroppen, nældefeber ect. 



Min mand rev naturligvis håret af sig selv, og sagde: Hvad sagde jeg, du skulle aldrig have taget i 

mod det l… Når men her stod vi, nybagt famile med 5 ugers sommerferie foran os. 165.000 kr. på 

kontoen som skulle gøre vores hus færdigt, alt planlagt, og vi kunne intet. Vi havde på det 

tidspunkt en babydreng på 5 mdr. og en dreng på 2,5 år, som i øvrigt også var meget syg. Jeg 

vågenede op hver eneste dag til et nyt mareridt der skulle overstås. Fra jeg stod op om morgen til 

jeg gik i seng om aftenen, græd jeg, jeg græd og græd og græd. Jeg så hver dag mine to 

guldklumper blive svigtet af mig, de ville så gerne og jeg kunne intet. Jeg begyndte at skrive breve, 

på min mobil, for jeg kunne ikke skrive med en blyant længere. Dette i tilfælde af at jeg skulle dø, 

jeg troede jeg skulle dø! Breve de kunne få læst højt til deres konfirmation osv. Jeg kontaktede 

vaccination service, der dengang afviste mig, min læges vikar læge, påstod at jeg havde en 

fødsels depression (jeg var verdens lykkeligste mor inden) min egen læge tilbød mig lykke piller 

osv. Den gode classiker med meget dårlige læger. Min læge var dog forstående nok, som en af de 

eneste, og gjorde mere som jeg sagde hun skulle, end tilbyde nået, hun sagde fra start af, at hun 

intet anede om hvad hun skulle stille op. Hun mente dog det med lykkepillerne, måske kunne 

sætte gang i min hukommelse, haha jeg udbrød den gang om hun havde en skrue løs! Jeg skulle 

godt nok ikke have mere møg ind i mit system, og hvilken bevis hun havde for det. Selvom jeg var 

syg, er jeg nok lidt af en nogenlunde sød rabbenskralde. Jeg besluttede efter ca. 2 mdr. i denne 

grådkvalte situation, at vende bøtten, jeg kunne simpelthen ikke acceptere at ligge som en 

grønsag på en sofa, og svigte de børn jeg lige havde sat i verden. 18 Der kom en dag, hvor at jeg 

ikke kunne få luft, jeg lå ude på vores terrasse, regnen stod ned, og jeg “skreg” på hjælp fra min 

mand. Vi havde inden der set, at der var en mand ved navn Christian Andersen homoøpat- 

vakuum akupunktør på Frederiksberg, der hjalp Hpv-vaccineskadet piger. Vi havde opdaget at 

man overhoved ikke kunne regne med sundhedssystemet, så min mand kørte mig derud, istedet 

for at kontakte en ambulance. Jeg lå ude hos Christian som var det første rare og fantastiske 

menneske vi mødte i alt dette her, i 4-5 timer. Efter blot ti min. kunne jeg igen få luft. 

Følelsen af håb opstod, og med håb kan vi flytte bjerge <3 


