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VENNLIGST LES
Brosjyren du har foran deg er
skrevet med det formål å hjelpe deg
å forstå hva som skjer i kroppen under betennelse. Hvorfor har du visse symptomer og hvordan fungerer visse terapier? Hvilke livsvaner
er ønskelig å endre for å forbedre
helsen?
For å forstå behandlingsanbefalinger er det imidlertid nødvendig
å snakke om grunnleggende helse
først.
Hvordan fungerer organismen?
Hvordan er selvkontroll
organisert?
Hvor mye innflytelse på kroppen
vår har naturlovene: Lys, lyd, lydresonans, jordens elektro magnetisme,
osv?
Hvordan mottar, registrerer og behandler kroppen vår disse naturlige
påvirkningene?
Hvordan forstyrrer vi tilknytningen til naturen, og hvordan påvirker
det helsen vår?
Hvordan er kronisk betennelse knyttet til lekk tarm og lever

Igalo, 15.08.2021.

overbelastning?
Emnene er satt slik at de trinn for
trinn introduserer deg til saken. Derfor anbefaler jeg deg å lese tekstene
i rekkefølge slik de er satt. I artiklene, der jeg anser det som nødvendig,
er det også retningslinjer for å gå tilbake til det forrige innholdet. Jeg
håper du sakte vil sette sammen puslespillet og få et mer komplett bilde som kan hjelpe deg med å ta vare på helsen din.
I noen av emnene vil det ikke
være veldig interessante data fra
biologi, fysiologi, fysikk ... Imidlertid er disse dataene nødvendige for
å forstå, og jeg prøvde å formidle
dem på en enkel måte. Jeg har gitt
deg flere referanser og lenker hvis
du vil lese mer. Jeg håper dette vil
være nyttig for deg og få deg til å lete etter enda mer kunnskap.
Livet er en perfekt kreasjon og jo
mer du spør – desto flere svar får du.
Diagnose betyr ikke prognose. Mange muligheter ligger i hendene dine.
Kanskje du kan bli en alkymist? Det

vil være en glede for meg å oppmuntre deg til å reflektere og begynne og
lete etter mulige svar.
Takk til alle som bidro til å få ut
brosjyren.
Jeg takker Tamara Tomic for
hennes samarbeid og oversettelse.
Jeg takker også Marit og Ole Geir Handeland samt Signe Skiftesvik Vukotic for korrekturlesing av
teksten.
Jeg vil takke Cardio Medic Indremedisinsk praksis og min kollega
Zorana Ciric for samarbeidet.
Jeg vil takke Vlado Pavicevic for
hans enestående grafiske design,
noe som gjorde innholdet i brosjyren
mer interessant.
Jeg er ekstremt takknemlig overfor Jon Hagfors for hans hjelp,
konstruktive kritikk, støtte og
tålmodighet.
Brosjyren ble realisert takket
være bidragene fra SPONDILITT
FONDET, som jeg takker for at jeg
anerkjente behovet for slikt innhold.

Dr Glišić Jadranka
Avdelingsleder Institut:
“Dr Simo Milošević”
Igalo Montenegro

Forfatter:
Jadranka Glisic
Oversetter:
Tamara Tomic
Korrekturlesing:
Jon Hagfors, Marit Handeland,
Ole Geir Handeland,
Signe Skiftesvik Vukotic
Grafisk design:
Vlado Pavicevic
Prosjektmedarbeider:
Zorana Ciric
Koordinator:
Jon Hagfors
Kontaktperson foran SPONDILITT FONDET:
Ole Jonny Stavheim

Genetikk, cellulær
organisering,
kontrollmekanismer
og samhandlingmed
omverden
6-7

INNH
OLDE
T

Energiflyt, vann som
universell budbringer
og døgnrytme 8-11
Kronisk
betennelse
og kroniske
sykdommer 12-17
Aktiv opptrening
og øvelser med
fysioterapi 18-23
Terapeutiske
modaliteter i
fysioterapi 24-29
Sinn-og følelsesstyrning
som grunnlag for god helse 30-33
Behandling ved Igalo Institute,
en magisk formel eller en
helhetlig tilnærming? 34-37
Det grunnleggende
om god helse og
immunitet
38-43

6

Dr Glišić Jadranka, Avdelingsleder / Institut: “Dr Simo Milošević”, Igalo Montenegro

Genetikk, cellulær
organisering,
kontrollmekanismer
og samhandling
med omverden

Er min sykdom arvelig?
Nyere forskning, ikke bare
innen medisin, men også innen
biologi, biofysikk, genetikk,
kvantefysikk og beslektede vitenskaper, kaster et helt nytt lys

Hver celle er et
«miniatyrmenneske». Hver
celle er underlagt lovene som
gjelder for organismen som
helhet (fraktalprinsippet).
En fraktal er en «geometrisk
form som kan brytes ned i
mindre deler, slik at hver
del er en forminsket kopi
av helheten» eller «lik seg
selv». Fraktal geometri er
“et språk” eller en formel
for hvordan alt fungerer i
naturen. Fraktal erkjennelse
betyr muligheten til å se
helheten i delen.

opplysning om opprinnelsen og
behandlingsmåten av sykdommer. Spesielt gjelder dette kroniske sykdommer som kan anses
for å være en direkte konsekvens
av vår livsstil.
Utviklingen av epigenetikk
har, spesielt i løpet av de siste

tre tiårene, brutt dogmet om at
vi er offer for genene våre. Og
at gener avgjør om vi vil lide
av en sykdom eller ikke. Epigenetikk (kontrollen over genene) er en vitenskapelig disiplin
som omhandler arvelige forandringer og hvordan celler leser
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La oss komme tilbake til den fraktale delen
av oss selv-cellen. Celler
er intelligente systemer som utfører mange
funksjoner gjennom ak-

50

tiviteten i de ulike delene: Cellekjernen, forskjellige organeller, cellemembran...Dette er bare en rask oversikt over
de mest sentrale delene :

sjon, deler energi, forbruker,
dør og fornyer seg. Det antas
at alle celler i kroppen vår fornyes i løpet av 11 måneder. Det
er et fellesskap som lever i harmoni og for det felles beste. Biologiske prosesser, som er interaktive, foregår i kroppen vår
Kroppen vår er et samfunn
hvert sekund.
med rundt 50 trillioner
Hver celle er et «miniatyrceller. De kommuniserer,
menneske». Hver celle er unsamarbeider med hverandre,
deler informasjon, deler
derlagt lovene som gjelder for
energi, forbruker, dør og
organismen som helhet (frakfornyer seg.
talprinsippet). En fraktal er
en «geometrisk form som kan
gener (1). Epigenetikk forteller brytes ned i mindre deler, slik at
oss at «Atferden til en persons hver del er en forminsket kopi
gener avhenger ikke bare av av helheten» eller «lik seg selv».
genenes DNA-sekvens – den Fraktal geometri er “et språk”
påvirkes også av såkalte epi- eller en formel for hvordan alt
genetiske faktorer. Endringer fungerer i naturen. Fraktal eri disse faktorene kan spille en kjennelse betyr muligheten til å
viktig rolle i sykdom» (2,3). Det se helheten i delen.
anslås at omtrent 5% eller miI naturen er ingenting tilfelndre av sykdommen er gene- dig. Alt rundt oss, i strukturell og
tisk avhengig. For de som vil dynamisk forstand, er organisert
lese mer, refererer jeg til boka etter regler som sikrer konstant
‘The Biology of Belief ‘ av Bru- bevegelse og selvkontroll.
ce H. Lipton, Ph.D (4). eller på
For de som er interessert i å
: https://youtu.be/82ShSNu- lese mer om fraktalstruktur,
ru6c hvor du kan høre profe- de matematiske proporsjonessorens interessante foredrag og ne og regelmessigheten til talleforstå hvordan “du kontrollerer ne som gjentar seg i naturen (Figenene, og genene ikke kontro- bonacci Sequence) og formelen
llerer deg”.
som verden rundt oss opererer
i (Golden ratio), foreslår jeg at
Hvordan fungerer kroppen du leser Matthew K. Cross , Rovår? Hvordan fordeles roller bert D. Friedman M. D, ´The Golog ansvar?
den Ratio & Fibonacci Sequence:
Kroppen vår er et samfunn Golden Keys to Your Genius´(5).
med rundt 50 trillioner celler. Eller du kan se en kort, to-miDe kommuniserer, samarbeider nutters video https://youtu.be/
med hverandre, deler informa- nt2OlMAJj6o
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Hvordan fungerer den
indre kontroll? Hva er
kontrollsentrene?
Hver celle har egne kontrollmekanismer som regulerer: hvilket signal som skal overføres til
cellen; hvilke reaksjoner som vil
skje; hvor mye energi som vil bli
produsert, forbrukt og hvor mye
som skal leveres til cellesamfunnet; hvilke utslitte deler som
vil bli renset og eliminert; hvordan en celle vil bli delt mens den
leverer godt DNA til en nydannet
celle; etc...
Hvordan kommuniserer
cellene med hverandre i et så
stort samfunn?
For at cellesamfunnet skal
være synkronisert, fungere i samspill og med det endelige målet
at alle er involvert i beskyttelse
og vekst av organismen som helhet, er en høyere kontroll og sentral kommando påkrevd. Dette
betyr et raskt og effektivt informasjonsmottak fra alle deler,
rask behandling og rask reaksjon. Denne rollen spilles av nevro-hormon-immun nettverket (
9,10). Hver del av dette nettverket har en spesifikk kontrollfunksjon, der hypothalamus er et sentralt kommandopunkt, synonymt
med GPS-en som vi bruker i retningsorientering( 11). Hypothalamus får, gjennom sine toveisforbindelser, informasjon fra indre organer, muskler, hud, hjerne, blod... Den kontakter andre

reguleringssentre, justerer systemet og opprettholder således en
stabil fysiologisk balanse, dvs.
homeostase.
Så, hypothalamus er det sentrale kommandopunktet, men
fullstendig kontroll krever at hele
nettverket samarbeider. Navnet
viser at dette nettverket består av
nervesystemet, kjertlene med indre sekreter og deres hormoner,
blod og lymfe. Gjennom en veldig forenklet ordning utføres dermed indre kontroll.Det vi allerede
har sagt er at hver celle trenger
kommunikasjon ved hjelp av en
cellemembran - til det ytre miljø(alt som er utenfor cellen, det
intercellulære rommet, blod, andre vevsvæsker eller annen celle).
Kommunikasjon med det ytre miljø er også viktig for organismen
som helhet... I et vakuum eller et
annet isolert miljø ville vi neppe overleve i mer enn et par minutter. Vår ytre “membran” som
vi kommuniserer med omverdenen gjennom er hud og sanser:
øyne, ører, nese, tunge, hud og
pinealkjertel (“tredje øye”)
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Hvordan kommuniserer
vi med omverden? Hvordan
utveksler vi energi?
Våre sanser mottar og overfører informasjon fra omverdenen, og deretter behandles
denne på de mange sammenkoblede sentrene i hjernen. Så blir
handlinger og justeringer i krop-

pen sendt fra hjernen gjennom
hypothalamusen som et senter
som justerer.
Det er viktig å forstå at når
vi snakker om kommunikasjon,
enten det er celle-til-celle, organ-til-organ, kropp-til-miljø forhold, eller en annen type samspill,
snakker vi om energiutveksling.
På skolen lærte vi at atomer,
som de minste partiklene, har en
positivt ladd kjerne sammensatt
av protoner og nøytroner, og en
negativt ladd kappe sammensatt
av en sky av elektroner. Samspill
mellom atomer oppnås når de positive og negative polene til atomer tiltrekker hverandre og så
skaper molekyler. Så hver minste partikkel har energi, og i verdensrommet finns det ikke legemer eller systemer uten energi.
Energi kan ikke ødelegges, den
endrer form fra et legeme til et
annen og alltid i samsvar med
Loven om å opprettholde energi, den første av lovene for termodynamikk (12,13)

Vi er mottakere, ledere, transformatorer og strømaggregater.
Her er noen eksempler: Vi mottar
og tar opp lysenergi fra solen.
Bestrålingen av menneskekroppen, basert på IR-spekteret, brukes diagnostikk (teletermografi).
Det er en kartlegging av intensiteten av infrarød stråling som
sendes ut av menneskekroppen
på en gitt overflate ved hjelp av
et IR-kamera. (14)
Vi mottar forskjellige lydfrekvenser utenfra: Musikk, lyden
av havbølger, torden, osv. - samt
ikke-auditive frekvenser (infrasound og ultralyd). Vi overfører
denne gjennom luft og ben. Vi
behandler den (en følelse av glede ved å lytte til musikk, en følelse av frykt for lyden av torden)
og vi produserer (pustelyder, hjerterytme ...)
... Vi er ledere av elektrisitet
(mer presist – halvledere). Vi konverterer solens lysenergi til den
elektriske aktiviteten i alle celler
i kroppen vår (Albert Einstein ble

tildelt Nobelprisen i 1921 for sin
oppdagelse av loven om den fotoelektriske effekten.)
Vi måler den elektriske energien i hjertet med EKG, i hjernen
med EEG, i musklene med EMG...
... Vi samhandler med Jordens
magnetfelt og enhetene rundt
oss, spesielt mobil kommunikasjonsteknologi gjennom elektromagnetiske bølger.Det finnes et
mye litteratur om vevsrespons
på elektromagnetiske felt, først
og fremst i området ekstremt lave frekvenser (ELF) og mikrobølgefrekvenser ( 15, 16, 17, )
La oss gjenta – livet vårt og helsen vår er baserte på energiflyt og
energiomstilling (18)
Vi har reseptorer som mottar
energi fra miljøet. Vi har også et
kablingssystem og prosessorer
som endrer energi fra en form
til en annen i henhold til fysiologiske behov. Vi har egne kraftverk i celler, mer presist i mitokondrier, som tilpasser produksjonen av indre energi til behovene og forbruksnivået.
Hva er konsekvensene av dårlig kommunikasjon og forstyrret
energiflyt?
Er det relatert til betennelse i
kroppen?
For å få mer forståelse, vil vi
i neste emne snakke om mitokondrier og energiproduksjon,
vann som en universell budbringer og døgnrytme som en biologisk klokke.

D. Friedman M. D, The Golden
Ratio & Fibonacci Sequence:
Golden Keys to Your Genius
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Editors of Encyclopaedia
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7. Cell membrane, The Editors
of Encyclopaedia Britannica
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Light absorption affecting the
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Technologies. Lecture Notes in
Electrical Engineering, vol 472.
Springer, Singapore
16. Feyyaz Ozdemir and Aysegul Kargi (June 21st 2011). Electromagnetic Waves and Hu-

man Health, Electromagnetic
Waves, Vitaliy Zhurbenko, IntechOpen, DOI: 10.5772/16343.
17. Effects of Electromagnetic Fields on Organs and
Tissues, National Research Council (US) Committee on Assessment of the Possible Health
Effects of Ground Wave Emergency Network (GWEN).Washington (DC): National Academies Press (US); 1993.
18. Alberts B, Johnson A,
Lewis J, et al. Energy Conversion: Mitochondria and Chloroplasts, New York: Garland
Science; 2002.
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Energiflyt, vann
som universell
budbringer og
døgnrytme
SAMMENDRAG

1.
2.

Hvordan omdanner vi mat til
energi? Er denne energien faktisk
elektrisitet?
Hva er indikatorene på utilstrekkelig energiproduksjon eller lavt
redokspotensial?

2.1. Livet er energi. Energiflyt er det som kobler livskraften vår til miljøet. Hver organisme på jorden trenger å ta energi
fra miljøet for å opprettholde livet. Energiflyten henger sammen
med næringskjeden, men forutsetningen for god flyt er faktisk
forbindelse til solens energi (1).
I dette emnet vil vi ta opp og
behandle denne forbindelsen:
Hvordan sollys påvirker produksjon av energi i celler; Hvordan
det skiller ladning av intracellulært vann slik at vannet får en
batterieffekt og hvordan sollys
koordinerer hormonsekresjon og
mange andre prosesser gjennom
døgnrytme.
Grønne planter omdanner solenergi til kjemisk energi ved
bruk av fotosyntese (de omdanner karbondioksid og vann
til sukkermolekyler). Hos mennesker forgår en omvendt prosess
i mitokondrier (2). Vi omdanner
sukker (så vel som fett og prote-

3.
4.

Er intracellulært vann en væske?
Har vann hukommelse?
Hva er solens rolle i alt dette? Hva
er døgnrytme? Er øynene et kamera
eller ei klokke?

iner) til karbondioksid og vann.
Mitokondrier er den elektromagnetiske sensoren og lyssensoren
til miljøet vårt, og gjennom dem
kobles vi trådløst til solen. Avhengig av formålet og eget energibehov inneholder hver celle fra
flere titalls til flere tusen mitokondrier. Unntaket er røde blodceller som ikke inneholder mitokondrier fordi mitokondrier
konsumerer oksygen, og hovedoppgaven til røde blodceller er
å overføre oksygen til det perifere vevet. Cellene i det energisk
og mest aktive vevene inneholder det høyeste antallet mitokondrier. I forhold til cellenes totale volumet, utgjør mitokondrier
3-8% av muskelcellen, 20% av levercellen, og omtrent 35-40% av
hjertemuskelcellens volum.
Mitokondrienes hovedoppgave er å utføre celleånding. Dette
betyr at de tar inn næringsstoffer
fra cellen, bryter dem ned og omdanner dem til energi (ATP / ade-

Ovenfor er noen av de viktige funksjonene til mitokondriene. I neste emne vil vi se hvordan betennelse i kroppen er nært knyttet til mitokondriell dysfunksjon.
nosintrifosfat). Det er en kompleks prosess som foregår i mitokondriene i etapper. Potensialet
(negativ ladningen) som realiseres under denne prosessen heter
redokspotensial (1, 2).
2.2. Redokspotensial er et
mål på et stoffs evne i løsning til
å motta elektroner (10, 11). Redox er et mål på hvor mye flyt,
hvor mye negativ ladning (elektroner), eller hvor mye vann mitokondrier kan produsere. Mitokondrier er utformet for å produ-

sere vann når de fungerer optimalt. Jo mer vann vi
produserer i mitokondriene,
jo sterkere er batteriet vårt. Intracellulær vannproduksjon under prosessen av celleånding er
hovedkilden til kroppsvann og
en av de viktigste indikatorene
for helse.
Livet, sunt eller ikke, handler om energiproduksjon og utnyttelse. Mitokondriene er motoren i Ferrari-en, og vi må passe på at den motoren fungerer
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NOEN INDIKATORER PÅ LAVT REDOKSPOTENSIAL
SOM KAN SIGNALISERE ET HELSEPROBLEM:
j Dehydrering
j Lavt

(ofte assosiert med magnesiummangel)

nivå av hemoglobin og jern (hypokrom anemi)

j Dårlig

kvalitet på hår, hud og negler

j Nedsatt

kaliumnivå (K +), lavere verdier av LDL-kolesterol,
høyt triglyseridnivå
j Kronisk

endrede hormon paneler, spesielt hvis de er assosierte
med endret status på vitamin D
j Utskillelse

av protein i urinen

j En

lav variasjon i hjerterytmen (mål på variasjonen i tid mellom hvert hjerteslag)
j Utmattelse,
j Dårlig

somhet
effektivt hvis målet vårt er å
holde seg frisk og i form.
2.3. Vann.
Hvis det finns et universelt
molekyl som forbinder livet i
universet vi lever i, er det vannet.
På en måte tror vi at vi vet alt
om vann, men vi har ikke svarene på noen enkle spørsmål, for
eksempel:
j
Hvordan holder vi
kroppsfasongen hvis 2/3 av
kroppen er laget av vann?
j
Hvor kommer vår
eiendommelighet fra hvis 72 –
87 % av kroppen vår består av et
enkelt vannmolekyl bygget av to
kjemiske elementer?
j
Er de andre elementene som utgjør kroppen vår
oppløst i vann, eller bygger de et
annet forhold til den?
j
Hvorfor danser regndråper på overflaten av innsjøen? Hvordan kan en mynt
flyte på vannet? Hvorfor har

tap av libido

søvn, hukommelsesproblemer, forvirring, tinnitus, glem-

skyer noe form i stedet for at
vanndamp blir spredt?
I løpet av forrige århundre har
mange forskere studert vann. Jeg
vil nevne tre av dem: Professor
Gerald Pollack, doktor i biomedisinsk ingeniørvitenskap, University of Washington, Professor
Jacques Benveniste, immunolog, sjef for et laboratorium ved
den franske medisinske forskningsinstitusjonen INSERM,
og Professor Luc Montagner,
fransk virolog som fikk Nobelprisen i fysiologi eller medisin i
2008 for sin oppdagelse av HIV
(AIDS) viruset.
Deres eksperimentelle arbeid har ført til bedre forståelse av
struktur og noen egenskaper ved
vannet, og dermed til bedre forståelse av livet. Og dette er bare
en liten del av vannkunnskapen,
fordi vann fremdeles er et stort
mysterium.
Professor Pollack og teamet

hans har utviklet en teori om
vannstrukturen som regnes
som revolusjonerende (12). De
indikerer tilstedeværelsen av
en overraskende fjerde fase av
vann. Hittil har vi kjent tre faser: fast form, væske og gass.
Den fjerde fasen forekommer
ved grensesnittene (ved kontaktflatene av biologiske molekyler
og strukturer, membraner, til og
med ved kontaktpunkter med
noen uorganiske overflater som
nafion). Egenskapen til alle disse
grenseoverflatene er at de er hydrofile, dvs. “at de elsker vann.”
Det formelle navnet på denne
fjerde fasen av vann er vann
fra eksklusjonssonen, kalt EZvann. Denne lenken viser hvordan vann oppfører seg i kontakt
med den hydrofile overflaten og
danner EZ-sonen: https://vimeo.
com/7294988
Strukturert vann har helt
andre egenskaper enn vanlig
vann: det er mer stabilt, mer tyktflytende, absorberer lys annerledes (spesielt ved 270 nm), har
en negativ ladning. Dette gjør
at EZ-vann har en flytende
krystallstruktur (gel-lignende).
Det er en forklaring på hvorfor
kroppen vår har en form i stedet
for å være som en ballong full av
vann.

Det første bildet viser strukturen til det
vanlige vannet
og det andre
det strukturerte
vannet (EZ)
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Av de nevnte vannegenskapene i eksklusjonssonen
er ladningsseparasjon spesielt betydelig. Potensialforskjellen mellom det
strukturerte vannet (negativ ladning) og det vanlige vannet (positiv ladning)
er 100 til 200 mV, avhengig
av den spesielle hydrofile
overflaten.
Hva er den biologiske
betydningen av separasjon
av vannets ladning:
j
den gir membranpotensial til cellen som er
grunnlaget for ionebytte
(ladede atomer) og informasjonsutveksling via
nervetraséer.
j
den gir kapillærstrøm https://youtu.
be/4yBMY9Wj7z0
Jeg anbefaler at dere ser
på lenken: https://youtu.be/
U6fKV9M0ymY med professor Gerard Pollacks forklaring av strukturert vann,
eller leser noen av hans
bøker (13).
Derfor konkluderer vi
med at vann omdanner fotoner av lysenergi til elektrisitet, som gir dynamiske
prosesser i kroppen.
Også vann resonerer i
henhold til frekvensen av
lyd https://youtu.be/uENITui5_
jU og elektromagnetisk felt
https://youtu.be/Sg3OKp5nYP8 .
Forskning på vannets minne er nært knyttet til professor Jacques Benvenistes
forbløffende funn. I et av
eksperimentene hans, gjentatt mange ganger, fant Benveniste, som er spesialist i
allergistudier, at noen biologiske molekyler, knyttet
til allergi og oppløst i vann,
bevarte sine biokjemiske
egenskaper, selv om den
opprinnelige løsningen ble
fortynnet så mange ganger
at ikke et enkelt aktivt molekyl kunne ha vært til stede i løsningen. Han konkluderte med at overføringen av

biologisk informasjon kunne
være knyttet til vannets molekylærorganisering. Til tross for motstanden fra det
franske vitenskapelige etablissementet utviklet han
enda mer interessante oppdagelser: Avtrykket av visse
molekyler på vann bevarer
elektromagnetiske egenskaper til det opprinnelige molekylet som deretter kunne
registreres digitalt og brukes til å rekonstruere molekylet i en annen løsning.
Professor Benvenistes
forskningsarbeid har blitt
avvist med mye kontrovers,
men noen få forskere, inkludert professor Luc Montagner, har fortsatt å videreutvikle professor Benvenistes hypotese. Hvis du vil
vite mer om vannets minne
oppfordrer jeg dere til å be-

søke lenken: https://youtu.be/
R8VyUsVOic0
Minne er en egenskap som
er spesifikt for levende vesener. Snakker cellene og vevene våre faktisk med hverandre ved hjelp av vann?
Det ser ut som en akseptabel hypotese.
2.4. Søvn og døgnrytme
Biologiske rytmer representerer en rekke hendelser
som forekommer gjentatte
ganger i samme rekkefølge og tidsintervaller i alle
levende vesener, inkludert
mennesker. Den biologiske
klokken er et indre fysisk
system som lar organismen
leve i harmoni med rytmen
i naturen (14). Med utmerket presisjon regulerer vår
interne klokke kritiske funksjoner som atferd, hormonsekresjon, søvn, kroppstem-
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peratur, metabolisme og andre funksjoner.
Jeffrey Hall og Michael
Rosbash fikk tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin
i 2017 for sine funn av molekylære mekanismer som
kontrollerer døgnrytmen
(15). Faktisk oppdaget de
PER, et tidskodet protein
som akkumuleres i løpet av
natten og bryter sammen i
løpet av dagen.
Rytmisitet er en aktiv prosess drevet av en innvendig
pacemaker, hjerneuret, lokalisert i den suprakiasmatiske kjernen (SCN) i den
fremre hypothalamusen.
SCN synkroniserer andre
klokker i hjernen og kroppen. SCN fungerer som en
orkesterleder som måler tid
og harmoniserer rytmer i
andre vev, fordi nesten hver

eneste celle har sin egen biologisk klokke.
Sollys er den kraftigste
“tidssensoren” til den viktigste døgnklokken. Lyssignalet stimulerer retinal ganglionceller, RGC. Disse er nylig
oppdagede nerveceller i
den delen av øyet kalt netthinnen som inneholder melanopsin (16, 17). Melanopsin
er en type fotopigment som
tilhører en større familie av
lysfølsomme netthinneproteiner, kalte opsiner. Fotoreseptorer sender bevisstløs,
ikke-visuell informasjon
til SCN og muliggjør innretting av intern biologisk
tid med det ytre fra omgivelsen. De informerer hjernen om belysningsnivået.
Så øynene, gjennom den visuelle banen, fungerer som
kamera og gir syn, og har
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Sollys er den kraftigste
“tidssensoren” til den
viktigste døgnklokken.
Lyssignalet stimulerer retinal
ganglionceller, RGC. Disse er
nylig oppdagede nerveceller
i den delen av øyet kalt
netthinnen som inneholder
melanopsin (16, 17).

en like viktig rolle som klokke fordi de, gjennom den
ikke-visuelle banen, gir en
døgnrytme.
Den suprakiasmatiske
kjerne, SCN regulerer vekslingen av våkenhet og søvn
på dag- og natt-tid gjennom
pinealkjertelen. Mørke virker på fotoreseptorer som
stimulerer SCN til å aktivere frigjøring av det epifysiske søvnhormonet melatonin (18). Melatonin (oppdaget 1958) skilles ut 2-3 timer
før leggetid som mørkets
hormon. I fysiologisk forstand fungerer melatonin
som en kjemisk budbringer,
som gir høy presisjon når det
gjelder påvisning av natt-tid.
Den mest intense utskillelse er i perioden fra kl 2 til
kl 4 om morgenen, i løpet av
REM-søvnfasen. I tillegg til
blod og cerebrospinalvæske,
er melatonin tilstede i slim,
urin, sæd, morsmelk, spytt,
etc. Melatonins rolle er også
i reguleringen av endokrine
og sesongbaserte funksjoner,
reproduksjon (bestemmer
begynnelsen av puberteten),
vekst, matlyst, kroppsvekt...
Melatonin har antioksidativ,
immunmodulerende og antiinflammatoriske effekter,
noe som indikerer at søvn er

velgjørende. Melatonin har
også en antidepressiv effekt,
beskytter mot stråling og
bremser aldring.
Under søvn utskilles også
veksthormon. Veksthormonet utskilles ikke konstant,
men i pulje. De største puljene er under dyp søvn,
dvs. REM-fasen. Derfor er
god, uavbrutt søvn ekstremt
viktig. Veksthormonet har
mange effekter: det påvirker den økte proteinsyntesen så vel som transporten
av alle næringsstoffer inn i
cellene; mobiliserer fett fra
fettforekomster og gjør det
tilgjengelig for energiproduksjon; hjelper kalsium å
komme inn i beinene og øker
dermed tettheten; forbedrer
kvaliteten på brusk, sener,
leddbånd; påvirker kolesterols metabolisme og D-vitamin syntese og forbedrer
immuniteten (19).
Tilstrekkelig lang søvn
stimulerer autofagi, spesielt hvis regelen om å ikke
spise minst to timer før leggetid brukes. Autofagi er en
naturlig regulert, destruktiv mekanisme der unødvendige, patologisk endrede eller ikke-funksjonelle
cellulære komponenter
brytes ned ( 20 ). Den japanske cellebiologen Ohsumi
Yoshinori fikk Nobelprisen
i fysiologi eller medisin i
2016 for sin oppdagelse av
autofagi-mekanismen.
Faktorer som hemmer melatoninsyntese og søvnkvalitet er: kunstig belysning,
elektromagnetisk felt, infrarøde energipulser, mobil-

telefoner, mikrobølgeenheter, sterkt magnetfelt, fluorakkumulering, stress, ubalanse i kosthold, osv.
Alt i naturen er ordnet
på en riktig måte. Insekter,
fugler og dyr roer seg ved
solnedgang. Du vil sjelden
se sommerfugler og fugler
som flyr i mørket. Men vær
oppmerksom på hvor livlige og fulle av energi fuglene
er i daggry ved soloppgang.
I jakten på et mer komfortabelt liv har mennesker
endret det naturlige miljøet betydelig. Kunstig
belysning, datamaskin- og
mobiltelefonskjermer, sen
leggetid, flyreiser over flere tidssoner (jet lag) (21),
osv... forstyrrer døgnrytmen
betydelig.
Å etablere orden er veldig
viktig. Her er en analogi: forestill deg et sentrallager
som leverer supermarkeder.
I henhold til den fastlagte timeplanen, blir varene levert
til lageret fra leverandøren
(på bestemte dager og til bestemte tider). Varer sendes
også i henhold til den fastsatte planen. Dette sikrer
orden og god fungering. Nå
kan du forestille deg en situasjon der varer blir levert
og sendt uten plan. Det ville føre til fullstendig kaos.
Det er det samme med organismen når den ikke er i
orden. Et annet navn på kaos i kroppen er betennelse.
I neste emne skal jeg fortelle om årsaker, patofysiologi og symptomatologi av
betennelse.
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Helse og velvære

KRONISK BETENNELSE OG
KRONISKE SYKDOMMER
SAMMENDRAG

1.
2.

Grunnleggende aspekter ved helse

Kort om immunitet

Helse og velvære er et resultat av samhandling mellom de
fire kategoriene: Fysisk, psykisk,
energisk og åndelig.
Den fysiske kategorien, eller
den fysiske kroppen, handler om
hvilken mat vi spiser.
Psykisk helse handler om tanker og følelser. Hver celle i kroppen har egen intelligens og egen
hukommelse. Det er det som
utgjør tankene. Tanker og følelser er produkt av behandlingen
av dataene, inntrykkene som
vi samler inn gjennom livet. De
er vår tolkning av virkeligheten
som omgir oss.
Vår fysiske kropp er „maskinvare“ og vår mentale kropp er
„programvare“. Maskinvaren og
programvaren kan ikke fungere med mindre de kobles til god
energiforsyning. For energiproduksjon trenger vi sollys.
Det åndelige helsekategorien,
uansett hva vi tror på, gjør at vi
føler oss koblet til eller løsrevet
fra universet vi lever i.
Når alle disse nevnte kategoriene er på samkjørte og i balanse, lever vi med letthet og er
sunne. Hvis det oppstår en ubalanse som overskrider kroppens
evne til å tilpasse seg og gjenvinne balansen, blir resultatet
sykdom. Kroppen vår er smart og
vet nøyaktig hva den skal gjøre.
Spørsmålet er om vi behandler

3.
4.

Mat og helse – viktige aspekter ved
ernæring
Hvordan påvirker tanker og følelser helsen vår?

den med kjærlighet og respekt.
3.1. Immunresponsen
Livet er basert på kommunikasjon og samhandling med verden rundt oss. Hvis det finnes en
ytre påvirkning kroppen opplever som skadelig, aktiveres
immunsystemet.
På det enkleste nivået oppstår
da gjenkjennelse og fjerning av
sykdomsfremkallende faktorer,
patogener samt skadede og døende celler fra kroppen.
Immunsystemets akivitet er
veldig kompleks, men ganske enkelt sagt, det finnes tre nivåer av
forsvar: Anatomiske og kjemiske
barrierer, medfødt immunitet og
adaptiv immunitet.
Fysiske og kjemiske barrierer
(enzymer i huden, slimhinner,
tarmen, magesyre...) er nok til
å stoppe de fleste av sykdomsfremkallende faktorene, stoffer,
patogenene.
Hvis disse barrierene brytes,
trer medfødt immunitet i kraft
4-96 timer etter at „trusselen“
kommer inn i kroppen. Den
medfødte immunrespons oppnås
ved å aktivere flere typer forsvarsceller som utløser en prosess som kalles fagocytose.
Det er en prosess der forsvarscellene trekker de sykdomsfremkallende stoffene, patogenet inn i sitt indre, løser de opp og

nøytraliserer de. De spiser dem
praktisk talt.
Immunsystemet er et av de
mest perfekte systemene i kroppen som stadig forbedrer og utvikler seg. Hva utløser immunforsvarets første respons? Med ett
ord: Anerkjennelse. La meg forklare: Når babyen går gjennom
fødselskanalen, kommer den i
kontakt med tidligere ukjente mikroorganismer, noe som
stimulerer babyens immunitet. Organismens intelligens er
slik at den forstår at de fleste mikroorganismer i miljøet er nyttige for oss, og at vi lever sammen
og harmoni med dem. Derfor
finnes det ingen defensive reaksjoner mot dem. Noen mikroorganismer er selvfølgelig skadelige for oss.

5.
6.

Hvorfor har pasienter ofte symptomer på flere sykdommer?

Energiproduksjon og fatigue
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Ved å gjenkjenne dem skaper
kroppen vår en tilpasningsdyktig/ adaptiv immunrespons (evnen til å tilpasse seg hver nye
ukjente årsak) . Vi har et informasjonsinnsamlingssystem i
mandlene. Vi vet at babyer legger ting i munnen. Babyer spiser ofte skitt. Ved å gjøre det
introduserer de bakterier og
virus til kroppen, slik at kroppen kan programmere forsvaret som vil følge dem gjennom
livet. Så mandlene er naturens
utdanningssenter for kroppen.
Adaptiv immunitet aktiveres
hvis de sykdomsfremkallende stoffene, patogenet ikke
nøytraliseres ved reaksjon av
medfødte immunceller. Denne
reaksjonen oppnås gjennom
en undergruppe av hvite blodlegemer kalt lymfocytter (B- og
T-celler). Dette er en spesifikk,
tilpasset og målrettet immunrespons som utvikles på en bestemt angriper. Krop-

pen vår er i stand til å programmere et spesifikt forsvar
mot et ubegrenset antall patogener, men det tar tid å aktivere
det (gjennomsnittlig 96 timer).
Den medfødte immunresponsen er således rask, men adressert til et begrenset spekter
av patogener. Den adaptive
responsen går senere (vanligvis 3-4 dager), men er effektiv mot et ubegrenset antall patogener. Den adaptive immunresponsen har to viktige aspekter: Immunminne og toleranse.
Det adaptive systemet kan “huske” at det har sett et bestemt
antigen før ved å lage langlivede hukommelsesceller som forblir sovende i vevene til ytterligere eksponering for det samme patogenet (langvarig eller
til og med livslang immunitet
mot det patogenet).
Medfødt og adaptiv immunitet opptrer i et samarbeid,
synergistisk. Sammenkoblingen av medfødt og adaptiv immunitet opprettholdes ved signalering (cytokiner) og direkte intercellulære kontakter.
Ved å opptre sammen blir den
medfødte og den adaptive immunitet forente og gir optimal
beskyttelse mot patogener.
Spørsmål som en kan stille
er da: Hvis vi har et så effektivt forsvarssystem, hvorfor
oppstår kroniske sykdommer? Hva gjør at systemet
er ineffektivt?
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For å finne mulige årsaker,
må vi se nærmere på til de
grunnleggende aspektene ved
helse.
3.3.Viktige faktorer og aspekter ved ernæring
Kosthold er grunnlaget og
en viktig byggestein for fysisk
helse. Derfor vil du ofte høre:
“Du blir det du spiser”. Vi blir
født med en liten kropp. Over
tid, med matinntak, vokser og
endres kroppen vår. Du bør spise mat avhengig av dine preferanser og ønsker, avhengig
av hva du vil med livet ditt. Et
sunt kosthold handler ikke bare om riktig inntak av protein, fett og karbohydrater eller
en viss mengde kalorier. Maten du spiser påvirker ikke bare din fysiske helse, men også
hvordan du tenker, føler og
opplever livet. Å prøve og spise intelligent betyr å forstå hva
slags drivstoff denne kroppen
trenger for å fungere best mulig. For eksempel: Du har kjøpt
en bensinbil, men du fyller
diesel på den. Den kan kanskje
fremdeles bevege seg, men vil
ikke oppnå maksimal kapasitet, og levetiden vil bli forkortet betydelig.
Spiser du visse matvarer blir
kroppen lett og glad. Hvis du
spiser annen mat, blir kroppen
tung, kjedelig og nummen og
søvnbehovet ditt øker.
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Hva er viktig å vite om mat?
j
Naturlig og bearbeidet
mat – naturlig mat (friske grønnsaker, spesielt grønne grønnsaker,
frukt, nøtter og frø...) har, takket
være fotosyntesen, en struktur
som har en negativ membranladning og passer veldig godt sammen, er kompatibel med cellene i
kroppen vår (se emne 2 – struktur
av vann). Slik mat blir lett fordøyd
og er veldig nyttig. Den inneholder
enzymer, mineraler, vitaminer og
næringsstoffer som vi trenger, og
som gir kroppen energi. Derimot er
bearbeidet mat “protonisk, positivt
ladet”, og den påvirker intracellulær energiproduksjon i mitokondrier negativt (se emne 2).
Anbefaling: Minst 40-50% av det
daglige matinntaket skal være rå,
ubearbeidet mat
j
Fordøyelsestid for mat
- Fordøyelsen av maten begynner i
munnen med spyttets enzymer, og
fortsetter videre i magen, deretter
i tynn- og tykktarmen. Fordøyelse av fersk frukt og grønnsaker tar
2-4 timer, kokte grønnsaker 5-6 timer, mens fullstendig fordøyelse
av kjøtt tar, avhengig av kjøttype,
24-72 timer.
Tenk om du holder denne maten utenfor kjøleskapet på sommertemperatur i samme tid (det er
alltid sommer i fordøyelsessystemet vårt, p.g.a. kroppstemperatur).
Frukt og friske grønnsaker vil være
tilfredsstillende friske etter 2-4 timer, enda lenger, kokte grønnsaker står i fare for å ødelegges etter
6-7 timer. Se for deg hvordan kjøtt
kan være om 1-3 dager! Matødeleggelse er resultat av økt bakteriell aktivitet. Dette er nøyaktig
hva som skjer i tarmen vår etter et
overdrevet måltid som er vanskelig å fordøye. På grunn av den økte
bakterielle aktiviteten i tarmen vil
mat som tar lang tid og er vanskelig å fordøye, gå gjennom stadier av
forråtnelse. Slik fordøyelse bruker
mye energi, og de overfylte tarmene frigjør giftstoffer i blodomløpet.
Anbefaling: Etter måltid som
er vanskelig og tungt å fordøye ta
en pause på minst 4-5 timer, og så
ta et lett måltid rik på plantefibre

som vil forbedre fordøyelsen.
j
Måltidstiming, snacking og insulinresistens – Tilstrekkelig intervall mellom måltidene sikrer at maten blir riktig
fordøyd, først og fremst gjennom
galle- og bukspyttkjertelenzymer.
Bukspyttkjertelen utskiller en viss
mengde insulin etter måltid, avhengig av mengden karbohydratinntak. Celler trenger sukker for
å produsere energi, og insulinets
oppgave er å la sukker komme inn
i cellen. Cirka 2 timer etter et måltid, ved hjelp av insulin, kommer
glukose (som er det viktigste drivstoffet) inn i cellen. Dermed øker
nivået av glukose i cellen, og i blodet synker det. Hvis vi ofte spiser
snacks, spesielt søtsaker, mellom
måltidene, eller hvis vi stadig spiser noe, stiger blodsukkernivået.
Noe som igjen fører til en økt insulinutskillelse. Stadig forhøyede
insulinnivå gjør at cellemembranen blir ufølsom for insulinsignalet (ligner på når du blir ufølsom
for høy musikk i en nattklubb, og
etter en stund ikke lenger registrerer den). Resultatet er at insulin
“ikke åpner døren” og glukose ikke
kommer inn i cellen. Cellene er underernærte og får ikke nok energi, som er ledsaget av en konstant
følelse av sult. Ubrukt glukose omdannes til fett og avsettes i fettvev
og lever. Overvekt og insulinresistens er de viktigste indikatorene
på det metabolske syndromet. Metabolsk syndrom er en samling av
forstyrrelser i kroppens omsetning
av næringsstoffer (metabolismen)
som øker risiko for sykdom.
Akkumulering av fett, spesielt i
midjeområdet, er ikke bare et estetisk problem. Dette fettvevet er et
reservoar av giftstoffer, og enda
viktigere er at fettvev er et organ
som utskiller hormoner som leptin. Leptin er et hormon som skilles ut fra fett og den regulerer alle
aspekter ved forbrenning, energimetabolisme, hormonell status og
fertilitet.
Leptin sender informasjon til
hjernen nærmere bestemt senteret hypothalamus og informerer
den om at du har nok lagret fett og
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at den trenger å redusere matinntaket. Hvis vi lagrer for mye fett,
forårsaker det at senteret i hypotalamus ikke lytter til de mange leptinsignalene, og senteret blir ufølsomt for informasjonen som sendes (resistens mot leptin). Det sies
at hvis du ikke er sikker på om du
har leptinresistens, er den beste
måten å finne det ut på å se seg selv i speilet. Leptinresistens er alltid ledsaget av kronisk betennelse i kroppen.
For å opprettholde insulinog leptinfølsomhet - samt god
fordøyelse, er det nødvendig å fordele måltidene riktig.
Anbefaling: Planlegg matinntaket på maksimalt 3 måltider om
dagen. Det er ønskelig å ha 10-15
timer med faste (før sengetid og
under søvn). Denne perioden gjør
at kroppen kan rense seg for giftstoffer, bryte ned fettvev og regenerere (autofagi).
j
Eliminering av giftstoffer og leverfunksjon – Dessverre er det ikke uvanlig at mat
inneholder patogener, giftstoffer,
tungmetaller, tilsetningsstoffer,
konserveringsmidler, herbicider,
pesticider... Alle giftstoffer som
kommer inn i blodomløpet når leveren. I minuttet passerer 1,5 liter
blod (1/4 av det totale blodvolumet)
gjennom leveren. Leverceller konverterer de mottatte giftstoffene,
ved hjelp av spesielle enzymer, til
mindre giftige produkter som deretter elimineres trygt gjennom
gallen eller nyrene. Hvis tarmens funksjon er nedsatt og dårlig fordøyd mat forblir der i lang
tid, eller tarmen er gjennomtrengelig, permeabel for giftstoffer/
lekk tarm, “suges” giftstoffene inn
i blodomløpet og returnerer til leveren gjennom portalkretsløpet.
Dette skader, traumatiserer leveren gjentatte ganger. I emne nr. 2
sa vi at leverceller inneholder mye
mitokondrier, omtrent 20% av leverens volum. Årsaken til dette er
at leverceller utfører en veldig intens jobb som krever store mengder energi.
Leveren har en ekstraordinær
evne til å regenerere. Men hvis
inntaket av giftstoffer overstiger

i mengde og varighet leverens evne til å avgifte dem, vil det føre til
skader på leverceller. Konsekvensen er overbelastning av kroppen
med giftstoffer, og at levercellene
blir hemmet i å utføre andre funksjoner effektivt:
j
Syntese, omdanning av
egne proteiner og plasmaproteiner
som har forskjellige vitale funksjoner i kroppen
j
Syntese av triglyserider og kolesterolsyntese som er
viktig for galle, noen hormoner og
D-vitaminproduksjon
j
Opprettholde konstante
blodsukkernivåer
j
Metabolisme av vitaminer og mineraler (A, D, E, K, B12, folsyre, jern...) osv...
Legemidler er spesielt problematiske for riktig leverfunksjon.
De fleste legemidlene er giftige og
fører til dysfunksjon i leverceller
(simvastatiner kjent som kolesterolmedisiner, antibiotika, cytostatika, prevensjonsmidler, immunmodulerende medikamenter,
smertestillende midler…)
Disse effektene kalles bivirkninger av legemidler. Jeg vil kalle
det den direkte effekten av legemidler. Deres negative effekt avhenger bare av hvordan leveren
tåler de skadelige stoffene - og regenereres under tiden. Noen andre
kjente giftige stoff for leveren er alkohol, mugg, narkotika, etc.
Hvis du har fått beskjed av le-

gen din om å måle leverfunksjonsverdiene en gang i måneden, eller
enda verre, oftere, vet du hvorfor
det er slik.
3.4. Helsens påvirkning av
tanker og følelser
Tankene er basert på informasjon vi samler inn og resirkulerer.
Alt menneskesinnet gjør er å behandle gamle data. Å håndtere tidligere hendelser eller bekymre seg
for fremtiden utgjør omtrent 90%
av den tiden mennesker bare tenker på livet, men ikke lever det.
Tanker aktiverer den limbiske
delen av hjernen der visse kjemikalier (nevrotransmittere og nevrohormoner) deretter skilles ut.
Dermed blir tanker, som faktisk
er det elektriske signalet til hjernebarken, til et kjemisk stoff som
er grunnlaget for følelser. (Hypothalamus og hypofysen, som regulerer nesten alle vitale funksjoner i
kroppen samt sekresjon av hormoner, er for eksempel en del av det
limbiske systemet). Et annet navn
for det limbiske systemet er den
emosjonelle hjernen.
Hvis vi har hyggelige og lykkelige tanker vil de føre til utskillelse
av serotonin (lykkehormon), endorfiner, oksytocin ... Dette er stoffer
som gjenoppretter cellebalansen og
er gunstige for helsen. I kontrast
til dem vil ubehagelige tanker føre
til utskillelse av stresshormoner.
Stresshormonene fører, gjennom
en serie biokjemiske reaksjoner,

til økt blodsukkernivå, insulinresistens, diabetes type 2, overvekt,
høyt blodtrykk, metabolsk syndrom og kronisk betennelse.
Så husk at følelser av sinne, raseri, tristhet, misunnelse osv ... påvirker kroppen din på samme måte
som om du drikker gift. Du kan
ikke forvente at giften som skapes i kroppen din fordi du er sint
på sjefen din, forgifter ham i stedet for deg.
Håndtering av følelser,
samt teknikker og verktøy for
bevisstgjøring vil bli diskutert
i emnene 6 og 8.
3.5. Kronisk betennelse som
systemisk sykdom
Det er liten tvil om at de fysiske og psykiske helseforstyrrel-
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sene (ubalanse i kosthold og
tankegang) er blant hovedårsakene til kronisk betennelse i
organismen.
Kronisk betennelse har en helhetlig systemisk effekt og påvirker hele organismen. Forhøyede
nivåer av glukose, insulin, leptin,
cytokiner, frie radikaler (ustabile
molekyler eller ioner med høy reaktivitet) i det sirkulerende blodet forårsaker betennelse i den
tynne indre membranen i blodkar
(vaskulært endotel), fra de største blodårene til kapillærene. Deres skader forårsaker innsnevring
og for tidlig aterosklerose/ innsnevring av blodårer
Derfor har pasienter veldig ofte symptomer på dysfunksjon i
flere organer (hypertensjon, diabetes, dysfunksjon i skjoldbruskkjertelen, fatigue, søvnløshet, hjernetåke...). Kroppen kjemper for å
gjenopprette balansen (homeostase), for å nøytralisere skadelige
stoffer og reparere skader. Dette
tømmer immunforsvaret og bruker mye energi.
Derfor vil symptomatisk terapi
ikke ha stor effekt fordi man ikke
behandler årsaken, man fikser bare konsekvensen. Samtidig, i forhold til symptomene, blir listen
over legemidler lengre. Hvis du
står med dilemma om legemidlet
løser problemet ditt eller midlertidig reparerer skaden, kan du prøve
å slutte å ta det, og du vil oppleve
at alle problemene dine vil komme tilbake.
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“

Alle aktiviteter,
fysiske og
mentale, krever
energi. På samme
måte som du lader
telefonen din
for å bruke den,
må du lade dine
egne batterier.
Batteriene
våre kalles
mitokondrier,
og vi har dem i
alle celler. De har
ingen lader eller
kabler og kan
ikke lades med
strøm. Opplading
skjer trådløst via
sollys. For full
batterifunksjon er
det nødvendig med
en tilstrekkelig
lysrytme kalt
døgnrytme.
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3.5. Energiproduksjon og
fatigue
Alle aktiviteter, fysiske og
mentale, krever energi. På
samme måte som du lader telefonen din for å bruke den,
må du lade dine egne batterier. Batteriene våre kalles
mitokondrier, og vi har dem
i alle celler. De har ingen lader eller kabler og kan ikke
lades med strøm. Opplading
skjer trådløst via sollys. For
full batterifunksjon er det
nødvendig med en tilstrekkelig lysrytme kalt døgnrytme.
(mer i emne 2)
Mennesker er den eneste arten på planeten som, på grunn av egen komfort, har skapt
miljøet sitt i strid med naturlovene. Overdreven bruk av
blått lys som sendes ut fra
smarttelefoner, datamaskiner, TV-apparater, LED-lamper innendørs, kjøpesentre osv, spesielt om kvelden
og natten, forårsaker forstyrrelser i døgnrytme og
søvnmangel.
Dette fører til flere hormonelle og regulatoriske lidelser. Blått lys har en skadelig
effekt gjennom fotopigmentet melanopsin (en proteinstruktur i øyet som absorberer lys) . Melanopsins signalering er assosiert med leptinveien (Leptin er et hormon
som regulerer energibalansen). Utilstrekkelig soleksponering i løpet av dagen og utilstrekkelig søvn i et mørkt rom
(som er betingelse for å tilbakestille døgnrytmen) har vist
seg å forårsake redusert dopaminsekresjon. Dette ma-
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naturlovene. Overdreven
bruk av blått lys som sendes
ut fra smarttelefoner,
datamaskiner, TV-apparater,
LED-lamper innendørs,
kjøpesentre osv, spesielt om
kvelden og natten, forårsaker
forstyrrelser i døgnrytme og
søvnmangel.

nifesteres gjennom humørsvingninger, depresjon, apati ... Dette forklarer tendensen
til depresjon og dårlig humør i
vintermånedene på grunn av
kort dagslys.
Riktig regulering av døgnrytme ved riktig belysning
(eksponering av lys over optimal tid og intensitet på
dagtid) er avgjørende for
energiproduksjon.
Basert på det ovennevnte,
grovt sett, kan vi oppsummere at de viktigste årsakene til
fatigue er:
1.
Nedsatt energiproduksjon i mitokondrier
forårsaket av utilstrekkelig
lyssignalisering
2.
Mitokondriell dysfunksjon på grunn av:
j
Redusert antall mitokondrier (mer i emne 4)
j
Nedbryting av mitokondrier ved kroniske
betennelser
I neste emne vil vi diskutere hormese (stimulering
gjennom dosert eksponering
av stress), effekten av trening
og fysisk aktivitet på helsen,
samt effekten av pusteøvelser
på nervesystemets autonome
regulering.
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Aktiv opptrening og
øvelser med fysioterapi
SAMMENDRAG

1.
2.

Konsekvenser av fysisk inaktivitet

Rehabilitering og Opptreningsprogram – typer opptrening og terapeutiske mål

Menneskekroppen er en perfekt innstilt instrument, bedre
enn den beste datamaskinen.
Alle funksjoner i et slikt instrument er harmoniserte , fint innstilt med hvernadre og opptimalt
regulerte i optimal samhandling .
Fysisk kompetanse er en refleksjon av din fysiologiske tilpasning,
og fysiologisk tilpasning er samtidig grunnlaget for din mentale
balanse. For å føle deg sunn, det
er nødvendig å oppfylle tre betingelser: fysisk velvære, mental velvære og emosjonell velvære.
Noen situasjoner skjer med
deg på en planlagt og ikke planlagt måte i livet. Hvordan du takler
dem er spørsmålet.
Først og fremst må du ta litt
hensyn til kroppen din og dens
krav og behov. Vi glemmer fort
det faktum at kroppen vår er designet for fysisk bruk. Det er helt
klart at livsstilen for flere tiår siden krevde mye mer fysisk aktivitet enn den gjør i dag. Med industrialisering og utvikling av
avansert teknologi har livet blitt
mer behagelig, men det er ikke i
tråd med vår fysiologi, og vi betaler prisen for det. Vi er vitne til en
økning i kroniske ikke-smittsomme sykdommer som har nådd epidemiske proporsjoner i den vestlige verden (1, 2 ).

3.
4.

Individuell tilnærming og
tilpassing
Biologiske effekter av trening og
hormese

4.1. Fysisk inaktivitet
Jeg vil bruke en analogi: Etter
immobilisering i gips i en måneds
tid eller lenger, vil muskelen redusere volumet (substans og celler)
til en viss grad. Årsaken er at muskulatur som hviler trenger mindre energi. Dens behov for oksygen
og næringsstoffer reduseres. Dette
forårsaker nedsatt sirkulasjon, noe
som også bremser eliminering av
biprodukter fra cellulær metabolisme, forbrenning. I den berørte regionen fungerer alle celler med re-

dusert aktivitet, noe som fører til at
et visst antall mitokondrier (som er
cellekraftverk) blir gradvis slukket(
3, 4 ). Derfor, etter fjerning av gipsen, er konsekvensene av immobilisering ikke bare svekkede muskler, men også svakt bein, endret og tørr hud, tynnet binde- og
fettvev, osv...
Kan en da forvente at inaktivitet som livsstil vil føre til at organismen vår fungerer i en lav effektivitetsmodus, med påfølgende endringer i vev og organer?

5.
6.

Viktigheten av tøyningsøvelser

Pusteøvelser som nøkkel til
selvregulering

Hvis en kronisk sykdom blir
lagt til denne tilstanden, blir problemet mye mer komplekst. Kronisk sykdom innebærer at immunforsvarets langvarige økt
aktivitet, og bruk av mye energi fører til utmattelse. Utmattelse og smerte får pasienten til å
hvile mer, ofte innendørs, med
en TV eller smarttelefon. Mangel
på sollys og eksponering for blått
lys fra skjermen skader ytterligere mitokondriene, noe som forårsaker utilstrekkelig produksjon
av intracellulært vann (se emne
2), dehydrering og overoppheting av kroppen. Utilstrekkelig
produksjon av intracellulært
vann fører til forstyrrelser i intracellulær og intercellulær transport av stoffer, primært natrium, kalium, kalsium, som gir vitale funksjoner til organismen.
Over tid fører forlengening av
denne tilstanden til muskelsvakhet, kroppsstivhet, smerte,
utmattelse, sløvhet, depresjon

eller angst, hjernetåke, søvnproblemer ... Hvis kostholdet også ikke
er godt nok, kan organismen sannsynligvis utvikle insulin- og leptinresistens, diabetes, fedme, hypertensjon... (les mer i artikkel 3).
4.2. Typer opptrening og terapeutiske mål
Hvordan bidra til enendring og
oppnå et gjennombrudd?
Som vi sa innledningsvis, er
det nødvendig å jobbe strategisk med tre aspekter av helse:
fysisk, mental og emosjonell.
Mental og emosjonell helse
vil bli diskutert i artikkel 6.
Det fysiske aspektet ved
helse er i forbindelse med
kosthold (se artikkel 3) og
fysisk aktivitet.
I dette emnet vil vi ta opp og
behandle fysisk aktivitet og retningslinjer for å foreskrive den.
Aktiv trening gir kjemiske, mekaniske, termiske og, viktigst, metabolske effekter som påvirker
hele kroppen
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Hvordan vurdere om nivået av
fysisk aktivitet riktig? Hvorfor passer gruppetrening til noen og ikke
til andre? Hva er målet med individuelle øvelser?
På Igalo Instituttet har vi delt
alle typer fysisk aktivitet i to grunnleggende kategorier:
j
gruppetrening
j
individuell trening

Begge kategoriene har sine
fordeler:
j
Gruppetrening utvikler en konkurranseånd, gjensidig støtte og motivasjon, samarbeid og godt humør og består av
aktivitet, øvelser som de som deltar mestrer.
j
I individuell opptrening
jobber terapeuten med spesifikke
oppgaver som ikke kan oppnås på
et tilfredsstillende nivå i gruppetrening: svakhet eller stivhet i
visse muskelgrupper, begrenset
leddmobilitet, noen smertefulle
tilstander som krever spesifikke
muskelavslappingsteknikker, osv.
Takket være fordelene med
klimaet og muligheten for å bruke naturlig mineralvann, blir aktiv opptrening ved Igalo Instituttet, i tillegg til treningsrom,
utført utendørs så vel som i varme terapibassenger.
Hos pasienter med kroniske inflammatoriske revmatiske sykdommer er det flere terapeutiske mål for aktiv opptrening. Her
er eksempler på noen terapeutiske måle:
j
å øke elastisiteten i
bløtvev

j
å styrke svekkede
muskler og strekke forkortede
muskler
j
å forbedre mobiliteten
i deler av kroppen der det er begrensninger på grunn av langvarig hvile forårsaket av smerte eller
hevelse
j
å forbedre balansen
som nesten alltid forstyrres i
avanserte revmatiske sykdommer
j
å forbedre funksjonen
til luftveismuskulaturen og forbedre kardiovaskulær/ hjerte
funksjon
j
å forbedre allmenntilstand og utholdenhet
j
holdningstrening.
Det er en veldig kompleks oppgave med fokus på styrkelse av
muskler som retter ryggraden,
bekkenet og bena. Ryggraden er
ikke bare en merkelig kombinasjon av bein. Ryggraden er aksen
som forbinder oss med universet og verden rundt oss. I tillegg
til riktig holdning, gjør ryggraden oss i stand til å bevege oss og
balansere samt opprettholde posisjonen til indre organer og beskytter med sin struktur nerver
og vaskulære/ blodåre forbindelser. Nøkkelen til riktig holdning
er forholdet mellom ryggraden og
bekkenet (5).
4.3. Individuell tilnærming
Det bærende viktige og riktige
prinsippet for å bestemme treningstype og treningsintensitet er en
individuell behandlingsplan. For
å utarbeide en individuell tilpasset treningsplan og -program, må
man ta pasientens generelle helse som blant anntet, sykdomsaktivitet, stadie i sykdomsforløpet
,fysisk form stivhet styrke og bevegelighet i betraktning, ikke bare den grunnleggende diagnosen
av sykdommen.
Takket være forbedrede terapeutiske modaliteter, , fysiske
egenskaper klarer noen pasienter å “holde sykdommen under
kontroll”. De har god allmenntilstand og har ikke store forstyrrelser i bevegelsesapparatet.
Det er også de pasientene som
har en aggressiv form av sykdommen med forstyrrelser i bevegel-

sesapparatet og en rekke problemer forårsaket av dysfunksjon i
andre organer som: puste- og hjertesykdommer, tarmsykdommer,
hodepine, svimmelhet osv...
Noen pasienter holder sykdommen relativt godt under kontroll,
men de har uttalte symptomer på
tretthet, utmattelse, nedsatt konsentrasjon, søvnproblemer ...
Komorbiditeter basert på lavgradig kronisk betennelse er ofte
tilstede hos pasienter med Kronisk inflammatorisk revmatisk
sykdom (CIRD): diabetes; hypertensjon; forskjellige hjertesykdommer assosiert med aterosklerose; hypotyreose; fedme; multippel sklerose, mage- tarmsykdommer, øyesykdommer osv...
Det er klart at en ikke kan bru-
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ke den samme terapeutiske planen i eksemplene ovenfor. Det
samme treningsnivået og intensitet kan ikke passe en person
i trettiårene som har en mild
form for sykdommen og en person i femtiårene som har et problem med overvekt, hypotyreose
og diabetes, selv om den underliggende sykdommen er godt kontrollert. Forskjellene i behandlingsplanen mellom pasienter med
mild og de med alvorlig sykdom
og tilhørende komorbiditeter er
veldig store.
En god behandlingsplan er basert på vurdering av allmenntilstand, energinivåer, grad av sykdomsaktivitet, tilstedeværelse
eller fravær av smerte, bevegelsesapparatets tilstand, grad av

mobilitet og komorbiditet.
4.4. Biologiske effekter av
trening, høyintensiv intervalltrening og hormese
Det følger av ovenstående at,
for en pasient som er i “god form”,
vil fokus kunne være på kondisjonstrening og utholdenhet, med
noe tøying for å bevare elastisitet. Høyintensiv intervall trening
(HIIT) vil kunne være veldig nyttig
her. Poenget med HIIT er intens
kondisjonstrening gjennom korte
intense anaerobe øvelser som varer 20-90 sekunder etterfulgt av
mindre intense restitusjonsperioder. Antall repetisjoner og den totale varigheten av treningen tilpasses deltakerne.
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Tallrike studier har vist at intenst arbeid er nøkkelen til å øke
utholdenhet, økte metabolisme, regulere insulinnivået og, ifølge noen forfattere, redusert kroppsfett
( 6, 7, 8, 9 ).
Hva skjer egentlig under høyintensiv treningsfase, som vi også
kaller anaerob (uten tilstedeværelse av oksygen)?
Ved intens aktivitet øker behovet for oksygen i alle vev. Behovet for oksygen sender et signal til
hjertet om å øke hjertefrekvensen
og lungene om å puste raskere og

dypere, på grunn av raskere tilførsel av oksygen til muskulatur ved
å øke sirkulasjonen. Prosessen med

intensivt arbeid er direkte relatert
til forbrenning av sukker og fett i
mitokondrier, noe som er nødvendig for å øke stoffskiftet. (Derimot
forstyrrer inaktivitet og bremser
denne prosessen).
William G. Kaelin jr., sir Peter J.
Ratcliffe og Gregg L. Semenza fikk
Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2019 for sin forskning på
hvordan celler oppfatter og tilpasser seg tilgang på oksygen ( 10 ).
De identifiserte molekylære mekanismer som regulerer genaktivitet
som respons på forskjellige oksygennivåer. De etablerte grunnlaget
for vår forståelse for hvordan oksygennivåer påvirker cellulær metabolisme og fysiologiske funksjoner.
Celletilpasning er grunnlaget for
hormesis. Hormesis er cellens biologiske respons til gradvis dosert
eksponering for forskjellige stressfaktorer ( 11, 12 ). Hormesis er et
begrep som ofte nevnes i toksikologi og innebærer stimulering ved
å gi små doser giftige stoffer for å
provosere en biologisk respons.
Hormetiske faktorer i fysioterapi er intens trening, samt eksponering for kulde og varme. Hormetiske faktorer driver, med andre ord, cellen ut av komfortsonen,
noe som stimulerer dens tilpasningsmekanismer ( 13 ). For at den
cellulære responsen skal være fysiologisk og nyttig er det veldig viktig at stressfaktoren vi bruker for
stimulering doseres riktig i henhold til intensitet og varighet. Det
er nøkkelen til å vurdere intensiteten på treningen!
Derfor vil pasienter med relativt
god allmenntilstand ha god terapeutisk respons på HIIT. På den
annen side vil utmattede pasienter som sliter med smerte, kronisk utmattelse, lekk tarm osv, ikke

tåle HIIT. Cellene deres har et redusert antall utarmede mitokondrier,
og kapasiteten deres for energiproduksjon er betydelig lavere. Så
hvis slike pasienter ikke kan delta i HIIT, er årsaken ikke latskap,
men en objektiv tilstand. For slike
pasienter vil en trening med moderat intensitet eller spasertur være
et mye bedre terapeutisk valg.
4.5. Viktigheten av
tøyningsøvelser
Tøyningsøvelser er oftest nødvendige for pasienter med kroniske inflammatoriske revmatiske
sykdommer (CIRD) (14 ). Årsaken
er at under sykdomsaktiviteten tar
pasienter en passende kroppsposisjon for å unngå smerter. Dette
fører til at visse muskelgrupper
jobber mindre og dermed mister
volum, styrke og elastisitet. Andre muskelgrupper (antagonister)
strammes og blir anstrengt i løpet
av den tiden. Langvarig muskelsammentrekning forkorter muskelen og reduserer elastisiteten.
Det er forskjellige måter å bruke tøyningsøvelser på. Ved Igalo Instituttet utøves trening, i kombinasjon med respiratorisk gymnastikk, ute. Tøyningsøvelser utføres
også i treningssalen og i bassenget med varmt mineralvann, fordi effekten av hydrostatisk trykk
letter trening, og varmen bidrar til
avslapning /avspenning. (Det vil bli
mer om hydroterapi i artikkel nr. 5)
Under behandling ved Igalo Instituttet er det veldig sannsynlig at
to pasienter med samme diagnose,
men med ulik sykdomsaktivitet og
ulike komorbiditeter, vil ha forskjellige typer og variert intensitet i
treningsprogrammene. Min kliniske erfaring viste at gruppetrening,
foreskrevet bare i henhold til diagnosen uten å ta hensyn til individuelle forskjeller og uten ytter-
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ligere individuelt arbeid og tilpassing med terapeuten, ikke oppnår
et godt nok resultat.
4.6. Pusteøvelser som nøkkel
til selvregulering
Kroppen er organisert på en slik
måte at kan du kontrollere noen
funksjoner frivillig, og noen skjer uten din bevisste innflytelse.
For eksempel du kan kontrollere
hvordan du beveger noen deler av
kroppen, hva du vil si, hvor du vil
se osv. På den annen side fungerer
de fleste indre organer automatisk:
hjerte, tarm, nyrer osv. Dette sparer enorme mengder energi. Tenk
deg hvordan det ville vært hvis du
måtte gi instruksjoner til hjertet,
lungene, tarmene, nyrene samtidig
- for et kaos det ville være. Og etter
det første øyeblikket med søvn og
tap av kontroll ville alt stoppe, inkludert livet.
Grovt sett er det to deler av det
autonome nervesystemet: det
sympatiske og det parasympatiske. Aktivering av det sympatiske
nervesystemet utløser en respons
kjent som stressrespons (hjertebank, utvidede pupiller, innsnevring av blodkar, svetting, nedsatt tarmbevegelse osv.). Aktivering av det parasympatiske nervesystemet utløser motsatt respons
(bremsing av hjertet, innsnevring
av pupiller, avspenning og utvidelse av blodkar, økt tarmperistaltikk,
etc.). Balansert aktivitet i disse to
delene av det autonome nervesystemet er nøkkelen til å utføre
vitale kroppsfunksjoner.
Er det mulig å påvirke det autonome nervesystemets aktivitet,
og dermed organismens indre tilstand? Heldigvis, ja. Teknikkene
som brukes er basert på stimulering av det parasympatiske nervesystemet (mer i artikkel 6).
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En av metodene er pusteøvelser. Av alle de autonome funksjonene er pusten
den eneste du kan kontrollere. Når du sover, snakker
eller deltar i visse aktiviteter, skjer pusten automatisk.
Du kan også bevisst kontrollere pusten din over en viss
tidsperiode. Du kan bestemme dybden og varigheten av
innånding og utånding, pausen mellom dem, og til og
med slutte å puste i en viss
periode.
Kontroll av pusten påvirker
andre autonome funksjoner, og
derfor er pusteøvelser en uunnværlig del av alle avslapningsprogrammer( 15). Det fins en
rekke forskjellige modeller for

bevisst pust. Her er noen forslag:

“

https://youtu.be/_QTJOAI0UoU ;
https://youtu.be/
nzCaZQqAs9I

Du kan velge en av de foreslåtte teknikkene eller bruke en annen modell. Det som
er viktig er å inkludere bevissthet under prosessen,
fordi det er nøkkelen til tilgang til autonome nervesystem (ANS).
I den neste artikkelen vil
temaet være bruk av forskjellige terapeutiske modaliteter i fysikalsk medisin:
bad, elektroterapi, laser, ultralyd osv.

Kontroll av
pusten påvirker
andre autonome
funksjoner, og derfor
er pusteøvelser en
uunnværlig del av alle
avslapningsprogrammer
(15). Det fins en rekke
forskjellige modeller
for bevisst pust.

Helse og velvære

Dr Glišić Jadranka, Avdelingsleder / Institut: “Dr Simo Milošević”, Igalo Montenegro

23

REFERANSE:
1.
Haileamlak A. Physical
Inactivity: The Major Risk Factor
for Non-Communicable Diseases.
Ethiop J Health Sci. 2019;29(1):810.
doi:10.4314/ejhs.v29i1.1
2.
Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, et al. Effect of physical
inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. 2012;380(9838):219-229.
doi:10.1016/S0140-6736(12)61031-9
3.
Hyatt H, Deminice R, Yoshihara T, Powers SK. Mitochondrial dysfunction induces muscle atrophy during prolonged
inactivity: A review of the
causes and effects. Arch
Biochem Biophys. 2019
Feb 15;662:49-60. doi:
10.1016/j.abb.2018.11.005.
Epub 2018 Nov 16. PMID:
30452895; PMCID:
PMC6783132.
4.
Powers SK,
Wiggs MP, Duarte JA,
Zergeroglu AM, Demirel
HA. Mitochondrial signaling contributes to
disuse muscle atrophy.
Am J Physiol Endocri-

nol Metab. 2012;303(1):E31-E39.
doi:10.1152/ajpendo.00609.2011
5.
Andy Hayden, Howard
M. Place, MD, Ann M. Hayes, DPT,
MHS, OCS, Heidi Israel, PhD, FNP,
Jennifer L. Brechbuhler, BSN, The
Pelvis and the Spine: A Dynamic
Relationship, Volume 16, ISSUE 10,
SUPPLEMENT , S280, October 01,
2016
6.
Gibala MJ, McGee SL.
Metabolic adaptations to shortterm high-intensity interval training: a little pain for a lot of
g a i n ? E x e rc Sport Sci Rev.

2008 Apr;36(2):58-63. doi: 10.1097/
JES.0b013e318168ec1f. PMID:
18362686.
7.
Søgaard D, Lund MT, Scheuer CM, Dehlbaek MS, Dideriksen SG, Abildskov CV, Christensen
KK, Dohlmann TL, Larsen S, Vigelsø AH, Dela F, Helge JW. High-intensity interval training improves insulin sensitivity in older individuals. Acta Physiol (Oxf). 2018
Apr;222(4):e13009. doi: 10.1111/
apha.13009.
8.
Kravitz, L. (2014). Metabolic effects of HIIT. IDEA Fitness
Journal, Vol. 11, No. 5, 16-18.
9.
Y. Türk, W. Theel, M. J.
Kasteleyn, F. M. E. Franssen, P. S.
Hiemstra, A. Rudolphus, C. Taube and G. J. Braunstahl, High intensity training in obesity: a Meta-analysis, 2017, Obesity Science & Practice 3, DOI: 10.1002/
osp4.109
10.
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019. NobelPrize.org. Nobel Media AB
2020. Wed. 23 Sep 2020. https://
www.nobelprize.org/prizes/
medicine/2019/summary/
11.
Ji LL, Dickman JR,
Kang C, Koenig R. Exercise-in-

duced hormesis may help healthy aging. Dose Response.
2010;8(1):73-79. Published 2010
Jan 28. doi:10.2203/dose-response.09-048.Ji
12.
Rattan SI, Demirovic D. Hormesis can and does
work in humans. Dose Response.
2009;8(1):58-63. Published 2009
Dec 10. doi:10.2203/dose-response.09-041.Rattan
13.
Peake JM, Markworth
JF, Nosaka K, Raastad T, Wadley GD, Coffey VG. Modulating
exercise-induced hormesis: Does less equal more? J Appl Physiol (1985). 2015 Aug 1;119(3):17289. doi: 10.1152/japplphysiol.01055.2014. Epub 2015 May 14.
PMID: 25977451.
14.
Reversible mechanism
that increases muscle elasticity
discovered
https://www.sciencedaily.com/
releases/2014/03/140313123135.
htm
15.
Russo MA, Santarelli
DM, O’Rourke D. The physiological effects of slow breathing
in the healthy human. Breathe (Sheff). 2017;13(4):298-309.
doi:10.1183/20734735.009817

24

Dr Glišić Jadranka, Avdelingsleder / Institut: “Dr Simo Milošević”, Igalo Montenegro

Helse og velvære

Terapeutiske moda
SAMMENDRAG

1.

Begrepet fysikalsk medisin

2.

Elektroterapi

5.1. Begrepet fysikalsk
medisin
Behandling av kroniske inflammatoriske revmatiske sykdommer er basert på en kombinasjon
av medikamentell og ikke-medikamentell terapi. Ryggraden i den
ikke-medikamentelle behandlingen er fysioterapi. Forståelsen av
begrepet fysikalsk behandling er
forskjellig i forskjellige deler av
verden. I noen land refererer fysikalsk medisin og rehabilitering
til bruk av medisinsk øvelse, trening og manuelle teknikker for behandlingens skyld. På den andre

Institutt «Dr Simo Milosevic»

3.
4.

Terapeutisk ultralyd og sonoforese

Magnetoterapi

side er fysikalsk medisin i mange
land et bredere begrep som inkluderer bruk av andre fysiske faktorer til terapeutiske formål (vann,
strøm, lys, lyd, magnetfelt, osv).
Svært ofte er institusjoner som
arbeider med fysikalsk medisin og
rehabilitering bygget på steder
som har naturlig mineralvann
og helbredende gytje eller gasser.
Bruk av disse naturlige faktorer
i behandlingen heter balneoterapi (lat. Balneum - “bading”). Balneoterapi er en allment akseptert behandlingsmodalitet, enten
som en del av fysikalsk behandling og rehabilitering, eller som en

5.

“spa-behandling”.
Institutt «Dr Simo Milosevic»
i Igalo er en av de største institusjonene for rehabilitering og fysikalsk medisin i Sørøst-Europa
med mer enn 70 års tradisjon. Instituttet ble bygget ved kysten ved
og havet. Der hvor det finnes helbredende gytje, og mineralvannkilde nær kysten.
Den gunstige effekten av
helbredende gytje på menneskers helse ble lagt merke til på
1940-tallet, før andre verdenskrig. Dette var grunnen til at det
ble bygget et spa i Igalo. Ideen var
å bruke den helbredende gytje og

6.
Lysterapi

Massasjeteknikker i fysioterapi

7.

mineralvannet til terapeutiske
formål. I løpet av de siste tiårene
har kurstedet Igalo utviklet, modernisert og forbedret seg takket
være entusiasme, profesjonalitet
og kunnskapssutvikling og kunnskapsoverføring. I dag brukes et
bredt spekter av terapeutiske fysikalske modaliteter ved Instituttet.
Dette vil bli diskuterte i det følger
samt prinsippene for handling vil
bli belyst. Bruksmåte og terapeutiske effekter av de mest brukte
terapeutiske teknikkene vil også
gjennomgått. Dette vil være nyttig
for å forstå hvorfor en terapi foreskrives og hvilke effekter den har.

Phtoto: www.igalospa.com

Balneo-klimaterapi

5.2. Elektroterapi
Elektroterapi og bruk av elektriske strømmodaliteter til terapeutiske formål. Seksjonen for
klinisk elektrofysiologi ved American Physical Therapy Association (APTA) publicerte i 1986 retningslinjer for standardisering av
terminologi innen elektroterapi.
Disse ble revidert i 2001 ( 1 ). I henhold til APTA-standardisering er
alle modaliteter av elektrisk strøm
som brukes i terapi delt inn i tre
grunnleggende grupper. Disse er:
j
Likestrøm / galvanisk strøm. Den utføres med
gummielektroder eller i kombinasjon med vann (firecellet bad
og hydrogalvanisk bad). Galvanisk strøm brukes også til å injisere
medisiner gjennom huden (iontoforese eller elektroforese)
j
Vekselstrøm (strøm
flyter skiftevis i en eller annen
retning, uten intervall mellom
sykluser)
j
Pulsstrømmer - strømmen flyter i pulser, og mellom to
påfølgende pulser er et intervall
uten elektrisk aktivitet.
Antall pulser eller sykluser per
tidsenhet er frekvens (Hz). I henhold til frekvensen er terapeutiske strømmer delt inn i lavfrekvente strømmer (opp til 1000
Hz), mellomfrekvensstrømmer
(1000-100 000 Hz) og høyfrekvente strømmer (mer enn 100 000 Hz).
De mest brukte modaliteter av
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aliteter i fysioterapi
elektrisk strøm i fysioterapi er:
Iontoforese/Elektroforese
Betingelsen for å injisere medisin gjennom huden ved hjelp av
elektrisk strøm er at medisinen
oppløses i løsning i ioner, dvs. positivt eller negativt ladede partikler som deretter føres inn i kroppen fra en passende, positiv eller
negativ elektrode. En annen betingelse er sunn hud på behandlingsstedet. Etter at elektrodene
er plassert, slås apparatet på og
den galvaniske strømmen forsterkes gradvis til man føler kribling
eller lett svie. Prosedyren, avhengig av pasientens individuelle toleranse, varer 10-20 minutter og
brukes en gang om dagen, vanligvis i 5-10 dager, avhengig av diagnose og type medisin. Sammenlignet med andre metoder for injisering av medikamenter har iontoforese en rekke fordeler:
j
medisinen har en langvarig effekt, fordi den lagres i
huden
j
denne metoden har en
uttrykt lokal effekt (når man bare vil behandle visse områder, og
unngå den generelle effekten)
j
gastrointestinal intoleranse unngås og leverblodstrøm
blir omgått
j
inntak av medisin er
smertefritt
Den største ulempen med iontoforese er muligheten for hudirritasjon og manglende evne til å
nøyaktig estimere dosen av inntatt medisin.
Iontoforese har vært gjenstand
for mange kliniske studier ( 2, 3 ).
Diadynamisk strøm (Bernards strøm)
Diadynamisk strøm (DD) er en
lavfrekvent pulsert likestrøm.
Den utføres ved hjelp av plateog koppelektroder.
Den kan brukes: På ømme pu-

nkter; Langs en nerve; På visse
deler av ryggraden (ved siden av
ryggraden, tvers over eller i lengderetningen); Langs blodkaret.
Etter at elektrodene er plassert,
slås apparatet på og intensiteten
økes gradvis. Ved en viss strømintensitet er det en følelse av svie,
kribling og vibrasjon. Dette er terskelen til irritasjon. Med en ytterligere økning i intensitet, oppstår muskelsammentrekning,
og hvis intensiteten øker ytterligere, oppnås terskelen til smerte. Mellom terskelen til irritasjon
og terskelen til smerte er sonen
for fysiologisk handling, dvs. intensitet som har en terapeutisk
effekt. DD-strøm har flere forskjellige pulsmodulasjoner og unngår dermed vevstilpasning (egenskapen til vev for å slutte å reagere fordi den blir vant til strømmen) ( 4 ).
DD-strømmer brukes vanligvis
en gang om dagen i en serie på
7-14 dager. Om nødvendig kan behandlingen gjentas etter en pause på 3-4 uker.
DD-strømmer brukes til: smerter i område med perifere nerver,
myofascial smertesyndrom, artrose og leddgikt i fasen av alvorlig smerte, smerter i nakke og korsrygg, migrene, osv...

smerte og posttraumatisk og postoperativ smerte.
5.3. Terapeutisk ultralyd

Interferensstrøm
Interferensstrøm (IF) er en modulert vekselstrøm som genereres
ved å krysse to mellomfrekvensstrømmer. Dette sikrer at strømmer som ikke irriterer huden blir
brukt som strømkomponenter, og
den resulterende strømmen som
oppnås ved interferens (gjensidig
innflytelse) er av tilstrekkelig intensitet for målvevet.
IF-strømmen brukes som en
firepolar strøm (ved bruk av 4
elektroder) eller bipolar strøm
(ved bruk av 2 elektroder). Effekten oppnås i krysningspunktet
mellom elektrodene. Den fysiologiske effekten av IF-strøm er i
utgangspunktet irriterende. De
viktigste terapeutiske effektene av bruk av disse strømmer er
smertelindring ( 5, 6 ), økt blodstrøm (7 ), redusert hevelse og
muskelstimulering.
IF strøm brukes ofte en gang
om dagen, i en serie på 7-14 dager. Om nødvendig kan behandlingen gjentas etter en pause på
3-4 uker.
Anvendelsen av disse strømmene er i: nakke- og korsryggsmerter, artrose i perifere ledd, leddgikt, ankyloserende spondylitt, fibromyalgi, smerter langs perifere nerver (f.ex.
isjias), tilstander etter skader
og brudd, osv...

Transkutan elektrisk
nervestimulering
Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) er en ikke-invasiv
(invasiv = at noe føres inn i kroppen, f.eks. intravenøst) billig teknikk for selvbruk som stimulerer perifere nervefibre for å lindre
smerte ( 8 ).
Avhengig av frekvensen, varigheten og pulsens intensitet, brukes tre TENS-modaliteter: konvensjonell, TENS som ligner på akupunktur og kort intensiv TENS. Konvensjonell TENS brukes i seanser
på 45-60 minutter, en til to ganger
om dagen, noen ganger til og med
24 timer kontinuerlig. De to andre
modaliteter brukes i form av en
kort prosedyre på 15-30 minutter.
I henhold til USAs Nasjonal
Standard for TENS er den primære
indikasjonen for TENS lindring og
behandling av kronisk resistent

Lyd er et longitudinal (langsgående) flimmer av materiepartikler, som i form av fortykning og
fortynning sprer seg gjennom gasser, væsker og faste stoffer.
I følge oppfatningen av det
menneskelige øret er lyd delt inn
i: infralyd (frekvenser opptil 16 Hz),
lyd (16-20 000 Hz) og ultralyd (mer
enn 20 000 Hz eller 20 MHz).
I terapien brukes ultralyd med
frekvens på 0,75-3 MHz. Hastigheten til forplantning av ultralyd er
ikke konstant, men avhenger av
tettheten og elastisiteten i vevet
det sprer seg gjennom. Ved grensen mellom to miljøer med forskjellige tettheter reflekteres eller
brytes ultralyd. Derfor er det nødvendig med et transmisjons middel (kontaktmedium) i terapeutisk
anvendelse for å muliggjøre overføring av ultralydsenergi til kroppen. De beste senderne er gelatinøse stoffer og stille vann. Vann som
kontaktmedium brukes oftest ved
anvendelse av ultralyd på små og
ujevne overflater som hender og
føtter, på en slik måte at den behandlede delen av kroppen senkes
ned i et kar med vann.
Den fysiologiske virkningen av
ultralyd er basert på to effekter:
mekanisk og termisk.

26

Dr Glišić Jadranka, Avdelingsleder / Institut: “Dr Simo Milošević”, Igalo Montenegro

Helse og velvære

j
Den mekaniske effekten er basert på: vevsmikromassasje på celle- og subcellulært nivå
og mikroflyt av kroppsvæsker,
noe som forbedrer utveksling
av materier og metabolisme
j
Den termiske
effekten av ultralyd er
basert på oppvarming
av vev med høyt innhold av kollagen og
lavt innhold av vann
(arrvev, sener, leddbånd, leddkapsel, menisk ...)

Ultralyd brukes ved å plassere ultralydhode, som er tidligere påført gel som et kontaktmedium, på et bestemt område av
kroppen og deretter behandles
den terapeutiske sonen med langsgående eller sirkulære bevegelser. Ved kontinuerlig bevegelse av
ultralydhodet oppnås en jevnere
indre oppvarming av vevet.
Dosering av ultralydbølgenes styrke avhenger av om du vil
oppnå en mer mekanisk eller mer
termisk effekt. Prosedyren varer
vanligvis 4-8 minutter. Etter skade brukes ultralyd så tidlig som
mulig for å gjenopprette vevet, en
til to ganger om dagen i 6 til 8 dager. Ved kroniske tilstander brukes den en gang om dagen i opptil
2 uker, i noen tilfeller i flere uker.
Fordelen med ultralyd er at
den øker varmen i dype vev, den
er smertefri og prosedyren er kort.
Forhold der bruk av ultralyd er
nyttig: Stivhet i ledd; Omdannelse av arrvev; Smerter og muskel-

spasmer på grunn av revmatiske
prosesser, degenerative prosesser og skader; Subakutt og kronisk betennelse i bløtvev; Forhold
etter sene-, leddbånd- og beinskader ( 9, 10 ).
Sonoforese
Sonoforese er prosessen av
injisering av et medikament
gjennom huden ved hjelp av ultralyd ( 11 ). Ultralyd øker hudens
permeabilitet og øker dermed
bevegelsen av medikamentpartikler. Påføringsteknikken er den
samme som for konvensjonell
ultralydterapi. Legemidlet tilsettes transmittermediet eller
gnides inn i huden og behandles deretter med ultralyd. Sonoforese inkluderer oftest steroide
antiinflammatoriske legemidler
(hydrokortison og deksametason), ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (diklofenak og ketoprofen) og bedøvelsesmidler (lidokain).

5.4.Magnetoterapi
I fysikalsk medisin brukes
i stort sett et lavfrekvent pulserende magnetfelt. Apparat
som brukes er delt inn i:
j
Magnetoterapiapparat som produserer et
overveiende magnetfelt (solenoider, lokale magneter og
magnetmatte)
j
Apparat for elektromagnetisk terapi (produserer magnetisk og elektrisk
felt av samme verdi)
Det som skiller magnetoterapi fra andre fysikalske modaliteter er atermi (den endrer ikke vevets indre tem-

peratur). Dette tillater anvendelse av magnetoterapi
i tilstander der utføring av
varme er uønsket.
Magnetoterapiens
virkning:
j
Den endrer permeabiliteten til cellemembranen
og påvirker balansen mellom
ioner på den indre og ytre
siden.
j
Magnetfeltet regulerer membranpotensialet
(elektrisk spenning som er

karakteristisk for membranen til hver levende celle).
På denne måten forbedrer
det energibalansen til cellen
(50% av cellenergien blir
brukt på opprettholding av
membranpotensialet).
j
Stimulerer osteogenese (beindannelse) samt
brusk- og bindevevregenerering ( 12, 13 ).
j
Utvider små arterielle blodkar, reduserer blodets tetthet og klebrighet og
forbedrer dermed oksygentilførsel og metabolisme i
vevet.
Magnetoterapi brukes til:
Brudd som heler sakte og
med vanskeligheter; Skader på ledd, leddbånd, sener og muskler; Osteoporose; Inflammatoriske, degenerative og ekstraartikulære
revmatiske sykdommer; Perifere sykdommer i blodkar
osv...
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5.5. Lysterapi
Lys brukes til behandling
fra kunstige kilder (fototerapi) og fra en naturlig kilde - sol (helioterapi). Lys er
en del av det elektromagnetiske spektret, alt fra mikrobølger på den ene siden
og røntgenstråler på den andre. Når det føres gjennom
et prisme, spaltes lys i synlige stråler (rød, oransje, gul,
grønn, blå og lilla) og usynlige stråler (infrarød og ultrafiolett). Synlige stråler har
en bølgelengde på 760 nm til
400 nm. Lysområdet vi registrerer med synet er veldig lite i forhold til hele
lysspekteret.
Lys som vi bruker
oftest i fysikalsk medisin er:
j
Sollux lamper som
emiterer infrarøde (IF)
stråler
Bruk av IF-stråler forårsaker en økning i varmen i det
behandlede områdets overflatelaget fordi IF-strålene
bare når til dybden av huden. Dette reduserer lokal
smerte og muskelspenninger. De har en gunstig effekt
på sårheling.
j
Kvartslamper og
lysrør som avgir ultrafiolette (UV) stråler
UV-stråler støtter og akselererer biokjemiske reaksjoner. De hjelper også med
å skape vitamin D3 i huden,
som deretter omformes til
aktiv form i leveren og nyrene. Den grunnleggende anvendelsen av UV-stråler er
i behandling av psoriasis,
atopisk eksem, kviser, samt
til å forbedre sårheling.

j
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) er kilde til
sammenhengende lysstråle
(samme bølgelengde, samme fase og samme bevegelsesretning). I fysikalsk medisin brukes lasere med lav
effekt (opptil 500 mW), i en
dose som ikke forårsaker en
følelse av oppvarming i det
bestrålte vevet.
Ved anvendelse av lasere brukes en monodiodesonde til å bestråle mindre punktområder (for eksempel
smertepunkter eller akupunkturpunkter), og en multidiode-klyngesonde brukes
til å bestråle større områder.
De absorberte laserstrålene akselererer metabolske
prosesser, stimulerer energiproduksjon i celler, forbedrer mikrosirkulasjon, og
dermed gjenoppretting og
helbredelse av vev. Laserstråler lindrer smerte ( 14 ),
reduserer betennelse og hevelse ( 15, 16 ).
Laser med lav effekt
er nyttig for: sårheling,
bløtvevsskader, leddsykdommer, lindring av
smerter av forskjellige
opprinnelser.
Ved bruk av laser er vernebriller nødvendige for både pasienten og terapeuten.
Generelt sett bør elektroterapi, magnetoterapi, samt
ultralyd og laser ikke brukes i følgende tilfeller: hvis
en hjertepacemaker er implantert; I områder der metallimplantater er til stede
(unntatt interferensstrøm);
I graviditeten; Hos pasienter med malignitet; Med
bløding.

5.6. Manuell massasje
Klassisk manuell massasje er
et system av metodiske håndbevegelser, dvs. håndgrep: stryking,
knaing, gnidning, banking og vibrasjon. Avhengig av sykdomstype og behandlingsmål, brukes et
av grepene, men prosedyren starter og slutter alltid med stryking.
Effekten av massasje er basert
på mekanisk stimulering av proprioreseptorer (sensoriske reseptorer
plassert inne i bindevev, muskler
og bindevevshinne, ledd og leddbånd), der refleksreaksjoner i vev
og organer oppstår. Noen av effektene av massasje er: Øker arteriell
blodstrøm, lokal metabolisme og
eliminering av skadelige metabolske produkter; Lindrer muskelsmerter og tetthet; Øker hudens
elastisitet og aktivitet av svette og
talgkjertler; Den reduserer generell
utmattelse og har en avslappende
og beroligende effekt.
I tillegg til den klassiske manuelle massasjen, brukes ofte spesifikke massasjeteknikker i terapien:
j
Manuell lymfatisk drenasje er en teknikk der trykkes vevet mildt og dosert med spesielle
håndgrep. Dette hjelper for å fjerne overflødig intercellulær væske,
som manifesterer seg som vevshevelse, gjennom lymfesystemet.
Manuell lymfatisk drenasje brukes
til: hevelse etter traumer og sportsskader, hevelse etter operasjon
og stråling av ondartede svulster,

statisk hevelse på grunn av utilstrekkelig fysisk aktivitet og nedsatt venøs sirkulasjon ( 17 ).
j
Segmentmassasje er en
teknikk som behandler refleksogene soner. Spesiell oppmerksomhet
er rettet mot de såkalte maksimale
punkter, dvs. punkter der smerte er
sterkest. Den brukes mot leddsykdommer, tilstander etter
skade, hodepine, osv...
j
Shiatsu er
en manuell akupressur og passiv-kinesiologisk behandlingsteknikk. Dette
betyr at terapeuten
først trykker med håndflaten langs pasientens rygg, der
det er tett nettverk av nerver, og
forårsaker avslapning. Deretter
trykker han på visse akupunkturpunkter (akupressur), og deretter
bøyer og strekker visse segmenter
av pasientens kropp. I shiatsu-teknikken brukes også leningsteknikk (terapeuten trykker med
egen vekt, ved å lene seg på pasienten med fingrene, hendene, albuene, knærne eller føttene sine).
5.7. Balneo-klimatoterapi
Balneoklimatoterapi inkluderer
bruk av helbredende gytje, mineralvann, klimatoterapi og
thalassoterapi.
Gytjen fra Igalo
utnyttes fra havet
i Igalo bukten. Det
viktigste særpreget
knyttet til den er høy
konsentrasjon av mineraler og biologisk aktive stoffer ( 18 ).
Gytjen blir til når minerale sedimenter fra elven Sutorina og saltvann leier seg. Dette skjer med
hjelp av den spesielle verden av
havets flora og fauna, lavt havdyp,
høy solar utstråling, mykt land og
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gunstige geohydrologiske og klimatiske faktorer.
Mineral sammensettning
av Igalos peloid kan du se på
http://igalospa.com/no/medisin/
naturlige-faktorer/gytje/
For terapeutisk bruk varmes den helbredende gytje opp.
Den utføres lokalt eller
i form av en helkroppspakke ved
en temperatur på
42-45° C, eller i
form av gytjebad
blandet med mineralvann ved en temperatur på 38-39 ° C.
I tillegg til den kjemiske effekten, basert på den kjemiske sammensetningen, har gytje også
viktige fysiske egenskaper: Høy
varmekapasitet (holder på varmen i lang tid); En spesifikk
struktur som gjør det enkelt å feste huden; Elektromagnetisme
og Radioaktivitet.
De terapeutiske effektene av
gytje er utvidelse av blodkar (vasodilatasjon), økt sirkulasjon, avslapning av muskler og lindring
av smerte.
Mineralvann “Igaljka” har
flere kilder nær munningen av
elven Sutorina. Sammensetningen domineres av mineraler og bioaktive
stoffer - Na (+), Ca
(2+), Mg (2+), samt
klorider, hydrokarboner og sulfater. Naturlig mineralvann er kaldt, så
det varmes til terapeutiske formål. Den brukes i svømmebassenger ved en temperatur
på 32-34° C, og i bad ved en temperatur på 36-38° C. I følge sin
mineralsammensetning tilhører
Igaljka saltvann og har derfor en
sterk anti-edematøs effekt (reduserer hevelse).
I mineralbassenger brukes
det til å gjennomføre forskjellige gymnastiske øvelser og
svømming. Dette bruker termisk, kjemisk og mekanisk (hydrostatisk trykk og skyvekraft)
virkning av vann. Terapeutiske
prosedyrer i bassenget varer
vanligvis omtrent 30 minutter.
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I form av bad brukes det som et
avslappende varmt bad eller aromabad (hvis aromaterapeutiske
oljer og ekstrakter tilsettes), “boblebad” med samtidig bruk av luftbobler som bidrar til effekten av avslapning og mikrosirkulasjon.
Det brukes ofte en kombinasjon
av badekar og dusj (undervanns dusjmassasje). Ved hjelp av en kompressor suges vannet fra badekaret inn og ledes ut gjennom en
gummislange. Utløpsvanntrykket
er vanligvis 0,5-2 bar. Terapeuten

masserer pasientens kropp med
dusj, i langsgående, spiralformede
eller sirkulære bevegelser, alltid i
retning av venøst blod- og lymfesirkulasjon. Vannstråle i rett vinkel
virker på muskler, bein og ledd, og
vannstråle i skrå vinkel virker på
huden og subkutant vev. Terapeutiske bad varer i 15 minutter.
Klimatoterapi
Vær er den fysiske tilstanden i
den nedre atmosfæren over et be-
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stemt område på et bestemt tidspunkt eller kort tidsperiode. Klima
er den midterste tilstanden i den
nedre atmosfæren over et bestemt
område over lang tid. Været er skiftende, mens klimaet er relativt konstant og endrer seg sakte. Klimatiske faktorer er delt inn i:
j
Atmosfæriske eller meteorologiske faktorer (temperatur,
fuktighet, luft- og vindbevegelse,
atmosfærisk trykk, skydekke, nedbør, atmosfærisk elektrisitet)
j
Kosmiske faktorer (sol-

stråling, kosmisk stråling, endring
av dag og natt, årstidsskifte)
j
Telluriske eller terrestriske faktorer (jordens magnetisme,
radioaktivitet, geografisk beliggenhet, flora, vann)
Igalo har et kystklima. Den terapeutiske effekten av kystklimaet heter thalassoterapi.
Thalassoterapi
Thalassoterapi er behandling
med naturlige helbredende fakto-
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rer som er karakteristiske for
havet og kysten. Disse faktorene er: kystklima, sjøvann,
solstråling, aerosol, gytje,
sand og alger ( 19 ).
Sjøen er et stort reservoar
av varme. Vannets høye spesifikke varme, solstrålenes
inntrenging relativt dypt i
vannet, vannets konstante
bevegelse, fordampning og
kondens, bidrar til den relativt langsomme oppvarmingen og avkjølingen av
havoverflaten. Dette forårsaker en svak termisk variasjon av atmosfærens la-

ger i kontakt med havoverflaten. Derfor er kystklimaet mildt sammenlignet med
klimaet på kontinentet som
det grenser til.
Sjøvann dekker 70,8% av
jordoverflaten. Saltinnholdet i Adriaterhavet er 3637g/dm3. Mer enn 77% er
natriumklorid, mens resten er laget av magnesium-, kalium-, kalsiumsalt
... Sjøvann er en fortynnet
ionisert løsning. Den inneholder mer enn 92 kjemiske
elementer, organisk materiale, gasser og radioakti-

ve stoffer. Når man bader,
påvirker sjøvann menneskekroppen med varme, hydrostatisk trykk og skyvekraft,
og med kjemiske ingredienser som opptas gjennom huden. Samtidig virker solstråler, aerosol og havbølger
på kroppen under bading.
Reaksjonen på svømming i
havet består av to faser:
j
Den første fasen
er primær kjøling og varer 30-60 sekunder. De små
blodkarene i huden trekker
seg sammen og hudtemperaturen nesten når tempe-

raturen på sjøvannet. Samtidig utvider dype blodkar
seg og øker blodstrøm til
de indre organene for å
opprettholde den indre
kroppstemperaturen.
j
Den andre fasen
er aktiv oppvarming, den er
mer kompleks og varer lenger. Blodkarene i huden utvider seg, huden blir varm og
rød. På grunn av bevegelse i
vann og svømming øker omsetningen av næringsstoffer
og behovet for oksygen og akkumuleres varme i kroppen.
Svømming i havet belaster
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det kardiovaskulære systemet og lungene og virker som
en trening for kroppen.
I teksten har jeg nevnt bare noen av de terapeutiske
modalitetene som brukes på
Institutt Igalo.
Effektene av det terapeutiske programmet i kombinasjon med middelhavsklimaet er analysert i flere studier (20, 21, 22 ).
Bemerke: Professor V. Mihajlovics bok “Terapeutiske
fysikalske modaliteter” var
til stor hjelp når jeg skrev
denne artikkelen.
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Sinn-og følelsesstyrning
som grunnlag for god he
SAMMENDRAG

1.
2.

Sinn

Følelser

3.
4.

Helse og velvære er resultatet av justering av tre aspekter:
fysisk, mental og energisk. Kort
sagt betyr dette et godt balansert
kosthold, fysisk aktivitet og et rolig sinn uavhengig av livsforhold.
I de forrige artiklene (nr. 3 og
nr. 4) kan du lese om kosthold og
fysisk aktivitet som aspekter av
fysisk helse. Temaet for denne artikkelen er mental helse, og den er
basert på sinnet og følelsene.
6.1.Sinn
Selve ordet sinn er ganske uforståelig, og vi er ikke helt sikre på
hva som menes med det begrepet. For å forenkle vil jeg liste opp
sinnets fire grunnleggende dimensjoner: intellekt, identitet,
hukommelse og ren intelligens.
a)Intellekt
Intellekt er den logiske dimensjon i sinnet. Intellektets natur er
å dissekere, utforske, dele inn i deler og analysere. Hvis du gir en forsker en blomst å analysere, vil forskeren kunne plukke den, dele den
i deler, kutte den opp og analysere den. Forskeren vil kunne gi deg
mye informasjon om den blomsten du ikke kjente. Men fortsatt
vil forsekeren ikke oppleve blomsten slik den er i sin natur. Forsekeren vet ikke det om den blomsten som bien vet om den. På

Tankehåndtering og
emosjonell lidelse

Stress som gift

samme måte kan en lege analysere hjertet, leveren, nyrene dine,
studere laboratoriefunn og kanskje oppdage noen helseproblemer, men det betyr fortsatt ikke
at legen kjenner deg som person.
Problemer i et forhold er ofte forårsaket av intellektet. Hvis
du analyserer noen i detalj i er
det sjelden en er en god nok som
du ønsker at den skal være. Du vil
komme til den konklusjonen at
alle har en feil, inkludert deg selv, sjelden er alt ideelt. Men når
du nærmer deg fra synspunktet og
innfallsvinkelen om å akseptere
personen som den er, kan du oppdage dens ekte skjønnhet.
Jeg vil best beskrive intellektet
som en kniv. I så fall, vil du at kniven skal være skarp eller stump?
Jeg antar at alle vil ha en skarp

5.

Bevissthetsteknikker

kniv. Men en skarp kniv krever
forsiktig håndtering.
b)Identitet
For at intellektet skal fungere, trenger det en identitet. Identitet er hånden som styrer kniven. Uansett hva intellektet identifiserer seg med, vil det forsvare det med all sin styrke. Du kan
identifisere deg med en nasjon,
religion, hudfarge, yrke, fag gruppe... og lignende . Hvis du, for eksempel, identifiserer deg med nasjonen, hvis du sier «Jeg er norsk»,
ser alt norsk vakkert ut for deg.
Hvis du flytter til Amerika og innser at Amerika er drømmelandet
ditt, ser nå alt som er amerikansk
vakkert ut for deg. Uansett hvor
ofte du endrer det du identifiserer deg med, vil du alltid oppleve det som det beste. Og uansett

hvilken identitet du har, jobber
ditt intellekt for å beskytte den
identiteten.
c)Hukommelse
Når vi sier hukommelse, tror vi
alltid at hukommelse er knyttet til
hjernen. Selv i Wikipedia står det:
Hukommelse er hjernens evne til
å innkode, lagre og hente tilbake
data eller informasjon ut fra behov. De siste tiårene har forskning
vist at hukommelse ikke bare er
en funksjon i hjernen, men også i
kroppen som helhet (1), fremfor alt
med tanke på fenomenet vannets
hukommelse (2). (For å lese mer
om cellulært vann og vannets hukommelse, henviser jeg deg til artikkel nr 2)
Hele kroppen bærer enormt
mye hukommelse (3). Her er noen
former for hukommelse: elementær, atomisk, evolusjonær, genetisk, ubevisst, bevisst, underbevisst... Jeg vil forklare og utdype
noen av disse begrepene:
Hele den evolusjonære hukommelsen er i kroppen. Ikke all den
hukommelsen er bevisst, men
hver eneste del av hukommelse
er i spill hele tiden. Måten du sitter på, måten du går på, måten
du puster eller fordøyer mat på,
er alt på grunn av evolusjonær hukommelse. Evolusjonær hukommelse er veldig sterk, og den vil

aldri vakle et øyeblikk. Hvis du
er en mann og du spiser en banan, vil bananen bli en del av deg
som mann. Hvis du er en kvinne
og spiser en banan, blir bananen
en del av deg som kvinne. Hvis en
ape spiser en banan, blir bananen
en del av apekroppen. Årsaken til
dette er en viss mengde hukommelse som kroppen bærer. Du har
en viss form og en viss eksistens
bare på grunn av typen hukommelse du har. Denne hukommelsen er ikke et bestemt sted, det er
tilstede i hele kroppen.
Genetisk hukommelse er overføring av informasjon gjennom
generasjoner og finnes i alle celler
i kroppen din. Du vet sannsynligvis ikke hvordan tippoldemora
di så ut, men nesen hennes sitter
i ansiktet ditt, eller kanskje du har
hennes form og farge på øynene...
Dette er informasjon som er gått
tapt fra bevisst hukommelse , men
kroppen husker det. Det ligger i genene som vi sier det, er arvet.
Ubevisst (implisitt eller automatisk) hukommelse bruker tidligere erfaringer for å huske ting
uten å tenke på dem. Denne hukommelsen lar oss utføre mange
daglige fysiske aktiviteter, f.eks. å
gå og å sykle uten å tenke på det.
Her er noen flere eksempler: å kneppe opp en skjorte, skrive på tasta-
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helse
turet, slå et telefonnummer, pusse
tennene, huske ord i en sang etter å
ha hørt de første ordene osv...
Den underbevisste hukommelse
er en databank for alt som ikke er i
ditt bevisste sinn. Den lagrer din tro,
din tidligere erfaring, dine minner,
dine ferdigheter. Alt du har sett,
gjort eller tenkt er også der.
Bevisst eller eksplisitt hukommelse er bevisst, forsettlig erindring
av faktisk informasjon, tidligere erfaringer og konsepter.
Kommunikasjonen mellom det
underbevisste og det bevisste sinnet
er toveis. Hver gang du har en idé,
følelse eller et bilde fra fortiden, blir
kommunikasjonen etablert.
d)Ren intelligens
Ren betyr noe som ikke er blandet
med andre elementer, som ikke er
«forurenset» på noen måte. Ren intelligens er atskilt fra hukommelse
og tankeprosesser. Ren intelligens
er det som skaper og regulerer naturen og oss som en del av naturen.
Kan du, eller kjenner du noen andre
som kunne gjort det bedre?
Barn har ren intelligens. De er
åpne og nysgjerrige. De er ikke tynget av mange data og tro som foreldrene, skolen og samfunnet vil
pålegge dem senere i livet. Essensen
av ren intelligens er åpenhet, tillit,
søken og glede.
6.2.Følelser
Tanker er et produkt av intellektet. Tankeprosessen er i utgangspunktet hjernens elektriske aktivitet. Tusenvis av tanker passerer
gjennom sinnet daglig. Disse elektriske impulser tillater konstant
kommunikasjon mellom forskjellige deler av hjernen. Følelser oppstår
når en tanke (elektrisk impuls) transformeres til et kjemisk stoff. Det
sentrale stedet for denne transfor-

masjonen er den limbiske delen av
hjernen, også kalt den emosjonelle
hjernen. Enkelt sagt, hypothalamus
som en del av det limbiske systemet
og den sentrale regulatoren i kroppen vår, er nært knyttet til hypofysen. Hypofysen er kommandokjertelen, mesteren, produsenten
av alle våre hormonelle aktiviteter. Med andre ord, et elektrisk
signal fra hjernen behandles i
hypothalamus og omdannes
gjennom hypofysen til en nevrotransmitter, nevrohormon, hormon eller noe
annet kjemikalie som
utfører mange funksjoner i kroppen, inkludert skapelse og
opplevelse av følelser. Det er en toveis prosess. Akkurat som en tanke
skaper følelser,
så danner følelser tanker.
Den
bevisste opplevelse av emosjon er en
følelse.
Følelser er veldig viktig
del av det å være menneske. De hjelper oss til å fokusere på det som er viktig for
våre liv og, viktigst av alt,
på intime forhold til andre
vesener.
Følelsesstyring er veldig ukjent. Som sosiale vesener er vi i konstant interaksjon med
andre mennesker, og
gjennom disse interaksjonene reagerer
vi følelsesmessig.
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6.3.Tankehåndtering og
emosjonell lidelse
Hvorfor oppstår følelsesmessige problemer? I de fleste tilfeller lar du din følelsesmessige
reaksjon være et svar på en eller
annen ytre situasjon. La oss ta et
eksempel: Kollegaen din er i godt
humør i dag. Han er vennlig mot
deg og roser deg og ditt jobbengasjement. På grunn av komplimentene føler du deg bra og full
av energi. Men neste dag er kollegaen i dårlig humør, noen gjorde
ham sint og han er nå sint på alle
rundt seg, inkludert deg. Ingenting du gjør er bra nok. Er det en
grunn til at du også har en dårlig dag? Det skal ikke være slik,
men folk reagerer stort sett slik.
Følgende skal forstås: Hvis du lar
mennesker og hendelser betinge
følelsene dine, vil følelseslivet ditt være helt utenfor din kontroll
og vil skje tilfeldigvis, påvirket av
ytre omstendigheter.
Hvert menneske skal strebe
etter indre fred og behagelighet.
Å bygge og opprettholde den indre fred og behagelighet er utelukkende din jobb. Det er ikke andres oppgave. På den annen side er
det ikke din jobb å fikse andre. Du
kan ikke kreve at noen skal være
100% slik du ønsker at den skal
være. Verden rundt deg vil ikke utfolde seg helt som du ønsker. Selv om bare dere to bor sammen,
vil den andre sannsynligvis ikke
være akkurat slik du vil. Hvis du
forventer at noen skal være helt
slik det passer deg, vil ingen ønske å bo sammen med deg.
Men inni deg, hva du vil, må skje 100% på din måte.
Vi prøver å føle oss glade og
lykksalige. Det burde faktisk være
vår naturlige tilstand. Så hvorfor
er det vanskelig å oppnå dette?
Som jeg sa, følelser er et produkt
av tanker. Men hvis vi ønsker å
skape hyggelige følelser ved å tenke “positive tanker” og fjerne “negative tanker”, er det rett og slett
ikke mulig. Det du vil fjerne, blir
egenskapen din, eller med andre
ord, det blir din heltidsjobb.
Jeg foreslår at du prøver en
øvelse: Gjør hva du vil de neste ti
minuttene. Din eneste oppgave er
å ikke tenke på f.eks. sjefen din i

løpet av den tiden. Du vil innse at
sjefen din stadig dukker opp i tankene dine. Jo mer du undertrykker
ham, jo sterkere vises ham overalt.
Det er sinnets natur, alt du undertrykker multipliseres.
Sinnets to grunnleggende aktiviteter er å grave gjennom hukommelse og fantasi. All menneskelig lidelse er et resultat av utilstrekkelig kunnskap om styring
av intellektet. Lidelse skapes ved
å grave gjennom minner om hendelser fra noen dager, uker, kanskje flere år siden. Vi er i stand
til å lide for en fremtid som ennå
ikke har skjedd. Vi gjør dette ved å
skape tanker om mulige scenarier
gjennom fantasi. Når smerter og
lidelse blir for sterke, prøver folk å
sløve intellektets blad ved å bruke
alkohol, ta narkotika, overspise og
mange andre måter (4, 5, 6 ). Dette
gir en kort, midlertidig effekt med
mange uønskede konsekvenser.
Det er to typer lidelse, fysisk og
psykisk. Når du skaper en avstand
mellom deg, sinnet ditt og kroppen din, er det slutten på lidelsen.
Hvis du vil berolige tankene dine,
er det først og fremst å skille deg
fra fysiologiske og psykologiske
prosesser. Du må fokusere på den
grunnleggende livskraften i deg
selv, og så vil du se at det vil være
en naturlig avstand mellom deg
og din tankeprosess ( 7 ). Fokuser
på hjerterytmen, pusten, kanskje

bare følelsen av å være i live, noe
som indikerer livet i deg.
Livet i deg foregår dynamisk i
hvert øyeblikk og i hver millimeter, men dessverre opplever du det
ikke fullt ut fordi du er satt til autopilotmodus for det meste av dagen. Forbindelsen din med omverdenen er sterk, men forbindelsen
med det indre er svak og sporadisk ( 8 ).
Du er koblet til omverdenen
gjennom fem sanser: syn, hørsel,
lukt, smak og berøring. Øynene
ser alt rundt deg, men de kan ikke
vende seg innover og se deg på
innsiden. Ørene hører lyder utenfor, men hører ikke hjerteslag og
andre organers arbeid. Hvis en
maur kjærtegner armen din, vil
du føle den lette berøringen, men
du føler ikke blodstrømmen som
er intens i blodårene.
Livet i deg er veldig dynamisk, men du er dessverre mest uvitende om det. Den eneste måten å
komme i kontakt med livets kjerne er å snu seg innover. Noen av
måtene å etablere denne forbindelsen på er meditasjon, bønn
eller bare å være i stillhet med seg
selv(i dyp avspenning). .
6.4.Stress som gift
Som jeg har nevnt tidligere, er
bevissthetsteknikker verktøy som
hjelper deg skape en avstand fra
ditt sinn og kropp.
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Hvordan er det mulig å oppnå
dette? La oss først se hvordan
hjernen fungerer under forskjellige omstendigheter.
Under daglige aktiviteter fungerer hjernen, raskt og ukoordinert, i beta-bølgemodus. Dette
er avhengig av graden av fokus,
mengden informasjon som kommer, samt evnen til å behandle
den informasjonen i et gitt øyeblikk, vil frekvensen av hjernebølger variere fra 13 til omtrent 50
hertz. Ofte kommer informasjon
samtidig gjennom flere sanser, for
eksempel, du gjør noe på datamaskinen og drikker kaffe samtidig,
folk snakker i samme rom, telefonen ringer... I slike situasjoner
fungerer hjernen usynkronisert.
Forskjellige soner i hjernen aktiveres, men de har ikke harmonisk
kommunikasjon fordi ytre stimuli er kaotiske. På et tidspunkt skjønner du at det ikke er mer kaffe
i koppen, og du er ikke klar over
når du drakk den. Hjernen fungerer på samme måte når du er i trafikk, butikker, på gata, hjemme ...
Den behandler mye informasjon
samtidig. Slik hjerneaktivitet bruker enormt med energi.
Denne tilstanden er stressende
og aktiverer den sympatiske delen av det autonome nervesystemet. Følgelig utskilles nevrotransmittere og hormoner, noe som
fører til økt muskelarbeid, akse-

lerert pust og hjertefrekvens, utvidede pupiller, økt svetting, redusert tarmfunksjon ... Vi har disse
symptomene når vi er under stress, når vi er sene til et møte eller
en buss, når vi er i konflikt med
noen eller jobber under press. Det
meste av dagen fungerer hjernen og kroppen i denne modusen.
Heldigvis gir god søvn eller avslapning/avspenning en annen funksjonsrytme. Under dyp avslapning
bremser hjerneaktiviteten og fungerer innen theta-bølger (frekvenser 3-8 hertz), og under dyp søvn
er hjernen i delta-modus (0,5-3
hertz). Under latskap, når man
hører på musikk eller går i naturen, fungerer hjernen i alfabølger
(8-13 hertz). Denne lavere frekvensen av hjernebølgene aktiverer en
annen del av det autonome nervesystemet som kalles det parasympatiske nervesystemet. Dens aktivitet fører til helt motsatte reaksjoner i forhold til det ovennevnte: muskelavslapping/avspnning,
bremset puste og hjertefrekvens,
aktivering av tarmfunksjon, osv.
Nøkkelen til god helse er balanse mellom disse to delene av det
autonome nervesystemet ( 9, 10 ).
Kroppen vår trenger stresskjemikalier som adrenalin og kortisol
når vi er i fare eller når vi trenger
å løse en situasjon raskt og effektivt. Disse er viktige hormoner for
å overleve. Deres langvarige eller
ofte gjentatte sekresjon, derimot,
forgifter oss, bokstavelig talt. En
konsekvens av dette er problemer
med hukommelse, spenning, angst, fordøyelsesproblemer, hudproblemer, osv...
6.5.Bevissthetstekniker
Den grunnleggende oppgaven
med meditasjon eller med annen
bevissthetsteknikk er å endre den
indre kjemien og dermed etablere indre harmoni ( 11, 12 ). Det
anbefales at meditasjonen utføres
med lukkede øyne og i et rom
der du ikke blir forstyrret. Dette
lar deg eliminere tilstrømning
av informasjon gjennom sansene, som automatisk bremser
hjerneaktiviteten.
Meditasjon begynner vanligvis
med induksjon ved å fokusere på
en del av kroppen eller på hjerte-
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slag eller pusten. Under induksjon reduseres hjerneaktiviteten. Dette aktiverer den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet, og kroppen
slapper av. Hormoner og nevrotransmittere som dopamin,
oksytocin, serotonin (hormoner
av lykke og glede) skilles ut ...
Hormoner er budbringere som
regulerer det indre systemet.
Kroppens kjemi endres, noe som
gjenoppretter balansen.
Det neste trinnet i meditasjon
er å flytte fokuset utenfor kroppen, inn i rom uten grenser og
tid, som vi kaller åpent fokus. Da
bremser hjernebølgene ikke bare enda mer, men blir også veldig
synkroniserte, sammenhengende (distribuert, av samme fase og
retning). Dette fører til atskillelse fra tankeprosesser, fullstendig frigjøring og forbindelse med
ren intelligens som livskilde.
Alle andre teknikker, som lar
deg være i fred med deg selv, har
samme mål og det er et spørsmål
om personlig preferanse hvilken
teknikk du velger.
De siste årene er det flere og flere studier som indikerer meditasjonens gunstige effekt på helsen. I 2018 ble
det gjennomført en studie i Igalo Institute der effekten av meditasjon og aromaterapi som et
supplement til et standard behandlingsprogram ble under-

søkt. Selv om bare noen av resultatene er offentliggjort, er det
tydelig at de brukte teknikkene
hadde en meget gunstig effekt
på normaliseringen av funksjonen til det autonome nervesystemet og reduksjonen av oksidativt stress i celler ( 13, 14 ).
Å mestre en eller annen bevissthetsteknikk eller bare være

i fred med deg selv betyr å gå fra
en tilstand av tvangsmessighet til en bevissthetstilstand.
Dette åpner muligheten for deg
å oppfatte verden rundt deg og
oppleve den slik den egentlig er.
Problemet i menneskets natur er at sinnet er ustabilt og det
stadig skifter fokus. Det er som
om du vil reise til et ønsket mål

mens du hele tiden endrer bevegelsesretning. Sjansen for at du
snart kommer til destinasjonen
er veldig liten, med mindre det
skjer tilfeldigvis.
Å vende innover er nødvendig for å etablere bevissthet,
men det kan ikke oppnås uten
gjentatt praksis. Når du overvinner dine begrensninger og
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tro vil du oppnå full evne til
å leve livet gledelig og med
letthet.
Tilleggsmerknad: Bøker som
var nyttige i utarbeidelsen av
denne artikkelen: “Inner Engineering” av Sadhguru Jagadish
Vasudev, “Evolve your brain” og
“Breaking the habit of being yourself” av Dr. Joe Dispenza.
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BEHANDLING VED IGALO
FORMEL ELLER EN HELH
SAMMENDRAG

1.

Historien til kurstedet i Igalo

7.1.Fra en liten kystlandsby
til et verdenskjent kursted
I første halvdel av forrige århundre var Igalo en liten kyststed, besøkt gjerne for de varme
strendene og det krystallklare
havet. I motsetning til lignende
kystbyer hadde Igalo noe veldig
spesifikt, naturlig gytjeslam ved
utløpet av Sutorina-elven i havet. Folk hadde lagt merke til at
påføring av gytjen på kroppen
og soling er behagelige for dem.
Dette var grunnen til å begynne
å undersøke sammensetningen
og mulige helbredende egenskaper til Igalos gytje. Undersøkelser begynte i 1910, og i 1930 ble
gytjens helbredende egenskaper
først påvist i det franske laboratoriet Vichy, og deretter i mange andre anerkjente laboratorier.

2.

«Det norske programmet»

Studie i den komplette karakteriseringen av helbredende gytje fra
Igalos havbukten basseng startet i 2018, i regi av Center of Excellence for Biomedical Research i Montenegro (CEBIMER), og
ledes av Fakultet for naturvitenskap ved Montenegros universitet. Studien pågår fortsatt, og bare en del av resultatene er publisert så langt.
Det første spa- og klimabehandlingssenteret i Igalo ble
grunnlagt i 1949 og hadde 11 ansatte. Det terapeutiske rommet
besto av fire avdelinger med samlet areal på 40m2. I de følgende årene utviklet kurstedet seg,
utvidet overnattingskapasiteter
og økte antall ansatte, noe som
påvirket utvikling av lokalsamfunnet. For å forstå hvordan et li-

te behandlingssenter ble til Institutt Igalo slik det er i dag, må jeg
sitere professor Milan Obradović,
en mann som viet sitt arbeidsog privatliv til Instituttet. Han sa:
“Det er en historie om to progressive mennesker, visjonærer og
ledere, Nikola Mračević og Aleksandar Čizmić (jeg legger til dr
Svetozar Živojinović). En virkelig historie for en casestudie for
fakulteteet i økonomi og ledelse, om visjon, strategi, samarbeid, ressursmobilisering, ærlighet,
mot, kunnskap og utholdenhet.
“ Denne visjonen var så avantgarde at den fikk full tillit fra de
ansatte. Behandlinssenteret har
utviklet seg på enhver område –
romlig, teknisk og profesjonelt.
Navnet på institusjonen har endret seg i løpet av de foregående

3.

Behandlingskonsept på Institutt Igalo

tiårene, og det nåværende navnet er, Institutt for fysikalsk medisin, rehabilitering og reumatologi «Dr Simo Milošević» A.S. Igalo fikk det i 1976.
I løpet av de siste tiårene har
Igalo Instituttet blitt en verdensberømt institusjon som folk fra
hele verden besøker for å forbedre helsen sin. Til dags dato har
det ikke vært dokumentert hva
som er de avgjørende faktorene som gjør behandlingen så vellykket. Jeg tror det skal bli interessant å se nærmere på.
7.2. „Det norske programmet“ ved Institutt Igalo
Programmet for ikke-medikamentell, fysikalsk behandling
for pasienter fra Norge, som lider
av revmatiske betennelsessyk-

dommer, ble etablert i en avtale mellom den norske regjeringen og Instituttet i Igalo i med
oppstart i 1976. Programmet blir
gjennomgått og fornyet hvert
fjerde år. Det ir muligheten til behandling av 980 norske pasienter
hvert år ved Instituttet.
Programmet er spesielt utformet og individuelt tilpasset hver
enkel pasient, spesielt tilrettelagt med utgangspunkt i pasientens sykdoms- tilstand, -aktivitet, hvor i sykdonsforløpet en
befinner seg og hvgenerelle tilstand, kondisjon og komorbiditet.
Behandlingen er basert på: Morgengymnastikk og pusteøvelser utendørs; Aktiv opptrening
med spesielt tilrettelagte øvelseri varmtvanns terapibasseng;
Individuelle tilpassede øvelser og
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LHETLIG TILNÆRMING?
trening med fysioterapeut; Gruppetrening; Varme bad med mineralvann og varme pakker med
helbredende gytje; Undervannsog håndmassasje; Anvendelse av
elektroterapi, magnetoterapi, ultralyd, laser, osv...
Hver pasient har i gjennomsnitt 5 til 7 terapeutiske prosedyrer i løpet av dagen, enten
individuelt eller i grupper, eller
i en kobinasjon.
Ingen del av programmet er tilfeldig. Alle er spesielt tilpasset
basert på vitenskapelige fakta og
utvilket gjennom fra flere tiårs
erfaring. Jeg vil begrunne og beskrive tilbudene en etter en, og
for mer informasjon henviser jeg
til noen av det som er beskrevet i
tidligere artikler.
A)Morgengymnastikk
Det vi kaller morgengymnastikk er faktisk et terapeutisk
sammensatt program som består av: Oppvarmingsøvelser,
kondisjonsturer, tøyningsøvelser og pusteøvelser.
Morgenstivheten er en av de
grunnleggende egenskapene
som kjennetegner sykdommen.
En av oppgavene til morgen-

gymnastikken er å frigjøre pasienten for spenning samt å varme kroppen opp og gjøre den mer
fleksibel. Imidlertid har morgengymnastikk flere enda viktigere
mål. Det er viktig at programmet
foregår i de tidlige morgentimene utendørs. Tidlig eksponering
for sollys stimulerer celler i øyets
netthinne, som sender et signal
til hjernens klokke (nucleus suprachiasmaticus / SCN) som ligger i den sentrale delen av hjernen. Hjernens klokke justerer
døgnrytmen, og det er grunnlaget for at alle biologiske prosesser fungerer (1 ). (Mer om døgnrytme i artikkel 2, kapittel 4)
Morgentur gjøres langs kysten
eller langs stien gjennom furuskogen bak Instituttet. Gåtur stimulerer muskelaktivitet, øker
hjertearbeid og pusten, og man
puster ren sjøluft som er mettet
med “negative ioner” (de har en
gunstig effekt på helsen og forbedrer humøret) og aerosol. Aerosol
består av kolloidalt spredte partikler av flytende eller fast stoff i
luften som kommer fra havet og
dannes når vinden bryter og løfter bølgetopper (2 ). Havets aerosol blandes med essensielle oljer

fra barskogen og helbredende urter som vokser i kystområdet.
Innånding av aerosoler og partikler av essensielle oljer er gunstig for helsen.
Turene avsluttes med tøyning
for å forbedre muskelenes elastisitet og blodsirkulasjon. På
denne måten blir musklene klare for videre fysisk aktivitet som
er en del i det videre medisinske programmet. Tøyning forbereder også musklene til å beskytte seg mot mulig skade under fysisk anstrengelse, samt forbedre energiflyten.
I det samme miljøet, utendørs,
utføres pusteøvelser, som er en
uunnværlig del av morgenprogrammet. Øvelsene har som oppgave å utvide brystet og aktivere musklene som hjelper deltakeren å puste, det vil si de forbedrer ventilasjonen og tilførselen
av luft. Hvis de gjøres riktig, hjelper disse øvelsene med regulering av funksjonen til det autonome nervesystemet. (Artikkel
4, punkt 6)
Så morgengymnastikks oppgave er å kalibrere (finjustere)
kroppsfunksjoner for å gjøre dem
operative/klare for resten av da-

gens program.

B)Aktiv trening og medisinske øvelser
Den aktive delen av det medisinske programmet foregår i
treningssaler og terapibassenger med varmt mineralvann.
a)Bassengtrening har flere
fordeler, og hvis det ikke er noen helsebegrensninger, er det en
uunngåelig del av behandlingen.
Påvirkningsprinsipp er følgende: virkning av varme, virkning
av vann som medium, den kjemiske virkningen av vannets mineralsammensetning og virkning
av fysisk aktivitet.
j
Varmen har en stimulerende effekt, fremskynder sirkulasjonen, løser spenninger,
slapper av muskler og sener, øker
hjertearbeid og pust, noe som
gjør at alt vev blir mer effektivt
forsynte med næringsstoffer og
oksygen (3, 4 ).
j
Vann som medium. Siden vann utgjør mer enn 70% av
kroppens volum, er det det beste naturlige miljøet som gjør
at kroppen enkelt og effektivt
ututløser materie, varme og
energi .

j
Den kjemiske effekten
av mineralvannet “Igaljka”, som
hovedsakelig er natriumklorid
(salt) i sin sammensetning, er basert på diffusjon (spontan transport) av ekstracellulært vann
fra kroppen til utsiden. Det fører
til reduksjon i hevelse og utskillelse av giftstoffer; absorpsjon
av mineraler fra vann; hydrering
av huden ved innvirkning av magnesium fra vann.
j
Vanntrening og tøyninger er vesentlig forskjellig fra å i
treningsstudioet (5 ) . Vann, på den
ene siden, skyver kroppen med hydrostatisk trykk og reduserer dermed følelsen av tyngde, og på den
annen side krever vannmotstand
ekstra innsats når du trener. Dette
er nyttig når vi ønsker å trene opp
og styrke noen muskler eller muskelgrupper. Vannstrøm under
trening har en vibrerende effekt
på kroppen. Den har en massasjeeffekt på huden og subkutant
vev, og en mikromassasjeeffekt
på blod- og lymfekar og indre organer. Belastningen kan reguleres
slik at øvelser og opptrening som
ikke lar seg gjennomføre ellers
opplerever en at en klarer/mestrer i vannet.
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b)Trening i gymnastikksalene brukes som gruppetrening eller individuelle øvelser med fysioterapeut.
j
Gruppetreninger er
utformet i henhold til terapeutiske mål: fleksibilitetsøvelser,
styrkeøvelser, tøyning, kondisjonstrening osv... Terapeutiske sett er oftest en kombinasjon av øvelser, for eksempel:
tøyningsøvelser, styrkeøvelser og holdningstrening; eller
styrke-, utholdenhetsøvelser
og kondisjonstrening. Man pleier å sette deltakerne som har
lignende egenskaper i en gruppe: lignende plager og begrensninger og nesten like god kondisjon. På denne måten er treningsprogrammet best tilpasset gruppens behov.
j
Individuelle øvelser med fysioterapeut / individuell kinesiterapi (IKT) er
en uunnværlig del av det medisinske programmet. Etter å
ha mottatt instruksjoner fra
legen, utfører fysioterapeuten ytterligere undersøkelse og testing, og basert på den
lager en terapeutisk plan når
det gjelder valg av terapeutiske teknikker, type, dynamikk
og intensitet av øvelsene. Individuell trening og tøyning
gjør at øvelsen kan tilpasses
til pasientens behov og evner
for å nå de ønskede målene
som: mobilitet, leddstabilitet,
elastisitet, holdning, muskelstyrke, balanse, motorisk kontroll, koordinering og lignende. (Mer om aktiv trening og
dens biologiske effekter i artikkel 4)

C)Avslapningsprosedyrer
Hver type aktivitet forbruker
energi. Hvis energiforbruket er
for høyt, oppstår utmattelse og
treghet. Derfor, for å fungere optimalt, krever kroppen tidvis hvile ( 6 ).
Hvile betyr å endre energilikningen. Du reduserer forbruket, og produksjonen går i samme tempo. Hvis du hviler godt i
en avslapningstilstand, føler du
deg forynget etter en viss periode. Det betyr at du i utgangspunktet styrer likningen av enregiproduksjon og -forbruk. Ved
utforming av det medisinske
programmet ble dette tatt i betraktning, spesielt med tanke på
at pasienter med kroniske sykdommer har problem med utilstrekkelig energiproduksjon, og
at selv mindre innsats ofte er
utmattende for dem. Av disse
grunner er en rekke avslappingsprosedyrer og avspenning inkludert i programmet.
a)Varme bad med mineralvann
Institutt Igalo bruker flere tiper av varme bad, med “Igaljka”
mineralvann oppvarmet til 36-37
grader. (Flere detaljer i artikkel
5, punkt 7).
Behandlings effekter er basert på virkningen av vann som
medium, varme/temperatur,
den kjemiske påvirkningen fra
mineraler, mikromassasjeeffekten av luftbobler og virkningen
av aromatiske oljer i aromabad.
Hovedmålet med å bruke varme
bad er optimal avslapning. Det
innebærer avslapning av muskler og sener, og enda viktige-

re, modulering av aktiviteten til
det autonome nervesystemet,
noe som fører til normalisering
av arbeidet med indre organer,
stabilisering av energi og forbedring av hjertefrekvensvariabilitet (HRV) (7 ). Hjertefrekvensvariabilitet eller HRV er det fysiologiske fenomenet til variasjonen i
tidsintervallet mellom påfølgende hjerterytme i millisekunder.
Høy HRV regnes vanligvis som
en indikator på et sunt hjerte og
balansert aktivitet i det autonome nervesystemet.
b)Varme pakker med Igalos
helende gytje
Egenskapene og bruksmåten
til gytjepakker fins mer detaljert
i artikkel nr. 5, punkt 7.
Varme gytjepakker brukes
av flere grunner. Gytje har langsom varmeledningsevne, spesifikk organisk/uorganisk sammensetning, elektromagnetisme,
spesifikk konsistens som muliggjør enkel vedheft til kroppen,
osv... Her er noen av effektene av
anvendelsen:
j
Det fremskynder og
bedrer sirkulasjonen, letter levering av en større mengde oksygen, og dermed bedre ernæring
av alt vev. Samtidig forårsaker
varmen rikelig svetting og utskilling av overflødig væske og
giftstoffer.
j
Varmen slapper av
og avspenner muskler og bindevev (sener, leddkapsler), noe
som fører til smertereduksjon.
j
Porene i huden utvides, noe som letter opptaket av
organiske og uorganiske stoffer
fra gytjen, og det gjør at gytjen
fungerer som en „medisin“ (disse effektene blir behandlet i den
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pågående studien).
j
Varme gytjepakker
er en kraftig modulator av hjerneaktivitetens funksjon (avslapping) og en modulator av aktiviteten til det autonome nervesystemet, som betinger normaliseringen av indre organers
arbeid og avbalansering av
energi.
j
Gytjens opprinnelse og sammensetning gir kroppen elektrisk ledningsevne, og
oppnår dermed jordingseffekt.
Dette kan påvirke immunresponsen og betennelsen.

av disse terapeutiske modalitetene brukes over en kort periode. De vanligste årsakene til deres påføring er reduksjon av lokal
smerte, betennelse eller hevelse.
De terapiene velges ofte når smerte og betennelse oppstår som et
resultat av økt fysisk aktivitet og
trening. På denne måten er det ofte mulig å unngå bruk av mer og
flere medisiner. Om nødvendig
kan disse terapeutiske modalitetene kombineres. (Flere detaljer
om disse terapeutiske teknikkene
i artikkel nr. 5, punkt 2, 3, 4 og 5)

c)Anvendelse
av
massasjeteknikker
(mer om massasjeteknikker
fins i artikkel 5, punkt 6)
Årsakene til å bruke noen av
massasjeteknikkene er følgende:
j
Den reduserer lokal
tetthet i vevet og forbedrer elastisiteten og blodsirkulasjonen
j
Smertestillende effekt,
spesielt ved bruk av segmental
og refleksmassasje ( 8, 9 )
j
Stimulering av resorpsjon og utvisning av overflødig
væske og giftstoffer. Lymfesystemet er den første forsvarslinjen og spiller en viktig rolle
i kroppens immunfunksjoner.
Dette nettverket av kar og noder transporterer og filtrerer
lymfevæske som inneholder hvite blodlegemer. Framkommeligheten til det nettverket er et mål
på dets effektivitet. Hvis det er
lymfestase ledsaget av hevelse,
utføres lymfedrenasje ( 10 ).

E)Mindfulness-tekniker
som en nyhet i det medisinske
programmet
I en klinisk studie utført i 2018
undersøkte vi hypotesen “om meditasjon og aromaterapi, gjennom
modulering av hjerneaktivitet og
aktivitet i det autonome nervesystemet, forbedrer den antiinflammatoriske effekten av behandlingen”. Ut av de oppnådde
resultatene, hvorav noen er publisert, og noen venter på å bli publisert, er den nevnte hypotesen
utvilsomt bekreftet ( 11 )( 12, side
276). Resultatene viser at meditasjon og aromaterapi, som nevromodulatoriske teknikker, har en
betennelsesdempende effekt og
forbedrer den metabolske funksjonen til celler hos pasienter som
lider av kroniske inflammatoriske
sykdommer. Basert på dette beviset, er vår intensjon å gjøre meditasjon til en integrert del av det
medisinske programmet. (Mer om
meditasjon i artikkel 6, punkt 5).

D)Bruk av elektroterapi, magnet, ultralyd og laser
Det er vanlig praksis at noen

7.3.Behandlingskonsept
Konseptet med behandling
anvendt i Institutt “Dr Simo Mi-
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lošević” er omfattende, individuelt skreddersydd, dosert
og smertefri. Det tas hensyn
til å endre og justere programmets innhold og intensitet under oppholdet, for å oppnå best
mulig terapeutisk effekt.
Pasienter får muligheten
til å forbedre mobilitet, elastisitet, styrke og kondisjon
gjennom ulike former for aktiv trening, men også å forbedre alle andre aspekter av helsen ved å bruke andre terapeutiske modaliteter. Målet med

terapiene er ikke bare å reparere konsekvensene av sykdommen, men behandling som en
omfattende prosess. Kronisk
betennelse er resultatet av en
ubalanse i funksjonen til immunforsvaretssystem, nevrologisk-, hormonell- og sirkulasjonssystem, og behandlingen må være rettet mot å gjenopprette balansen.
Et ekstra bidrag til behandlingen er gitt med thalassoterapi, dvs. behandling med naturlige helbredende faktorer

som er karakteristiske for havet og kysten. (mer i artikkel
nr. 5, punkt 7). Soling er spesielt viktig. Solstrålene stimulerer skjoldbruskkjertelen og
forbedrer utskillelsen av insulin, samtidig som de reduserer utskillelsen av melatonin. Soling stimulerer produksjonen av vitamin D, lindrer
symptomene på psoriasis, eksem og noen former for akner.
Soling styrker immuniteten,
men stimulerer også produksjonen av serotonin og endor-

finer, hormoner som “kurerer”
angst og depresjon og forbedrer humøret.
Så det er veldig få institusjoner, eller mer presist, det
er få steder i verden som har
alt som Igalo har. Hvis vi legger til gjestfrihet og et hyggelig miljø som gir muligheten
til å slappe av, sosialisere og ha
det gøy, som er grunnlaget for
sosial helse, bør det ikke komme som en overraskelse at de
fleste pasienter føler seg gjenfødte etter oppholdet i Igalo.
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Selv om det ikke er nok dokumentert bevis på den terapeutiske effekten av fysioterapi ved Igalo Instituttet, er
det et ubestridelig faktum at
pasientene føler og opplever
en betydelig forbedring som
varer i mange måneder. Derfor overlater jeg til leserne å
tenke på hva som ville være
det mulige svaret på spørsmålet fra begynnelsen av
teksten.
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Det grunnleggende
om GOD HELSE
OG IMMUNITET
SAMMENDRAG

1.
2.

Mikrobiom og immunforsvar

Hvorfor er Solen viktig?

I forkant av influensa- og pollenallergisesong hører man ofte
at man trenger å styrke imunforsvaret og immuniteten sin. Man
har snakket særlig om dette under
den pågående COVID-pandemien,
men det er fremdeles ganske ueklart hvordan immuniteten kan
styrkes. For å komme med mulige svar, skal vi se på noen aspekter av helsen som er nært knyttet
til immuniteten.
8.1. Mikrobiom / uten
sunne tarmer ikke et god
immunforsvar
Det er veldig viktig å forstå at
den menneskelige organismen
ikke er et isolert individ, men et
veldig komplekst økosystem. På
slimhinnene og på huden, og fremfor alt i fordøyelsessystemet, fins
det mikroorganismer som lever
i symbiose med mennesket som
vert (samfunnsliv basert på gjensidig nytte). Vi kaller dette komplekse mikrobielle samfunnet for

3.
4.

Vitaminer og mikroelementer

Behandle vann med respekt

mikrobiota eller mikrobiom. Det
menneskelige mikrobiomet består
av bakterier, arkebakterier, virus
og eukaryote mikrober. Disse mikrobene har et enormt potensial
for å påvirke vår fysiologi og helse. Over to tredjedeler av kroppens
immunbeskyttelse fins i tarmene,
og det er de gunstige bakteriene
som spiller en nøkkelrolle.
Mikrobiomet inneholder 150
ganger flere gener enn humant
DNA. Du kommer til verden med
rundt 22 000 menneskelige gener.
Men hvis vi ser på mikrobiomet ditt har du, takket være det, ytterligere 3,3 millioner gener. Våre
menneskelige gener forandrer
seg sakte, fra generasjon til generasjon. Men mikroorganismens levetid er kort. Dette betyr at genetikken til mikrobiomet ditt endrer
seg utrolig raskt (1,2,3,4 ).
De første 3 leveårene er avgjørende for dannelsen av mikrobiomet. Mikrobiomet til barn
som er født vaginal og barn som

er født med keisersnitt er forskjellig på grunn av forskjellig eksponering for mikroorganismer i
fødselskanalen. Et annen viktig
ledd i utviklingen av mikrobiota
er morsmelk. I tillegg til ernæringskomponentene inneholder
denne naturlige funksjonelle maten en rekke bioaktive stoffer og
immunkomponenter som styrer
modningen av den nyfødtes tarm
og sammensetningen av det mikrobielle samfunnet i tarmen. Senere i livet vil sammensetningen
av mikrobiomet avhenge av påvirkning fera forskjellige mikroorganismer. Mangfoldet av mikrobiomet anses å være direkte proporsjonalt med dets funksjonalitet.
Det har blitt observert at i geografisk varme områder, spesielt i
tropene på grunn av den rike og
mangfoldige levende verden, har
folk et mer mangfoldig og dermed
mer effektivt mikrobiom. Også
innbyggere i landsbyer eller mindre befolkede områder som ar-

5.
6.

Elektromagnetisk stråling
og Schumann-resonans

Vær tilstede i livet ditt

beider på en gård eller med jord,
har en mer variert sammensetning av mikrobiom sammenlignet med bybefolkningen.
Disse er noen av de viktigste rollene og oppgavene til
mikrobiomet:
j
Næringstoffs
metabolisme
j
Syntese av vitamin K
(viktig for regulering av blodkoagulasjon og bein- og tannhelse) og
vitaminer B1, B2, B5, B6, B12, folsyre og biotin
j
Regulering av
immunforsvar
j
Produksjon av serotonin / lykkehormon. Serotonin er
nevrotransmitter som fins i både
sentralnervesystemet og blodplatene, men tarmslimhinnen er den
største produsenten.
j
Innsamling og lagring
av energi
For effektiviteten av mikrobiomet er eubiose (gjensidig balanse mellom mikroorganismer som

utgjør det) nødvendig. På grunn av
feil kosthold eller av andre grunner, som nevnes senere, kan det
oppstå en ubalanse eller dysbiose
i tarmfloraen. Dette fører til at balansen forstyrres, og dårlige stammer av bakterier og sopp, formerer
seg til ulempe for gunstige mikroorganismer. Det kan være årsak til
mange sykdommer.
Altså, tarmslimhinnen er på
den ene siden en regulator for
transport av næringsstoffer og
vann (med et areal på 400 m2 gir
den oss optimal tilførsel), og på
den andre siden er den en fysisk
barriere som beskytter vårt indre
mot de skadelige effektene av omverdenen (invasive, intrengende
bakterier, virus, giftstoffer og lignende). Den sunne tarmslimhinnen er fullstendig dekket med
et tykt lag med slim som beskytter
tarmmembranen mot kjemisk, enzymatisk og mekanisk skade. Mikrobiomet spiller en viktig rolle i
å opprettholde slimhinnelaget og
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membranintegriteten.
Under noen omstendigheter
kan denne barrieren bli mindre
effektiv og “gjennomtrengelig”
(5, 6 ). Hvis tarmslimhinnen er
for gjennomtrengelig, kommer
ufordøyd matpartikler og tarmmikrober (for det meste gramnegative tarmbakterier) inn i
blodet. Elementer fra membranen til gramnegative bakterier
(lipopolysakkarider) aktiverer
immunforsvaret som deretter
utløser en inflammatorisk respons både lokalt og i fjerne deler av kroppen. Gjennomtrengelig tarm er assosiert med forskjellige sykdommer: metabolsk syndrom, diabetes, Crohns
sykdom og ulcerøs kolitt, irritabel tarm, tykktarmskreft, hjerte- og blodkarssykdommer,
revmatiske sykdommer som
ankyloserende spondylitt og
psoriasisartritt.
Her er noen tips om hvordan man opprettholder mikro-

biom-diversitet/mangfold og
tarmhelse:
j
Spis nok mat rik på
plantefiber som er vanskelige
å fordøye (grønnsaker, spesielt
grønne grønnsaker, frukt, nøtter
og frø). Ved å gjære plantefibre
(dvs. karbohydrater vanskelige
å fordøye) produserer bakterier
i tarmen kortkjedede fettsyrer
(eng. short chain fatty acids /
SCFA) som spiller en sentral antiinflammatorisk rolle og støtter
tarmhelsen ( 7,8,9 ).
j
Gi nok mellomrom
mellom måltidene. Det mest
ideelle intervallet mellom to
måltider er 7-8 timer, altså to
måltider om dagen. Hvis oppgaven er for krevende, kan dette
intervallet forkortes til 5 timer,
eller 3 måltider om dagen. Dette
betyr at det ikke er snacks og kaloridrikker mellom måltidene.
Den beste drikken er vann med
kanske fersk sitron eller lime.
Målet er å gi fordøyelsessyste-

met nok tid til å fordøye og bearbeide mat. Hvis man hele tiden
overfylles av mat, vil fordøyelsen ikke være fullstendig, noe
som vil føre til matforråtnelse i
tarmene og forstyrrelser i mikrobiomets sammensetning og økt
permeabilitet i tarmslimhinnen.
Forandringene vil manifestere
seg og oppleves som oppblåsthet
og hørbar tarmoverløp, magesmerter, uregelmessig avføring
(diaré eller forstoppelse), tretthet, konsentrasjonsproblemer
osv ...
j
Tygg maten godt.
Fordøyelsessystemet er biologisk utformet slik at magen trenger å motta godt tygget mat.
Spytt i munnen inneholder enzymer som spiller en viktig rolle i fordøyelsen. Hvis man følger med, vil man merke at man,
under litt lengre tygging, oppleve smaken mer intens. Samtidig er mat, som er bearbeidet på
denne måten, lettere og raskere

å fordøyes og nyttegjøres bedre.
Den raske livsstilen har gjort at
maten svelges uten tygging, som
gir en stor belastning på mage og
tarm.
j
Bruk fersk mat i kostholdet ditt. Unngå matvarer som
ble produsert for noen måneder siden og som har en holdbarhet på ytterligere et halvt år
eller et år. Tenk deg hvor mange usunne tilsetningsstoffer
som må tilsettes disse produktene for å vare lenge uten å ødelegges. Hvis du ikke kan motstå
smaken eller den fristende emballasjen, kan du begrense bruken av slike matvarer.
j
Gå til sengs på tom
mage og la kroppen hvile under
søvnen. La det gå minst 2-3 timer
fra det siste måltidet til du legger
deg. Kroppen må renses for alle
oppsamlede urenheter og giftstoffer i løpet av natten, og dette
vil ikke foregå hvis fordøyelsesprosessen skjer om natten.
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Forskere har lagt merke til at
cellen har evnen til å resirkulere dens bestanddeler. De kalte
denne prosessen autofagi (programmert celledød type 2). På
begynnelsen av 1990-tallet avdekket den japanske forskeren
Ohsumi Yoshinori de komplekse mekanismene i autofagi-prosessen. Som en belønning for sitt bidrag innen dette fagfeltet,
mottok Ohsumi Yoshinori Nobelprisen i medisin i 2016. Autofagi er prosessen der en celle
bryter ned sitt eget innhold som
er skadet eller uønsket, og i stedet mottar resirkulerte deler og
næringsstoffer som den bruker
for å reparere seg selv. Så hvis du
går på tom mage i natts søvn, vil
du gjøre det mulig for kroppen
din å rense og fornye seg.
j
Bruk antibiotika og
andre medisiner fornuftig. Antibiotika er designet for å drepe
mikroorganismer som forårsaker infeksjoner, men de dreper
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også et stort antall mikroorganismer som er en integrert del av mikrobiomet. Alle legemidler, noen
mindre noen mer, endrer kjemien
og surheten i kroppsvæsker. Dette
forstyrrer balansen i mikrobiomet
og skaper forhold for dominans av
skadelige bakterier og sopp.
Hvis du er i en situasjon der du
må bruke antibiotika, vil det være
bra å bruke probiotika (kulturer av levende mikroorganismer,
såkalte “gode” bakterier), som hjelper til med
å gjenopprette balansen i
mikrobiomet.
8.2. Solen som kilden
til livet
Uten solens varme
og lys vi-
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lle planeten vår ikke være slik vi
kjenner den. Solen er kilden til livet og helsen ( 10 ). Du kan enkelt
eksperimentelt bevise hvor viktig
soleksponering er: planten du holder i et vindu, utsatt for lys, oppbevar i kjelleren i noen dager. Vann
den og ta vare på den på vanlig
måte. Planten vil raskt falme og
forfalle uavhengig av all pleie, selv om du holder det kunstige lyset
på i kjelleren. Alle levende vesener trenger solens energi for å leve.
Den moderne livsstilen har gjort at
vi tilbringer for mye tid innendørs
i et kunstig opplyst miljø som ikke
er vårt naturlige miljø. La oss huske noen viktige fakta hvorfor solen er så viktig for oss:
j
Sollys er et signal for
cellene i øyets netthinne å justere
hjerneklokken (døgnrytme), som
er den sentrale regulatoren for nevrohormonell aktivitet, og dermed
av de biologiske prosesser (mer artikkel 2, punkt 4).
j
Solsignalet fra mitokondriene (organeller som fins i alle
celler) er nødvendig for å omdanne
næringsstoffer til karbondioksid
og vann, og skape den nødvendige
energien for livet. Mitokondrier er
en elektromagnetisk sensor som
trådløst kobler oss til solen. Uten
denne prosessen er det ingen
oppretting av energi og ikke noe
liv (artikkel 2, punkt 1)
j U V- s o l s t r å l e r a v
B-spekteret (280-320 nm) er
initiativtakere til produksjonen av vitamin D i menneskelig hud, som også kalles
solvitamin. D-vitamin er et
viktig mikronæringsstoff
fra gruppen av fettløselige
vitaminer. Steroidstrukturen og spesifikke egenskaper gjør det mer likt
et hormon enn et vitamin.
D-vitamin er viktig for kalsium- og fosfornivå og beinhelse. I
dag er det også kjent at vitamin
D spiller en nøkkelrolle i mange
andre fysiologiske prosesser, inkludert modulering av immunforsvaret (11, 12, 13 ). Aktiviteten
til mer enn 2000 gener reguleres
gjennom vitamin D-reseptorer.

D-vitaminmangel regnes som en
global pandemi. Hovedårsaken til
denne pandemien er den moderne
livsstil og utilstrekkelig soleksponering. Innendørs strålingsnivåer
av UVB-spekteret er ubetydelige,
dvs. ubrukelige i forhold til D-vitaminproduksjonen (14, 15 ).
j
Sollys påvirker humør
og kognitive funksjoner (tenkning,
hukommelse, resonnement ...)( 16)
Soling aktiverer frigjøring av serotonin (17 ), kjent som lykke hormonet, samt oksytocin og endorfiner.
Derfor har tid brukt utendørs vist
seg å være veldig nyttig for å løfte humøret og lindre stress. Noen
mennesker kan i vintermånedene
utvikle en form for depresjon kjent
som sesongmessig affektiv lidelse, dette på grunn av utilstrekkelig soleksponering.

8.3. Vitaminer og
mikroelementer
Vitaminer er organiske forbindelser som er nødvendige for kroppen i små mengder for normal
funksjon. Det fins tretten av dem:
vitamin A, B-vitaminer (B1, B2, B3,
B5, B6, B7, B9, B12), vitamin C, vitamin D, vitamin E og vitamin K.
Hvert av vitaminene har forskjellige biokjemiske funksjoner og alle
har sin viktige rolle i å opprettholde helsen. Når det gjelder immunitet, spiller vitamin C og vitamin
D en nøkkelrolle.
Vitamin C er en kraftig antioksidant som spiller en viktig rolle i
reaksjoner vi kaller oksidativt stress (alle forhold for infeksjon, betennelse og forgiftning) (18, 19, 20
). Oksidativt stress er det som gjør
en gift giftig og det som gjør en infeksjon dårlig for helsen din fordi den utvikler oksyderte produkter i kroppen din. Når konsentrasjonen av oksidanter overstiger et
visst nivå, og du ikke har nok antioksidanter, så begynner du å utvikle symptomer og sykdommer. Vitamin C donerer (gir) elektroner og
nøytraliserer dermed oksidasjon,
noe som ikke bare lindrer symptomene, men også begynner å reversere sykdomsprosessen. Å reverse-
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re dette vil avhenge av hvor mye
vitamin C som er gitt og hvor lenge sykdommen du kjemper med
varer.
Det er viktig å bruke vitamin
C i riktig form og i tilstrekkelig
mengde. Erfaring i behandling
av virussykdommer med høye
doser vitamin C av Dr Frederick
R. Klenner er oppsummert i “Clinical Guide to the Use of Vitamin C”.
Den anvendte dosen er viktig fordi vi alle akkumulerer forskjellige nivåer av giftstoffer eller har
noen sykdommer i løpet av livet.
For eksempel er tilstedeværelsen
av en infeksjon i tannkanalene
eller noen kroniske sykdommer,
tilstander som bruker antioksidanter. Derfor kan en liten dose
C-vitamin nesten kurere en person som blir smittet med viruset.
Den samme dosen vil ikke påvirke
en annen person som har hatt store mengder giftstoffer og en nydannet virusinfeksjon.
Vitamin C innkapslet i liposomer har vist seg å være det mest
effektive. Dette er fordi liposom
har et leveringssystem som gjør at
små fettkapsler av vitamin C, bokstavelig talt, kan passere gjennom
celleveggene og levere vitamin C
til cellen uten energiforbruk.
Det anbefales vanligvis å ta 1
til 2 gram liposomalt vitamin C
om dagen. Når man har en form
for kronisk sykdom og man har
fått en akutt infeksjon, anbefales
at man tar 4 til 6 gram vitamin C
om dagen.
Vitamin D ble diskutert i forrige kapittel. Du bør vite at det er
to naturlige D-vitaminer: vitamin D3, som er skapt av solens
virkning på huden, og vitamin
D2, som finnes i visse matvarer.
Den viktigste kilden til vitamin
D i kroppen vår er vitamin D3,
skapt av solens virkning. Avhengig av nivået av vitamin D i blodet, er det nødvendig å ta ca. 1000
IU vitamin D3-tilskudd om våren
og høsten, mens i vintermånedene med liten eller ingen sol er det
nødvendig med en daglig dose på
2000-5000 IU. I sommermånedene, hvis vi blir utsatt for solen, er

vitamin D-tilskudd vanligvis ikke
nødvendig.
Mikroelementer, først og
fremst sink (21, 22, 23 ), selen og
magnesium (24 ), er også viktige for immunsystemets optimale funksjon.
Det anbefalte daglige inntaket
av sink er 15-20 milligram, for selen 55 mikrogram og for magnesium 300-400 milligram. Holdningene til de anbefalte dosene
er ikke harmonisert, og derfor
finns det behov for ytterligere
forskning.
8.4. Behandle vann med
respekt
Vann utgjør 72-87% av kroppens volum, avhengig av alder.
Med andre ord, vann er den grunnleggende byggeelementen i
menneskekroppen, og vi må behandle det med respekt. Vann gir
intercellulær kommunikasjon
(ved å skape et elektrisk potensial på cellemembraner) og celleminne (jeg henviser til artikkel 2,
punkt 3). Vann er det magiske molekylet som forbinder den levende
verden på jorden. Derfor er kvaliteten på vannet vi drikker viktig.
Her er noen tips:
j
Sunt drikkevann må
være bakteriologisk korrekt og
må ikke inneholde en uautorisert mengde tungmetaller (25, 26
), samt en forhøyet konsentrasjon
av deuterium(en hydrogenisotop)
(27). Vann med høy konsentrasjon

av deuterium kalles “hardt vann”
og er ikke bra for helsen.
j
Glassemballasje
anbefales fordi bruken av vann
fra plastflasker blir stadig revurdert. Plastflasker er laget av petroleumsprodukter og inneholder bisfenol A (BPA), som ifølge
studier har en negativ effekt på
hormonell aktivitet, spesielt på
østrogennivå (28, 29, 30 ). Det ble
bekreftet at BPA migrerer fra polykarbonat vannflasker med en
hastighet på 0,20 til 0,79 ng per
time. Eksponering for kokende
vann (100 ° C) øker BPA-migrasjonshastigheten med opptil 55
ganger.
j
Vanninntak er ikke
en gitt verdi og avhenger av type diett, utetemperatur og fysisk
aktivitet. Eksponering for sollys
med et naturlig kosthold tillater produksjon av intracellulært
vann, noe som reduserer behovet for å drikke mye vann. Frukt
og grønnsaker inneholder allerede strukturert vann, som er det
mest nyttige for kroppen. Kroppen vil gi deg den mest nøyaktige informasjonen om behovet
for vann gjennom tørstesignalet. Det er viktig at du reagerer
på dette signalet med den gang,
uten forsinkelse. Stadig drikking
av vann, spesielt i fravær av tørst,
er ikke bra. Å drikke for mye vann
kan føre til en tilstand som kalles
hyponatremi, som er en farlig reduksjon i natriumnivået i blodet.

8.5. Elektromagnetisk stråling
og Schumann-resonans
Elektromagnetisk stråling er
et naturlig fenomen. Planter, dyr
og mennesker er elektromagnetiske levende vesener hvis biorytme
er underordnet energiprosesser.
Kroppen vår er en kondensert
form for energi som stadig oscillerer, svinger. Kunstige elektromagnetiske bølger, som interfererer med energien til levende vesener, har spredt seg som et resultat av utvikling. Det er sikkert at
konstant teknologisk fremgang
vil føre til en ugunstigere mengde elektrosmog (usynlig elektromagnetisk stråling som er et resultat av bruk av trådløs teknologi og elektrisitet).
Kilder til elektromagnetisk
stråling av spesiell helseinteresse er:
j
Transformatorstasjoner og kraftledninger, dvs.
luft- eller underjordiske kabler
for overføring eller distribusjon
av elektrisitet
j
Transportmidler på
grunn av drift av radio- og navigasjonsenheter og innebygde
elektriske motorer
j
Husholdningsapparater
j Basestasjoner for mobiltelefoni og telekommunikasjonsmidler
j Medisinsk diagnostisk utstyr osv ...
Studier, empiriske observa-
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sjoner og pasientrapporter indikerer tydelig en sammenheng
mellom eksponering for elektromagnetisk felt (EMF) og helseproblemer. Nye trådløse teknologier
og applikasjoner har blitt introdusert uten tilstrekkelig sikkerhet
med hensyn til deres helseeffekter, noe som gir nye utfordringer
for medisin og samfunn. For eksempel ble spørsmålet om såkalte ikke-termiske effekter og potensielle langtidseffekter av lavdoseeksponering knapt utforsket
før introduksjonen av denne teknologien. EMF forstyrrer immunfunksjonen ved å stimulere forskjellige allergiske og inflammatoriske reaksjoner, samt effekter
på vevsregenerasjonsprosesser
(31, 32 ). Opprinnelig forekommer
symptomene på elektromagnetisk overfølsomhet (EHS) bare av og
til, men over tid kan de øke i frekvens og alvorlighetsgrad. Vanlige symptomer på EHS inkluderer
hodepine, konsentrasjonsvansker,
søvnproblemer, depresjon, mangel på energi, tretthet og influensalignende symptomer.
Det er veldig viktig å vurdere individuell følsomhet. Hovedfokuset bør være på å forhindre eller redusere EMF-eksponering, dvs. redusere eller eliminere
alle kilder til høy EMF-eksponering hjemme og på arbeidsplassen. Hvis den skadelige eksponeringen for EMF reduseres nok,
har kroppen en sjanse til å kom-
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me seg, og symptomene på EHS
vil avta eller til og med forsvinne.
Noen av tiltakene for å beskytte seg mot effekten av EMF
er bruk av absorberende byggematerialer, samt bruk av beskyttende absorberende enheter. De viktigste anbefalingene
er imidlertid:
j R a sjonell bruk av
apparater
j
Tilstrekkelig avstand fra
hodegjerde til
stikkontakter,
elektriske
apparater, mobiltelefoner
og datamaskiner under
nattens hvile
j Opphold i
naturen
Hvorfor er det viktig å oppholde

Helse og velvære

seg i naturen? Jorden har sitt eget
naturlige elektromagnetiske felt.
De elektromagnetiske frekvensene der jordens elektromagnetiske felt resonerer kalles Schumann-resonans (etter den tyske
fysikeren Winfried Otto Schumann, som matematisk forklarte dette fenomenet i 1952). Han
forklarte jordens elektromagnetiske felt som et naturlig radiosignal med en frekvens på 7,83
Hz, som sprer seg rundt jorden,
og er forårsaket av lynets elektriske utladning i et resonanshulrom plassert mellom jorden og
ionosfæren. Hjerneaktiviteten
til de fleste virveldyr er, ikke tilfeldig, rundt denne verdien (33).
Den tilsvarer hjernefrekvensen
som er karakteristisk for tilstanden til dyp avslapning ved overgangen av theta- og alfabølger.
Dette betyr at Schumann-resonans fungerer som en naturlig
tuner for våre biologiske oscillatorer ( 34, 35 ). I urgamle kulturer kalles jordens naturlige resonans den primære lyden til universet eller “om”. Ved å holde oss
i naturen oscillerer vi i harmoni med jordens magnetiske frekvens, og nøytraliserer dermed
effekten av kunstig stråling som
vi utsettes for i oppholds- og arbeidsområdet. Hvis vi i tillegg trener
å gå barbeint på jorden eller gresset, jobbe i hagen, svømme i elven
eller havet, så har vi også “jordingseffekten” som er veldig nyttig.
8.6. Vær tilstede i livet ditt
Den moderne livsstilen og
travlheten har ført til at de fleste
aktivitetene på dagtid foregår automatisk. Automatisert oppførsel
er utførelsen av visse handlinger
uten bevissthets deltakelse. For
eksempel: du tar tak i håndtaket
til leilighetens inngangsdøren
og innser da at du ikke registrerte veien fra jobb til hjem, du vet at
du drakk et par kopper kaffe, men
du husker ikke hvordan kaffen
smakte, du møtte og hilste på noen på jobben, men samtalens innhold var ikke relevant, så du husker det ikke ... På slutten av dagen har du følelsen av at du var
satt på “autopilot” og at du bruk-

te dagen ubevisst. Automatiserte handlinger utføres ved hjelp av
programmer fra underbevisstheten, dvs. lærte mønstre opprettet
på basis av tro og læring. Statistikk viser at i gjennomsnitt er
95% av de daglige aktivitetene
basert på underbevisste programmer. Så hvis man skal tro på statistikken bruker man bare 5% av
tiden sin bevisst og aktivt tar del
i livet sitt og lager det i henhold
til sine egne ønsker.
Jeg antar at du har hørt om termen synkronitet. Begrepet er skapet av Carl Gustav Jung, og han
definerte synkronitet som sammenfall som er så meningsfult
forbundet at deres tilfeldig sammenfall ville være utrolig. Dette
er hendelser som vi ofte kaller
“usynlige skilt gjennom skjebnen”. For eksempel: Du er plaget
av et dilemma, og deretter kommer du på en bok eller annonse
som har svaret på spørsmålet ditt; Plutselig begynner du å tenke på en venn du ikke har sett
på lenge, kanskje ett år, og så får
du en telefon fra ham; Du tenker
på en bestemt sang og hører den
deretter på radioen; En person
anbefaler deg en bok, og etterpå
anbefales den samme boka til deg
av noen andre... En synkron opplevelse oppstår vanligvis i våre
liv når vi minst forventer den,
forutsatt at vi er reseptive, åpne
for energiene som er rundt oss.
Det er ganske utvilsomt at universet, som vi er en del av, fungerer på grunnlag av utveksling av
energi og vibrasjoner. Når du vil
se en kamp på TV, trenger du bare
å stille inn kanalen, dvs. finne riktig frekvens. Hvis du mislykkes
betyr det ikke at det ikke er noe
program, forresten, du hører naboen din se på kampen. For å se ut
i universet trenger du et teleskop
som instrument, men uten et teleskop eksisterer det samme universet. Hvor mye du kommuniserer med verden rundt deg, med
det enorme informasjonsfeltet,
vil avhenge av hvordan du stiller
inn mottaksantennen. Det ville
være bra å “være til stede i livet
sitt”, fordi livet er en viss meng-
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de energi og tid du har til egen disposisjon.
Vær oppmerksom på trærne, blomstene,
himmelens farge, luktene ... Nyt kaffen og
frokosten uten å skynde deg. Legg merke

til tristheten og gleden til menneskene du
møter, vær medfølende og prøv å lyse opp
noens dag ... Koble deg til, omring deg med
mennesker som inspirerer deg, ikke vær

selvforsynt. Noen av tegnene du vil oppdage, som kanskje alltid har vært der, kan
gi deg et annet perspektiv. Noen kaller det
“loven om tiltrekning.” Jeg synes det er mer
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riktig å si: “Ta ansvar og vær skaperen av
livet ditt”.
En video som er nyttig å se: https://youtu.be/X1NuO9CLecw
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