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Et forord af Dr. Michael Jung, MD:  
Bronchiectasis er, set fra min lægefaglige synsvinkel meget sværere at behandle  
end de fleste andre sygdomme. De fleste sygdomme kan du i dag behandle med en slags 
”kogebogs tilgang”. Dvs. at der er er en række fastlagte trin, du behandlingsmæssig kan 
tage: Først gør du A, så B og så C, og måske så tilføjer du D - og så er patienten helbredt.  
 
Men med hensyn til bronchiectasis er der stadig meget vi simpelhen ikke ved, og ærlig 
talt, så er meget af de standardbehandlinger, der tilbydes i dag, derfor ikke særlig gode. 
Det er desværre virkeligheden. Da vi læger endnu ikke kender svarene på dine mange 
spørgsmål, har forskellige læger ofte en forskellig tilgang til behandlingen, end deres 
kollegaer. Der er ganske enkelt ikke enighed. Derudover er bronchiectasis idiosynkratisk, 
dvs. det er meget individuelt, da der er mange forskellige mulige årsager og de skærpende 
faktorer er specifikke for individet. Og det er ikke kun de negative faktorer, der varierer. 
Hvad der virker godt, er helbredende og lindrende for een patient, fungerer måske slet 
ikke for en anden. Så hver person, der lider af bronchiectasis, bliver – med det vi ved i dag 
(2014 – og 2019), efterladt med at skulle prøve sig frem. Ja du må selv eksperimentere for 
at finde ud af, hvad der virker bedst for dig. Indtil vi ved bedre, tror jeg, at vi alle derfor 
må og kan lære af hinanden, hvis vi deler vores erfaringer og ærligt fortæller, hvad der 
virker for dig og for mig og for andre, der har denne lungelidelse. Det er virkeligheden. 
 
Jeg har praktiseret medicin i 36 år. I 1980 tog jeg min lægeuddannelse fra University of 
South Dakota School of Medicine. Jeg var ansat på University of Iowa og var i bestyrelsen 
certificeret i et speciale, der hedder familiemedicin. Jeg er derfor ikke specialiseret som 
Lungelæge og vil derfor ikke gøre mig klogere på lungelidelsen, end jeg er. 
 
Daniel kom til mig som patient, da han var i trediverne. Dvs. omkring 20 år før hans 
diagnose: bronkiektasis. Jeg har derfor set ham, dengang da han var sund, og også da han 
var syg. I løbet af 2012, under en af vores barske Iowa-vintre, var Daniel helbred virkelig 
på vej ned ad bakke. Han var ikke sit normale friske glade sunde selv. Selv om han havde 
astma og alvorlige allergier, havde han følt sig godt til mode i det meste af sit liv. Han 
vidste godt, hvordan han plejede at føle sig ok, men i løbet af den vinter vidste han, at han 
ikke længere var sund og rask. Han følte sig syg og svækket. Og det havde han ret i. 
 



Efter at have taget en række antibiotika og steroider uden virkning, gik Daniel  
til Mayo Clinic for at se læger, der har viet deres karrierer til behandling af kroniske 
lungesygdomme. De var i stand til at stoppe hans sundhedsmæssige tilbagegang, men 
hvad der ellers skulle gøres? Her kunne de desværre ikke tilbyde en helbredende kur  
eller give gode lindrende råd, undtagen: at han skulle at undgå at blive syg.  
 
Hvad der er forunderligt ved Daniel er, at han gjorde så meget mere 
end bare at undgå at blive syg. Hidtil havde han været en tilskuer/en passiv modtager 
i processen. Men han kunne godt se at den vej, han var på, ikke fungerede. Hans helbred 
blev alvorligt kompromitteret, og noget måtte ændres. Han indså, at det ville være op  
til ham selv at foretage de nødvendige ændringer i sit liv, for at genvinde sit helbred.  
Han var simpelhen nødt til selv at finde svarene på, hvad der kunne hjælpe ham. 
 
Hvad Daniel gjorde var ualmindeligt. De fleste mennesker er passive og autoritære i deres 
sundhedspleje. For eksempel vil jeg ofte spørge en patient: "Hvilke lægemidler tager du?" 
Og patienten vil sige: "Det ved jeg ikke. Min kone giver mig min medicin om morgenen, 
og så tager jeg den bare."  Eller de tror, vi læger bare ved alt om din sygdom og dig.  
Som Daniel tydeliggør: det gør vi desværre ikke altid.  
 
Vi læger giver normalt ikke patienterne alle detaljer om eller baggrunden for, hvad vi gør 
og foreslår. For at undgå overforklaringer og bare overvælde patienter med lange 
forklaringer, som de måske mangler overblikket til at kunne forstå og tage imod, har vi en 
tendens til blot at sige: "Her er behandlingen, gør dette, og så ser jeg dig  næste måned 
 – og så håber jeg/vi at kuren virker" De fleste patienter har det fint med det.  
 
Men Daniel er en af de sjældne undtagelser. Han er velbegavet, vedholdende 
og opfindsom. Han ønskede at engagere sig i processen med at finde frem til sin egen 
helbredelse, så han tog lederskab mht til at finde og udvikle sit eget supportteam/ sin 
egen faglige støttegruppe med forskellige specialer og synsvinkler på, hvad der måske 
ville virke helbredende for ham.  
 
Daniel brugte de ressourcer, der var til rådighed for ham, til at udvikle en personlig 
behandlingsplan. Han brugte den traditionelle ("allopatiske") tilgang til medicin med 
behandlinger som antibiotika, antihistaminer, refluksmedicin (mod halsbrand og sure 
opstød af mavesyre) og så videre. Men han indså også, at der var flere muligheder for  
at genvinde sin energi og sundhed, end bare at følge de konventionelle behandlinger. 
Så han udforskede en række andre alternative tilgange.  
 
Efter flere eksperimenter og forsøg kom Daniel frem til den behandlings kombination, der 
fungerede for ham. Efter 18 måneder gik han fra ”at vågne op efter at have sovet i 14 timer 
for at kunne føle sig udhvilet, til at føle sig udhvilet efter kun otte timers søvn. Han 
genvandt den energi, han plejede at have. Han plejede at lide af vedvarende 
stuffiness/snottethed, men nu blev hans bihuler klare. Han fjernede store mængder slim i 
lungerne. Han styrkede og forøgede sin lungekapacitet, så han igen kunne trække vejret 
dybt. Han forbedrede sin kardio/hjerte kondition. Han gik fra at blive udmattet blot fordi 
at han gik en kort tur, til at føle sig i stand til at løbe 10 kilometer - på under en time.  
 
Daniels historie er så opmuntrende, at nogle naturligvis vil være skeptiske. De vil sige 
at hans tilstand ikke var så alvorlig, som den faktisk var. Eller stille spørgsmål ved 
hvorvidt hans bedring virkelig var og er så god, som han beskriver det. Her kan jeg 
bekræfte, at han helt ærligt beskriver, hvordan han havde det, hvad han konkret gjorde 
og hvad der virkede.  
 
Hans tilstand, både før og efter, blev dokumenteret af Mayo klinikken. Jeg har personligt 
set nøjere på disse undersøgelser og set hans CAT scanninger. Under hans op og 
nedgange så jeg Daniel regelmæssigt og har som hans primære læge, overvåget hans 
helbred.  Jeg fortsætter med at se ham i dag, og hans generelle helbred er ud fra alt, 
hvad jeg ved, meget bedre i dag, end da jeg så ham første gang. 
 



 
Hans resultat er ualmindeligt, men helbredelsen skete, rent faktisk. Bronchiectasis er en 
tilstand, der godt kan tage sit eget forløb. Det bliver normalt ikke bedre bare med held og 
lykke - eller på grund af en placebo-effekt. Normalt er bronchiectasis en tilstand, som 
patienter og læger kæmper med igennem hele livet. Jeg har for øjeblikket to andre 
patienter med denne kroniske sygdom. Selvom de startede stort set på samme måde som 
Daniel, gør de det ikke så godt, som han. De kæmper med flareups /genopblusninger  
og de andre komplikationer, der plejer at knytte sig til tilstanden/sygdommen.  
 
Nogle mennesker tror, at Daniel hævder at han er helbredt, men det er ikke tilfældet. 
Selvom det kan være fristende at tænke i sort eller hvid, sund eller syg, er det er ikke 
sådan i den virkelige verden. Vi ved, at de fleste tilfælde er at finde på et spektrum fra 
meget syg til sund og glad, med glidende overgange. Folk er ikke enten ved godt helbred 
eller syge. De fleste af os er oftest ”noget, der imellem.”  
 
Jeg vil beskrive Danniels tilstand som ”under kontrol.” Men at sige, at hans lungesygdom 
er helt helbredt, vil være en overdrivelse. Han har ikke haft problemer i to år nu, men der 
er en reel mulighed for, at en irritation eller lungebetændelse vil medføre, at hans 
bronchiectasis genopstår. Han kan have brug for flere allopatiske traditionelle medicinske 
behandlinger end naturopatiske terapier. Det, jeg kan fastslå og bekræfte er,  
at det, som han gør nu, at det virker godt for ham.  
 
Jeg vil ønske at alle mine patienter vil tage en lige så proaktiv tilgang til deres 
eget helbred, som Daniel. Når det er sagt, kan nogle mennesker desværre tage den tilgang 
til deres lidelse alt for langt. De søger på internettet og prøver alle disse alternative 
terapier, der desværre reelt set, kun kan forsinke deres behandling, spilde deres penge, 
eller værre, gøre dem endnu mere syge. Det ser vi læger hele tiden. Nogen der har, lad os 
sige type 2-diabetes, beslutter at behandle dette udelukkende med en ukonventionel kost, 
kiropraktiske tilpasninger eller naturlægemidler. I disse tilfælde tog de deres helbred 
i deres egne hænder, men det de gjorde, virkede ikke, det var ikke virksomt,  
og ja, det truede faktisk deres helbred. Så det er godt at være kritisk. 
 
Når jeg overvejer at acceptere et alternativ supplement eller en naturopatisk behandling,  
er mine to vigtigste spørgsmål altid 1) Er det sikkert? og 2) virker det? er det effektivt?  
 
Det første spørgsmål er relativt let at svare på. I min praksis abonnerer jeg på en database, 
hvor jeg kan slå naturopatiske og homøopatiske behandlinger op på internettet og få 
viden om kendte fordele og ulemper ved hver alternativ behandlings kur, der er kendt. 
Hvis det ikke er skadeligt, overvejer jeg derpå, om det vil være effektivt. Virker det, som 
disse behandlere påstår? Effektivitet er imidlertid en vanskelig sag at gøre sig klog på. 
Disse behandlinger mangler ofte empiriske beviser til at støtte deres ofte overoptimistiske 
påstande. Så vi ved ikke om en behandling er gavnlig, før bagefter. Så det er oftest op til 
patienten selv at afprøve behandlingen, overvåge, hvordan de føler sig før og efter kuren 
og derefter afgøre, om behandlingen giver en tilstrækkelig fordel til at fortsætte.  
 
Når Daniel kom til mig med et nyt forslag, som han ville afprøve, kiggede jeg altid i vores 
arkiver og i apotekes katalog, for at få bekræftet, at det var sikkert og ikke bare gjorde 
ondt værre. Når jeg trygt kunne sige til ham, at det i hvert fald ikke er farligt, overlod jeg 
det til ham selv at bestemme det næste skridt. Daniel's behandling er derfor sikker nok 
lægeligt set og det han gjorde, syntes at være effektivt for ham. Og som jeg startede med at 
sige, er det desværre meget individuelt, hvad der virker for hvem, så i den sidste ende,  
er du nødt til selv at afgøre, hvis noget, som han gjorde, også er effektivt for dig.  
 
Budskabet i denne bog er, at du simpelhen skal tage mere ansvar for dit eget helbred.  
Uanset hvor meget din familie, din læge og dit medicinsk team ønsker at du får det godt, 
er bundlinien, at det er dig, der kører processen. Så tag ikke unødvendige risici. Rådfør 
dig med din læge, før du stopper en ordineret medicin kur eller forsøger alternative 
behandlinger. Og husk at bruge dit gode hovede. Du er ude i en grænsezone for,  
hvad vi ved og kan i dag! 
 



Kort sagt: Da konventionel medicin ikke lykkes med at helbrede ham, gav han ikke op. 
Han tog selv vare på sit helbred, undersøgte alternativer og forskningen, samlede et team 
af dygtige behandlere fra forskellige skoler, fastholdt trods de mange forhindringer, den 
kurs han valgte at følge - og helbredet blev bedre og bedre. Hvis du er i en lignende 
situation, opfordrer jeg dig til at følge hans eksempel, tag vare på, tag ansvar/ejerskab for 
din egen helbredelse og find de behandlinger, der virker for dig. Som Daniels historie 
viser,  kan denne mere aktive indstilling til din egen helbredelse, gøre hele forskellen.  

Dr. Michael Jung, MD   29. august 2016  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hør Daniel fortælle sin historie på 42 minutter – her på engelsk: 
klik på: http://www.danielpecaut.com/bronchiectasis-book/ 
 
 
Kapitel 1.  Den nedadgående spiral  (er oversat af Ebbe) 
Da jeg var i mine tidlige halvtredsere, begyndte jeg at blive plaget af hyppigt 
åndedrætsbesvær. Om vinteren 2007 blev alvorlige forkølelser almindelige, og et snøft 
kunne eskalere til bronkitis natten over.  I 2011 fik jeg en lungebetændelse. Jeg troede, jeg 
havde fået has på den efter en måned, men som tiden gik, begyndte jeg at spekulere på, 
om jeg mon nogensinde ville blive helt rask igen.  
 
Året efter var jeg på en vandretur. Mens jeg vandrede, lagde jeg mærke til, at jeg havde 
meget mere slim i lungerne, end jeg havde haft før. Det var noget galt, men det var ikke 
nogen nødsituation. Så i oktober 2012 fik jeg lungebetændelse for anden gang på mindre 
end et år. Min lokale læge, Dr. Jung, startede mig på en antibiotika (pencillin) kur.  
Det hjalp ikke. Han supplerede derefter behandlingen med en steroidkur,  
men det helbredte eller lindrede heller ikke mine symptomer.  
 
Heldigvis havde jeg allerede planlagt et besøg på Mayo klinikken, der regnes for en af de 
bedste i USA vedr. lungelidelser. Da lægen der så min nuværende tilstand, blev han 
foruroliget og opfordrede til "full-court-pres-medicin". Jeg vidste ikke præcis hvad det 
betød, men det lød alvorligt. Mine håndflader begyndte at svede og mit hjerte slog tungt i 
mit bryst. Hvis han var bekymret, tænkte jeg, så er min tilstand nok værre end jeg troede.  
 
Han gav mig et skud af et meget stærkt steroid. "Kenalog får folk til at føle sig fænomenalt 
meget bedre," sagde han. "For langtids astmatikere er det ofte det sundeste, de nogensinde 
har følt." Men desværre, som de tidligere behandlinger, gjorde Kenalog ikke noget godt 
for mig. Det bedrøvede og forvirrede ham. Han sagde, at han aldrig havde set det før.  
 
Min tilstand fortsatte med at forværres. I december 2012 var min krop meget svag 
fra belastningen af mine lunger. Lægerne blev ved med at kaste medicin efter medicin 
efter mig. Jeg tog hver og en pille og tænkte, at noget af det måske ville fungere, 
men absolut ingenting havde nogen som helst effekt.  
 
Jeg var i frit fald uden faldskærm. Mine lunger havde mistet deres modstandsdygtighed, 
og jeg tabte håbet. Mit helbred fortsatte med at blive værre. Jeg ringede til Dr. Jung, og 
fortalte ham, at mine lunger ikke genvandt deres sundhed, tvært imod blev det værre.  
 
Han foreskrev ti dage med Levaquin, et dybtvirkende antibiotikum med en stor risiko 
for bivirkninger som kvalme, opkastning, søvnløshed og mavesmerter.  
 
For svag til selv at køre bilen, måtte jeg vente på min kone, Kay, for at hente recepten, 
imens hun tog sig af nogle sidste øjebliks julehandler. På trods af julehandlens travlhed, 
snoede hun sig gennem folkemængderne og trafikken så hurtigt, hun kunne. Da jeg sad 
hjemme og ventede på hende, kunne jeg føle mig selv glidende - næsten smeltende væk.  
 
For første gang i mit liv tænkte jeg, at nu dør jeg.  
 



 
Da Kay endelig sprang gennem døren klokken 16, greb jeg et glas vand,  
åbnede pilledåsen og slugte straks tabletterne.  
 
Den aften frygtede jeg, at jeg måske ikke kunne klare det.  
Skal jeg skynde mig hen til hospitalet? Ville jeg vågne op igen, hvis jeg lagde mig 
til at sove? Jeg sov oprejst den nat - kæmpende for hver eneste åndedræt. Dette fokus på 
at overleve øjeblikket nu, blev på en måde en form for meditation, selvom jeg bestemt 
ikke tænkte på det på den måde på dette tidspunkt. Det var mit livs værste nat,  
fyldt med endeløs angst og en frygt for, at jeg aldrig ville se morgenen.  
 
Men det gjorde jeg.  
Da dagslyset kom ind igennem mit vindue, var jeg stadig meget svag,  
men jeg følte mig lidt bedre til mode. Jeg kunne trække vejret lidt lettere, men jeg følte mig 
som en 90-årig mand. Jeg kunne næsten ikke gå fra mit soveværelse til køkkenet.  
 
Der er en bevidsthedstilstand, jeg har lært at kende igennem min Zen-træning.  
Du kan åbne op for/træde ind i samadhi-tilstanden efter en lang og dyb meditation. 
I sanskrit betyder det "urimelig glæde". Det var den tilstand, jeg var i. Alt syntes klarere, 
lysere og smukkere. Mit hjerte var åbent. Jeg følte så meget kærlighed fra Kay og mine 
børn. Jeg var dybt taknemmelig. Alt var elektrisk. Enhver følelse blev forstørret.  
Min kanelrosin bagel smagte guddommelig. Jeg var stadig i et værre rod  
fysisk, men jeg havde aldrig følt mig mere levende og glad.  
 
Jeg var løbet tør for behandlingsmuligheder, 
så jeg var meget taknemmelig for at Levaquin havde virket. Det var bungee snoren,  
der havde trukket mig tilbage fra et frit fald mod afgrunden.  
 
Selv om det så ud som om, at jeg var i bedring, følte jeg mig som en tynd skal af,  
hvem jeg engang havde været. Stadig fuld af slim kæmpede jeg for hvert eneste åndedræt. 
Jeg turde ikke at gå ned af vores trappe til stueetagen, fordi jeg var bange for,  
at jeg ikke kunne komme op igen. 
 
Den jul, så jeg bekymringen i mine børns øjne. I stedet for at strø sukker på, sukkercoating, 
og forsøge at berolige dem, besluttede jeg at være ærlig og direkte. Jeg fortalte dem, at jeg 
næsten var død, og at jeg stadig var meget svag. Jeg havde ingen styrke. Og jeg var bange 
for at blive syg igen. Den nats mareridts oplevelse havde ødelagt mine forventninger til, 
hvad jeg tænkte om min sygdom og mulige genopretninger/recovery.  
 
Dette varede frem til april 2013, før jeg var i god nok form til  
at jeg kunne vende tilbage til Mayo klinikken for at finde ud af, hvad der skete.  
Da jeg ankom, undrede personalet sig under min tilstand. Tilsyneladende  
var jeg et interessant tilfælde, og ja, jeg værdsatte opmærksomheden.  
 
Mayo klinikkens diagnostik er førsteklasses.  
De tog prøver af min slimproduktions bakteriekulturer og foretog en lang række lunge-  
og lungefunktionstest på mig hen over en seks ugers periode. Jeg var taknemmelig 
for deres grundighed.  
 
Prøverne var positive, de fandt  
en virulent (giftig, farlig) tuberkulose-relateret bakterie stamme  
kaldet mycobacterium avium complex (MAC). MAC er tilsyneladende meget  
svær at slippe af med. Min læge sagde, at han har patienter, der tager et antibiotikum  
i seks uger, så et anden i seks uger, og så skiftet til en tredje type i de næste seks uger osv. 
Denne fremad rullende protokol var udarbejdet således, at bakteriestammen ikke ville 
blive resistent/uvirksom over for eet af disse tunge antibiotika. Jeg husker at jeg tænkte:  
Åh nej, det vil jeg ikke. - Det lød forfærdeligt.  
 



 
Da alt var blevet sagt og gjort, var den endelige diagnose: bronchiectasis.  
En kronisk tilstand, hvor luftvejene bliver betændte og arret, normalt som følge 
af en infektion. Lægerne sagde, at jeg sandsynligvis havde en permanent lungeskade.  
 
Hvis jeg blev syg igen, ville det genstarte den samme nedadgående spiral. 
De beskadigede lunger ville igen tilbageholde slim og skabe en stor risiko for infektion. 
Denne infektion ville sandsynligvis gøre mig syg igen, hvilket ville medføre mere skade.  
som vil øge sandsynligheden for at jeg fik flere infektioner. Da jeg gik, spurgte jeg:  
"Og hvad skal jeg så gøre nu?"  De svarede: "Bliv ikke syg."  (”Don´t get sick!”) 
 
Jeg var urolig. Virkelig, er det alt hvad du har? Jeg værdsatte deres direkthed og ærlighed. 
Der var ingen dans rundt om det. De sagde at jeg skulle undgå fly og overfyldte teatre. 
"Vær opmærksom på at bliver du syg igen, vil det bare forværre dine problemer.  
Hvis du ikke bliver syg, så kan resten af den onde spiral nedad ikke ske. "  
 
Jeg kunne slet ikke lide det. De mest kyndige eksperter i landet havde netop sagt,  
at der ikke var noget eller mere, de kunne gøre. Min bedste mulighed var at karantæne 
mig selv væk fra samfundet. Det sundhedssystem, jeg altid havde haft tillid til sagde: 
"Vi har gjort alt, hvad vi kan for dig. Herfra er du alene og må selv finde ud af, 
hvad du vil gøre ved det, der sker med dig. " 
 
 
 
Kapitel 2. 
Sådan begyndte det  (eller mine 50 år med sundhedsproblemer). 
 
I panik blev jeg ved at gentage for mig selv: 
”Jeg kan ikke få vejret. Jeg kan ikke få vejret. Jeg kan ikke få vejret!” 
Gispende efter vejret, følte jeg det, som om jeg havde en plasticpose over hovedet. 
Jeg vidste ikke, hvad der skete med mig, og jeg kiggede på mine forældre  
for at få hjælp, men de syntes lige så skræmte, som jeg selv var.  
 
Få minutter forinden tilbragte mine forældre og jeg en afslappende søndag eftermiddag i 
Sioux City Boat Club. Nu styrtede alt sammen omkring mig. På en eller anden måde fik 
mine forældre mig ind i bilen og kørte mig hjem. Jeg ved ikke, hvorfor vi kørte hjem og 
ikke til hospitalet. Mit synsfelt kollapsede, da vi kom ind på mit værelse. Mens jeg lå på 
min seng i fosterstilling, kunne jeg kun se det orange og sorte tæppe under min bogreol. 
Jeg kunne høre deres ophidsede stemmer, imens de ringede rundt, og forsøgte at få fat i 
nogen, der kunne hjælpe. Jeg følte mig alene, selvom mine forældre var lige i nærheden.  
 
Langsomt lagde jeg mærke til, at jeg kunne trække vejret en smule dybere  ved at prøve at 
slappe af.  Selvom jeg endnu ikke kunne sætte ord på det, lærte jeg at sondre/detach - at 
give slip og blot passivt observere mine tanker, følelser, overbevisninger og stemninger. 
Beskeden var klar: jeg er helt alene, og jeg må altså klare mig selv for at overleve.  
 
Så kom min fars ven, som var læge, hjem til os. Han undersøgte mig straks, og gav mig en 
inhalator – den første af mange. Den åbnede mine lunger med det samme. Jeg faldt til ro, 
og fik det godt igen.  Det var på det tidspunkt, at mine vejrtrækningsproblemer startede. 
Jeg var fem år gammel.  
 
Og som om det ikke var slemt nok, begyndte jeg kort tid efter at udvikle en række luftvejs- 
og fødevareallergier.  Den værste allergiske reaktion har jeg overfor jordnødder. De fører 
til en anafylaktisk reaktion (se note 1). I årenes løb, er jeg flere gange, tilfældigt, blevet 
udsat for kontakt med jordnødder, som kunne have slået mig ihjel. Det er noget, der 
desværre sker utilsigtet engang imellem, og desværre medfører det for mig en meget 
truende situation.  
 



 
For eksempel forsikrede en af mine venners bedstemor mig engang, at nødderne i hendes 
”berømte brownies” var valnødder, som jeg godt kan tåle. Én bid var nok til, at jeg blev 
overbevist om, at det var de ikke. Det viste sig at være jordnødder med tilsat valnødde 
smag. Reaktionen kom umiddelbart og hurtigt. Jeg fik en voldsom kvalme, min mund 
blev fyldt med spyt og min hals krampede sig sammen. Jeg var blevet alvorligt forgiftet 
og nu prøvede min krop at bekæmpe forgiftningen.  
 
I begyndelsen, da jeg fik disse reaktioner, troede jeg altid, at jeg skulle dø.  
Jeg lærte hurtigt altid at være bevidst om, hvordan jeg kom til det nærmeste hospital.  
På grund af mine forskellige helbredsmæssige problemer, var det blevet en vane at gå 
regelmæssigt til lægen. Læger var som guder for mig. De var altid på et andet niveau. 
Iklædt deres hvide kitler indtog de en imponerende  position i deres lyse klinikker. Med 
sin lave stemmeføring lød min egen læge ovenikøbet som Gud. Jeg havde ubegrænset 
tillid til ham. Han syntes ufejlbarlig. Uanset hvad han sagde, ville jeg rette mig efter det, 
uden at stille spørgsmål. Først da jeg blev ældre, gik det op for mig, at min mor havde  
et horn i siden på ham. Hun følte en vrede imod ham, netop fordi han ikke var ufejlbarlig.  
 
Som barn havde jeg mange problemer med væske i ørerne. På grund af denne væske blev 
min ørevoks hård. Han sagde, at det ikke havde nogen betydning, men mor troede ham 
ikke. Hun fulgte sit instinkt, og tog mig til en anden læge for at få en second opinion. Den 
anden læge sagde til hende, at ”vi er nødt til at udføre en nødoperation for at få voksen 
ud, ellers risikerer han at miste hørelsen”.  
 
Det var nødvendigt at udføre en myringotomi, hvor man punkterer trommehinden og 
placerer et dræn til at udligne trykket i øret. Operationen var temmelig ny, og der var kun 
en læge i nærheden der kunne udføre den, dr. Donaldson. Min mor og jeg fløj til Iowa 
City for at få den lavet.  
 
Min ældre bror og to yngre søstre var jaloux på mig, fordi jeg havde mor for mig selv. 
Derhjemme kæmpede jeg med mine søskende om hendes opmærksomhed. Den fik jeg 
normalt ikke meget af, fordi jeg var stille og genert. Mine søskende talte mest, imens jeg 
bare lyttede.  Rejsen med mor betød meget for mig af en bestemt grund. Som barn havde 
jeg,  af en eller anden grund, fået den opfattelse, at jeg var uønsket. Så enhver beslutning 
jeg tog, var for at undgå at blive afvist. 
 
På alle måder havde jeg en dejlig barndom. Jeg blev født og voksede op i Iowa, hvor jeg 
boede i et murstenshus i et overklasse kvarter med træer langs vejen. Min far ejede Pecaut 
& Co., et investeringsselskab, som han, min bedstefar og min onkel grundlagde sammen. 
Min mor var aktiv som frivillig i den episkopale kirke.  
 
Jeg var sky. Hvad jeg ønskede allermest var sikkerhed. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor, 
men jeg var ikke villig til at løbe en risiko. Jeg fjernede altid enhver usikkerhed. Jeg havde 
behov for kontrol. Jeg hoppede aldrig i vandet uden først at have tjekket dybden og 
temperaturen. Når jeg stod overfor valget mellem to veje, valgte jeg altid den sikre. 
 
Med fuldt overlæg opbyggede jeg et sikkert miljø omkring mig. Jeg var fuldstændig 
opmærksom på mulige trusler, så jeg kunne undgå dem. Jeg holdt mig simpelthen væk. 
Engang blev jeg bidt af en hund. Efter den episode kom jeg aldrig hjem til en kammerat 
for at lege, hvis han havde en hund. Han kunne komme til mig.  
 
Jeg var genert. Min trang til at gå udenfor var ikke så stærk, som den var for andre børn. 
Jeg elskede at læse, somme tider til et punkt, hvor mine forældre næsten fik lyst til at 
sparke mig ud af huset, for at gå ud at lege. Om lørdagen var jeg lykkelig, hvis jeg havde 
en god bog at læse. Jeg følte ikke at jeg gik glip af/missede noget.  
 
Jeg følte mig en smule svagelig, men det holdt mig ikke meget tilbage.  
Jeg dyrkede sport – ikke voldsom kontaktsport, snarere let basketball, 
football uden fysisk kontakt og baseball i de lavere rækker.  



 
Og så, i highschool, af grunde jeg stadig ikke forstår, voksede jeg midlertidigt ud af mine 
helbredsproblemer. Jeg deltog på cross-country løbeholdet alle fire år. Jeg var altid sidst, 
men var glad for at være en del af holdet. Jeg holdt af holdånden, når alle deltog i de 
samme hårde træningspas. Den sidste dag i cross country sæsonen på fjerde år, løb jeg en 
mile på fem minutter. Det var min bedste tid nogensinde. Hvad jeg ikke vidste, var, at jeg 
var i bedre form den dag, end jeg ville være nogensinde i resten af mit liv.  
 
Da jeg begyndte på Harvard samme efterår, begyndte mine allergier igen, og jeg 
udviklede ”atletisk astma”. Uanset hvornår jeg løb, blev jeg forpustet. Én dag jeg var ude 
at løbe, var jeg nødt til at stoppe halvanden kilometer fra mit hjem, og måtte gå hjem, fordi 
jeg simpelthen ikke kunne fortsætte.  
 
Min familie blev glad for, at jeg ville komme tilbage til Iowa igen, for at arbejde i 
familiefirmaet. Så efter min afsluttende eksamen i 1979, flyttede jeg hjem, og begyndte at 
arbejde for min far. I sommerferierne på high-school arbejdede jeg der på kontoret på 
deltid. Jeg lavede slavearbejde, som f eks at sætte 500 S&P papirark i alfabetisk orden i et 
farvekodede encyclopædi lignende ringbind.  
 
Da jeg så startede i firmaet som fuldtidsansat, følte jeg mig utilstrækkelig. Jeg tog eksamen 
i filosofi og havde ingen anelse om, hvad jeg lavede, eller hvad der foregik. Vores lille 
familiedrevne virksomhed havde ikke et egentligt efteruddannelsesprogram. Jeg følte mig 
isoleret. Jeg pinte mig selv ved at bedømme mig selv, og tvivle på mig selv. Jeg forsøgte at 
lære noget ved at være tilstede og ved at være opmærksom. Der var mange forsøg, 
efterfulgt af fejltagelser.  
 
Jeg giftede mig med min highschool kæreste, Kay, da jeg var 22 år. Da jeg var 26 blev jeg 
far til vores førstefødte, John. På det tidspunkt overvejede jeg at flytte til en større by og 
arbejde for et stort financielt firma. Men jeg endte med at vælge den sikre vej, ved at blive 
hjemme i familievirksomheden. 
 
Som 28-årig købte min far og jeg vores partnere ud, og jeg blev dermed medejer  af Pecaut 
& Company i Sioux City. Jeg var arbejdsnarkoman.  Jeg kunne lide at have travlt, for så 
havde jeg kontrol. Jeg var overbevist om, at hvis jeg arbejdede hårdt, ville jeg blive bedre 
til mit job. At arbejde sent var også en måde at undgå min kone på, når det gik dårligt der 
hjemme.  
 
Efterhånden som jeg blev ældre, begyndte min krops biokemi at ændre sig. Jeg reagerede 
nu på flere fødevarer end nogensinde før. Æbler og ferskener medførte allergiske 
reaktioner nu. Mine reaktioner overfor vandmelon, selleri og gulerødder forværredes. 
Som tiden gik, skulle der mindre og mindre til, at udløse et astmatisk anfald. Efterhånden 
som min krop protesterede mere og mere, blev jeg bange for, at jeg snart kun ville kunne 
spise toastbrød og drikke vand. Der var afgjort grund til bekymring.  
 
Heldigvis havde jeg en værelseskammerat på universitetet, Rick Kvam, som arbejdede på 
Mayo Clinic i Rochester, Minnesota.  For så vidt angår den medicinske virksomhed, så er 
Mayo Clinic et Mekka for traditionel sundhedspleje. Den er anerkendt, for at være det 
bedste konventionel medicinsk behandling kan tilbyde.  
 
Da jeg fortalte ham om min sundhedstilstand, foreslog han, at jeg skulle komme til 
klinikken og få et helbredstjek. Jeg kom til en Mayo allergi specialist sidst i 1985. Jeg 
fortalte ham om min allergi overfor kartofler. ”Når jeg skræller dem, begynder jeg at 
nyse”. Han grinede, og sagde, ”Der er 98% vand i kartofler”, og fortsatte, ”hvis du spiser 
pommes fritter, reagerer du så?” Det gjorde jeg ikke, sagde jeg til ham. 
 
Han allergi testede mig ved at prikke små mængder allergener af forskellig slags op og 
ned ad min arm. Efter få minutter sagde han: ”Du har reageret på næsten alle prøverne, vi 
har testet dig for. Du er et af de mest følsomme mennesker, jeg nogensinde har mødt.” 
 
 



 
Han var temmelig nonchalant mht allergierne, og hans råd var enkelt: ”Du ved bedst selv, 
hvis noget generer dig, så lad være med at spise det. Ind imellem kan du teste dig selv 
med små prøver af ting, du tidligere har reageret på, for at se, om du stadig har en 
reaktion. Det er det bedste du kan gøre.” 
 
Men han var foruroliget over min lungekapacitet. Den var kun halvdelen af, hvad en 
mand i min alder burde have. Jeg havde altid hevet efter vejret, men jeg var fysisk aktiv og 
følte mig godt tilpas. Han sagde til mig, at hvis min lungekapacitet gik yderligere ned, 
ville det hæmme min evne til fysisk aktivitet og sandsynligvis afkorte mit liv.  
 
Han ordinerede en binyrebarkhormon inhalator, som var et nyt middel for astmatikere. 
Med en sådan inhalator transporteres steroider direkte ned i patientens lunger, og 
undertrykker derved midlertidigt immunsystemet, så kroppen ikke overreagerer på 
allergener og fremkalder et astmaanfald. Jeg tog nogle få sug af inhalatoren om dagen.  
 
Jeg fik også Ventolin, en luftvejsudvidende inhalator, til nødsituationer. Ventolin udvider 
luftvejene når lungerne trækker sig sammen. Med denne dobbeltbehandling  mente lægen, 
at jeg skulle være godt dækket ind.  
 
Hvad jeg ikke vidste, på det tidspunkt, var, at længerevarende brug af binyrebarkhormon 
inhalatorer kan medføre et svigt i immunforsvaret. Det bragte mig i høj risiko for at blive 
slået ud af en simpel virusinfektion. Ganske som med kryptonit, noget som ikke ville 
angribe de fleste andre mennesker, ville kunne tvinge min krop i knæ.  
 
Dengang forstod man ikke rigtig langtidskonsekvenserne ved brugen af 
binyrebarkhormon inhalatorer. Men nu kan jeg se, at jeg har undertrykt mit immunsystem 
regelmæssigt, og med fuldt overlæg, i 30 år. Jeg var i fare uden at vide det selv.  
 
 
FODNOTER 
Fodnote 1. Mayo Klinikkens hjemmeside definerer en anafylaktisk reaktion som følger: 
”En anafylaktisk reaktion er en alvorlig, potentielt livstruende, allergisk reaktion. Den kan 
opstå på få sekunder eller minutter, når man udsættes for noget, man er allergisk overfor, 
som f eks jordnødder eller giften i et bistik. Strømmen af kemikalier, der udløses af ens 
immunsystem ved en anafylaktisk reaktion, kan medføre at man får et anafylaktisk chok; 
blodtrykket falder kraftigt, luftvejene indsnævres og blokerer for normal vejrtrækning.  
 
Tegn og symptomer på en anafylaktisk reaktion er  
en hurtig, svag puls, hududslet, kvalme og opkastning m. m. 
Almindelige årsager til en anafylaktisk reaktion omfatter visse fødevarer, 
medikamenter, insektgift og latex.  
 
Ved en anafylaktisk reaktion skal man straks søge læge,  
som vil behandle med adrenalin. Hvis et anafylaktisk chok ikke behandles 
med det samme, kan det medføre bevidstløshed eller død.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kapitel 3 . Om at finde en holdning til Diagnosen: 
Efter at Mayo klinikken gav mig diagnosen bronchiectasis i april 2013,  
var jeg så chokeret, at jeg ikke havde særlig mange diskussioner med lægerne om,  
hvad det egentlig var jeg led af, hvad jeg kunne forvente og hvilke kure der evnt var. ¹  
Jeg var nødt til at lave min egen efterforskning for at lære mere om lidelsen.  
 
Hvad jeg fandt, overvældede mig. Der er meget information derude. 
Men denne lungetilstand er ikke ligefrem mainstream/velkendt af de fleste.  
Der var ikke nogen bøger derom på Amazon. Så jeg søgte på internettet 
og i biblioteket.  Og jo mere jeg læste, jo værre lød det.  
 
Jeg kiggede ind i online grupper med bronchiectasis sufferers. 
En kvinde sagde, at hun hostede blod. En anden måtte have en lunge fjernet, fordi 
de beskadigede områder, hvis de ikke gjorde det, blot ville skabe endnu flere problemer.  
 
Ingen af mine nære venner havde hørt om tilstanden. Selvom jeg havde været åndedræts 
lidende hele mit liv, havde jeg heller aldrig hørt ordet før den dag i Mayo. Det virkede 
som om jeg var med i en meget lille gruppe. Efter flere undersøgelser fandt jeg ud af, at de 
fleste mennesker, der får bronchiectasis, har HIV eller tuberkulose. Det var mærkeligt  
og forvirrende. Jeg spekulerede på, hvordan jeg er kommet ind i den gruppe?  
 
Så indså jeg vores fællesnævner:  
vores immunsystem are suppressed/underfungerer/ er undertrykt. 
 
Her er, hvad jeg nu ved om det, der sker: 
Når luftvejene er beskadiget, kan lungerne ikke udstøde slim, som de skal.  
Og den overskydende slim skaber derved et miljø, som får infektioner til at blomstre.  
Når det sker, bliver du syg. - Og når du er syg med denne form for åndedrætsbesvær, 
bliver endnu mere lungevæv beskadiget. Det forøger størrelsen af a hotbed, hvor slimmet, 
ikke flyder ordentligt, hvilket desværre gør dig mere tilbøjelig til at blive syg igen.  
Da det beskadigede område med årene bliver større og større, 
bliver lungerne mindre og mindre i stand til at udstøde slim.  
 
Det er en ond cirkel.  
Til sidst er den eneste måde at forsøge at stoppe systemets forringelse på  
at fjerne en del af lungen. Det er lidt som at amputere en død kropsdel væk, 
(som en tå/fod, der er ved at gå koldbrand i) - og operationen virker ikke altid. 
 
Jo mere jeg læste af bronchiectasis sufferers historier, jo mindre ønskede jeg  
at være en del af denne gruppe. Men jeg var i den gruppe. Det var min virkelighed. 
Mit liv var i fare, og jeg havde brug for at gøre noget ved det. Jeg kunne og ville ikke bare 
acceptere min skæbne. Jeg var intellektuelt/oppe i hovedet opmærksom på, at diagnosen 
var rigtig og virkelig, men jeg var stadig i følelsesmæssig fornægtelse. Jeg følte mig sund 
nok til at bilde mig selv ind, at jeg godt kunne vælge ikke at få denne grumme skæbne.  
Jeg tænkte meget på, om Mayo-lægerne ikke tog fejl. Jeg var kort sagt: mest imod.  
 
Jeg delte detaljer om min diagnose med min forretningspartner, Corey. Resten af 
personalet fik kun et kort overblik. Jeg talte ikke med mine klienter om det. Ud over min 
lille indre cirkel diskuterede jeg det ikke med nogen. Jeg holdt min tilstand privat.  
 
Jeg kæmpede intensivt indeni. Selv med Kay, delte jeg ikke den fulde dybde af min angst, 
ja rædsel og sorg. Jeg ønskede at beskytte hende og ikke skræmme hende. Jeg delte nok 
noget af, hvad jeg tænkte og mærkede, men jeg var omhyggelig med ikke at overdrive det.  
 



 
Det var ikke bare døden, jeg frygtede.  
Jeg var også bange for at miste kontrollen over mit liv, 
miste min evne til at fungere og at se frem til at leve resten af mit liv i smerte. 
Jeg var bange for at være i live og ikke leve særlig godt. Jeg frygtede vandtorturen ved et 
rodet forfald, der kunne fortsætte i yderligere tyve år - et fald i livskvalitet, der ville 
omfatte hyppige lægebesøg, få fjernet dele af mine lunger og reduceret evne til næsten alt. 
Jeg var bange for selve tanken om konstant at skulle kæmpe for hvert et åndedræt og ikke 
kunne det, jeg så gerne ville. Jeg ønskede ikke at gå tilbage til den mørke nat i december 
2012, men jeg kunne meget nemt ende der igen. Det kunne blive mit fremtidige liv. 
Livet, som jeg kendte det og som jeg elskede kunne erode away/smulre væk. 
 
Min bror, David, døde af lungekræft i 2009.  
Han endte med at blive tilsluttet en åndemaskine, at kæmpe for hvert et åndedræt.  
Det var meget smertefuldt at se ham lide. Jeg ville ikke lide, sådan som han gjorde.  
 
Min mor blev diakon i en alder af 65 år. Derefter blev hun i løbet af få måneder  
diagnosticeret med en terminal kræft og var død i løbet af det næste år.  
Hun havde endelig hørt sit kald, og så døde hun.  
 
David havde en lignende oplevelse. Han var på toppen af sin karriere som netværks 
og social iværksætter. Indflydelses rige folk ville have ham som borgmester i Toronto. 
Han overvejede det, og så … ja så var hans liv forbi.  
 
De havde begge den oplevelse at ankomme præcis der, hvor de gerne ville være,  
kun for at døden og en sygdom rev dem væk. På grund af disse erfaringer havde jeg  
en irrationel tro på, at når du kommer frem til toppen af hvad du kan gøre her i livet, 
ja så dør du.  
 
På det tidspunkt jeg fik min diagnose, red jeg højt på en række succeser.  
Under min ledelse var investeringsselskabet blomstret. Den regionale Goodwill-afdeling, 
hvor jeg var bestyrelsesmedlem, havde netop bygget et communitycenter for 2,5 millioner 
dollars. Jeg var også med til at redde en personlig udviklingsorganisation, der ændrede 
mit liv: ManKind-projektet. Alle disse præstationer skete på omtrent samme tid.  
 
Jeg følte derfor at jeg endelig kunne realisere min vision og få gode ting til at ske.  
Og denne periode markerede også et højdepunkt i mit ægteskab med Kay.  

Så derfor … ja så må det altså være min tid til at dø, tænkte jeg. 

 

Fodnote ¹  
Jeg har senere læst om folk, der bare fik en lille pjece. En kvindes læge skrev  
"bronchiectasis" på en serviet. Hun fik at vide at hun skulle gå hjem og Google det. 
Lægernes undladelser mht at informere ordentlig, svare på spørgsmål  
og forklare sygdomme mere individuelt, er et kapitel for sig selv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 4.    om at blive klar:  
Dybt nede i min fornægtelse og fortvivlelse, følte jeg mig og var jeg fortabt.  
Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Jeg havde desperat brug for hjælp.  
 
Jun Po Roshi, der havde rådgivet mig i årevis, gav mig den hjælp.  
Han er leder af The Hollow Bones Mondo Zen Order. Han siges at være 
en direkte efterkommer af den 183. patriark, i Rinzai Zen traditionen.  
 
Jun Po gav mig en invitation. Han skulle lede et 7-dages tavshed meditation kursus  
i New York. Stedet Dai Bosatsu er det største Zen kloster uden for Japan. Selvom Dai 
Bosatsu er hjemmebasen for The Hollow Bones Order, var det første gang Jun Po var 
vendt tilbage, siden han trænede der som munk. Nu efter 20 år, havde de i klosteret 
besluttet, at det var tid for ham at vende tilbage … til: https://zenstudies.org 
 
+ se Jun Po her: https://www.youtube.com/watch?v=itozRkqRe9E 
 https://www.youtube.com/watch?v=o4QVK3hY8xk  
+ https://www.youtube.com/watch?v=p3ujnoP8m28 
+ https://www.youtube.com/watch?v=t84E7cjXPE4 
 
Jeg fortalte Jun Po, at jeg var taknemmelig, men jeg ikke kunne gå med ham.  
Jeg var alt for træt og syg. Han sagde: "Vi skal nok passe på dig. Hvis du bliver træt 
og skal sove, gå i seng. Men du skal komme med mig." I juni 2013 fløj jeg til New York.  
 
Da jeg ankom blev jeg forbløffet over klostrets spektakulære japanske arkitektur. 
Det lå ude i en smuk bjergsø. Tro mod sit løfte holdt Jun Po øje med mig. Klokken 18  
den 1. dag følte jeg mig meget udmattet, men jeg ønskede ikke at stoppe meditationen.  
Jeg er ”wired” til ikke at afbryde et forløb, jeg har valgt at deltage i, uanset hvor besværligt 
det end er eller omkostningerne. Han så på mig og sagde i en hård krigerlignende tone: 
"Gå i seng - nu! Jeg ser dig i morgen." Jeg gik direkte i seng og sov straks efter.  
Jeg sov i tolv timer. Følelsen af tryghed og støtte skabte det nødvendige rum  
for mig til at gøre det meditative arbejde, der skulle komme.  
 
Min anden dag i Dai Bosatsu var ren sorg.  
Træning i Zen meditation er ikke at se væk. Ideen er, at alle vores neuroser og patologiske 
adfærd er måder til at vende sig væk fra den sanselige virkelighed. I Zen er det vi gør 
smerteligt simpelt: Vi sidder på en pude med åbne øjne, og vi trækker vejret. Åndedræt 
efter åndedræt. Hvad der sker, sker. (en rose er en rose er en rose) .Vi sidder helt stille og 
bevæger os ikke, uanset hvad. Træningen er at blive i det, der da sker, opleve og føle det, 
der er  – fra nu til nu – med en stor accept. (søg i Google på: ZaZen og Vispassana, Ebbe) 
 
Ved denne tilbagetrækning fra den almindelige verden, sidder vi time efter time,  
dag efter dag, i en åben meditativ tilstand. Trods min fornægtelse troede jeg på processen. 
Jeg ved at jeg ikke bliver afklaret på een dag, men med tid stoler jeg på, at den klarhed,  
som jeg har brug for, vil dukke op. Jeg skal bare holde fast i den meditative praksis.  
 
Jeg stolede på denne proces, uanset hvor smertefuldt den var. Jeg vidste, at det var sundt 
og nødvendigt for mig at gå igennem. Så jeg sad. Jeg bevæger mig ikke. Jeg kigger ikke 
væk. Jeg må have set ud som et værre rod, med snottet løbende ud af næsen og tårerne 
strømmende ned af mine kinder. Men jeg ville ikke skjule mig eller se væk fra noget. 
Jeg ville blive i dette og bearbejde de følelser og oplevelser, som nu dukkede frem.  
 
I den tilstand kunne jeg ikke – og ville jeg ikke - løbe væk fra livet eller mig selv. 
I stilheden følte jeg min sorg. Jeg sørgede over min forestående død. Jeg sørgede over 
tabet af min kone, mine børn, mine venner og ja, hele mit liv. Jeg blev fyldt med, hvor 
meget jeg elskede Kay. Jeg ønskede ikke at forlade hende. Jeg elskede mine børn.  
Jeg ønskede ikke at forlade dem. Jeg elskede mit liv. Jeg elskede mine venner. 
 
Men livet er, som du ved, uhåndterligt .¹  Det der sker, er kun midlertidigt.  
 
 



Og jeg var stadig meget fast knyttet til livet og dybt forbundet til det. 
Jeg måtte derfor nu sørge over min egen død. Og at det, der sker, må ske.  
Jeg måtte gå igennem sorgen  - for at gå ud over og komme hinsides sorgen.  
På Dai Bosatsu sørgede jeg over min egen død på et niveau, jeg ikke kunne  
have været i før, på en anden måde, end, hvis jeg var blevet hjemme. 
 
I pauserne talte jeg med en zenpræst ved navn Suzanne Friedman. Hun havde kræft.  
Hun havde behandlet det med meditation og Qigong, ³ + naturlige urter osv. 
Men for nylig var lungekræften kommet tilbage, så hun var op imod den igen.  
 
Jun Po fandt et sted til Suzanne og mig, så vi kunne at sidde sammen og snakke.  
Det var et stille tavs kursus, men min og hendes situation var så alvorlig, at Jun Po  
gjorde en undtagelse for os. Vi talte om hendes historie. Det var så betagende og stærkt 
at se, at hun var der i sin helt egen kamp, aktiv søgende en sundere måde at leve på  
 
På den tredje dag kom der et vendepunkt for mig.  
Mens jeg sad helt stille i meditation, med tårer, der flød frit ned over mine kinder 
og snottet kommende ud af min næse, skete det. Jeg vågnede op af mit mareridt: 
 
Min svoger, Youssouf, fortalte mig denne traditionelle mauretanske historie for år siden,  
og ud af ingenting kom det, som historien forsøger at sige, nu ind i mit hjerte:  
 
Joha er landsbyens tossehovede. Imens han en nat sover, sniger en tyv sig ind i hans hytte 
og stjæler alt, også den seng som Joha sov på. Da tyven går ned ad gaden med sengen og Joha, 
rammer de en knold og Joha falder ud af sengen. Han vågner, ser hvad der sker, og begynder så  
at danse og synge. Han synger så højt, at han vækker naboerne. De spørger: "Åh, Joha.  
Hvad laver du? Du bliver bestjålet og du danser og synger bare. Er du blevet tosset?  
Joha: "Oh jeg glæder mig bare til at opdage og se, hvor jeg mon nu er på vej hen"  
 
Da jeg sad der og huskede denne historie, spekulerede jeg på,  
hvad handlede den egentlig om? Hvor kom den erindring fra? Jeg forstod det ikke.  
Så ramte det mig:  Joha er mig. Jeg er i samme situation. Røvere var kommet og har stjålet 
det liv, jeg kendte. Jeg kan enten holde fast i hvad jeg har tabt, eller jeg kan danse og synge 
på vej til, hvad der mon venter på mig? Jeg kunne åbne mig for den ukendte fremtid. 
 
Det var en dybtgående opdagelse. Jeg snakkede mig ikke ud af min sorg, men historien 
gav mig fuldstændig klarhed over min situation. Jeg så en mulighed. Jeg opdagede at jeg 
havde et valg mht, hvordan jeg kunne og skulle håndtere mit liv, sådan som det var nu.  
Det var vendepunktet. Jeg erklærede, at jeg ville danse og synge. Jeg ville ikke klamre mig 
til fortiden og hvordan tingene var. Jeg ville give slip, acceptere virkeligheden, og spørge, 
hvordan mit liv nu skulle se ud. Det betød engageret i stedet for blot passivt at acceptere 
min skæbne. Endelig accepterede jeg min virkelighed:  Jeg er ved at dø.  
Jeg skal gøre noget ved det. Dette her er alvorligt.  
 
Livet er ikke permanent. Vi har alle en dødsdom hængende over hovedet. Men det 
betyder ikke, at jeg blot skal acceptere dødsdommen med åbne arme. Jeg vil dø en dag, 
selvfølgelig, men det behøver ikke at være lige her, og det behøver ikke at være nu.  
 
Da konventionel medicin ikke kunne hjælpe mig, besluttede jeg at søge ind i  
den alternative medicin og finde ud af, hvad der var der. Hvad det betød, eller hvordan 
det ville udfolde sig, det vidste jeg ikke, men det var åbenbart nu tid at lære mere om det. 
Der var måske et eventyr, der venter på mig? - Denne gang ville jeg ikke tage den sikre, 
etablerede rute. Indsatserne var for høje. Jeg havde brug for at gøre noget ud over normen, 
ud over det jeg kendte – ellers ville jeg dø en langsom og pinefuld død, hver dag. Så jeg 
gik væk fra det normale tankesystem, jeg altid havde kendt og holdt op med at tænke 
på den måde, jeg altid havde tænkt på. Jeg åbnede mit sind for nye muligheder.  

Jeg kom tilbage fra denne meditative oplevelse genoplivet, med et nyt perspektiv.  
Jeg kom hjem klar … klar til noget nyt, som jeg nu glædede mig til at opleve. 
 
 



FODNOTER  
 
¹  Buddas første store sandhed er : 
”livet er forbigående”/flygtigt/impermanens.  
 
² Den anden store sandhed handler om lidelsens natur.  
Lidelse kommer fra de historier, vi fortæller til og om os selv.  
Når vi opdager denne basale sandhed, kan vi give slip i historien og lidelsen stopper.  
Eller vi kan fortsætte med at holde krampagtig fast i  det, vi tror er sandheden  
og lidelsen fortsætter. Indtil du vågner op – til øjeblikket, du er i, her og nu. 
 
³ Oi gong: En meditativ fysisk træning svarende til Tai-Chi.  
se https://www.vibekefraling.dk  + https://www.youtube.com/watch?v=E-EA86oKkPs 
 
⁴ Hun døde i 2014. Før hun døde, skrev hun en smuk bog kaldet Zen Cancer Wisdom .  
Hun starter hver sektion med et citat fra en Zen-mester, udforsker hvad det betyder, 
 og anvender det derefter på dagligdagen. Hun var smuk, fantastisk og modig. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ebbe´s supplement: Hvad er Zen for noget? 
https://jyskebank.tv/gor-det-selv-guide-til-meditation 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IZ95he0U25M 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FF-wKPKSjCc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PZqPVE2ZeNU 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kapitel 5. Samling af mit hold og udarbejdelsen af min plan:  
Selvom jeg fik en vigtig indsigt på meditations kurset, vidste jeg faktisk ikke noget  
om alternativ medicin. Indsigten fortalte mig, hvorhen jeg skal se og hvordan 
jeg skal være mere åben. Jeg havde stadig brug for kyndige allierede til  
at vise mig de mere konkrete veje frem mod min helbredelse.  
 
Jeg er blevet opdraget til at værdsætte en robust individualisme, være en ensom cowboy 
og trække mig selv op med nakkehåret. Men den livsholdning fører meget let også frem til 
at leve isoleret, at have nok i migselv - især omkring noget, der virkelig betyder noget.  

I 2003, ti år før min diagnose bronchiectasis, begyndte jeg at forandre på, hvordan jeg er 
mig og hvordan jeg arbejdede her i livet. Jeg blev medlem af en international personlig 
udviklingsorganisation, ManKind Project (MKP). For tredive år siden så grundlæggerne 
på den feministiske bevægelse og spekulerede over, hvorfor vi mænd ikke også 
nydefinerede vores roller i samfundet. Organisationen gør opmærksom på, hvordan 
mænd i vores kultur er uddannet til at blive følelsesmæssigt undertrykt og trænet i at leve 
i fornægtelse, hvilket skaber en masse forvirring og problemer. At komme bedre i kontakt 
med følelser kan give en stor indsigt, helbredelse og klarhed for mænd.  
Det var det medlemskabet gjorde for mig.  
 
Tilslutningen til MKP har også forbundet mig med en landsdækkende støttestruktur 
af ligesindede mænd. Der er tillid til hinanden her, førend jeg konkret møder dem.  
Så når vi snakker sammen, kan vi hurtigt etablere et ærligt og tillidsfuldt forhold.  
 
Jeg har også udviklet støttestrukturer i andre dele af mit liv med fokus på forretning, 
meditation, følelsesmæssig intelligens og Qi gong. Der er et ugentligt møde, altid den  
samme dag og på samme tid. Hvert møde uddybede forbindelsen og gav klarhed om 
formålet. Hvis jeg havde problemer, opdagede jeg dem meget hurtigere på den måde.  
Det er en utrolig produktiv måde at leve på, i forhold til at isolere sig inde i sig selv 
og bare blindt tro på, at jeg nok selv skal kunne klare det hele, helt alene.  
 



DAVID LANG  
Mens jeg stadig var klar i hovedet, fik jeg en email ud af det blå fra David Lang.  
Jeg kendte David igennem ManKind-projektet. Han boede i San Diego, Californien. 
Han havde hørt om mine problemer gennem en fælles ven og besluttede at kontakte mig.  
Han sagde, at han tidligere var ”ude i disse skove.” Han havde været igennem fase 4 kræft 
og var vendt tilbage til sundhed ved hjælp af integreret praksis. Efter sin helbredelse 
er han nu en triathlete og præsident for National Triathlete Association.  
 
Han spurgte om jeg havde brug for hjælp. Jeg mailede tilbage og sagde: "Ja!"  
Vi begyndte at tale. Han delte sine sofistikerede og strålende indsigter med mig.  
 
En af hans strategier var at få fat i ”en medicinsk concierge”/en rådgiver/tovholder.  
Davids medicinske rådgiver var en læge, han havde ansat til at være quarterback for hans 
kræfts-team. Denne læge kunne tale med kardiologer, onkologer, naturopather og hvem 
han ellers arbejdede sammen med. Han vil derefter opsummere dette for David og sige: 
"Her er, hvad jeg og dem jeg kender, anbefaler. Og her er, hvad det konkret kan betyde for 
dig. + Her er bivirkningerne. Her er, hvad jeg anbefaler." David ville derefter bedre kunne 
vælge sin behandling. Det var en kvalificeret måde at håndtere en alvorlig sygdom på. 
 
Jeg blev inspireret af hans tilgang, men jeg besluttede at spille den der concierge rolle selv.  
Som ”medicinsk concierge” (ala Poul Hagen i Godfather) ville jeg være den daglig leder 
for mit eget sundhedshold. Jeg ville selv bestemme, hvem jeg ville have med på holdet. Jeg 
ville vælge supplerende medlemmer, der kunne bringe deres forskellige indsigter og 
særlige færdigheder ind i min plan. Og så ville jeg koordinere dem, så vi alle er på samme 
side. Som ”general” vil jeg være den, der træffer beslutningerne. I stedet for at være en 
passiv modtager af sundhedsydelser, ville jeg være den, der både starter, planlægger 
 og styrer processen.  
 
Jeg fortalte Dr. Jung min plan. Han kunne have sagt fra overfor min nye tilgang,  
men i stedet var han åben og nysgerrig. Han sagde: "Lad mig vide, hvordan det går."  
 
Jeg ville også inddrage min allergist i Mayo, men jeg var bange for at blive afvist. 
Jeg troede, at hun ville tro, at det var quackery/kvaksalveri. Jeg forventede modstand.  
Jeg ønskede ikke at blive talt ud af planen. Jeg havde fået fat i alle de faglige oplysninger, 
jeg kunne, og jeg behøvede ikke hendes godkendelse. Men jeg ringede lige og sendte 
en besked: "Her er hvad jeg vil og skal gøre fremover. Jeg holder dig opdateret."  
Jeg mødte ikke nogen modstand eller fik nogen kritik fra hende. Tvært imod. 
 
Jeg er vant til at opbygge ekspertgrupper i virksomheder og nonprofit projekter. 
Jeg opbyggede mit ”blive rask igen team” på samme måde. Det var klart, at den første 
person på mit hold skulle være David Lang. Derpå Dr. Jung og min allergiker. Det næste 
skridt var at finde en naturopatisk læge. David Lang er ansat på Bastyr Universitet i 
Seattle, som er en af de få akkrediterede naturopathic skoler i landet. Han introducerede 
mig til et fakultet- og bestyrelsesmedlem der, Dr. Jane Guiltinan. 
 
Dr. Guiltinan  
Jeg havde en 30-minutters telefonsamtale med Dr. Guiltinan.  
Hun var villig og hjælpsom. Vi diskuterede min situation, og hun kom med nogle forslag. 
Hun foreslog mig noget urtemedicin for at få mig i gang. Vores anden og sidste opkald 
varede kun ti minutter. Det handlede om at få fat i noget urtemedicin, som jeg ikke kunne 
finde lokalt. Hun sagde, at Bastyr havde en afdeling, hvorfra jeg kunne bestille disse 
kosttilskud. Efter begge opkald spurgte jeg Dr. Guiltinan, hvordan jeg kunne betale hende, 
men hun sagde nej tak. Det glædede mig, hvor venlig og serviceorienteret hun var.  
Hun var meget hjælpsom.  
 
Da Dr. Guiltinan er fuldtidsprofessor og kunne ikke tage mig ind som en patient.  
Så hun gav mig kontakt til et andet bestyrelsesmedlem, Dr. Carrie Louise Daenell, ND, 
som havde en praksis i Denver. Dr. Guiltinan og David Lang havde begge en meget høj 
mening om hende, så jeg tog hende med i mit ”rådgivnings og blive rask igen team”.  
 
 



Dr. Carrie Luise Daenell  
Så jeg ringede og fik en aftale med Dr. Daenell.  
Bagefter sendte hendes kontor mig et velkomstbrev og diverse formularer.  
I velkomstbrevet lykønskede hun mig med ”min beslutning om at stræbe efter at nå 
et højere niveau af wellness." Hun tilbød ”en personlig og medfølende wellness-
rådgivning." Hun ville være ”min ressource som den bedste af de bedste som 
naturmedicin har at tilbyde. Hun stræbte efter at holde sig på forkant med ”the natural 
medicine” og ville give mig ”kosttilskud af ekstraordinær kvalitet og biotilgængelighed."  
 
Og der stod: ”Det jeg spørger dig om er omfattende, da jeg har stor respekt  
for "hele personen". En komplet medicinsk- og symptomhistorie er begyndelsen på denne 
meget individualiserede proces. Venligst afsæt rigelig tid til at udfylde disse formularer og 
medtag din færdige besvarelse til vores første møde. Medbring også kopier af diverse 
laboratorieundersøgelser, som du har, og beskriv alle receptpligtige og over-the-counter 
medicin, som du tager i øjeblikket, sammen med eventuelle kosttilskud. ” 
Så det gjorde jeg. 
 
Den første konsultation var en to timers samtale over telefonen.  
Faktisk var alle vores samtaler over telefonen. Hun havde givet sig god tid til at kigge 
mine lægejournaler grundig igennem, så hun kendte alt til min astma som barn, hvordan 
den havde udviklet sig, da jeg blev voksen og selvfølgelig mit rædselsfyldte 
åndedrætsbesvær i julen 2012.  
 
Efter at have hørt, hvad jeg yderlig fortalte og spurgte hende om, overraskede hun mig. 
Hun sagde: "Ud fra, hvad du har fortalt mig, kan jeg hjælpe dig med at få det bedre." 
Ingen andre havde turde sige det til mig. Men hun var klar: "Du kan godt få det bedre. Og 
ikke kun kan du få det bedre, du kan med stor sandsynlighed få helbredt din astma." 
Ingen havde nogensinde fortalt mig det. Jeg vidste ikke, om jeg skulle tro på hende eller ej.  
Men hendes selvtillid imponerede mig, så jeg sagde: "Ok, lad os gøre det her."  
 
Dr. Daenell tilføjede derefter denne advarsel: "Jeg kan forbedre din situation.  
Men du bliver nødt til at være total engageret. Det kan tage mellem et og tre år.  
Jeg har en plan - og du må love dig selv, at du vil holde den - også i modgang."  
Jeg var virkelig topmotiveret. Her hjalp det meget at jeg 100% vidste  
at det her drejede sig om liv eller død på bundlinjen.  
 
Vi havde en times samtale via telefon, en gang hver tredje måned. 
Her talte vi om, hvordan jeg havde det nu og vi gennemgik en tjekliste, så vi kunne se 
på hvilket stadium, at min sygdom var. Og hvad det næste jeg skulle gøre, var. Vi 
arbejdede ud fra den forståelse, at jeg skulle kontakte min læge dr. Jung om ethvert 
presserende medicinsk problem. Hun forsøgte ikke at undergrave det traditionelle system, 
men ønskede i stedet at supplere det med det, hun kendte til. Der var ikke ”for mærkeligt” 
at arbejde sammen med hende. Det var bare den nye måde, hvorpå hun tænkte  
på min situation, der var anderledes. I modsætning til Jade ...  
 
Jade Nguyen  
David anbefalede mig at prøve akupunktur, så jeg ringede rundt for at finde ud af, hvem 
der var tilgængeligt lokalt. En god ven jeg stoler på, henviste mig til Jade Ngoc Nguyen. 
Jade er en vietnamesisk kvinde, der praktiserer kinesisk medicin. Hun er specielt 
uddannet i dette, og ikke bare en person, der har taget akupunktur undervisning ved 
siden af en anden uddannelse. ¹ Hun havde uddannet sig i fire år i Minneapolis på en 
kinesisk medicinskole. Hun er selvsikker og meget engageret i sit håndværk. Jades praksis 
er beliggende i en ydmyg familieejede bygning. Hun har to behandlingsrum og et lille 
venteværelse. I den bageste del af bygningen har hendes mor en vietnamesisk 
fødevarebutik, der også har et lager af naturlægemidler. Jades engelsk er godt, men hun 
har en accent, der gør, at at jeg skal lytte meget intens for at forstå hende.  
 
 
 



 
Hvad hun har fortalt mig om kinesisk medicin er fascinerende.  
Jade stiller sin diagnose ved at holde om min håndled, føle min puls og kigge på mine øjne 
og tunge. Det, hun ser og mærker der, siger hende tilsyneladende, hvad hun skal vide. 
Første gang hun gjorde det, tænkte jeg: "Var det så det hele? Hvad kan det dog have vist 
hende?" Hun forsikrede mig om, at der var 22 forskellige ting, hun kunne klarlægge på 
den måde. Selvom det var lidt underligt, kunne jeg godt lide hende og jeg troede på hende 
med det samme. Hun var derved med i mit behandlings-team.  
 
Det var en mærkelig ny verden, der åbnede sig for mig og men jeg kunne godt lide det, 
fordi jeg gik til det som var det et eventyr. Det var sjovt. De mennesker jeg mødte på 
rejsen frem imod at blive rask og sund igen, var meget engagerede og oprigtige. 
 
Jeg synes det er vigtigt at bemærke: Jeg stoler ikke på alle og enhver. Jeg stoler kun  
på de mennesker, der er troværdige, engagerede og har den kvalitet, vi kalder integritet. 
Der var mange velmenende mennesker i mit liv, der fortalte mig at jeg skulle spise dette 
eller prøve det. De anbefalede hver især deres ynglings løsning. Jeg var blevet foreslået 
mange forskellige naturlægemidler. En saft, der skulle helbrede alle slags problemer. Et af 
de mange forslag var at spise en speciel havre, der blev givet til heste. Der var ingen 
videnskabelig eller logisk argument bag. Det er mange slags ”superkure”, der ikke virker. 
 
Men disse velmenende mennesker var ikke med på mit hold, så jeg gav dem ikke ret 
meget opmærksomhed. Jeg overhørte dem så hurtigt, at jeg ikke kan huske deres forslag. 
Jeg troede på mit hold og afviste anbefalinger, som ikke var baseret på deres ekspertise. 
Jeg havde udvalgt mig mine eksperter. Hvis de sagde et supplement eller teknik var god, 
så tog jeg deres ord på det. Jeg havde valgt dem med en kritisk omhu og så fulgte jeg, 
hvad disse pålidelige kilder anbefalede mig, uden videre vrøvl.  

Da jeg arbejdede sammen med mit team, samlet jeg en liste over ekspertanbefalinger, 
hvoraf mange føltes modstridende. Jeg indså hurtigt, at jeg forsøgte at gøre alt for mange 
ting samtidig. Og det var forvirrende. 
 
Jeg var derfor nødt til at udvikle en fast procedure/en protekol. 
Så jeg udviklede min otte-punkts plan ved hjælp af akronymet:  
 
BRAINNSS, der samler disse 8 forskellige kure/metoder til helbredelse: 

B – Breathing. Jeg skal focusere på Åndedrættet, på en ny og bedre måde. 

R – Running and cardio, konditræning via at løbe og lave hjertestyrkning. 

A - Akupunktur og kinesisk medicin. 

 I - Indtagelse af velgennemtænkt diæt og mad og andet, jeg skulle spise. 

N – Næse skylning/Nasal Lavage  

N - Nebulize = bruge en forstøver med et medicinsk indhold, godt for Astma. 
      (se https://www.webmd.com/asthma/guide/home-nebulizer-therapy#1) 

S – Suplerende kosttilskud, vitaminer, naturopater og lignende. 

S – Søvn -  et focus min krop krævede, for ih hvor det trætter at have Bronchiextasi.  

Dette gav mig en tjekliste, som jeg kunne bruge hver dag.  
 
Da jeg hver dag arbejdede mig gennem disse 8 trin,  
var jeg stadig meget opmærksom på, at jeg ikke skulle blive syg på nogen måde. 
da det ville være starten på en helt anden nedadgående cyklus. Jeg vaskede mine hænder 
hele tiden. Jeg undgik folkemængder og steder, hvor flere mennesker var forsamlede, som 
f. eks. koncerter, fly og busser.  
 



 
Hvis jeg snøftede, begyndte at hvæse eller hostede eller fik mere slim 
i mine lunger, blev jeg hjemme hele dagen eller weekenden og sov godt igennem.  
Jeg havde ingen tolerance, når det kom til at blive syg. Det var vigtigt for mig.  
 
Jeg målte mine fremskridt med denne BRAINNSS-protokol på forskellige måder:  

A. Jeg brugte et ”peak flow meter” hver morgen for at måle min evne til skubbe 
luft ud af mine lunger. Det var godt til at måle mine fremskridt og tilbagegang.  
se:https://testdig.dk/information/test-din-lungefunktion-peak-flow-meter-
normalvaerdier-38 
 
+ se https://testdig.dk/lungefunktionstest-33/ 
 

B. Jeg afkrydsede hver enkelt punkt på min daglige 8 punkts checkliste 
efter at jeg havde færdiggjort det, jeg skulle, så jeg ikke glemte noget. 

C. Da jeg blev stærk nok til at løbetræne igen, testede jeg mig selv hver anden uge 
ved at løbe 10 kilometer. Det ville fortælle mig, hvor jeg langt var. Hvis jeg løb 
hurtigere, ville det være spændende, da det ville betyde, at jeg er blevet sundere.  

 
Både ManKind-projektet og min Zen-uddannelse opfordrer til at sætte sig klare mål.  
Zen-meditation er jo et seriøst forsøg på at opnå klarhed - og blive gode venner med 
Virkeligheden. Og jeg ønskede inderligt at kende min sundhedsmæssige virkelighed.  
 
Jeg havde sat mig det mål, at jeg med min naturopaths og andre støttepersoners støtte 
ville nå frem til en fuldstændig åndedræts gendannelse/ for complete respiratory restoration. 
Det var det, jeg ønskede, jeg var villig til at gøre, hvad som helst for at nå dette mål. 2/ 
 
På det tidspunkt hvor jeg startede, var mine lunger meget dårlige,  
efter i meget lang tid, ja hele mit liv have jeg lidt af astma, vidste jeg ikke om det mål 
var muligt. Lægerne havde sagt, at skaden sandsynligvis var permanent/kronisk. 
 
Men jeg vidste også fra såvel arbejdslivet som min meditations praksis, hvor vigtigt  
det er at sætte sig helt konkrete mål, så jeg besluttede mig for at være ambitiøs,  
og forventningsfuld og optimistisk se, hvad der mon så ville udfolde sig.  
Kort sagt: Jeg fik alle på mit medicinske og personlige supportteam  
til at acceptere at dette var mit ambitiøse mål for de næste år.  
 

FODNOTER  

¹ Hun er ulig mange kiropraktorer, ikke en person, som blot har 
tilføjet akupunktur i sin praksis for at få en ekstra service at sælge til kunderne.  
 
2./ Det er værd at bemærke, 
at jeg ikke var stærkt følelsesmæssigt knyttet til det resultat.  
Jeg var bare dedikeret til at gå efter dette ambitiøse mål, så det føltes mere  
som en stærk magnet, der trak mig i den retning, end som at bestå en eksamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kapitel 6.  Otte punkts planen /protokollen: 
 
B står for vejrtræknings øvelser. (B for breating) 
En af de ting, som Dr. Daenell foreslog, at jeg skulle gøre,  
var at lære en teknik som hedder Buteyko vejrtrækning: 
 
Denne teknik havde Dr. Jung aldrig hørt om. Hele mit liv havde jeg haft 
helbreds problemer, men jeg havde aldrig hørt denne vejrtræknings teknik nævnt,  
selvom det ville have være nærliggende i forbindelse med min astma.  
 
Jeg opdagede, at Buteyko vejrtrækning´s teknikken  
blev udviklet af en russisk læge, Konstantin Pavlovich Buteyko. 
Teknikken er meget enkel: 1) Pust mere ud, end du trækker vejret ind.  
2) Hold munden lukket - og ånd altid ind og ud igennem din næse.  
 
Buteykos teori er, at astmatikere ubevidst indånder mere luft, end de puster ud, 
hvilket gør, at der er mindre kuldioxid og mere ilt på et celleniveau. Denne uligevægt  
imellem kuldioxid og ilt, betyder at der ikke er nok kuldioxid til aktivere en effektiv 
udveksling med ilt, idet kuldioxid trykket i blodet i høj grad er styrende for åndedrættet. 
Så at puste mere ud end du trækker vejret ind, forbedrer denne udveksling  
og iltningen af dit blod.  
 
--------------------------------------------------------------------------––––––––––--- 
 
Ebbe: Da dette er svært at oversætte, får du her Daniels egen tekst på engelsk: 
”Buteyko’s theory is that asthmatics unconsciously breathe in more than they breathe out, 
so there’s less carbon dioxide and more oxygen at the cellular level. There isn’t enough 
carbon dioxide to make an efficient exchange with oxygen, so breathing out more  
than you breathe in, improves that exchange and the oxygenation of your blood. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
På den ene side gav det mig mening. Som astmatiker søger jeg altid efter mere luft.  
På den anden side spekulerede jeg på, hvorfor en vejrtrækning, hvor jeg pustede mere ud, 
end jeg indåndede, ville kunne gøre nogen forskel. Men jeg så ikke nogen ulemper eller 
mulige skader, der kunne komme ud af at forsøge, så det besluttede jeg at gøre.  
 
En kraftigere udånding var let at integrere med min Za Zen meditations praksis.  
Det var det samme, blot talte jeg til 2, imens jeg trak vejret ind og talte 3 ved udåndingen. 
På den måde ville indåndingen blive mindre end udåndingen.  
 
Det var sværere at trække vejret på denne måde, når jeg motions trænede. Dr. Daenell 
fortalte mig, at jeg skulle holde min mund lukket og puste mere ud, end jeg indåndede. 
Det var en udfordring. Hvis jeg løb stærkt til, ønskede jeg at åbne min mund for at trække 
mere luft ind. Og min næse blev ofte fyldt op med snot, når jeg var fysisk aktiv. Så ud over 
på en hurtig gåtur, kunne jeg ikke ånde igennem min næse som foreslået. Jeg ville ende 
med at gispe efter luft. Men jeg stolede på Dr. Daenell, fordi hun havde brugt denne 
åndedræts teknik i forbindelse med en anerkendt kvindelig triatlet med det formål, 
at hun derved ville komme sig efter et fuldstændigt respiratorisk sammenbrud.  
Så jeg fortsatte, så godt jeg nu kunne.  
 
------------------------------------------------------------------ 
 
Ebbe: Her kan du læse mere om Buteyko-teknikken: 
https://aandedraettet.nu/buteyko-andedraetsmetode 
 
http://radiodoktoren.dk/radiodoktoren/2010/11/02/buteykoterapi-2 
 
https://www.naturli.dk/artikel/buteyko-medaljevindende-vejrtraekning  
 



 
og her, se det demonstreret på You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=0kyL_v21dQk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tKaUEVnducI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e2UDtUQcn8g 

 
+ klik her og se flere åndedræts øvelser: 
https://www.youtube.com/watch?v=kC-H8fFzZes&feature=youtu.be 
 
+ her er mere om åndedrættet: https://www.lunge.dk 
 
+ se: https://aandedraettet.nu 
 
+ kender du 4 + 7+ 8 åndedrættet, imod panik og søvnproblemer: 
https://www.youtube.com/watch?v=YRPh_GaiL8s 
 
http://www.konditions.com/2/2014/05/4-7-8-andedretsovelser.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4Lb5L-VEm34 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
R – står for løbe- og konditions træning: - (R for Run & cardio)  
Mit mål var at gennemføre 30 minutters konditionstræning hver dag.  
Til at forbedre helbredet, synes en god konditionstræning/cardio at være nøglen. 
Dette forslag byggede videre på denne anbefaling som jeg tilfældigvis, så på internettet: 
 
”På Cleveland Clinic, hvis hjerteprogram i 20 år, har rangeret som det bedste i USA, 
har man meget stor tiltro til konditions/cardio træning. - Inden man på Cleveland Clinic 
skal udføre en hjertekirurgi, så skal overvægtige eller andre patienter, der er ude af form, 
tabe sig og opfylde nogle minimumskrav til hjertet. Klinikkens succesrate er fantastisk, da 
de derved fjerner en stor årsag til mislykkede hjerteoperationer hos patienter, der ikke  
er fysisk forberedt til den stress, som en sådan operation i sig selv er for kroppen. 
De 30 minutters træning kan være 10 minutter på tre forskellige tidspunkter.  
Det behøvede ikke gøres på én gang. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ebbe´s kondi forslag: genopdag sjippetorvets hop hop – også uden tov,  
hvis du ikke gider cykle, løbe ude i skoven eller svømme: 
 
 se http://www.psykoweb.dk/depression/10-sjippetov.htm 
 
https://bronchiectasisnewstoday.com/bronchiectasis-treatment/exercise-training-for-bronchiectasis 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
A - står for akupunktur: 
Jeg fik en akupunkturbehandling hver uge.   
Jeg havde hørt om denne behandling i årevis, men havde aldrig prøvet det.  
Uden min frygt for døden, ville jeg ikke have overvejet det. Det syntes for langt ude, 
så det var lidt for meget "woo woo" for mig. Men jeg havde det på samme måde 
med massage. I årevis havde jeg hørt: “Massage er godt. Det skal du prøve”. 
 
Jeg troede, jeg er nødt til at gå hen til et mærkeligt sted og tage alt mit tøj af.  
Og det var Ikke noget for mig. Men så et år, til min fødselsdag, havde Kay,  
inviteret en massør hjem til vores hus. 
 



 
Efter denne gode oplevelse med massage, kom jeg igennem usikkerheden 
og mod forventning ønskede jeg herefter at få en massage behandling hver uge. 
Så med den erfaring og på trods af min modstand, stolede jeg på akupunktur  
som behandlingsform - også fordi den er urgammel og har bestået tidstesten. 
 
Teorien bag kinesisk medicin er, at kroppen kan helbrede sig selv.  
Så hvis du er syg, er det fordi noget blokerer din krops naturlige helbredelsesevne.  
Ved at fjerne disse blokeringer, helbreder din krop sig selv, siger de i Kina. 
 
Jeg forstår stadig ikke, hvordan sådanne nåle kan fjerne disse blokeringer. 
Men jeg behøvede heller ikke at forstå mekaniken bag. Jeg havde råd til at investere 
30 minutter om ugen i en procedure, der måske kunne hjælpe og ikke ville skade mig. 
 
Min akupunktør Jade, satte nåle i min pande, brystet, arme, mave, ben og fødder.  
Så skulle jeg ligge der i 20-30 minutter. Nogle gange mediterede jeg i løbet af den tid. 
Andre gange hvilede jeg bare. Og så kom Jade tilbage og tog nålene ud, og så  
var behandlingen slut og jeg kunne forlade min akupunktør og gå hjem igen. 
 
Nålestikkene gjorde ikke særlig ondt. Dvs. en gang gjorde det ondt. Jade sagde:  
"Det er godt. Det er her, du er blokeret." Så herefter, når det gjorde ondt, tænkte jeg: 
"Okay, det går jo godt. Det er her, jeg er blokeret. Jeg brug for netop denne nål." 
 
Hver anden gang sluttede hun sessionen ved at brænde en rod kaldet macta.  
Hun lagde røgen tæt på min hud og flyttede den rundt. Det lugtede 
 lidt som en cigar, og jeg kunne godt mærke dens varme. 
 
 
I – står for indtagelse igennem munden: (I for Ingestion)  
Et af mine andre mål var at blive mere bevidst om, hvad jeg spiser og fylder i min krop.  
Planen var at optimere min krops evne til at helbrede sig selv igennem mad. Frøet blev 
plantet med en bog, min storebror David havde anbefalet. Jade´s anbefalinger pegede i 
samme retning. Jeg har også sat mig ind i nogle af de mere konventionelle kostplaner, der 
er almindeligt kendt og accepteret. Mens de fleste jeg kender er modvillige i forhold til at 
indføre nye kostvaner og diæter, var jeg glad for at gå den vej. Af alle de ukendte faktorer, 
kiggede jeg på, hvad jeg spiste og tænkte, det kunne jeg kontrollere. 
 
Vand: 
Vand er meget vigtig. Jeg drak 64 ounce (knap 2 liter) vand om dagen.  
Det første jeg gjorde om morgenen var at drikke et stort glas vand. Så drak jeg et andet 
stort glas vand, inden jeg gik hjemmefra. Jeg tog en 1 liters plast vandflaske med på 
arbejde og drak det i løbet af dagen. Om aftenen drak jeg to store glas vand. 
 
At drikke så meget vand gør det muligt for kroppen at fungere godt. Det er universel 
forståeligt.  Men det, jeg ikke vidste på det tidspunkt, var at, det at drikke meget vand kan 
hjælpe medat fortynde slimen i lungerne, hvilket gør det muligt for kroppen lettere at 
udskille slim. enUden at kende til denne viden, fik jeg en god effekt af vandet alligevel. 
 
om ”Hot og cool Foods” 
Selv om Jade var akupunktør, var hun dygtig til give mig viden om en rensende kost. 
Jades opfattelse er, at den amerikanske kost er perfekt til at blokere energi og forhindre 
helbredelse. Cheeseburgere, stegte fødevarer og sukkerholdige drikkevarer skaber alle 
en inflammation i kroppen, der fremmer udviklingen af de fleste lidelser, som 
diabetes, hjertesygdomme og kræft … og måske også min slimdannelse? 
 
Jade, min kinesisk læge, diagnosticerede at min tarm var "alt for varm." 
Jade brugte betegnelsen: "Gut"/maven+tarmen, som powerkilden til immunsystemet, 
og “Guts” virkninger, påstod hun, udstråler igennem hele kroppen. 
 



 
Hvis fordøjelsessystemet bliver ”for varmt, udtørrer det kroppen 
og forårsager overskydende slimdannelse i lungerne.” Så det var denne "varme", 
der skabte al den slim, jeg havde i lungerne, ifølge den kinesiske forståelse. 
 
Hun bad mig om at undgå oksekød, kylling, mejeriprodukter, krydret mad og slik. 
Det var fødevarer, som i det kinesiske system blev betegnes som "varme."  
 
Så hvad var der tilbage jeg kunne spise?  
Overraskende nok kunne jeg spise svinekød. Svinekød betragtes som "køligt" kød.  
Fisk, frugt og grøntsager er også fint. Så jeg fik en langt mere plantebaseret kost.  
De eneste proteiner jeg spiste meget af, var fisk og æg. 
 
Jade foreslog også, at jeg kogte nogle artiskokker  
og derefter drak vandet som et kølemiddel til min mave. Det var mærkeligt,  
men jeg var med på eventyret. Jeg tænkte: “Artiskok vand: Hvor slemt kan det smage?” 
- Det viste sig, at det smager ret dårligt, men jeg drak det alligevel. 
 
Jeg begrænsede min kost mere og mere. Jeg skar koffein (kaffe) og sukker fra.  
Og jeg har høj grad reduceret mit forbrug af alkohol, stegte fødevarer og salt. 
 
Anti-cancer-diæt: 
Den vigtigste bog, jeg har læst om sund kost, var: Anticancer: En ny livsstil 
af David Servan-Schreiber. Min storebror David, havde tidligere anbefalet bogen. 
Det er en velskrevet bog af en neurolog, der havde en ondartet hjernesvulst. Han fik 
fjernet tumoren, og blev betragtet som helbredt. Men fordi han ikke ændrede sin gamle 
livsstil, kom tumoren tilbage. Da var det, at han blev seriøs og indså, at han måtte gøre 
noget drastisk. Det var den samme slags situation, jeg befandt mig i. 
 
Servan-Schreiber kiggede på kræfthyppigheden i Asien, Indien og Middelhavet,  
som kun var en tiendedel af, hvad USA havde. Hans undersøgelse førte ham frem til 
at se nøjere på folks kostvaner i disse regioner. 
 
Servan-Schreiber talte også om forsøg, hvor rotter blev injiceret med kræftceller. 
Derefter blev de injiceret dagligt med ekstrakter af korsblomstrede grøntsager som 
broccoli, når rotterne bulede ud med tumorer. Resultatet var at tumorerne reduceredes. 
Dataene pegede på en sammenhæng imellem helbredelse og en kost 
primært baseret på vegetabilske fødevarer. 
 
For mig var det mest nyttige ved bogen, at den rangerede grøntsager og frugter 
ud fra deres kræftkvaliteter. For eksempel er broccoli og blåbær begge supermad 
og ernæringsmæssig sunde fødevarer. Jeg ønskede at fokusere på de fødevarer,  
der havde den største virkning, og hans diagrammer gjorde det let for mig. 
 
Frugt og grønt: 
Jeg spiste mindst fem portioner frugt og grøntsager om dagen. 
Ikke nok med det. Jeg spiste frugter og grøntsager, der er særdeles høje i antioxidanter: 
Blåbær, jordbær og korsblomstrende grøntsager, f.eks. broccoli, blomkål og rosenkål. 
 
Fordi jeg ikke vidste noget om fødevareforberedelse og fordi friske råvarer hurtigt 
forringes, måtte jeg finde ud af en nemmere måde at gøre det på. Min løsning var 
at købe dybfrosne og tørrede bær, frugter og grøntsager. 
 
På mit kontor spiste jeg en håndfuld svesker og tørrede abrikoser. De holder sig godt 
og er velsmagende. Så jeg fik nemt 2 ud af mine 5 madportioner per dag på den måde. 
 
Jeg brugte også mikrobølgeovnen til at berede en stor pose frossen broccoli  
og opdelte det derefter i fire mindre beholdere. Det var basen for min salat. Hver dag 
tog jeg en beholder, kastede lidt spinat, et par cherrytomater, nogle hakkede løg i,  
 



 
og hvad der ellers var, oveni. Så tilføjede jeg en lille smule salatdressing 
og lukkede beholderen. Det var min frokost. I mellem disse snacks og frokost 
tilføjede jeg fem portioner af frugt og grøntsager i løbet af dagen. 
 
Smoothies: 
Jeg købte en Blendtec blender og lavede en masse grønne smoothies 
med frugter og grøntsager. De var lækre og nemme at lave. Jeg blandede blåbær, 
jordbær, ananas, spinat, kål, valleproteinpulver, hampefrø, chia frø og kokosmælk.  
Jeg tilføjede også lidt vand for at gøre mine smoothie´s lettere at blande. 
 
Hver portion gav omkring tre portioner. Der var nok til morgenmad  
til både Kay og jeg, samt til min snack om eftermiddagen. 
 
Brød: 
Under genopretningen/recovering skar jeg brød ud af min kost for at reducere slim.  
Jeg undgik også alle andre korn produkter, som hvede og ris. 
 
Og jeg tilstår det gerne, i løbet af den periode stoppede jeg aldrig med  
at have en stor trang til sandwich, brød og toast. Og ja, trangen var stærk. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PS. Kære læser 
Dine gode kost forslag er meget velkomne – og vil blive indsat her: 
f. eks. her er Ebbe´s forslag til kost og tarmbakterie forandringer: 
 
Se Anette Harbech Olesens utrolig store og gode hjemmeside:  
https://www.madforlivet.com +  https://www.facebook.com/harbecholesen 
 
https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/e-vitamin-kan-beskytte-mod-lungebetaendelse 
 
+ Om tarmbakteriernes store betydning, se 
https://netdoktor.dk/sundhed/tarmflora-godt-helbred.htm 
 
https://videnskab.dk/krop-sundhed/tarmbakterier-er-noeglen-til-et-godt-helbred 
 
https://tarmflora.dk 
 
+ Et engelsk websted, der opdaterer dig mht. forskning på området: 
https://gut.bmj.com + se specielt: https://gut.bmj.com/content/65/4/544 
 
+ https://gut.bmj.com/content/65/4/575 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
N - står for Næse-skylning: (Nasal Lavage) 
Jeg lavede næseskylning (nasal lavage) hver morgen og hver aften. 
Dvs. jeg via et såkaldt ”Næsehorn”, (fås på apoteket) hælder saltvand igennem næsen. 
Det renser dine bihuler. Det fjerner slim samt pollen og andre allergener. Herudover får 
saltet de hævede membraner, som forhindrer luftpassage, til at trække sig sammen, 
så det bliver nemmere at trække vejret.  
 
Allergisten ved Mayo havde faktisk anbefalet næseskylning fem år tidligere,  
før alle mine seneste sundhedsproblemer opstod. Men jeg prøvede det aldrig, fordi 
det  lød ubehageligt og underligt. Senere anbefalede Dr. Daenell også næseskylning,  
da jeg var blevet syg. Så med mit helbred på spil, tog jeg springet og prøvede det. 
 



 
Jeg gik til et lokalt apotek og købte enheden for kun $ 5. Det er en plastikflaske med 
en dyse. Du skruer toppen af og hælder lidt salt i. Derefter fylder du vandet op til 
et bestemt niveau. Sæt dysen på og ryst den for at skabe en saltvandsopløsning. 
Derefter placeres dysen i et næsebor og du klemmer let på flasken. Saltvandet 
skydes da op i din sinus (bihule) og kommer derefter ud af det andet næsebor.  
Du gentager derpå den samme proces med det andet næsebor. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Ebbe´s PS. ang. næseskylning, se   https://www.rhinohorn.dk/userguide 
 
https://sundhedsguiden.dk/da/find-behandler/fagbeskrivelser/naeseskylning 
 
https://www.netpatient.dk/naeseskyller-naeseskylning 

---------------------------------------------------------------------- 
 
 
N – står for at bruge en forstøver - (N for Nebulize)  
Forstøvning/fordampning er en anden teknik, jeg fik anbefalet af Dr. Daenell.  
 
Forstøvning/fordampning kan gøres på mange måder. I mit tilfælde betød forstøvning  
/fordampning at jeg tager noget glutathionpulver, blander det med destilleret vand og 
lægger det ind i en enhed, der gør at væsken fordamper til luftform. Derefter indånder 
jeg dampen igennem den ene ende af røret og udånder i den anden. 
 
Glutathion er en favorit antioxidant  
i den naturopatiske verden for åndedræts reparation, se 
https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/glutathion-hvad-er-det-for-en-storrelse/ 

 
Glutathion, er et peptid, der findes i store mængder i alle kroppens celler.  
Glutathion beskytter mod giftige iltninger og neutraliserer en række gifte ved at bindes til dem, 
hvorefter komplekset af giften og glutathion udskilles med urinen eller galden. Jeg tog allerede 
glutathion kapsler som et af mine kosttilskud (se næste afsnit). Men denne procedure 
ville være endnu mere kraftfuld, da dampen ville medføre at antioxidanten kom direkte 
ned i mine beskadigede lunger. Selvom jeg stolede på mit hold, var dette skræmmende. 
Hvis forstøveren ikke blev holdt steril, kunne jeg ved at trække vejret med uren damp, 
forårsage en irritation i mine lunger. I min skrøbelige tilstand kunne det dræbe mig, 
hvis jeg inhalerede smitsomme stoffer ditrekte ind i mine beskadigede lunger. 
 
Jeg var bange, men jeg gjorde det alligevel.  
Det første trin var at finde glutathionpulver. Problemet er, at du ikke kan gå til noget 
apotek og købe det. Det skulle hentes fra et speciel apotek (et sterilt sammensat apotek), 
og dem er der ikke for mange af i landet. Dr. Daenell anbefalede et apotek i San Diego, 
men deres licens tillod dem ikke at sælge til Iowa. Så jeg var nødt til at kigge rundt efter 
andre apoteker. Det skridt alene tog mig et par måneder at regne ud. Heldigvis  
fandt jeg til sidst et apotek kun ca. 90 minutter væk, der tog imod min ordre.   
 
Så måtte jeg finde ud af, hvordan jeg brugte maskinen. For at få enheden til at fungere,  
måtte jeg kunne samle den. Første gang jeg brugte forstøveren, begyndte det at boble 
overalt og jeg lavede et værre rod. Det var som at komme for meget sæbe i opvaske 
maskinen. Jeg ringede til laboratoriet og fortalte dem, hvordan der var gået galt.  
De sagde: "Du har sikkert lagt for meget vand derind. Prøv igen  
med mindre vand og se om det virker." De havde ret. 
 
Der var meget rensning og forberedelse. Jeg forstøvede to gange om dagen,  
og hver gang tog omkring en time: for at sætte enheden sammen, indånde dampen,  
skille enheden ad igen og sterilisere den.  
 
 



--------------------------------------------------------------- 
 
Ebbe´s PS. Se mere om Glutathion og forstøvere her: 
 
https://da.vitaviva.com/newsletters/glutathion 

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-717/glutathione 

http://www.vitaviva-info.com/da/helseprodukter/glutathion-glutathione 

 
En forstøver er et apparat, der forvandler flydende medicin til en tåge, 
via en fordampning, der går direkte ned i dine lunger. Se mere om det her: 
 
https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/astma_forstoever_app.htm 

 
https://testdig.dk/inhalator-medicinforstoever-53 
 
https://testdig.dk/inhalator-medicinforstoever-
53/?gclid=EAIaIQobChMIhIbSiJDQ4QIVjeR3Ch3TOwVfEAAYASAAEgKB1PD_BwE 
 
De kommer i mange udgaver, her er et eksempel på en Forstøver: 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
S – står for kosttilskud (S er for: Supplements)  
Dengang jeg udelukkende var afhængig af konventionel medicin,  
tog jeg disse syv kosttilskud dagligt: Centrum Silver Multi-vitamin (for voksne 50+),  
C-vitamin, D-vitamin, aspirin, Omega 3, EPA (https://da.wikipedia.org/wiki/EPA)og 
acidophilus (se https://www.drugs.com/acidophilus.html ) 
 
Listen over kosttilskud naturopaterne ønskede, at jeg skulle tage var omfattende.  
Dr. Guiltinan anbefalede yderlig tre kosttilskud: NAC (N-Acetyl-L-Cysteine), Ivy Calm  
og Herbal Respiratory Relief. Dr. Daenell godkendte alle disse og tilføjede yderligere 
9 kosttilskud: HistArrest, QuerceMax, Vital D, Lyprinol, Celleration,  Q Right, 
BioMax, Detox Essentials og IgG 2000 DF. (Ebbe: check dem via Google). 
 
Dr. Daenell skrev en liste til mig med de anbefalede doseringer.  
Da hun havde et system, hvor hun fik højkvalitets ingredienser fra flere kilder,  
købte jeg mange af mine kosttilskud igennem hende. Disse naturlægemidler hjalp  
den naturlige helbredelse af min krop på forskellige måder, men jeg kan ikke sige,  
hvad hvert enkelt af disse kosttilskud gjorde specifikt for helbredelsesprocessen. 
 



 
Størstedelen af disse kost tilskud, som f.eks. vitaminerne, var i kapselform.  
Et par af dem var pulver, der skulle blandet med drikkevand. 
 
Jeg tog også andre kosttilskud. Jade anbefalede den kinesiske urt ding chuan wan  
som jeg spiste i to uger for at berolige min astma, fjerne varmen og reducere slim. 
(Klik og se: https://1stchineseherbs.com/herbs-a-z/d/ding-chuan-wan-teapills.) 
 
Bemærk at disse kosttilskud ikke erstattede min receptpligtige medicin. 
Disse naturlægemidler var tilskud til det lægen ordinerede og ikke erstatninger. 
 
Da det var en meget stor liste, lærte jeg at fordele medicinen 
og tilskuddene i seks dages portioner, som jeg lagde ned i små poser/beholdere. 
Jeg ville så tage indholdet på det rette tidspunkt. Nogle kosttilskud tog jeg om morgenen 
og andre om aftenen. En gang sorteret, var det en strømlinet proces. Det tog mig kun 
2 minutter, to gange dagligt, at tage dem alle sammen med et stort glas vand. 
 
Jeg kan godt forstå, hvorfor mængden af mine piller, kan være uforståelig for folk,  
der blot kæmper for konsekvent at tage et daglig multivitamin. Men jeg var vant til  
at tage Astma medicin regelmæssigt. Med kortiko-steroid inhalatoren havde jeg i årevis 
taget nogle pust hver morgen og aften i 30 år. Forbruget af medicin på daglig basis var 
allerede en veludviklet vane. Jeg tilføjede bare yderligere nogle kosttilskud til min liste. 
Det var den samme rutine, selvom jeg nu, havde mange flere piller at holde styr på.¹ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PS. Jeg/Ebbe vil godt bringe diverse kommentarer til disse og andre kosttilskud. 
F. eks. virker de? Og hvordan virker de? Og hvor er det godt/billigst at købe dem? 
Så … hvis du har nogen erfaringer og godt vil bidrage, så fortæl det til mig 
(ebbe@psykoweb.dk) og det vil komme med i et tillæg, jeg er ved at lave. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
S - står for søvn: 
Vi er i et land, der er berygtet for at folk holder sig vågne til langt ud på natten. 
Men søvn er grundlæggende for at styrke og bevare immun systemet. Og søvn var  
mærkelig nok, ikke noget, jeg havde med i min helbreds kur/planlægning. Det var  
noget, som min krop krævede. Jeg blev utrolig udmattet og træt af min sygdom. 
Det var svært for mig at holde mig vågen. Jeg sov 12 til 14 timer i døgnet.  
 
Ud over de timer jeg sov om natten, tog  jeg også en middags lur  
på en til to timer om eftermiddagen. Så meget søvn var nødvendig for mig, 
bare for at jeg kunne føle mig okay og have en minimal mængde energi. 
 
Inden jeg blev syg, levede jeg en højintensiv livsstil med en høj ydeevne, hvor jeg nok 
blev træt, men ”jeg tog mig sammen!” Det gjorde jeg, fordi jeg havde en fornemmelse af, 
at jeg ikke var god nok og ikke havde gjort nok. Så der skulle altid gøres noget mere.  
Jeg gik ofte langt ud over, hvad der var sundt for min krop. Igennem hele mit liv  
pressede jeg mig selv og gjorde mere, selv når jeg var træt. Og resultatet blev, 
at jeg blev syg. Det var en del af den livstil, der fik mig ud i denne situation. 
 
Så jeg besluttede, at jeg ikke mere ville kæmpe imod min søvnighed.  
Jeg ville overgive mig til min træthed og sove, når jeg havde brug for at sove.   
Kay støttede gudskelov min søvnplan. Hun sagde: "Du skal sove lige så meget,  
som du har brug for. Du skal bare gøre det. Du har jo ikke noget valg. " 
 
----------------------------------------------------------- 
Ebbe: ang. søvn og søvnløshed, se mere derom her: 
http://www.psykoweb.dk/fakta/angst.sleep-viagra.htm#s 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
FODNOTER til kapitel 6:  
 
¹ Du undrer dig måske over, at jeg var min egen medicinske ansvarlige. 
og ikke apoteker kyndig. Hvordan kunne jeg integrere alle disse kosttilskud 
og stadig følte mig sikker på, at det jeg gjorde, ikke gjorde mere skade end gavn.  
Jeg indrømmer det gerne - det kunne været blevet en kæmpe stor fejltagelse.  
Det kunne være blevet farligt på mange måder, jeg ikke forstod dengang. 
Virker noget, er der også en risiko for, at det virker forkert! 
 
Eventuelle komplikationer og bivirkninger, 
selv en allergisk reaktion, ville have været meget farligt og skadelig. 
Alt, hvad jeg tog var bare urter, sagde jeg. Ja, men det er Skarntyde saft også.  
Der er en risiko. Og ja, jeg tog store risici, og jeg gjorde ikke meget for at forstå  
disse risici. Med Detox Essentials, for eksempel, vidste jeg ikke,  
hvad der var i det,  eller hvordan det virker.  
 
Men jeg forsikrede mig selv om, at jeg arbejdede sammen med kyndige fagfolk. 
Før jeg tog noget, kiggede jeg altid på internettet efter erfaringer med ”stoffet” og 
konsulterede Dr. Jung. Jeg fik ham til at kigge på hver enkelt natur og homeopatisk 
middel og sige: "Det er okay." , før jeg spiste eller slugte det. 
 
Derved udviste jeg rettidig omhu, ved at tjekke hvert produkt med en traditionel læge,  
der er uddannet inden for kemi og biologi. Denne proces var sandsynligvis  
ikke særlig grundig, men det var alt, hvad jeg bad om på det tidspunkt. 
Desperation og nød er ikke altid gode venner med fornuften. 
 
 
 
 
Kapitel 7.  Jeg vil gennemføre min plan (Running the protocol.) 
(Ebbe: ang. protokol, se: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=protokol 
 
Jeg begyndte at udvikle min plan for, hvad jeg skulle gøre hver dag = protokollen 
i juni 2013. Det var ikke en fuld færdig plan, da jeg startede. Jeg åbnede ikke en kasse 
og trak alle delene ud. Først i august var alt det, jeg havde brug for samlet.  
 
Jeg havde nu en god plan, men jeg var bestemt ikke immun overfor fortvivlelse.  
Tre måneder efter jeg startede protokollen, skrev jeg følgende i min dagbog:  
 
”Jeg er blevet forkølet. Slimet (the phlegm) er forandret fra at være mælkhvidt til lysegrønt 
og det er et faresignal. Jeg føler vrede, sorg og frygt. Frygten for døden blusser op igen. 
Jeg vil ikke dø ... ikke endnu.” 
 
Jeg gennemgik en masse tvivl og personlige kampe i den tid, imens jeg holdt fast i  
at følge min plan. Jeg vidste ikke, om det jeg gjorde ville virke, som jeg håbede det ville. 
Der var ingen gennemprøvet etableret vej at følge. Jeg måtte skære min egen vej i dette 
mørke vildnis. (som at bane vej igennem junglen med en junglekniv/machete. Ebbe) 
 
At følge min protokol, betød at min dag skrumpede. Blot at følge BRAINNSS 8 punkter  
slugte op til 4 timer hver dag, og det ikke medregnet de 12-14 timers søvn, jeg behøvede.  
Jeg arbejdede kun i 3 til 4 timer. Mine resterende vågne timer var minimale.  Jeg gik i seng 
kl. 20 og vågnede mellem kl. 8 og 10, den næste morgen. Om sommeren sov jeg fra solen 
gik ned/skumringen/dusk - til solen stod op i daggryet/after dawn.  
 
Jeg havde ikke noget socialt liv. Aftenerne blev brugt hjemme. Det var ikke sådan 
at jeg måtte forlade en fest tidligt. Der var ikke nogen fester. Min kamp for at blive rask 
og sund igen, have 1. prioritet over alt andet. 
 



 
Lad os sige, at jeg havde brug for 12 timers søvn i denne periode.  
Det betød at en typisk dag, så således ud for mig: 

• 8 - 8:30 - Vågne op, spise morgenmad og gøre mig klar til dagen.  

• 8:30 - 10:30 - Morgenprogram til forstøvning, næseskyl, kosttilskud og motion. 

• 10:30 - 11:00 - Køre til kontoret. 

• 11.00 – 14.00 - Arbejde og spise frokost ved mit skrivebord. 

• 14.00- 15.00- Tag en lur.¹  

• 15.00 – 16.00 - Arbejde lidt mere. 

• 16:30 - 17:00 - Køre hjem.  

• 17 - 19 - Aftenprogram med forstøvning, næseskyl og flere kosttilskud. 

• 19 – 20.00- Spise aftensmad med Kay og måske se et tv-show sammen.  

• Kl. 20.00 – gik jeg totalt udmattet i seng. 

Mine weekender var også temmelig ens, selvom jeg der havde mere tid til at nyde 
morgenmaden. Om eftermiddagen ville Kay og jeg gå ud og lave noget sammen.  
 
Kay værdsatte, at jeg var så fokuseret og seriøs mht. at komme mig og blive rask, 
men det var svært for vores forhold, fordi jeg havde mindre tid til hende. Og samtidig, 
imens jeg gennemførte min protokol/mit program, døde Kays mor. Denne periode var 
ekstrem hård for Kay. Hun var bekymret for både sin mor og mig, og hun havde ikke 
meget støtte. Jeg forsøgte at være så støttende, som jeg kunne under de omstændigheder. 
 
Efter at have valgt at følge 8 punkts programmet blev det klart, at jeg ikke  
mere kunne leve som jeg plejede. At gennemføre 8 punkts programmet/protokollen 
ændrede fuldstændigt mit liv. Det gjorde mine vågne timer mere kostbare, 
end jeg nogensinde havde oplevet det tidligere.  
 
Jeg havde kun omkring fire timer hver dag til at fungere som chef for mit 
investeringsfirma. Udover min ledelsesrolle var jeg - sammen med min partner Corey - en 
af de primære kundekontakter, den primære forskningsanalytiker og porteføljeforvalter. 
Mit ansvars område var nok til at kunne fylde en 40-timers arbejdsuge. Nu var jeg nødt til 
at udføre disse opgaver på 20 og oftest endnu færre timer. 
 
Tim Ferriss, en produktivitetsekspert, skriver i sin bog: 4-timers arbejdsugen: 
"Hvis du får et hjerteanfald og kun kan arbejde to timer om dagen, hvad vil du så gøre?" 
Dette hypotetiske spørgsmål kan hjælpe os med at huske, at "enkelhed kræver 
hensynsløshed. Hvis du skulle stoppe 4/5 af dine nuværende tidskrævende aktiviteter, 
hvad ville du da fjerne for at begrænse den negative effekt på din indkomst/arbejde til  
et minimum?" Selvom jeg ikke havde et hjerteanfald, var dette scenario ikke hypotetisk 
for mig.  Der ville ikke mere være tid til at ”goofing around”/at gøre noget uvigtigt.  
 
Denne tidsbegrænsning lærte mig at fokusere og prioritere det, der var vigtigt. 
Jeg indså, at jeg kun havde nogle få år tilbage, og jeg kun havde et par timer om dagen. 
Tiden var værdifuld, så jeg var nødt til at fokusere på de vigtigste ting. Det jeg valgte, 
måtte gøres straks, for hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg have spildt min eneste mulighed. 
Der ville ikke være energi eller tid til at gøre det senere.  
 
Hvis det ikke var absolut nødvendigt for firmaet, blev det skåret væk.  
Visse ting har aldrig været min højeste prioritet, så det blev straks skåret væk.  
Jeg blev meget opmærksom på, hvor meget fluff/luftigt materiale, jeg bærer rundt på. 
Mange mennesker, herunder mig, kræver en illusion af at have travlt og være uundværlig.  
 



Det viser vores store betydning, når vi har travlt og der er så meget mere, der skal gøres. 
Men det er fantastisk, hvor meget overflødigt, der falder væk, når du ikke har tid til det.  
 
Jeg var forbløffet over, hvor meget jeg kunne nå at få gjort i løbet af en eller to timer.  
At have en metaforisk pistol for panden, hjalp mig til at lære at fokusere. Det var en 
lærerig oplevelse, jeg ellers ikke ville have haft. Jeg kan godt lide ordet "hensynsløshed" 
for at beskrive denne periode af mit liv, for sådan var det. Jeg havde hverken tid  
eller energi til at spilde tiden på ligegyldigheder/”for messing around”.  
 
Før denne oplevelse var der en del af mig, der desperat ønskede ”to fit in”/at passe ind, at 
være vellidt og ønsket af andre. Jeg havde ikke helt accepteret mig selv, så jeg tilpassede 
mig, så jeg kunne blive accepteret af dem, jeg omgik. Men nu blev jeg afkrævet en radikal 
selvoptagethed. Jeg kunne ikke mere leve for at blive accepteret og godkendt af andre og 
stadig gøre, hvad der skulle gøres. Denne hensynsløshed var nødvendig for at jeg kunne 
gennemføre mit dagsprogram/min protokol, og det betød at jeg måtte sige nej til andre  
og såvel de, som jeg måtte acceptere, at sådan var det. I det mindste i denne periode. 
 
Jeg kunne ikke længere være ”a people pleaser”. Jeg fortalte de mennesker, jeg omgik 
at  det var hensynet til mit helbred og min overlevelse, der nu var min første prioritet og 
at de derfor kom i anden række. Det er svært for mig at vide, hvad de tænkte om mig 
på det tidspunkt. Hvis de var sure, skuffede eller vrede, holdt de det for sig selv.  
Jeg er sikker på, mine kollegaer ønskede mere arbejde fra mig, end det jeg gav.  
 
Jeg er i hvert fald sikker på, at Kay ønskede mere af mig end blot én times tid, 
sidst på dagen. Jeg afviste næsten ethvert socialt engagement. Jeg havde simpelhen ikke 
energi eller følte nogen lyst til at give mere, end det, jeg gav dem. Sådan var det bare. 
 
Selv om jeg var hensynsløs, var dette, det rigtige for mig at gøre på det tidspunkt. 
Og det var svært. Jeg ønskede at være social, at være der for dem, være ønsket og vellidt. 
En del af mig ville hellere være død og borte, end ikke være med i det, der sker omkring 
mig. Men mit ønske om at være en vigtig del af alt det, der skete omkring mig, havde 
bidraget til at jeg udviklede min dødelige sygdom. Jeg havde forstrakt mig, skubbede mig 
selv alt for langt væk fra, hvad jeg reelt set følte. Jeg var blevet kørt ned og døde næsten.  
Min sygdom tolkede jeg, som et ”Wake up call.” Mr. Nice Guy måtte dø, ikke mig.  
 
Mens månederne gik, kæmpede jeg mig igennem disse svære dage. Jeg var beslutsom 
mht. at holde fast i min helbredelsesplan og ikke lade mig aflede eller springe noget over. 
Dette var et ”make-it or break-it point”/et enten eller valgpunkt. Mange mennesker lover 
sig selv og andre, at de nu vil leve sundt, og f. eks. ændre kostvaner eller holde op med 
at drikke og ryge. Og så begynder de at føle sig sundere og derpå, ja så falder de i 
og dropper deres beslutning/de falder af vognen/fall off the wagon.  
 
Og ja, der var mange gange, hvor jeg var stærkt fristet til at afbryde min plan. 
Jeg ønskede selv at blive bare lidt længere på arbejde for at afslutte en opgave eller  
at bruge mere tid sammen med Kay. Der var helt sikkert utrolig meget, jeg savnede.  
 
Kay og jeg plejede at elske at gå op på toppen af vores bakke med vin og ost  
for at se solen gå ned. Denne enkle handling og det at nyde hinandens selskab som 
afslutning på en god dag, orkede jeg ikke. Jeg kunne ikke engang nyde solnedgangen.  
 
I mere end end 10 år havde jeg været med i en ugentlig ManKind Project-gruppe.  
Det var jeg desværre nødt til at holde op med at deltage i, fordi det blev afholdt om natten, 
og jeg kunne simpelthen ikke holde mig vågen så sent.  
 
Der var dog een aktivitet, jeg ikke droppede, det var min ugentlige meditationsgruppe. 
Jeg planlagde den dag meget omhyggeligt for at kunne være vågen den aften. Jeg passede 
omhyggeligt på min energi og tog en længere lur den dag for at sikre, at jeg kunne være 
der klokken 19:30. Og være nærværende og dermed med til den zen-zazen meditation.  
 
 
 



Denne ene meditative session én gang om ugen var alt, hvad jeg kunne klare. 
Før jeg blev syg, var min morgenrutine ofte 30 minutter meditation efterfulgt af Qigong. 
Det var jeg ikke i stand til mere. Selvom jeg stadig værdsatte meditation, var der ikke tid 
til at jeg kiggede på en flamme, når jeg knap nok havde tid til at se min kone om morgen.  
 
Vi havde kun en time til at være sammen hver dag. Vi kunne ikke følge med i alle detaljer 
i hinandens liv. Som led i min plan, huskede jeg at lytte til hende, hvis hun ønskede det. 
Det tog ikke min energi at gøre det. Men hun er en meget privat person, der 
internaliserer/snakker med sig selv, snarere end hun deler sine tanker, selv med mig.  
 
Før mit helbred blev alvorligt truet, var mit ægteskab fuld af skønhed. Da sygdommen 
flyttede ind hos os, og hendes mor blev syg, gik vi igennem 2 års ”valley of darkness.”  
Det var en intens, meget stressende periode. Vores forhold var op og ned i lang tid. 
 
Om efteråret faldt Kays mor og brækkede hoften. Efter at hun var kommet ud af 
hospitalet, blev hun flyttet til i et plejehjem. Jeg ville meget gerne have været der sammen 
med Kay, men jeg kunne ikke. For mig var et plejehjem = en Sygdom Central. Jeg ønskede 
virkelig at være støttende, men at være sammen med andre syge mennesker var for mig 
en højrisiko ting at gøre, så jeg blev hjemme.  
 
Jeg var alt for dybt begravet i min egen kamp, så selvom jeg elsker Kay meget højt,  
blev hun nedprioriteret i denne periode af vores liv. Jeg var ikke tilgængelig for hende.  
 
Jeg var kun tilgængelig for mig selv. Jeg orkede simpelhen ikke andet. 
Der var tidspunkter, hvor jeg tydelig kunne mærke at hun var vred, sur og skuffet 
over, hvor lidt jeg var der for hende. Der var i hvert fald en spænding imellem os,  
som vi ikke orkede at diskutere eller tale om. 
 
Vi havde hver især vores, vi måtte gøre. Vi støttede hinanden så godt vi kunne,  
men vi var stort set alt alt for alene om det, vi hver især var i. Jeg så hende næppe. 
Og hun så næppe mig. Sådan var det bare. 
 
Da Kay var dybt inde i hendes meget dybe sorg i forhold til hendes døende mor, 
forstod jeg, at det der med at følge min plan/min protokol – det var helt op til mig selv. 
Jeg kunne ikke regne med hende som støtte. Vi diskuterede og talte ikke om det,  
men det blev klart for mig, ud fra hendes og mine reaktioner overfor hinanden. 
 
Jeg måtte klare det selv. Jeg fyldte selv saltvand i næsehornet til næseskylningen. 
Jeg holdt selv regnskab med pillerne. Jeg rensede selv forstøveren/nebulisatoren efter 
hver brug. Jeg håndterede kort sagt alt selv, ud fra min protokol/min 8 trins plan.  
 
Jeg tænkte ikke længere, end blot et skridt frem ad gangen, en dag ad gangen. 
Jeg indsnævrede min helbredelses vision til kun at dække min næste handling. 
Selv med disse frustrationer, selv når ting sugede energi ud af mig, gik jeg alligevel. 
Der var ingen vej ud af skoven/the wilderness, undtagen at fortsætte med at gå.  
 
Tidligere var jeg meget imod at gøre ting, der er nye eller uden for min normale oplevelse. 
Nu var jeg bare med på de mest ukonventionelle forslag. Meget af det, jeg nu gjorde, 
havde jeg aldrig hørt om før. Jeg gjorde det på trods af, hvad jeg selv og andre før troede. 
Jeg var ligeglad, hvis det var underligt. Jeg følte ikke, at jeg kunne sige nej tak, som før.  
 
For eksempel er jeg ikke sikker på, at jeg ville have taget esoteriske kinesiske urter for en 
forkølelse, før denne oplevelse. Men det var ikke et normalt forløb. Nu kan en forkølelse 
hurtigt blive til en akut nødsituation. En forkølelse og influenza var nu en meget større 
risiko, så jeg var villig til at tage ucheckede og ukontrolable chancer med div. kosttilskud. 
 
Nogle dele af min personlighed døde. Min mr. Nice del, min ubeslutsomhed. 
Den del, der godt vidste hvad jeg skulle og burde gøre, men ikke gjorde det. Den del,  
der blev afskrækket af næseskyldning og forstøverpumpen og for at se underlig ud.  
Den del, der lader små ting stå i vejen for det, som jeg troede ville virke, døde. 
 



 
Ekstreme omstændigheder, ja dødens pust i nakken, fremtvang denne forandring.  
Jeg have måske før ønsket at gøre noget, som jeg godt vidste ville være godt for mig, 
men jeg havde ikke før følt motivationen eller styrken til at gøre det.  
 
Jeg havde godt nok kendt til næseskylning fem år før, jeg rent faktisk prøvede det. 
Jeg havde også læst The Anticancer Diet året før og havde gjort lidt i den retning,  
men jeg havde ikke taget den afgørende Beslutning: ”fandme ja, jeg gør det!” 
 
Jeg vidste godt at jeg skulle spise fem portioner frugt og grøntsager om dagen.  
Og at jeg burde drikke en masse vand. Der er en meget stor forskel på at vide,  
hvad jeg burde gøre, og så rent faktisk gøre det. Den forskel fattede jeg nu. 
 
Jeg ville ikke have ændret min kost, uden at føle døden som en stærk motivator.  
At være så nær ved døden, som jeg vidste jeg var, tilskyndede mig til at rydde op 
i min kost, få en ordentlig søvn og styrke min kondition via at gøre mere motion.  
Det er mærkeligt, ja underligt, men uden dødens kolde pust i nakken, ville jeg 
nok ikke have taget min levevis og daglige fødeindtagelse så alvorligt. 
At opdage, at det var livs nødvendigt for mig, var afgørende. 
 
Jeg vil ikke hævde, at jeg var 100% perfekt hver dag. 
At forvente at jeg kunne og skulle leve op til disse ideale mål 
kan være skræmmende, ja lammende og det var jo ikke meningen. 
 
I stedet gjorde jeg mit bedste. Jeg kunne lejlighedsvis godt glemme at tage 
visse kosttilskud, men efterhånden som jeg med tiden etablerede gode vaner,  
skete det ikke ofte. Hvis jeg gik glip af noget, var det konditræningen.  
Jeg opdagede dog efterhånden at jeg savnede det, hvis jeg ikke  
havde  tid nok om morgenen til at presse det ind.  
 
Nogle gange holdt jeg ikke fast i 8 punkt planen, 
men trods svipser og undtagelser, gennemførte jeg de fleste ting,  
de fleste dage.  

FODNOTER  

¹ Jeg havde en sofa på mit kontor, så jeg kunne ligge ned, når jeg havde brug for det. 
Napping/ at tage en middags lur, et powernap, var den måde, jeg gjorde det på 
og derved fik jeg energi nok til at klare den næste opgave den dag. 
 
 
============================================ 
. 
Ebbe´s PS: 
Trætheden ved at have en kronisk sygdom er tit overraskende stor 
og her er det vigtigt at huske på den såkaldte ”spoon theory”/ske teorien, se 
 
https://butyoudontlooksick.com/articles/written-by-christine/the-spoon-theory/ 
 
+ læs om ”Ske-teorien” her på dansk: 
https://deborah.dk/the-spoon-theory-pa-dansk 
 
http://www.newyorkerbyheart.com/2010/02/spoon-theory-ske-teorien-hjaelp-til-
forstaelse-for-det-at-have-en-kronisk-sygdom.html 
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Kapitel 8. … Om at måle mine fremskridt:  
Det var en langsom og gradvis - men opadgående rejse i de otte måneder, der var imellem, 
at jeg gennemførte 8 punkts planen/protokollen og mit 1. års checkup på Mayo. 
 
Jeg testede mig selv dagligt med en enkel åndedræts måler, som Mayo havde givet mig.  
Jeg indåndede så meget jeg kunne og blæste i dysen så hårdt som muligt. Når du blæser 
ind i apperatet, løfter dit åndedræt en bold, ligesom hvis du på Bakken eller Tivoli, 
forsøger at få en klokke til ringe, hvis du slår hårdt nok på en knap. Jo højere bolden går, 
desto bedre er dit åndedræt. Hvis jeg ikke kunne få bolden op over 500 markeringen, 
betød det, at mine lunger ikke fungerede godt nok. I starten af min plan/protokol var jeg 
et godt stykke under 500.  
 
Konditionen/Cardioen var en anden indikator/målestok.  
Jeg målte min kondi ud fra, hvor længe og hvor meget, jeg kunne løbe.  
Jeg begyndte med … at kunne  ingenting. På det laveste punkt i mit helbred, 
kunne jeg ikke engang gå ned ad trappen. På en skala fra 1 til 100 var mit energiniveau 
ca. 7, da jeg startede. Jeg var så svag, at jeg følte mig som en 85-årig mand.  
 
Selvfølgelig kunne jeg ikke gå lige fra at tøffe rundt, til at løbe. Så jeg begyndte at gå.  
Første gang jeg trænede på løbebåndet kørte mit hjerte på fuld tryk efter at jeg blot havde 
gået langsomt i ti minutter. Så dybt var jeg faldet i kondition. Ti minutter var mit max. 
Jeg stoppede ikke. Efter ti minutters gang, hvilede jeg. Og så ville jeg gå 10 min mere. 
 
På den ene side brugte jeg energi. At opbygge energi og spare på energien syntes 
at være modsatte mål. Hvis jeg næsten ikke kunne komme ud af sengen efter  
14 timer søvn, hvordan kunne jeg så forventes at kunne motionere og løbe? 
 
Og på den anden side skabte min løbetræning også en vibrancy/en tilstand, hvor jeg følte 
mig levende og handlekraftig igen. At være aktiv, føle at jeg aktivt nu gjorde noget, der 
var godt for mig, føle varmen fra motionen, og endda svede – det føltes vigtig for mig.  
 
Brugen af en elliptisk maskine var det næste trin. Det var ikke lige så anstrengende  
som at løbe, men det var mere anstrengende end at gå. Det var en midt imellem at gå  
og at løbe aktivitet. Jeg kunne lettere styre min vejrtrækning med dette kondi-apperat. 
 
Derefter vovede jeg mig udenfor. Da jeg kunne gå ca. 5 kilometer/3-mil på skovstien 
rundt om den lokal sø, Bacon Creek, på omkring 45 minutter, besluttede jeg, at jeg nu var 
klar til at prøve at løbe denne strækning, i stedet for blot at gå den.  
 
Jeg kunne nemt holde fast i Buteyko vejrtrækningen, mens jeg mediterer og gik, men ikke 
mens jeg løber. På et tidspunkt mens jeg løb, blev jeg tvunget til at begynde at trække 
vejret igennem min mund. Det var ikke optimalt, men jeg gjorde det så meget og godt, 
som jeg kunne. Jeg begyndte min løbetur med at trække vejret på den rigtige måde, og da 
jeg nåede min grænse, skifte jeg over til at åbne munden, så jeg ikke skulle stoppe. 
 
At trække vejret igennem næsen, mens jeg løb, var stærkt hæmmet af min snottethed.  
Derfor ville enhver forbedring/rensning af mine bihuler medføre store forbedringer med 
min Buteyko-vejrtrækning. Effekten af næseskylningen var øjeblikkelig. Første gang jeg 
gjorde det, var det mirakuløst. Efter næseskylningen, åndede jeg straks bedre. Der var en 
klar årsag og virkning. Jeg var forbløffet over, hvor meget af min snottethed, der gik væk. 
Jeg havde levet med det i 30 år, uden at indse, at jeg kunne gøre noget ved det. 
 
Da mine membraner havde været i en tilstand af konstant irritation, havde jeg ikke engang 
været opmærksom på, hvor fyldt jeg var med slim og snot, før jeg begyndte at bruge 
”næsehornet”. I løbet af de kommende uger, faldt mine membraner mere og mere til ro,  
og mine passager åbnede sig. Gradvis blev betændelsen i mine bihuler reduceret.  
(se mere: https://www.wisegeek.com/what-are-nasal-membranes.htm.) 
 



 
Ved at åbne mine næsebor kunne jeg løbe længere uden at ende med at gispe efter luft. 
Hvis jeg ikke skyllede mine næsebor, kunne jeg ikke gå eller løbe særlig langt, før end jeg 
måtte gispse efter luft.  
 
Forstøveren/nebulizing fik min slim til at størkne, hvilket gjorde det lettere at hoste op. 
Efterhånden blev mine lunger renere og renere. Og snart var der mindre slim at udskille. 
Jeg følte mig også mere rolig efter at have brugt forstøveren. Der er en meditativ kvalitet 
ved at koncentrere mig udelukkende om at indånde tågen og mærke nøjere efter.  
 
Jeg har altid taget tid på mine løbetur rundt om Bacon Creek søen. Efter at jeg begyndte at 
bruge forstøveren, vandt jeg et par minutter med det samme. Uanset hvilket slags 
åndedræt, jeg tog, var iltudvekslingen mere effektiv, og jeg kunne derfor løbe hurtigere.  
Jo mere jeg trænede, jo mere kunne jeg gøre. Mine lunger fungerede på et højere niveau.  
 
Ved at ændre på min kost tabte jeg 7 kilogram/15 pund uden at jeg tænke over det.  
Jeg blev lettere og følte mig sundere. Ved at holde fast i min nye kostplan, følte jeg snart 
en mærkbar forskel. Jeg indså, at de fødevarer, jeg plejede at give min krop, var ansvarlige 
for en stor del af mit slimproblem. Der er en sammenhæng imellem visse fødevarer og 
hvor meget slim/mucus jeg producerer, som jeg ikke havde kendt til tidligere. Fra det 
øjeblik, hvor jeg skiftede kost-menuen, blev jeg mere opmærksom på, hvordan min kost  
enten kunne reducere eller forøge mængden af slim/mucus og phlegm i mine lunger.  
 
Efter at have holdt fast i min diæt i et stykke tid, forsøgte jeg at spise brød. 
Og opdagede desværre at brød udløser slim - for mig, og det blev klart, at jeg ikke gjorde 
mit helbred nogen gavn ved at spise det. Jeg elsker brød, men jeg var nødt til at gøre, hvad 
der fungerede bedst for mig. Og brød fungerede desværre ikke. Da jeg forsøgte at 
genindføre en række andre fødevarer, jeg havde fjernet, var resultatet også mere slim. 
 
Jeg indser nu, at jeg i 30 år havde modarbejdet mig selv ved at spise hamburgere 
og mejeriprodukter. Jeg havde skabt meget af min slim gennem de fødevarer, jeg spiste, 
og jeg havde ikke før haft nogen anelse om det.  Dr. Daenell sendte mig en "leaky gut" test 
gennem posten. Proceduren var simpel nok. Jeg gav en urinprøve, drak vand med visse 
sygdomstruende sukker blandet i, og gav derefter en urinprøve til undersøgelse. 
Sammenligning af resultaterne før og efter viste, hvor godt jeg forarbejdede disse 
sukkerarter og hvor effektivt mit fordøjelsessystem var. Jeg fik et C - i den første test.  
C- er kun lidt under det normale/baseline, men det var stadig problematisk.  
Der var mere, jeg kunne vinde her. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Ebbe´PS: ang. ”at have en utæt tarm”= the Leaky Gut Syndrome, se 
http://radiodoktoren.dk/radiodoktoren/2013/07/21/utaet-tarm 
 
https://netdoktor.dk/sundhed/tarmflora-godt-helbred.htm 
 
https://tarmflora.dk 

 
https://sund-forskning.dk/artikler/utaet-tarm-leaky-gut 
 
https://valerialima.dk/du-er-hvad-dine-bakterier-spiser-tarmbarrierens-betydning-del-2-af-4 
 
https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/autoimmune-sygdomme-daarlig-
fordoejelse-og-utaet-tarm 

+ på engelsk: 
https://draxe.com/7-signs-symptoms-you-have-leaky-gut/ 
 
https://www.nhs.uk/conditions/leaky-gut-syndrome 
 
https://draxe.com/leaky-gut-test 



 
https://www.badgut.org/information-centre/a-z-digestive-topics/leaky-gut-syndrome 
 
https://www.healthline.com/nutrition/leaky-gut-diet#causes 
 
============================================== 
 
 
I første omgang var de kost tilskud, jeg fik fra Dr. Daenell specifikt rettet 
mod at reparere mine lunger. Efter ”the leaky gut testen” skiftede hun fokus 
og focuserede derefter mere på at genoprette og helbrede mine tarme. 
 
Hun satte mig på et andet kosttilskud, som varierede lidt.  
Ligesom Jade tror dr. Daenell at tarmen er vigtig for immunsystemet 
og at en sund tarm mere effektivt gør det muligt for kroppen at helbrede sig selv. 
 
Hvad angår akupunktur, ved jeg ikke, om det overhovedet har nogen virkning.  
Måske er jeg ikke følsom nok, til at mærke en forskel. Jeg kunne ikke se resultaterne,  
men jeg så heller ikke nogen skade ved det. Og jeg kunne ikke mærke nogen forskel, 
da jeg holdt op med at få akupunktur. Måske virker det kun på nogle, og ikke andre. 
 
Jeg kan ikke huske at jeg havde nogle store gennembrud. Dage hvor jeg mærkede en stor 
forskel på, hvordan jeg havde det. Jeg holdt bare fast ved min 8 punkts plan, og min 
energi og løbe hastighed blev gradvist forbedret. Selvfølgelig var der nogle lejlighedsvise 
tilbageslag, men generelt set var mine præstationer på vej op/trended up.  
 
Energi var afgørende i min kardio. Det tager energi at træne. På dage, da jeg følte mig 
udmattet, ville jeg ikke træne og ville sove i stedet. Og andre dage kunne jeg ikke vente 
med at løbe træne. Det føltes godt. Nogle dage følte jeg mig meget træt, og det var svært at 
skubbe mig selv igang. Ja nogle dage følte jeg mig så træt, at jeg ikke engang kunne tvinge 
mig selv. Jeg var nødt til at overgive mig til trætheden og søvnen. Jeg var jeg nødt til at 
ære min krop og lytte mig ind på hvad den bad mig om at gøre. Over tid følte jeg mig 
mere og mere energisk efter løbetræningen. Jeg fik mere energi, men det tog sin tid.  
 
Efter otte måneder var min energi forbedret omkring 70%. Jeg blæste konstant over 500 
på luftmåleren. Men det varierede. Da jeg f. eks. blev forkølet, faldt tallet til under 500.  
 
Jeg var nødt til at blive ved med Buteyko vejrtrækningsteknikken i lang tid 
for at se en god effekt, men det fungerede for mig. Langsomt blev jeg mindre hvæsende, 
mine lunger begyndte at klare op, og der var mindre og mindre slim. Forbedringen i min 
vejrtrækning fra Buteyko teknikken, syntes endnu dybere i lyset af konditions træningen. 
Jeg løb de 5 kilometer/tre miles rundt om søen på omkring ti minutter. Jeg kunne løbe  
3 – 4 kilometer/to miles, før jeg måtte trække vejret igennem munden.  

Jeg var ikke helt rask endnu,  
men jeg kunne mærke, at det hele byggede op til noget godt.  
 
 

FODNOTE 

¹ En utilsigtet fordel ved at bruge flowmåleren var, at det hjalp mig 
med at udskille slim fra lungerne. Store indåndinger ind og ud 
hjalp med til at ryste slimen løs. 
 
 
 
 
 



 
Kapitel 9     Jeg vender tilbage til Mayo klinikken: 
Øjeblikket var kommet. April 2014 markerede, at der da var gået et år siden,  
jeg fik diagnosen Bronchiektasi. Det var nu på tide at vende tilbage til Mayo clinic  
for mit etårige checkup/kontrol besøg.  
 
Tolv måneder tidligere havde Kay kørt mig de fem timer, det tager at bringe mig frem til 
Mayo. Jeg sov omme på passagersædet næsten hele vejen. Da vi kom frem, var jeg så træt, 
at jeg ikke havde nogen problemer med at sove på gulvet i den travle lobby, imens jeg 
ventede på at blive testet. Jeg kan huske, at jeg så meget længe på Kay. Hun så udmattede 
ud. Mine prøvelser havde også taget på hende. Jeg var i et lidt bedre humør end hende, 
fordi jeg nød opmærksomheden og at der nu skete noget, der måske ….  
 
Og nu da vi vendte tilbage til Mayo, et år senere, var jeg den, der kørte.  
Vi boede på et dejligt hotel. Jeg så det som en weekend getaway med min kone.  

Kay var nervøs, men ikke som for 1 år siden. Jeg følte mig godt tilpas, men jeg var 
selvfølgelig også nervøs. Jeg vidste ikke hvad disse tests ville vise, men jeg var sikker på, 
at de ville være bedre. ¹ Jeg vidste bare ikke, hvor meget bedre. Jeg vidste at jeg med min 8 
punkts plan/disse protokoller, var blevet sundere. Så uanset hvad testen sagde, ville jeg 
fortsætte med at følge min egen helbredelsesplan.  
 
Jeg vidste ikke, hvor meget min af lungeskader, der var permanente/kroniske. Selv om jeg 
følte mig bedre, kunne der være ting, som jeg ikke ville kunne komme over. Jeg kendte til 
det gode, der var sket siden sidste år, men jeg vidste ikke om noget, var blevet dårligere. 
 
Der er en følelse hos Mayo af, at du er ”i en andens system.” Du tjekker ind i receptionen. 
De beder dig om at vente. Så sender de dig til et andet rum. Så tager de en test. Og så 
sender de dig tilbage. For så senere at sende dig hen til et andet sted. Du er underordnet. 
Du må enten tilpasse dig deres system og procedurer, eller forlade det. Jeg blev.  
 
Mayo består af dygtige og intelligente læger, der er stolte af det, de gør. Så jeg tøvede  
med at sige, at jeg var uenig med dem. Jeg ville have ret, men min usikkerhed sagde: 
"Hvilken hybris skal jeg have? Hvem er jeg der siger, at de har uret? " Jeg var selv 
begejstret for min mission og det jeg havde opnået. Det overdøvede mine usikkerheder og 
min frygt for at se dum ud  eller fornærme dem. Jeg ønskede at se frugten af mit arbejde.  
 
Først tog de en pulmonal funktionstest.  
https://www.healthline.com/health/pulmonary-function-tests 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_function_testing 
 
Min score der var det bedste, det havde været siden 2011. Ikke alene havde jeg fået ret,  
jeg var sundere nu, end jeg var i 2012. De var overraskede og jeg var glad.  
 
Så tog de en CAT scan for at se, hvor henne og hvor stor lungeskaden nu var. 
Hvidhed på scanningen svarede til betændelse. De fortalte mig, at jo tykkere hvidheden, 
desto mere sandsynligt var det at vævet var beskadiget. Tidligere havde seks områder 
været mælkehvide. Pulmonologen sammenlignede hvert af de seks billeder med de 
tilsvarende mælkehvide områder fra året før. Han sagde "hmm ..." efter hver enkelt.  
Jeg kunne se, at han var overrasket - og mere end lidt forvirret.  
 
Hver gang han kiggede på den nuværende scan, var der intet. Det var lige så klart 
som nattehimlen.  Da han var færdig, så han på mig og spurgte: "hvad har du lavet?"  
Det var et mirakel. Der var ingen betændelse. Der var ingen beskadiget væv. 
 
Da CAT scaningen kom tilbage, græd jeg næsten. Jeg var så glad. Det var det bedst mulige 
resultat. Lægen var meget glad og overrasket. Ingen af os havde forventet dette resultat.  
 
 



 
Mit mest optimistiske skøn havde været, at helbredelsen/recovery ville tage mange år,  
hvis det overhovedet ville ske. Så det var overraskende, at det skete så hurtigt 
 – kun otte måneder.  
 
Jeg så nu min chance for at vise og forklare eksperterne, hvad jeg havde gjort. 
Jeg viste lægen min dagbog, hvor jeg havde skrevet alt ned om, hvad jeg havde gjort, 
da jeg gjorde det. Hvem jeg var mødtes med, og de resultater jeg havde registreret i mine 
daglige målinger. Dagbogen omfattede også mine opkald til naturopaten, besøgene hos 
akupunktøren, vejrtræknings træningen, kosttilskudene og så videre. 
Det hele var meget nøje beskrevet i dagbogen.  
 
Pulmonologen bladede overfladisk igennem den og sagde blot: "Ahh. Akupunktur.  
Ja, det kan hjælpe. Naturopati? Nej, det kan ikke noget." Jeg var stadig så glad. I det 
mindste ønskede jeg at være glad. Men der var en del af mig, der ønskede at konfrontere 
ham og sige: "Vent lige et øjeblik. Dette resultat er jo langt ud over alt, hvad du kunne 
have forventet. Er du i det mindste ikke nysgerrig efter at vide noget mere om, hvad jeg  
som den, der havde udsat mig for disse behandlinger, synes virkede – og ikke virkede? "  
 
Men jeg var så overvældet af de gode nyheder, at jeg ikke udfordrede ham. 
Der er en del af mig, der ønsker, at jeg havde sagt, "Hvordan forklarer du så det, 
du så i disse scanninger og test? I det mindste vær nysgerrig udover forundret."  
 
Jeg forstår ham desværre alt for godt. Han kommer fra en verden med grundige 
testninger, mange kvantitative målinger, mange forskellige sygehistorier og erfaringer. I 
den verden overvejer du ikke noget, medmindre du har et omfattende empirisk 
bevismateriale til at bakke det op. Min tilgang til min lungelidelse var stort set uden for 
den verden. Det synspunkt forstod jeg godt. Men jeg ville stadig sige: "Har du lagt mærke 
til at f. eks. denne Buteyko vejrtrækningsteknik er helt gratis? Hvorfor ønsker du ikke 
at prøve den af på nogle andre patienter, før du bare afviser den som unyttig ? "  
 
Den gode side af den forskellighed imellem os er at nu er min dagbog lagt ind på en fil i 
Mayo. Selvom jeg ikke kæmpede med ham, kom mine resultater og kommentarer ind i 
deres datasystem. Jeg var fuldstændig åben med, hvad jeg havde gjort. Hvorvidt den 
medicinske verden nogensinde vil acceptere mine erfaringer og måske afprøve dem på 
andre  patienter, det gav jeg dem en mulighed for. Jeg følte mig færdig/complete.  
 
Jeg havde tilbageholdt oplysninger, da jeg besluttede at tage denne vej oprindeligt. 
Jeg undveg min allergist og efterlod en note hos hans assistent. Så det var katartisk nok for 
mig at vide, at al min dokumentation nu er lagt ind på hans database.  Jeg behøvede ikke 
at underskrive det. Jeg behøvede dem ikke, til at godkende det. Jeg havde ikke brug for en 
medalje fra autoriteterne, som jeg altid havde haft brug for før. Lægen sagde at naturopati 
ikke virker. Jeg købte det ikke - ikke engang i et øjeblik. Hans modstand svækkede mig 
ikke på nogen måde. Det er trist for ham, hvis han ikke vil se på det, der virkede for mig 
men jeg vil ikke skjule det eller lade somom, det ikke er sandt. Derfor denne bog 
om mine erfaringer og forslag, så du og andre kan efterprøve det, jeg gjorde.  
 
 

FODNOTER  

¹ Måneden før havde jeg taget en række fysiologiske undersøgelser hos Dr. Jung. 
Alle testene var normale undtagen cholesterol-tallet, som var forhøjet fra 186 til 197. 
Så der, var der ikke noget nyt.  
 
 
 
 
 
 



 
Kapitel 10 . En antiklimax fejring: 
Jeg var blevet bekræftiget i, at jeg havde vundet over døden (i hvert fald midlertidigt, 
livet er impermanent/forbigående, varer ikke evigt, trods alt. Jeg var selvfølgelig meget 
glad, men det var også et antiklimax øjeblik. Vi holdt ikke en fest. For Kays mor døde den 
foregående måned. Det var helt fremme i bevidstheden og vejede tungt i vores tanker. 
 
En anden grund til at det var et antiklimax, var at min helbredelse/recovery 
havde været så gradvis. Det var ikke sådan, at jeg den ene dag var døende og  
den næste dag var jeg okay. Det var en lang, langsom, trinvis opstigning til der,  
hvor jeg var nu. Den store nyhed var blot en glædelig bekræftelse af, 
hvad jeg allerede følte.  
 
Ikke desto mindre var jeg spændt på at dele de gode nyheder med Dr. Daenell.  
Da jeg ringede til Dr. Daenell, var hun begejstret for, at helbreds testene var så gode.  
Jeg fortalte hende, hvordan pulmonologen havde sagt, at naturopati ikke gør noget godt. 
Hun sagde: "Ja. De plejer at tænke og føle på den måde. Det overrasker mig ikke." Hun 
blev ikke overrasket over den modstand og manglende nysgerrighed, jeg havde mødt. 
Hun har været behandler i den traditionelle medicinske verden længe nok til at blive 
skuffet igen og igen over sine kollegaers mangel på nysgerrighed og åbenhed overfor 
hendes naturopatiske verdensbillede og erfaringer. Jeg sagde: "Men nu er du også inde 
i deres database system. Din journal er derinde, sammen med mine test resultater." 
 
Det næste trin efter Mayo var en opfølgende ”utæt tarmtest” med Dr. Daenell.  
Sidste gang var min score lav (C-). Nu, efter at jeg i flere måneder havde fulgt hendes 
tarm-reparations-program, var tiden kommet til at se, om der var nogen forbedring.  
Denne gang fik jeg et A. Min tarm/gut var kommet sig igen 
og immunsystemet var blevet meget stærkere.  
 
To måneder senere mødte jeg Dr. Daenell personligt for første og eneste gang.  
Jeg fløj igennem Denver på vej hjem fra et bryllup i San Francisco. Hun ankom der 
efter en tur til Italien. Vi ville have et øjebliks overlap i lufthavnen til at mødes,  
før jeg skulle nå min forbindelsesflyvning hjem til Siox city.  
 
Jeg var spændt på at se denne person, der var blevet så vigtig for mig,  
og hvis stemme, jeg havde brugt mange timer sammen med over telefonen.  
Hendes fly var forsinket, og mit fly startede ombordstigningen.  
Det lod ikke til, at vi ville kunne møde hinanden.  
 
Rushing over, var hun i stand til at komme frem til min gate 
lige før jeg gik om bord.  Der var hun - mindre end jeg havde forventet,  
iført en mørk brun læderjakke, træt af at rejse i timevis, med tårer i øjnene. 
Denne kvinde, der stod foran mig ved gaten, havde hjulpet mig med ikke at dø. 
Hun havde givet mig et håb og nyttige forslag, da ingen andre havde kunnet det.  
 
Jeg blev overvældet med taknemmelighed og gav hende et stort kram. 
og fortalte hende, hvor meget jeg værdsatte hende. Jeg var så åben og taknemmelig,  
at det overraskede hende. Efter kun to minutter sammen, blev jeg kaldt ud til boarding. 
Jeg gav hende endnu et stort kram og ønskede hende en god tur hjem.  
 
Da jeg gik ud til flyet, havde jeg en følelse af sejr. "Vi gjorde det.  
Det virkede. JA - det virkede faktisk! "  
 
 
 
 
 



 
Epilog: 18 måneder senere  
Siden jeg fik de gode nyheder, kan nogle måske tro, at min kamp er forbi.  
Men som filmskaberen Orson Welles sagde: "Hvis du vil have en god afslutning  
a happy ending, afhænger det selvfølgelig af, hvor du vælger at stoppe din historie."  
 
Min historie er ikke overstået.  
Bronchiectasierne kan altid komme tilbage. 
Jeg er nødt til at være årvågen. At huske mit livs lavpunkt, gør mig mere opmærksom.  
Jeg vil aldrig tilbage til der, hvor jeg var, med lungerne fulde af slim og hvor jeg gisper 
efter hvert et åndedræt. Det motiverer mig til at blive ved med denne sunde livsstil. 
Jeg vil aldrig glemme, hvordan jeg vil ende med at have det, hvis jeg ikke gør det.  
 
Det er ikke sådan, at engang havde jeg bronchiectasis, så kom jeg over det og derefter 
behøver jeg ikke mere at bekymre mig om at få det igen. Jeg er stadig sårbar. Denne 
betingelse vil hænge over mit hoved for resten af mit liv. Jeg skal fortsat være forsigtig og 
fokuseret, dag for dag, på ikke at blive syg. Den nedadgående spiral er altid en mulighed. 
 
Jeg synes der er noget, som vi kan kalde for ”en sund paranoia”. Jeg kender det. 
Jeg er altid bekymret for mit immunsystem. Når jeg får det dårligt, er jeg meget hurtig nu 
til at komme i seng, sove og gøre noget for at genoprette mit immunitetsforsvar. Jeg venter 
ikke længere, indtil symptomerne bliver endnu værre, som jeg gjorde i mine yngre år.  
 
Jeg har stadig meget opmærksom på den oprindelige advarsel: "Pas på med at blive syg."  
Jeg vasker ofte mine hænder. Hvis jeg er i et overfyldt område, eller hvis folk rører ved 
ting, holder jeg mine hænder for mig selv og rører ikke ved det. Jeg forsøger at være klog 
når det handler om, ikke at tiltrække sygdomme.  
 
Jeg har en maske på, når jeg flyver. Som regel er jeg den eneste i flyet, der gør det.  
Jeg ser, hvordan folk ser undrende på mig. De må tænke: "Har han en smitsom sygdom?  
Kan han inficere mig? " Jeg kan ses som ”værende underlig”, men det generer mig ikke 
længere. Den person, jeg rejser med, siger måske: "Folk kigger så underligt på dig." 
Jeg:  ”ja, det er en mærkelig ting at gøre. Men pyt, jeg føler mig mere tryg på den måde.” 
Det kan få min ven til at føle sig utilpas, men jeg har det godt med at gøre det.  
 
Jeg vil ikke risikere at blive syg og måske dø, bare for at fremmede eller mine venner  
ikke skal føle sig utilpas. Jeg er ligeglad med, hvad andre mennesker tænker og om de har 
noget imod det. Jeg gør det, fordi det er rigtigt for mig. Jeg vil beskytte mit helbred for 
enhver pris, om de så kan lide det eller ej. 
 
Ved at jeg har helbredt mig selv, ser jeg min recovery/at jeg er kommet mig, som en 
bekræftelse/en validering af denne integrerede vej. Jeg sætter stor pris på mit helbred, 
min krop og mit liv. Jeg ikke bare ønsker, jeg er fast besluttet på at maksimere min krops 
evne til at helbrede sig selv gennem god ernæring, passende motion og en sund livsstil.  
 
Jeg er kommet til det punkt, hvor jeg har det bedre nu, end hvor jeg var, da jeg startede.  
Men det handler ikke om at komme tilbage til, hvor jeg startede. Jeg er nysgerrig efter  
at se, hvor langt jeg kan komme mht. at forbedre mit helbred og min glæde ved livet.  
 
Atten måneder efter at jeg have set Dr. Daenell i Denver lufthavn,  
følger jeg stadig protokollen, 8 punkts planen, selv om jeg ikke er lige så streng,  
som jeg var dengang. 
 
Jeg praktiserer stadig Buteyko vejrtrækning, imens jeg mediterer og konditræner.  
Meditation og Qigong er daglig praksis. Jeg bruger mindst 30 minutter hver dag på 
at meditere og starter min morgen med at lave Qigong. Hvis jeg har tid i weekenderne, 
mediterer jeg en time og bruger en halv time med Qigong. Jeg bruger stadig 30 minutter 
på konditions træning hver dag. Og jeg fortsætter med at forbedre mine løbstider. 
 
 



 
I år besluttede jeg at udfordre mig selv ved at prøve en 10 km på løbebåndet. ²  
Mit mål var at kunne løbe 10 kilometer på en time.  
 
Og vigtigere endnu, jeg ville bekræfte mig selv i  
at jeg nu godt kunne løbe så langt. Selv om jeg måtte gå fra løb til gang,  
ville jeg gennemføre det og klare 6.2 miles/10 kilometer. Utroligt nok var jeg  
i stand til at løbe hele vejen igennem, og jeg kunne bruge Buteyko vejrtrækningen 
i 63 minutter. Med et tempo på 10 minutter pr. Miles/1.609 meter 
er det den bedste tid, jeg har løbet i de sidste 10 år. 
 
Da jeg blev rask, begyndte Jade at begrænse hyppigheden af mine akupunktur besøg.  
Hun sagde, at jeg kun skulle komme tilbage, hvis og når jeg blev syg. Jeg havde ikke fået 
akupunktur i mere end seks måneder, fordi Jade fasede det ud, da jeg genvandt mit 
helbred. Hun sagde, at jeg skulle komme efter behov - og jeg har ikke mærket behovet.  
 
Min kost, diæt er blevet mere afslappet. Ja, jeg spiser ind imellem forbudt mad. Med måde 
har jeg spist pizza, sandwich og toast - og jeg nød det hver gang. Men disse øjeblikke er 
undtagelsen snarere end reglen. Jeg spiser langt mindre brød, end jeg gjorde før i tiden.  
 
Jeg har en evindelig kamp mht slik og søde sager. En del af mig ønsker ikke at være så 
disciplineret. Jeg vil gerne spise kager, tærter og småkager. Og her støtter det min 
beslutsomhed, at når jeg så giver efter for lysten og spiser disse søde ting og sager, at så 
reagerer min krop dårligt, og jeg føler mig ikke særlig godt tilpas bagefter 
 
Jeg drikker stadig store mængder vand.  
Og spiser en stadig stigende mængde plantebaseret kost.  
Jeg er blevet bedre til at spise friske grøntsager – og ikke kun de tørrede og frosne.  
Kay og jeg er medlemmer af CSA (Community Supported Agriculture), så hver uge  
får vi en kasse og nogle sække med, hvad der lokalt er sæsonnens grønsager.  
 
Jeg spiser stadig regelmæssigt fødevarer, der er fyldt med antioxidanter.  
Næsten hver dag spiser jeg blåbær, jordbær og blomkål, broccholi, rosenkål 
((Ebbe´s forslag: søg i Google på: cruciferous vegetables))  
 
Jeg gør det også stadig i smoothies fra tid til anden, men ikke konsekvent.  
Og jeg undgår stadig Jades "varme" fødevarer som oksekød, kylling og mejeriprodukter. 
Jeg spiser heller ikke særlig meget svinekød, selvom det er et såkladt "køligt" kød.  
Mit proteinindtag kommer hovedsagelig fra fisk, æg og ”whey protein shakes.” 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ebbe: En søgning i Google på ”whey protein shakes”, gav disse forslag: 
https://bodystore.dk/kosttilskud/drikke/proteindrik 
 
https://www.bodybuilding.com/content/50-best-protein-shake-and-smoothie-
recipes.html 
 
https://www.healthline.com/nutrition/whey-protein-101 
 
Kære læser. Har du nogle forslag til nogle gode ”whey protein shakes”? 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jeg fortager stadigvæk Næseskylning, men nu kun en gang om dagen 
i stedet for to gange. Og jeg har ikke forstøvet i måneder. Det blev også udfaset.  
Jeg regnede med at skulle bruge forstøveren for evigt, fordi min situation var så dårlig.  
men efter et stykke tid, behøvede jeg kun at gøre det een gang om dagen.  
Nu gør jeg det kun, når mucus/slimet blusser op, hvilket ikke er ofte 
 



 
Jeg tager stadig kosttilskud hver dag, 
men ikke så mange som dengang. Nu er det kun 12 kapsler dagligt.  
 
Af alt det jeg mistede dengang, tog det længst tid at få min energi tilbage. 
Dr. Daenell sagde, at det skyldes, at immunsystemet var så udtømt/depleted.  
Men langsomt har jeg fået mere energi. Jeg har nu kun brug for otte timers søvn 
for at blive genopladet. Jeg går sædvanligvis nu i seng kl. 22.00 
- ligesom jeg gjorde, før alt dette startede. (se note 3.) 
 
En normal arbejdsdag er nu fra kl. 8:30 til 17:00, og jeg har det fint når dagen er ovre. 
En gang imellem tager jeg et frokosthvil, hvis det er det jeg synes, jeg trænger til. 
 
Jeg føler mig mindre træt nu, hvilket betyder, at mit immunsystem er blevet sundere.  
Jeg har ikke været syg i et helt år. Den ene gang jeg fik en forkølelse, kom jeg mig hurtigt.  
 
Jeg puster stadig i vejrtræknings-måleren en gang imellem, men ikke hver dag. 
Den har været i 550 - 600 området i lang tid. Jeg har fået den op over 600 et par gange. 
Hvis den nogensinde kommer under 500, vil jeg overvåge det nøjere. 
Men det er ikke sket. 
 
Udtørringen af slimmet tog lang tid.  
Hvis jeg nu igen får slim, retter jeg mig proaktivt mod det.  
Jeg rydder op i min kost, får mere søvn og forstærker protokollen. 
Jeg plejede at have slim hele tiden. Jeg tænkte ikke to gange over det i 30 år. 
Ligesom snotteriet, blev jeg blind overfor slimmen. Det føltes jo som en normal del 
af hverdagen. Noget uundgåeligt, som bare var der. Nu er det væk.  
 
Jeg er også blevet mindre hvæsende i vejrtrækningen, end jeg plejede at være.  
Mine lunger og næse er blevet mere klare og fri for det der slim og snot.  
Jeg har det bedre, og min krop føles yngre, end før jeg blev syg. 
 
Som et biprodukt af min helbrelsesproces, har jeg næsten elimineret min astma, 
en "permanent tilstand", jeg har haft hele mit liv. Jeg kæmpede med ikke dø, og på  
en eller anden måde blev jeg af med noget, som jeg havde haft, selv da jeg var "sund".  
Denne oplevelse har ændret mig, og ikke bare fysisk. Det har påvirket mit liv. 
Jeg føler mig nu lettere, mindre knyttet til overfladiske ting og mere glad. 
 
Forud for min sygdom troede jeg, at jeg var rimelig afklaret med min dødelighed.  
Men uden denne sygdom tror jeg ikke, jeg ville have fundet ud af, hvor meget længere ud, 
jeg måtte gå. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne være gået så dybt ind i dette dødstema, 
uden at mærke intensiteten af min sygdom. Normalt ville jeg bare have skubbet det væk. 
På en eller anden måde ville jeg have flyttet min opmærksomhed væk fra dette 
ubehagelige emne. Jeg ville have spillet golf, læst i en bog eller set tv. Men at skulle sidde i 
en hel uge sammen med min forestående død i det Zen-kloster og ikke have nogen steder 
at gå væk på, tvang mig til søge en dybere forståelse. Det gjorde det meget Virkeligt.  
 
Efter at have mødt og accepteret min største frygt, tog jeg endelig mit liv i besiddelse.  
Jeg tog det fulde ansvar for mit fysiske, mentale og åndelige helbred. Det er op til mig. 
Jeg kan ikke forvente et mirakel eller at andre kan hjælpe mig ud af det, jeg sidder fast i.  
 
Denne kamp har forbedret min evne til at bevare netværk, søge hjælp, få støtte og være 
åben for verden omkring mig. Nu ser jeg hele verden som min potentielle støttestruktur. 
Jeg rækker ud og beder om hjælp og hvad jeg har brug for. I go and ask for ,what I need. 
 
Jeg tager ikke mit liv for givet længere.  
Det er ikke en selvfølgelighed at have det godt. 
Jeg er taknemmelig for hver dag, jeg føler mig sund og rask.  
 
 



 
Jeg ved godt, at jeg skal dø en dag 
Livet er impermanent, flygtigt og evigt foranderligt, 
trods alt. I bedste fald har jeg forsinket det uundgående, nemlig at jeg en dag dør. 
Men hvis jeg kan leve et mere tilfredsstillende og menneskeligt forbundet liv  
med dem, jeg holder af og som holder af mig, imens jeg stadig er her,  
så er mit liv værd at leve - og meget vundet for mig og for andre.  
 
Mit liv er blevet fuldstændig ændret af denne sygdom og min helbrelsesproces. 
Det eneste, der ikke har ændret sig, er min fødevare allergi. Fra tid til anden  
fortsætter jeg med at teste fødevarer for at se, om jeg stadig er allergisk.  
 
Kirsebær har altid generet mig. For nylig fik min søn nogle smukke Bing-kirsebær.  
Jeg ville prøve at smage sådan et. Jeg tog en lille bid. Der var en øjeblikkelig hævelse  
i min kæbe og hals. Og jeg følte en stor kvalme. Så det var det: Ingen kirsebær.  
Men oh well: I det mindste kan jeg trække vejret igen.  
 
 

FODNOTER  

¹ I min dagbog havde jeg skrevet "har deltaget i en begravelse  
uden at blive smittet med noget." Ja, jeg var lettet over, at jeg ikke blev syg.  
Det viser, hvordan jeg tænkte og hvor min opmærksomhed var.  

²  6,2 miles =  9.977 km 

³  Under min kamp for at overleve og blive  
sund og rask igen. havde mine dage en enorm klarhed.  
Jeg legede at jeg var en soldat med klare march ordrer. Jeg vidste,  
hvor jeg skulle hen, hvad jeg skulle gøre, og hvornår jeg skulle gøre det.  
 
Siden da har jeg slappet lidt mere af på mit hyperfokus på sundhed 
”Since then, I’ve lightened up on my hyper level of focus. There is a little more  
horsing around.” Der er lidt mere slendren omkring og tid til hyggesnak.  
Jeg når ikke bare det vigtigste først på mit arbejde, og går så hjem.  
 
Selvom jeg elsker mit nye liv, savner jeg denne klarhed. Denne enkelthed. 
Alt er nu friere, men med mindre retning og eentydighed, end da jeg var syg.  
 
Selv under de værste perioder af min sygdom 
er min investor virksomhed ikke bare blevet vedligeholdt. Det vi lavede  
fortsatte med at vokse. Da støvet havde lagt sig, var det faktisk et rekordår.  
Mit kontorsteam havde hjulpet mig utrolig meget med at opnå dette.  
Jeg maksimerede min begrænsede tid med mit stærke fokus,  
men jeg kunne ikke have gjort det, uden dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 11.  Efterskrift: Refleksioner på rejsen:  
Undskyld ikke, hvis nogle siger at du nu er blevet lige vel meget selvoptaget, 
imens du er syg. Det er desværre sandt, men nødvendigt. Det var afgørende for mig 
på et tidspunkt i denne proces. Sig: ”Ja, det handlede kun om mig nu, fordi 
det (desværre) må være sådan. Jeg har ganske enkelt ikke overskud til 
at interessere mig for andre. Sådan er det, at være meget syg.” 
 
Og jeg tilstår også gerne: Jeg nød det. I det mindste gjorde en del af mig. 
Der er en del af mig, der altid har elsket at være centrum for opmærksomhed.  
At være syg er en nem måde at opnå dette på. Der er en usagt social tilladelse til at ”alt 
kun handlede om mig og min sygdom”, når man er syg - uden at det er et problem. Ved at 
været blevet sund igen, havde jeg mistet denne perfekte undskyldning for ikke at gøre 
noget for andre, som jeg ikke ønskede at gøre. Nu kan jeg ikke mere være centrum for 
opmærksomheden hele tiden.  Og det er nok for det bedste.  
 
Nu hvor jeg er sundere, udvider jeg mit verdensbillede til at inkludere andre igen.  
Jeg vil være til tjeneste for verden. Mit fokus er skiftet fra mig og min sygdom til andre der 
er syge på deres måde. Jeg er taknemmelig for al den støtte, visdom og gode ønsker, jeg 
fik fra andre i mine mørkeste timer. Nu vil jeg godt hjælpe andre mennesker, der er på det 
mørke sted, som jeg undslap fra. Jeg vil gerne dele ud af, hvad der har fungeret for mig,  
hvem der end har brug for min viden, erfaring og hjælp.  
 
Siden jeg har genvundet mit helbred, har jeg snakket med en hel del mennesker, der har 
respiratoriske lunge problemer. Når jeg fortæller dem min historie, giver de mig deres 
historier om deres kære lungers nedbrydning. Respiratoriske problemer, som KOL/COPD 
og emfysem, er almindelige og bliver mere almindelige med den luftforurening, vi har.  
 
Jeg vil have at de mange mennesker, der lider, ved, hvad jeg har lært og hvad der er 
muligt. Med bogen slår jeg på trommen og prøver at få bragt mere opmærksomhed frem 
til denne alt for ukendte lungelidelse: Brochiektasis – og give et håb om helbredelse. 
 
Om at være en god medrejsende: 
((Ebbe: Jeg oversætter Daniels ord: ”steward”= tjener, med ordet ”medrejsende”. 
Fordi jeg ikke har den samme mening med dette religiøst ladede ord, som ham 
og jeg tror de fleste danskere, bedre kan forholde sig til ordet: medrejsende, 
end til ”steward”, der betyder tjener. Se mere om dette, hvis du gider, her: 
 https://www.openbible.info/topics/being_a_good_steward. )) 
 
Gennem min rejse ind i og ud af min sygdom tog jeg gradvist mere og mere ansvar for 
min egen helbredelse og viden om, hvad der kunne hjælpe mig og hvad der hjalp mig. 
Ved at dele den erfaring med dig, tager jeg et stort medansvar for at gøre det rigtige.  
Jeg vil ærligt og så redeligt jeg kan, med integritet dele det, jeg har lært med dig. 
Det er i den ånd, jeg har skrevet denne bog om min vej frem til at blive rask. 
 
Mennesker, der lider, er i en meget sårbar situation og position. Jeg ønsker ikke at være en 
humbug kvaksalver, en slangeolie sælger. Jeg ønsker at foreslå dig en bred vifte af 
muligheder - uden at give dig ubegrundede løfter om sikre eller usikre resultater. 
Underliggende i denne proces er min store usikkerhed om, hvilke af behandlingerne eller 
hvad i min praksis, der gjorde hvad. Jeg har gennemført et omfattende program og haft et 
godt resultat, men jeg ved ikke helt præcist, hvilke variabler og hvad der sådan helt 
konkret og præcist, var vigtigst, og hvilke der ikke var. Jeg kan ikke pege på nogle 
specifikke årsager og resultater.  Jeg har kun hele pakken, som jeg tog på een gang.  
 
For eksempel tog jeg de fleste kosttilskud på en gang. Det er værd at bemærke, at dette gør 
det umuligt at sige noget om, hvilke af dem, der gav hvilke resultat eller at trække 
generelle konklusioner og råd ud af det, jeg gjorde. Der var ingen kontrolgruppe og ingen 
forsøgsperioder. Jeg tog alle disse mange piller og pulver på én gang. For eksempel var 
der ikke en dag, hvor jeg tog Detox Essentials, men ikke tog D-vitamin, hvilket gør 
at det er umuligt at sige noget om, om de hver især måske gør en forskel. 
 



Jeg hævder derfor ikke, at du,  
hvis du gør som jeg gjorde, vil opnå de samme resultater. ¹ 
Jeg har muligvis haft en mild form af sygdommen. Min krop kan reagere på ting, som din 
ikke gør. Nogle faktorer, der er nævnt her, har muligvis ikke haft nogen som helst 
virkning. Jeg ved det ikke. Der er ingen kontrolgruppe til mit liv. Måske var det en 
tilfældighed, at jeg blev rask. Men det tror jeg ikke. Nogle dele kan have været uvirksom. 
Men jeg kunne mærke forskellen direkte med føde indtagelsen og med næse skylningen.  
 
Jeg ønsker ikke at give dig indtryk af, at "jeg ved, hvad der vil virke godt for dig."  
Mit mål er ikke at fortælle dig, hvad du skal gøre. Den dybere sandhed, jeg ønsker at 
formidle, er: Du skal lave din egen plan og træffe dine egne valg. Jeg fortæller simpelthen, hvad 
der har fungeret for mig og hvad jeg har lært. Gør med det, hvad der giver mening for dig. 
Denne bog er en opmuntring til, at du tør gå din egen vej - ikke at du følger min vej.  
I det konventionelle medicinske system fik jeg fortalt, at der kun er een vej.  
(”Undgå at blive syg – og brug pencillin dagligt for at forebygge det.) 
Det ved jeg ikke passer. 
 
Her er, hvad jeg ønsker, du skal vide: 
Her er, hvad jeg vil sige til dig, der lider af bronchiectasis 
eller en anden respiratorisk sygdom, hvis jeg skal sige det helt kort:  
 
1. Tag 100% selv ansvar for at passe på dit eget helbred. 
En af mine nøgleværdier har altid været, at jeg er 100% ansvarlig for mit liv.  
Jeg ønsker ikke at bebrejde andre for mine ulykker eller leve af undskyldninger.  
Alligevel levede jeg ikke sådan i praksis. Jeg levede ikke op til mit eget værdisystem.  
Der er en del af mig, der synes, det var meget synd for mig og følte selvmedlidenhed. 
Det er også meget nemmere bare at læne sig tilbage, ligge ned og være et passiv offer, 
snarere end mere aktivt at gøre, alt hvad jeg kan, for at læse om og rette op på tingene.  
 
Dengang, da jeg havde fuld tiltro og tillid til lægerne, var der en luksus i dette:  
Jeg behøvede ikke at tænke dybere eller meget over min krop og hvad der var brug for. 
Jeg havde lagt hele ansvaret for mit helbred over på mine læger. Jeg havde ikke taget 
ansvar for f. eks at tage mig tid til daglig motion, at få tilstrækkelig søvn, at være mere 
omhyggelig med, hvad jeg spiste, opdage hvad jeg kunne tåle og ikke kunne tåle  
og lægge mærke til, hvordan min krop reagerede på diverse stimuli.  
 
Jeg var ikke opmærksom på min andel af, hvor sund og rask jeg var. Lægerne havde 
al informationen om min krop og mit helbred. Jeg dukkede bare op og lod dem undersøge 
mig. De så og fortolkede tallene og fortalte mig, om jeg var i god form eller ej. Men i dag 
har vi alle brug for at være vores egen medicinske concierge/rådgiver, så at sige, 
og i det mindste at være med-ansvarlig for vores egen sundhed. 
 
2. Din krop kan helbrede sig selv. Og du kan gøre noget, der fremmer et sundt miljø 
og styrke en livsstil, der hjælper kroppen med at gøre sit bedste - og det modsatte. 
 
3. Overvej at bruge min 8 punkts plan, min protokol, medicin og teknikker. 
Disse er overkommelige og potentielt måske gavnlige for dig. Hvis du lider af 
åndedrætsbesvær, vil jeg opfordre dig til at prøve et, nogle få eller alle disse ting. Jeg var 
overrasket over, at nogle af disse teknikker er gratis/billige og nemme at gøre, som f.eks. 
Buteyko-vejrtrækningen, og alligevel havde jeg aldrig hørt om det. Jeg har læst meget om 
astma, men det og andre forslag, stod der ikke noget om. Alle disse nye muligheder 
var usynlige for mig. Jeg håber at have gjort dem synlige for dig via denne bog. 
 
4. Tilrettelæg selv din egen personlige strategi, så den passer til dig. 
Jeg opfordrer dig til at gå din egen vej og ikke bare følge min. Se på din situation,  
som virkelig unik. Find ud af, hvad der virker for dig. Og gør så det, der skal gøres. 
 
Jeg elsker brød, men jeg var nødt til at gøre det, der fungerede for mig. Og brød fungerede 
ikke for mig. Hvis brød virker for dig, er du heldigt. Så er du syg, vær opmærksom på, 
hvad der virker  - og hvad der ikke virker for dig. 



 
5. Meditere, lær at bevare roen og bliv derved mere klar i dine tanker. 
En stor del af min succes er et biprodukt af klarhed. Victor Rothschild sagde engang:  
"Vær både forsigtig og modig." Det betyder at du skal være omhyggelig med din plan 
og derpå modig nok til at udføre den. Det er netop hvad der skete her. Klarhed i tanken 
og i, hvad det helt konkret er, jeg skal gøre, det fremmer dristighed og modet for mig.  
 
Jeg satte stor pris på den klarhed, som lægerne i Mayo gav mig: "Du er alene.  
Hvad vi kan gøre, har vi gjort. Hvis du har brug for mere, skal du selv finde ud af det." 
Det var en gave at få denne klare besked, uden omsvøb og bortforklaringer. Da jeg fik 
diagnosen bronchiectasis, snurrede alt rundt inde mig i forvirring og jeg gik i benægtelse. 
Jeg havde ingen planer. Jeg følte mig fortabt og spekulerede bange og kaotisk på: 
"Hvad skal jeg dog gøre?" … uden reelt at søge efter svar. 
 
De 7 dages Zen-tilbagetrækning reducerede denne forvirring og de mange bange tanker.  
For det første fik jeg klarhed over en ny holdning til, hvordan jeg nu skulle nærme mig mit 
liv på en bedre måde. Så blev jeg klar over den medicinske concierge-tilgang. Og så blev 
jeg klar over, hvem jeg skulle lytte til og høre på. Jeg fik nogle klare ideer fra dem. Jeg 
integrerede/samlede alt i en klar tilgang. Som jeg så fulgte som en 8 punkts tjekliste. 
Derefter var det klart, hvad jeg skulle gøre - og hvad det næste jeg skulle gøre.  
 
Meget af den følelsesmæssige omvæltning, der kunne have forstyrret hele processen, 
var allerede bearbejdet på mit Zen retreat. Ved at sørge dybt over det, jeg dengang troede 
at jeg havde mistet, var jeg mere fri til at åbne mig for det nye eventyr mod en helbredelse, 
som jeg med stor klarhed og beslutsomhed, derpå kastede mig ud i. 
 
6. Sæt dig nogle helt konkrete mål/ set intentions. 
At jeg søgte og stræbte efter "en fuldstændig gendannelse af mine lunger" var vigtigere 
end jeg dengang anede. Det mål, den hensigt gjorde at jeg samlede et dygtigt hold til 
at støtte og hjælpe mig med at udvikle en konkret plan. Og det var udførelsen 
af denne plan, der reddede mig. Jeg er forbløffet over, hvordan dette dristige,  
men enkle stræbemål, virkede styrkende og godt for mig. 
 
7. Gør det kedeligt.  
En af min fars foretrukne maximer i investering var "vanilje er en temmelig god smag." 
Jeg gjorde min plan kedelig ved at tage en stor del af dramaet ud af det. Jeg undersøgte 
og mødtes med alvorlige seriøse eksperter for at lave min plan. Uden protokollen  
have der været meget mere angst og usikkerhed og det havde gjort det sværere 
at holde fast i det, som jeg skulle gøre hver dag, efter et fast skema. 
 
Succesen var forbundet med, hvor kedeligt det var. Hvis det havde været spændende 
og hvis jeg havde eksperimenteret med nye eller virkelig risikable teknikker og stoffer,  
ville det ikke have virket så godt. 
 
8. Hvis et forslag har en høj potentiel fordel, 
lave omkostninger og ingen potentiel skadevirkning, prøv det.  
Jeg ved ikke, om akupunktur overhovedet havde nogen virkning.  
Jeg kunne ikke rigtig se resultaterne, men jeg så heller ikke nogen skadevirkning. 
Åndedrætsmetoden har heller ikke nogen troværdighed i den konventionelle medicin  
Men det er gratis og harmløst, så jeg synes, at alle med vejrtrækningsproblemer 
bør overveje at prøve det selv. Hvis det ikke virker, er der ingen omkostninger  
eller risiko. Men hvis det virker, kan fordelene være betydelige. 
 
9. Opret et troværdigt system, så du undgår alt for meget tvivl.  
(på engelsk: Create a trustworthy system, so you can act without doubt). 
I tilbageblikket eliminerede jeg mange døde ender ved først at opbygge mit hold. 
Jeg valgte kilder af høj kvalitet og modtog derfor også anbefalinger af høj kvalitet. 
Jeg lærte troværdige teknikker fra troværdige kilder. På grund af dette var  
de teknikker, jeg prøvede, mere tilbøjelige til at blive succesfulde.  
 



 
Det var klart fra begyndelsen. Der var ikke famle fumle forsøg og fejltagelser. 
Vi lavede planen sammen, og jeg valgte at stole på planen. Derefter var det bare  
et spørgsmål om at implementere, dvs. gennemføre det i praksis, dvs. at gøre det. 
 
Når jeg først havde hyret en ekspert og jeg troede på forslaget, argumenterne og 
processen, fokuserede jeg kun på at køre programmet. Nogle ting havde ikke en 
øjeblikkelig virkning. Med nogle ting tog det måneder, før jeg så en forskel. Men jeg 
betvivlede ikke konstant planen eller opsøgte andre behandlere, se note 2/. Jeg målte 
fremskridtene undervejs. Når programmet var igang, var jeg bare en soldat, der adlød de 
ordrer, som jeg havde givet mig selv. Tvivlen fik ikke lov til at stoppe mig. 
 
10. Jeg gør stadig alt alt for meget. 
Mine grundlæggende fejl er der stadig, men de er mindre nu. Jeg overdriver f. eks. stadig.  
Jeg tænder begejstret på muligheder. Jeg skriver bøger, driver en virksomhed, tager på 
Zen retreats og ... Hvem planlægger alt dette? Mig. Selv det ”at passe bedre på mig 
selv.”.Jeg forsøger stadig at få tid til det hele. Det vil dræbe mig en dag, hvis den 
tilbøjelighed bliver ført helt ud i ekstremerne. Men lad os være ærlige, min overdrivelse er 
også det, der frelste mig. Min plan havde et vist element af overdrivelse. Der var ikke 
noget, som jeg gjorde halvt. Halve indsatser og halve løsninger ville ikke have ført mig 
frem til det, jeg opnåede.  
 
11. Selv på en god rejse, er en succes ikke uundgåelig.  
Da jeg startede, følte jeg ikke at min rejse var heroisk. Jeg følte mig bare desperat. 
At det bliver en succes, er aldrig sikkert. Filosofen Søren Kierkegaard sagde engang:  
"Livet forstås baglæns, men må leves forlæns” Ikke alle rejser afsluttes med succes.  
 
Der var ingen garanti for, at det, jeg gjorde og ikke gjorde, ville give en god effekt.  
Jeg kunne have gjort alle disse ting og blive ved med at være syg. Jeg ved ikke, hvordan 
jeg så ville have håndteret det … Så indse, at din fortvivlelse, din angst og din tvivl er 
en del af processen, og ikke et tegn /an indicator på din fremtidige succes /fiasko. 
 
12. Forvent ikke mirakler  
eller at du får succes, blot fordi en ny morgen vækker dig.  
Selvom der i løbet af rejsen skete en enorm, ja dramatisk ændring, skete det gradvist.  
Ingen dage var dramatisk set, anderledes end dagen før. Selv Mayo nyhederne var  
ikke dramatiske. Det, der skete, var en fortløbende og gradvis forbedring,  
der byggede videre på de fremskridt, som allerede var gjort.  
 
Der er en sølvkugle-mentalitet derude: "Hvis jeg tager denne ene ting, så bliver alt bedre.  
Spis denne mad, og alle dine problemer vil blive løst. Tag denne en urt og alt vil blive 
renset og ryddet op." En holistisk tilgang synes langt mere intelligent og realistisk for mig.  
 
Sølvkugle-mentaliteten går glip af at se muligheder. Hvis du ændrer lidt her og der, 
og åbner op for en mere organisk tilgang, kan kroppen helbrede sig selv. Du er på et 
forkert spor, hvis du fokuserer på, kun at gøre kun én ting og så magisk håber på, at alt 
bliver anderledes.  
 
Se på hele billedet, se alle mulighederne og vælg derefter. Jo bedre kan du da udvikle  
en livsstil, som støtter og fremmer din krops evne til  at helbrede sig selv 
og desto mindre vil du sandsynligvis lide af visse sygdomme. 
 
13. Western medicin er ikke skurken.  
Nogle vil se vores vestlige medicinske tradition som skurken, der blev besejret 
i denne historie. Men sådan er det ikke. Moralen er ikke "glem den vestlige medicin."  
Skurke har en ond hensigt. Jeg ser ikke noget ondsindet ved det traditionelle læge system. 
Allergisten gjorde ikke noget forkert. Det er i mine øjne systemet, der er fejlbehæftet.  
I det konventionelle system kan de selvfølgelig kun tænke på konventionelle måder.  
De er afskåret fra at se eventuelle andre muligheder, der falder uden for det kendte.  
 



 
Skurken var i højere grad min egen blindhed,  
min skygge, min selvopgivelse, der ikke tog 100% ansvar for mit liv. 
Jeg havde ladet det konventionelle medicinske system overtage ansvaret 
for mit helbred og jeg troede blindt på, at det havde alle svarene - og kuren.  
Tanken om "at hvad som helst det traditionelle medicinske system siger,  
det er, hvad jeg skal gøre" – det er den indstilling, der måtte revideres.  
 
Så mit råd er:  
Brug først vores traditionelle vestlige medicin og lægerne 
i den udstrækning, som det tjener dig. Og når de har nået grænsen for, 
hvad de kan, så sid dig ikke på dine hænder, men søg andre muligheder.  
 
Det traditionelle system var nået så langt det kunne mht min tilstand.  
Jeg er taknemmelig for, at det gavnede og gavner mig så meget, som det gør.  
 
Jeg bruger stadig konventionel/ almindelig anerkendt medicin. 
Sammen med mit første glas vand om morgenen, tager jeg stadig 
hver dag Omaprazol imod mavesyre. Jeg har en sur reflux, og det virker,  
så det holder jeg fast ved. Og jeg tager stadig Ventolin imod astmaen  
og andre bronkospasmer, hvis og når det er nødvendigt.  
 
Og også den mere konventionelle medicin og de traditionsbundne læger 
bruger mere og mere af den integrerede tilgang. Mayo har nu et akupunktur kontor.  
Men jeg ved ikke, om nebulizing, som var et sådant hjem, der løber for mig, nogensinde 
vil blive testet af den medicinske virksomhed.  
 
 
Uanset hvad, det er din krop. 
Og uanset om du tager ansvar eller bedre vare på dig selv, 
så er det i sidste instans dig, det går ud over - eller lykkes for. 
 
Så … vent ikke på, at lægerne finder ud, hvad der virker for dig. 
Internettet og Goggle har åbnet op for at du selv kan søge efter 
andre måder at se din lidelse på og behandle det, som du lider af. 
Der er mange flere uprøvede muligheder rundt om i verden 
end du, jeg og lægerne er klar over i dag. 
 

FODNOTER  

¹ Både min bror og forfatteren, der skrev anticancerbogen, døde af kræft, 
imens de var på denne anticancer diet. Suzanne Friedman, zenpræsten 
med lungekræft døde også. Så der er enorm meget, vi stadig ikke ved. 
 

² Dette har en parallel til min job og karriere som investor.  
Når du først har valgt at satse på en aktie eller en investeringsstrategi,  
sælger du heller ikke ud af aktierne, blot fordi de svinger op og ned, 
men holder fast i din langtidsplan og stoler på den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



bilag:  
 

Min Daglige Checkliste: 
 

• __ drik 2 liter vand / 64 oz  

• __ spis 5 portioner frugt og grøntsager  

• __ mindst 30 minutter kardio/konditions træning  
 

• __  i stedet for 3, spis 5 – 7 måltider hver dag.  

• __ Morgenmad - frugt/ protein/ vand  

• __ Snacks efter behov - protein shake/ vand  

• __ Frokost - grønsager/ protein/ vand  

• __ Snacks - protein shake/ vand  

• __ Middag – grønsager og fisk/ protein/ vand  
 

• __ 12 timers søvn (8 timer minimum)  
 

• __ Kost tilskud om morgen.  

• __ Kost tilskud om aftenen. 

• __ Næse skylning (morgen)  

• __ Næse skylning (aften)  
 

• __ Mål åndedrættet/ Breath flow meter  

• __ indånde forstøvet medicin (morgen)  

• __ indånde forstøvet medicin (aften) 
 
====================================== 
 
Ebbe´s PS. 
Hvis du vil læse denne gode bog på originalsproget, engelsk, se 
 
http://www.danielpecaut.com/free-bronchiectasis-book 

 
+ se:  
http://psykoweb.dk/bronkiektasi/personlige-historier.htm 
 
+ Dansk Facebook gruppe - til dig, der har diagnosen: Bronchiektasi 
 
https://www.facebook.com/groups/1599833286992269/about/ 

 
+ fra USA, se: https://bronchiectasisnewstoday.com 
 
+ https://www.bronchiectasisandntminitiative.org 
 



 
20. April 2019. 
Med tilladelse fra Daniel Pecaut, se email nedenfor, 
har jeg oversat og ”fordansket” + uddybet med diverse link, 
der uddyber den kur eller ord, der bruges. Kan overspringes. 
Forslag til forbedringer og nyttige link, er meget velkomne. 
 
Cand.psych. Ebbe Scheel Krüger 
ebbe@psykoweb.dk 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ebbe, 
Thanks for sending me your Danish translation. 
You got that done so fast! 
The links look fine. 
  
Thanks also for Else Marie’s heartwarming note. 
Hope the trip to Egypt goes well! 
  
Reducing mucus thoughts: 
Nutrition – plant-based diet helps.  Avoid dairy for sure. 
 
Experiment - Try removing a food from your diet and then 
bring it back slowly – notice what effects it has on you. 
 
(If you’re like me, some foods I love too much to let go, 
but I can eat them less often or manage when I eat them better.) 
 
Drink lots of water – that will dilute the mucus. 
Lemon or lime in the water breaks up mucus as well,  
according to my Chinese medicine doctor. 
 
Cardio – so pleased to hear you are walking every day!  
If it works for you, walk fast enough to sweat. 
 
Oil of Oregano – I add a drop to my morning glass of water 
– supposed to support your immune system. 
  
That’s what comes to mind just now. 
  
So pleased to know the book is helping you and others. 
Thanks, 
  
Daniel S. Pecaut 
401 Douglas Street Suite 415 
Sioux City, IA 51101 
 
 


