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Følgebrev til SOS-pjece

Kære naturterapeuter, landsforeninger og terapeutforeninger m.v. med interesse for naturmedicin
samt alle andre grupperinger med interesse i at få lovliggjort naturmedicin og naturbehandlinger
i Danmark.
SOS-pjece med natursundhedsopråb til den danske befolkning.
Tiden går, og kun langsomt skrider det fremad for naturmedicinen og naturbehandlingerne i
Danmark. Derfor har FOREBYGGELSES- OG PATIENTRÅDET, FPR, i samarbejde med
Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft, LFK, udarbejdet et udkast til en SOS-natursundhedspjece, som det vil være utroligt dejligt, hvis I har lyst til at være med til at fremlægge for
befolkningen og politikerne.
Er der noget i vedlagte pjece, som I har lyst til at forbedre, tilføje eller ændre så giv venligst Lars
Mikkelsen besked pr. mail.
Ser vi på udviklingen på naturmedicinområdet de sidste 25 år, så har fremskridtene ikke været
fantastiske, snarere tværtimod, med alle de begrænsninger, som EU har underkastet Danmark og
andre medlemslande.
Selvfølgelig har der været gjort mange forsøg på at få naturmedicin og naturbehandlinger
godkendt via forskellige sammenslutninger på naturmedicinområdet.
Lidt historie fra naturmedicinfronten
Før DANAS blev stiftet var der en sammenkomst i Hellerup, hvor de store kanoner på
naturmedicin- og naturterapeutområdet var repræsenteret. Man kunne imidlertid ikke nå til
enighed, og det hele faldt til jorden. DANAS startede stort, men faldt uheldigvis fra hinanden.
Sundhedsrådet og LNS, Landsorganisationen NaturSundhedsrådet, har hver især arbejdet på at
placere naturmedicin og naturterapi på hylden, hvor det rettelig hører til, men hverken
sundhedssystemet, politikerne eller pressen har kunnet løsrive sig fra medicinindustriens lange
arm, og derfor kommer vi ingen vegne.
De enkelte terapeutforeninger har også kæmpet bravt for at få godkendt deres behandlingsform,
men det har ikke været tilstrækkeligt. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling
og det nu nedlagte ViFAB i Århus er og var intet mindre end sutteklude for at holde den
komplementære, alternative behandlingsbranche i ro, så længe det nu kunne lade sig gøre. Det
har ikke rigtig ført os nærmere målet, som er demokrati på sundhedsområdet.
Betingelserne bør være ens, om man vælger bevirkningsgivende, syntetisk behandling eller
naturbehandling og naturmedicin.
FPR forslog allerede i 2004 i et 3-siders oplæg, at befolkningen burde kunne vælge naturmedicin
eller syntetisk medicin på lige betingelser. Lars Løkke Rasmussen ignorerede oplægget, som var
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foreslået til at træde i kraft ved overgangen til de nye regioner i 2007. Som det tydeligt fremgår
af SOS-pjecen, er det meget billigere at anvende naturmedicin, men det ved I jo alt sammen.
Et har vi dog opnået, idet FPR sammen med MAY-DAY fik SKAT til at fjerne den ulovlige
moms på naturbehandling. Lidt senere fjernede Lars Løkke Rasmussen, efter forslag fra FPR,
supervisionen mellem læger og akupunktører.
Hvordan finder vi støtte til pjesen?
Er der nogen, som har lyst til at deltage økonomisk til fremstilling af SOS-pjecen, så sig endelig
til. Det er vores agt at høre naturmedicinfirmaerne, om de har lyst til at støtte sagen.
Hvis de interesserede landsforeninger og terapeutgrupper hver donerer nogle få tusinde kroner til
sagen, kan der fremstilles mange pjecer.
Den dygtige tegner Grethe Gravengaard Christiansen fra Havnsø har lovet gratis at fremstille
nogle velegnede tegninger til pjecen. Hun donerede også smukke tegninger til leverrensningspjecen, som LFK stadig har et oplag af.
De fonde, man normalt søger midler hos, ønsker nok ikke at støtte SOS-pjecen, da der er for
mange sandfærdige og afslørende passager i den.
LFK søgte i 2012 midler til fremstilling af pjecen: LEV-LÆNGERE – Gør kur til din lever, men
hverken Sundhedsministeriet eller 8 af de store fonde ønskede at støtte sagen.
Leverpjecen beskriver Andreas Moritz’ leverrensning, som er billig, nem og fuldstændig
bivirkningsfri og smertefri. Mindst 1000 danskere har allerede med succes renset deres lever.
Ikke sjældent kommer der ved første rensning ca. 250 klumper ud af lever, galdeblære og
galdegange.
Det vil være helt fantastisk, hvis I kunne få lyst til at svare på nærværende vigtige opråb i løbet
af en måneds tid til halvanden – selvfølgelig også gerne før.
De kærligste hilsener
Lars Mikkelsen og Louis Montana.
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