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i sin helhed
Sygdom er udtryk for ubalancer imellem forskellige

strukturer i kroppen, og behandlingen af dem skal derfor

ske holistisk. Denne indfaldsvinkel er valgt i en bog om

kræft, som Niels Peter Agger anmelder.
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�������� Af Niels Peter Agger

van Hauen-
Drucker er henholdsvis læge og kli-
nisk økolog, og de har sammen skre-
vet bogen ”Kræft − videnskab, hel-
bredelse & bevidsthed”, som udkom
sidste år. Her fremlægger de resulta-
tet af 25 års arbejde med at udvikle en
alternativ, holistisk behandlingsmo-
del − Gefion Screenings Modellen −
som de bl.a. anvender i behandling af
kræftpatienter.

Bogen er spændende, ved at forfat-
terne gør meget ud af at forklare de-
res sygdomsteori, dvs. deres opfattel-
se af, hvorfor folk i stigende grad får
kræft. Denne er utrolig bredspektret
og rummer alt fra miljøfaktorer, mil-
jøgifte, elektromagnetisk påvirkning,
jordstråler, tungmetaller, amalgam,
allergi, svampeinfektioner, kostvaner,
vaccinationsskader, immunforsvarets
funktion, antioxidant-systemet, og til
psykiske og spirituelle forhold og ge-
nerelle livsstilsfaktorer.

Deres teori om, hvorledes de forstår
mennesket, er udtryk for samme holi-
stiske opfattelse. De tager udgangs-
punkt i ’sindkroppen’, som består af

syv auralag eller energifelter, der er
forbundet med kroppens syv større
energicentre − chakrasystemet − og
som rummer det totale Selv, der ofte
står i modsætning til det overkontrol-
lerende ego og den begrænsede be-
vidsthed.

Et bredt spektrum
Sygdom er udtryk for forstyrrelser i
balancerne imellem disse forskellige
strukturer, og i forsøget på at genop-
rette den optimale ligevægt benytter
de sig af kostændringer, homøopati,
kinesiologi, kvantefysikken, yin- og
yang-balancen, Einsteins energifor-
mularer, visualisering, meditation,
urtemedicin, elektromagnetisk terapi,
dialogterapi, positiv tænkning samt
gedigen medicinsk og biofysiologisk
viden.

Behandlingen fastlægges ud fra Ge-
fion Screening Modellen, hvor patien-
terne undersøges ud fra ti forskellige
niveauer, som dækker strukturelle,
biokemiske og fysiske, energimæssi-
ge, psykosociale og økologiske samt
spirituelle områder.

Kræft

Ole og Suzette
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I bogen fremlægges en række be-
handlingsforløb med forskellige
kræftpatienter, hvorigennem oven-
nævnte sygdomsteori og behandling-
stiltag bliver konkretiseret og kom-
mer ned på jorden. Disse behand-
lingsforløb er nuanceret fremlagt i
den forstand, at nogle af patienterne
bliver helbredt for deres sygdom, me-
dens andre dør − men måske på en
mere velforberedt og accepterende
måde, end hvis de ikke havde invol-
veret sig i alternativ behandling.

I bogen er der henvisninger til det
traditionelle kræftbehandlingssystem
og dettes opfattelse af sygdom og be-
handling − og også en løbende kritik
af dette. Men kritikken kammer intet-
steds over i mere hadefulde angreb.
Det er to verdener, der rulles op.

Tung kost
Man kan være uenig eller enig med
den holistiske model. Men efter endt
læsning står man klart tilbage med et
billede af, at kræftudvikling (ud fra
bogens opfattelse) kan skyldes utrolig
mange faktorer, og at man, når man
arbejder på at helbrede sin kræftsyg-
dom eller holde den i skak, da har
mange veje at gå.

Bogen er lang, hele 622 sider, og
den svinger fra indviklet biokemi til
let læselige patienthistorier. En af mi-
ne kræftpatienter brugte en halv time
til at se den igennem, og da han afle-
verede den, var hans kommentar:
”Puha, hvis det er så indviklet at være
kræftsyg, så vil jeg søreme se at blive
hurtig rask.”
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