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Elefanten
Tre blinda män rör vid olika delar av en elefant och drar väldigt olika 
slutsatser. 

• Den förste rör vid beten och säger att den är ett spjut, 
• den andre rör vid bröstkorgen och säger att den är en vägg, 
• Och den tredje blinda mannen rör vid svansen och säger att 

den är en orm. 
Poängen är att beroende på perspektiv och synvinkel kan saker 
tolkas på många, väldigt olika sätt..



Normalviktig

Överviktig

Underviktig
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Du kan banta med 
gelehallon !

Ät allt men inte 
alltid !

Hjärnan måste ha 
socker !

Kolhydratladda om 
du tränar !

OSV … 



Akta dig för …
Rött kött

Smör (mättat fett)
Salt



OM SOCKER ÄR SKADLIGT ?
• Då skulle det ju inte finnas överallt !
• Sockerskålar finns inte idag !
• Livsmedelsverket borde väl varna ?
• Lite socker har väl aldrig skadat !
• Hjärnan behöver socker !
• Synligt? Osynligt ?



”Mat” poliser ”Tränings”poliser

”Hälso”poliser”Bantnings”poliser

PPP-poliser Tyck-poliser

VEM SKA MAN TRO PÅ



Diabetes typ 2 
(orsaken i ca 70-80% av fallen är 

obehandlat SB)
• 2015:  387miljoner

• 2016:  415 miljoner det motsvarar varje 
människa  i U.S.A ,Tyskland och Bolivia 
tillsammans 

• 2040: 642 miljoner ?



Förhöjt Insulin + resistens

Demens 

Fettsyreobalans Högt BT Diabetes 2 Hjärt, kärl 

Cancer 

PCOS 

Fettlever 

Kolhydrater 90% av insulinproduktion

HUMÖR/ENERGI SVÄNGNINGAR



�RAFFINERAT�

SOCKERBETA VALLMOBLOMMA VETEKORN

SAFTEN AV SAFTEN AV Hybridiserat

MELASS OPIUM Synt. jord

RÅSOCKER MORFIN Pulveriserat

VITT SOCKER HEROIN Blekt, ren 
stärkelse

Lyxartiklar och medicin från början. Kom ursprungligen från 
Persien & Egypten. Världens största industrier idag

Verkar på 
dopamin &opiater
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LANDSTINGBETALD BEHANDLINGSFORM!

Aspiremetoden är från och med januari 2016 landstingsfinansierad och du kan be 
att få remiss från din ordinarie läkare hemma. På hemsidan (under finns en del 
artiklar som publicerats och du kan skriva ut dessa och ta med dig till din läkare om 
hen inte känner till Aspiremetoden. Eller så skriver du en egenremiss (pdf här) och 
skickar till kirurgkliniken i Blekinge.

ASP
IRE

METO
DEN

http://www.aspiremetoden.com/upload/docs/Egenremiss%20kirurgen%2020151020.pdf


Addiction Medicin
Viktigt att förstå de tre grupperna

1.Socialt bruk-”normie” ca 33%
0-1 ja på frågorna 

2. Skadligt bruk-tröst-belöning
Livsstil ca 33%

2-3 ja på frågorna

3. Addiction, sjukdom - besatt, 
kontrollförlust ca 33% (USA 50%? )

4-6 ja på frågorna



Det handlar om hjärnan
BIOKEMIN

Most missed in medicine 

Hjärtläkare
Hjärnkirurger
Ortopeder 
Använder olika typer av röntgen, 
SPECT, PET, 
MR, DT, EEG, BEAM, EKG, 
ultraljud hjärta osv 

PSYKIATRIKER, 
enda läkare som
inte ser organet 
de jobbar med !!!

PSYKOLOGER, de flesta har EJ utbildning i beroende!!!



ASAM 
(American Society of Addiction Medicine) 
www.asam.org nov 2011, ny definition
Addiction, av latinets addicere ,”att 
viljelöst hänge sig åt, försvära sig åt” . 
Addiction, primär, kronisk sjukdom i 
hjärnans belönings- motivations- , minnes 
och relaterade nervbanor.
KONSEKVENSER : fysiskt, psykiskt, 
socialt och andligt.

http://www.asam.org


AID

Religion
O dyl

Socker
Mjöl
mm

Nätdroger
Cannabis

Spel
Underearning

Debting

Arbete

Nikotin

Amfetamin
Heroin
Kokain

InternetPiller
Opiater

Bzd

Träning

Alkohol
Sex&

Relationer

ATT BYTA UTLOPP ÄR SOM ATT 
BYTA HYTT PÅ TITANIC !!!
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Nya studier visar att hjärnskador av
långvarigt socker/mjöl  ätande lika illa som vid 
långvarigt drickande av alkohol
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PLASTICITET nervceller, synapser 
och nervbanor bildas, 

Visar sig nu att man får samma nedsatthet av 
plasticitet från socker/mjöl som av alkohol
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The TRIUNE Brain
Framloben PFC PreFrontala Cortex, nedsätts först av addiction

Detta ger problem med:
Impulskontroll

Strategiskt tänkande
Konsekvensanalyser
Planeringsförmåga

Beslutsfattandet
Riskbedömningar

Omdömet
Självdiciplinen och
Snabbt uttråkad



Reptilhjärnande 4 F:en
Flykt, Försvar, Fortplantning, Födointag

Reptil hjärnan  ÖVERLEVNAD 
Inget språk
Rigid, Tvångsmässig
Impulsiv
Ej relationer BARA JAG  
Isolerar sig för att droga

Helt färdig vid födelsen
Lär ej av misstag
”Kan själv”
Drifter & Instinkter



Däggdjurshjärnan

Håller koll på omvärlden
Skyddar oss
Anknytning, vill ha kontakt
Vill ha belöning
Vill undvika smärta
Känslostyrd (kan ta över neo cortex)
Lagrar minnen kopplade till känslor 
s.k. Förstärkning ( Hemglass, 
McDonalds, etc )
Tankeläsare 



Neo Cortex, Storhjärnan

5/6 av hjärnans massa,  hela 
hjärnan väger ca 1.6 kg och 
använder hela 25% av all 
energi hela tiden
Abstract tänkande 
Strategier 
Planering
Lösningsfokuserad 
Logik
Kreativitet
Språket
Sinnenas information
Förnuft
Empati, Kärlek, ”Gud”



Hjärnans belöningssystem

Källa: Jörgen Engel och Bo Söderpalm



Addiction bakom ?

ADDICTION

Depression

Bipolär

ADHD

Ångest

Borderline

Anorexi
Bulimi

PTSD

Social 
fobi

Cancer?

Över 
vikt

Fetma

Diabetes 2

IBS
Kroniska 

infalmmationer

Högt
Blod 
tryckStroke

Hjärtinfarkt

Läckande
tarm
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Sjukvården gör inte
• Screening

• Bedömning

• Diagnos
På beroende



Nytt område som växer i USA

FOOD PSYCHIATRY
Dvs

Kost Psykiatri
&

BIOKEMISKT UNIK
www.diagnosdiet.com

http://www.diagnosdiet.com/
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Försämrad djupvila. Mindre återhämtning
Andning, överandas, stressapne,  
Sömnrubbningar, sover mindre och eller oroligt
Orolig, ängslig utan att veta varför 
Känsla av overklighet
Lättskrämd
Känslomässigt avtrubbad
Ibland  känsla att vara avskild från kroppen 
Och/eller stå bredvid och ser på sig själv?
Spända muskler 

G
A
B
A

Vanligaste bristen  s 279
Några av symtomen

Läs mer i Går signalen fram, Birgitta Brunes Leg.läk



Oxytocin, närhetens hormon
Låga nivåer:
Irriterad, stressad
Okoncentrerad
Sömnstörningar
”Craving”, vill ha nåt , 
att nåt ska hända
Uttråkad
Ensamhetskänslor 
även med andra
Olustig

VOLYMBEROENDE



LCHF /Ketogent
lite kolhydrater, mycket fett

vHög kaloriandel från naturliga, oprocessade 
fetter

vNormal mängd protein: kött, fisk, fågel, ägg, 
inälvor

vOvanjordgrönsaker
vBär
vFeta mejerier
vVarianter: 
allt från nollning ” carnivore”  på

max 5 g Kh/dag till liberal 
upp till 100 g Kh/dag
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• Högt blodtryck av saltbrist? NEJ 

• Raffinerat salt innehåller 
klumpförebyggande  medel HAVSSALT 

• Trötthet, huvudvärk, yrsel, orkeslös, förstoppad,
• Illamående  av saltbrist

• Binjurar behöver salt

• Saltshot  ( 3 dl  vtn,1 tsk salt) 

Bonden sätter alltid ut 
Saltblock till djuren

•S

•A

• L

•T
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VI ÖVER ……
överäter

överspenderar 
överaktiverar
överarbetar 
övertränar

överandas
övertänker

överanalyserar 
SLUTA TÄNK, GÖR



Andningen
Utrensning ( detox)

1.Andningen ansvarar för 60%

1.Svett för 30%

2.Avföringen för endast 10%



• Andningsträning,  se www.medvetenandning.se, 
tejpa mun, relaxator, öva 

http://www.medvetenandning.se


Olika sätt att höja Oxytocin

1.Näringsrik kost,  fett och protein (Ketogen kost)
2.Stillsam fysisk aktivitet, naturpromenader

3.Yoga, meditation, handarbete, trädgårdsarbete
4.Beröring, fotvård, massage, frisör

5.Vila, bön, andlighet
6.Närvaro av djur 

Källa: Kerstin Uvnäs Moberg Prof. KI



Gör det enkelt
FÖRBÄTTRA

• Ätandet
• Andningen
• Sömnen  
• Fysisk aktivitet
• Höj oxytocin
• EN DAG I TAGET
• VÅGA BE OM HJÄLP !!!




