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Hva er liv?

Hva er forskjellen mellom en person som lever og en person som ligger på
kirkegården? Begge kroppene består av de samme delene, men kun en av dem er
animert. Livet ditt startet med to enkle celler som skapte det mennesket du er i
dag. Visdommen som skapte og organiserte din menneskelige kropp har også
evnen til å lege og videreutvikle den.
Liv blir uttrykt gjennom det vi kaller «medfødt intelligens». Vi er mer enn bare
summen av kroppsdelene våre. 99% av menneske-kroppen består av karbon,
oksygen og nitrogen. Du kan kjøpe byggeklossene som kroppen din består av for
mindre enn ett par tusen kroner, men det vil fremdeles ikke bli til et levende
menneske. Det mangler animasjon. Den medfødte intelligensen er animasjonen
som skaper liv og som kan lege kroppen.
Hvordan gror et frø til å bli et tre? Hvorfor fungerer tyngdekraften hver eneste
gang? Hvordan vet hjertet at du blir jaget av en tiger eller om du sitter ved pulten
din? Hvordan vet kroppen din hvordan den skal gjøre mat om til energi?
Universet er styrt av lover. Kroppen er ingen unntak. Den utvikler seg fra to
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celler til ett spedbarn uten aktive tanker fra moren, fordi den medfødte
intelligensen styrer prosessen og regulerer kroppens kjemi. Den tilpasser seg
gjennom hele livet. Du trenger ikke å tenke på å fordøye maten eller bygge nye
celler, fordi denne intelligensen alltid arbeider, helt til den dagen du tar ditt siste
åndedrag. Døden er en manglende evne av din medfødte intelligens til å tilpasse
seg. Døden inntreffer etter at nok stress presser kroppen forbi dens kapasitet til å
leges og repareres.
Hvorfor får ikke elefanter magesår? Når andre dyr møter stress i deres miljø er
det kun for en kort periode. Enten vil dyret kjempe eller så vil det flykte for å
overleve. Det menneskelige dyret er annerledes, fordi når vi møter stress i
hverdagen så gjenopplever vi hendelsen gang etter gang. Denne forlengede
perioden av stresshormoner som slippes ut i kroppen fører til skade, dysfunksjon
og lidelse.
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A

ll informasjon, mat og tanker fra miljøet blir behandlet av

nervesystemet. Hjernen er hovedsentralen som tar inn all informasjonen og
tillater kroppen å tilpasse seg. Derfor er relasjonen mellom ryggraden og
nervesystemet avgjørende for vårt liv og helsen vår. Den samler og behandler 11
millioner BITER hvert sekund, og hvis hjernen vår hadde vært en datamaskin,
ville den ha utført omkring 38 tusen-trillioner oppgaver hvert eneste sekund.
Verdens mest utviklede maskin i 2015, BlueGene, kan kun utføre 0.002% i
sammenligning med hjernen vår!

Et velfungerende nervesystem er helt avgjørende for liv og helse. Nerveimpulser
beveger seg til og fra hjernen med en hastighet opp mot 400 km i timen, dette er
raskere enn en Formel 1 bil. Nervesystemet er ledningen for denne medfødte
intelligensen som skaper deg inni livmoren.
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Kroppen din produserer 25 millioner nye celler hvert sekund. Hvert 13 sekund
produserer du flere celler enn hele befolkningen i USA. Det tar 7 år for
nervesystemet å fornye kroppen din. Hver dag sender nervesystemet vitale
meldinger om å gjenskape, utskille og bruke maten som du har spist til å skape
nye celler i kroppen. Du er ikke den samme personen som du var som barn eller
som du var i går. Derfor vil du ikke være den samme om 7 år. Hvis hjernen
lykkes med å kommunisere 100% av meldingene til kroppen om å gjenskape
helse, så vil du ha fullt potensial til å oppnå optimal helse og funksjon.
Atomene som gjør opp kroppen din i dag er de samme atomene som ble dannet
under the Big Bang 13,7 billioner år siden.
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Atomene som kroppen
din består av i dag
er de samme atomene som
ble dannet under

the Big Bang

13,7 billioner år siden.
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Fødsel
Et voksent menneske består av 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (7
oktillioner) atomer. For å sette dette i perspektiv, så er det 300,000,000,000 (3
billioner) stjerner i vår galakse. Moren har evnen til å skape dette fra 2 celler. I
millioner av år har mennesker født og skapt liv helt uten hjelp fra det medisinske
samfunnet. Vi er takknemlige for haste-inngrep og videreutviklingen av
keisersnitt når det er nødvendig, men den beste doktoren finnes inne i moren.
Symptomer i svangerskapet er VANLIG men ikke NORMALT. Det er stor
forskjell mellom disse to, for eksempel er det vanlig å få hjerteinfarkt, men det er
ikke normalt. Lytt til kroppen din, den er smartere enn alle forskere i verden
sammenlagt. Fødsel blir nå ansett av det medisinske samfunnet som en sykdom.
Robert Mendelsohn M.D sier: «Nesten hvert steg av obstetriske (kirurgisk
spesialitet som omhandler behandling av mødre og fostre under graviditet og
fødsel) prosedyrer på sykehuset er en del av mekanismen som gjør det mulig for
doktoren å skape sin egen patologi. «Makten har blitt fratatt morens medfødte
intelligens og brukt til fortjeneste». Denne fantastiske prosessen som skaper liv
!12

har flyttet fokuset fra TRO til FRYKT. «Salgsfortjenesten av å bli født» har
oppstått. Til tross for forskning som antyder at hjemmefødsler sammen med
jordmødre er langt tryggere og mer effektive enn sykehusfødsler er det tusenvis
av planlagte keisersnitt hvert år. Dette er gjennomført for legenes del, og det
frarøver spedbarnet viktige bakterier som barnet får gjennom en vaginal fødsel.
Dette fører til at barnet får et redusert immunforsvar. Tiden er inne for at
menneskeheten skal ta tilbake kontrollen over denne mirakuløse prosessen.
Kiropraktikk gir moren den beste sjansen til å oppleve en naturlig fødsel med
mindre smerter. Den andre kritiske faktoren er morens tankesett. Vi vil at du skal
bevege tankegangen din fra SMERTE og LIDELSE til POSITIVITET og
SELVKONTROLL.
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85% av gravide kvinner

får smertelindring
av kiropraktikk

!14 of pregnant patients with low back pain undergoing chiropractic treatment: a prospective cohort study
Outcomes
with short term, medium term and 1 year follow-up. Chiropractic and Manual Therapies 2014;22(1):15.

F

ødsel er en menneskerettighet. Moren burde ha muligheten til å velge

fritt; hvor, hvordan og hvem som skal assistere henne under fødselen. Det kan og
burde være en tilfredsstillende og god opplevelse. Mange kvinner sier til og med
at de får orgasmer under fødsel. Christiane Northrup, MD sier: «En kvinnes
mulighet til orgasme under fødsler er grunnleggende vitenskap. Anatomisk sett
når barnet er på vei gjennom fødekanalen så passerer det gjennom og kan
stimulerer det samme området som får kvinner til å nå klimaks under samleie.
Fysiologisk sett blir kvinnenes kropp fylt av de samme «feelgood» hormonene
som prolaktin, oxytocin og andre beta-endorfiner under fødsel som når man har
en tilfredsstillende seksuell akt.» Orgasmefødsel er et ekte fenomen. John Sussan
MD sier «En enkel orgasme er ment til å være 22 ganger mer avslappende enn et
gjennomsnittlig beroligende middel. Når du legger dette sammen med viten om
at den gjennomsnittlige vagina utvider seg til dobbel bredde under seksuell
opphisselse, så gir det mening å fantasere, masturbere eller elske under fødsel.»
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Kiropraktikk hjelper

til en enklere fødsel ved
å løsne på
bekkenmuskulaturen.
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JMPT 2016 (Jun); 39 (5): 339–347
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HELSE
«Kvaliteten av hvor eﬀektivt kroppen kan leges er proporsjonal til den
funksjonelle evnen til det sentrale nervesystemet om hvorvidt det kan sende
og motta nerve signaler» -James Edwards MD PhD
Hva er helse? Mange mennesker karakteriserer helse til hvordan man ser ut
og hvordan man føler seg. Jim Fixx er kjent for å være mannen bak den
Amerikanske helserevolusjonen, samtidig som han gjorde «jogging» til en sport i
USA. Han døde i en alder av 52 mens han jogget, selv om han både så godt ut og
følte seg bra. Den farligste ideologien som vi mennesker kan ha er at vi lar
hvordan vi følelser oss fastslå hvor god helse vi har.
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Sykdom - mennesket
CONTINUUM
For tidlig død

Redusert
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Selvbevissthet

Vekst og
kunnskap

Fullt
potensial

I følge Verdens Helseorganisasjon så defineres helse som «en komplett
tilstand av fysisk, mental og sosial trivsel, og ikke bare fraværet av sykdom og
lidelse.» Begrepet «helse» omfatter altså hvor bra vi fungerer, og ikke bare
hvordan vi ser ut og hvordan vi føler oss. Hver eneste del av kroppen jobber
harmonisk sammen for å oppnå helse. Det er derfor mye viktigere å forske på
helse enn sykdom.
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H

vorfor er det så viktig å spise sunn mat, trene og å pusse tennene? Dette

er ikke vitenskapelige behandlingsformer av sykdommer. De kan endre en syk
kropp til å fungere bedre, slik at du kan føle deg bedre og leve lengre. På samme
måte er ikke en kiropraktikk justering en behandling eller kur for sykdommer.
Den tillater kroppen og nervesystemet å fungere optimalt, tilpasse seg stress,
behandle informasjon og hjelpe deg til å bli en bedre versjon av deg selv. Når
ryggraden har god funksjon og er riktig justert så kan hjernen bedre absorbere
informasjon, samtidig som trening av både kropp og sinn blir mer effektivt og
samlet vil dette øke sannsynligheten for å oppnå helse. Dersom vi ikke beveger
oss mot helse så beveger vi oss mot sykdom. I følge forskning fra 2009 så øker
man risikoen for å dø ved å ha en holdning med et fremoverlent hode. «Holdning
påvirker og modererer HVER ENESTE fysiologiske funksjon, fra pusting til
hormon produksjon. Ryggradsmerte, hodepine, humør, blodtrykk og lunge
kapasitet er blant dem som er mest påvirkelig av holdning» American Journal of
Pain Management.
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Kjemien av liv og helse
Jo mer du vet om noe, desto større fordeler kan du ha fra det. Jo mer du vet
om datamaskiner, jo mer kan du få bruk for dem. Det samme gjelder om
kiropraktikk og målet om å nå ditt fulle potensial. Vi ønsker at alle nivåer av
prestasjoner skal øke. Prestasjoner inkluderer alt fra totalt energinivå, kroppens
mulighet til å leges, hurtighet og utholdenhet, koordinasjon, familieforhold, og
humør til og med sexlivet ditt. Hvert eneste aspekt av liv er påvirket og
kontrollert av nervesystemet, som ligger beskyttet inne i ryggraden. Ryggraden
er selve kjernen til helse og blir påvirket av kroppens kjemi. Alle nivåer av
prestasjoner avhenger av kroppens kjemi-balanse. Når den er balansert så
presterer vi bra, og det samme gjelder motsatt vei. Hvorfor kan vi ikke kjøre et
fly eller en bil etter at vi har drukket alkohol? Alkohol gjør at refleksene våre blir
tregere, synet unøyaktig og svekker dømmekraften på grunn av kjemi-forholdet i
kroppen. For at kroppen skal kunne utføre en oppgave ordentlig må den kunne
tilpasse kroppens kjemi til forskjellige situasjoner. Kroppen må produsere
korrekt mengde melatonin for å kunne sove om natten. For eksempel så drikker
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man ikke kaffe rett før sengetid nettopp fordi det påvirker kroppens kjemi. For å
kunne fordøye maten så kreves den korrekte mengde enzymer for å bryte ned
maten. For å kunne yte optimalt i sportslig sammenheng så må kroppen
produsere den korrekte mengden adrenalin.
Det første kroppen må gjøre for å utføre en oppgave er å endre kjemien.
Dersom kroppen lager de rette mengdene kjemikaler til rett tid så vil du ha
mulighet til å utføre oppgaver og leve livet ditt uavhengig av symptomer.
Symptomer er kroppens siste forsøk på rop etter hjelp. Det første steget for å
fjerne symptomer er å gjenopprette kroppens kjemi, fordi du kan ikke gjøre noe
som helst før den er i balanse. Kroppen din kan ikke bekjempe sykdom, lege seg
selv, fordøye og bruke maten du spiser eller håndtere stressende situasjoner
dersom kjemien er ubalansert. I bunn og grunn så vil både din fysiske,
emosjonelle og mentale kapasitet være svekket.
Gir pollen oss allergi? Hvis det var tilfellet så burde alle vært allergiske.
Mange ting kan påvirke allergiske reaksjoner, men dersom kroppens kjemi er
korrekt så vil den klare å tilpasse seg pollen. Med allergier så produserer kroppen
for mye histamin som forårsaker en allergisk reaksjon. Andre eksempler på
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hvordan kroppens kjemi påvirker oss er bruken av steroider. Enkelte
idrettsutøvere bruker steroider for å øke prestasjonene deres, men ved å ta dette
valget så risikerer de sin egen helse.

For mye eller for lite
Sykdom er helt enkelt, for mye eller for lite funksjon. Kroppens funksjon
påvirker kroppens kjemi. For lite av kjemikalie dopamin resulterer i Parkinsons,
mens for mye fører til Schizofreni. For mye østrogen kan gi brystkreft men for
lite kan gi osteoporose. For mye progesteron kan føre til forstørret prostata i
menn, mens for lite i kvinner kan gi kreft i eggstokkene. Med andre ord, så er det
helt nødvendig at kjemien i kroppen er balansert til enhver tid. Det er kun
kroppen selv som vet hva perfekt kjemi er, og dette blir regulert av
nervesystemet.
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Det øverste kontrollsystemet
Vi lever livet vårt gjennom nervesystemet. Nervesystemet er det øverste i
rangstigen av alle systemer i kroppen og regulerer og styrer alle organer, kjertler,
celler og vev. Det integrerer og gir harmoni til alle funksjoner i alle celler
gjennom hele livet. Men enda viktigere, så kontrollerer det kjemiproduksjonen i
alle cellene og har derfor ansvaret for balansen og ALLE PRESTASJONENE.

Virvelsubluksasjon
Nervesystemet er det eneste systemet i kroppen som er beskyttet av bein.
Dette er fordi det er det viktigste systemet vi har. Hjernen er beskyttet av skallen
og ryggmargen er beskyttet av 24 bevegelige bein som gir mulighet for fleksjon,
ekstensjon, rotasjon og lateral fleksjon. Men, økt fleksibilitet øker også sårbarhet.
En virvelsubluksasjon kan oppstå når kroppen mister kontrollen over en virvel
og dette vil påvirke nervesystemet. Dette er begynnelsen på en ond sirkel som
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påvirker hele kroppen. Virvelsubluksasjon påvirker ikke bare ditt potensial til
helse men også hvert eneste aspekt av livet ditt.

Virvelsubluksasjon kan påvirke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synet
Astma
Høyt blodtrykk
Svimmelhet
Menstruasjonssykluser
Kolikk
Infertilitet
Lærevansker
Hodepine
Amming
Lungekapasitet
Depresjon
Andre organfunksjoner

Hawk. et el. Chiropractic Care for Nonmusculoskeletal Conditions: A systemtatic Review with implication for
Whole systems Research. The journal of Alternative and Complementary Medicine. 13(5)2007. 491-512
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Holdning påvirker og modererer

hver eneste fysiske funksjon,
fra pusting til
hormonproduksjon.

Ryggradssmerter, hodepine, humør,

blodtrykk og lungekapasitet er
blant de som er mest påvirket.
American Journal of Pain Management
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N

år en virvelsubluksasjon oppstår:

• Vil ikke alltid smerte og/eller symptomer følge med (samme prinsipp som
kan man ha hull i tennene uten smerter)
• Vil det forstyrre kroppens mulighet for tilpasning
• Kan det påvirke kroppens kjemi
• Kan det påvirke prestasjoner og potensial
• Vil ødeleggelsen alltid bli verre med tid dersom den ikke blir korrigert

Rollen til kiropraktoren i livet ditt
Kiropraktorer leverer en mild justering til en eller flere av de bevegelige beina
i ryggraden for å gjenopprette nerve integriteten og funksjonen som tillater
kroppen å uttrykke sitt fulle potensial i hver eneste situasjon i livet.
Vårt mål er at hvert barn skal bli sjekket for virvelsubluksasjon, og justert, når
nødvendig, fra fødsel til død, for å gi hvert menneske muligheten til å leve livet
!28

uten symptomer. Symptomer oppstår kun etter at et problem har vært tilstede
over en lengre periode. For eksempel, dersom du har termitter i huset, vil det
ikke være symptomer før etter betraktelig skade har skjedd. Virvelsubluksasjon
kan forekomme etter:

• Sportsskader
• Arbeidsskade eller løfting
• Mindre ulykker,
for eksempel sitting
• Sovevaner

•
•
•
•

Lære å gå, som barn
Leke, som barn
Stress
Andre ytre faktorer
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Kiropraktikk
forandrer smerte

og påvirker
kroppens kjemi
Changes
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in biochemical markers of pain perception and stress response after spinal
manipulation. Journal Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2014;44(4):231-9.

Kiropraktikk øker
vertikalt høydehopp

hos atleter

Effect of chiropractic manipulation on vertical jump height in young female athletes with talocrural!31
joint dysfunction: a single-blind randomized clinical pilot trial. JMPT 2014 Feb;37(2):116-23

E

tter en Virvelsubluksasjon er korrigert så vil kroppens øverste system

kunne fungere bedre og gi deg den beste muligheten til korrekt kjemi og
funksjon. Kiropraktoren er den eneste eksperten som er trent til å lokalisere og
korrigere en virvelsubluksasjon.
Kiropraktikk er for alle mennesker som ønsker å forbedre:
1. Helse
2. Sport
3. Familierelasjoner
4. Energi
5. Mental kapasitet
6. Koordinasjon
7. Livet generelt

Kiropraktikk er ikke bare for mennesker med ryggradssmerter, det er for
mennesker som ønsker muligheten til å uttrykke livet sitt bedre. Målet til
kiropraktoren er ikke å lege eller kurere mennesker for noe som helst, men å gi
kroppen optimal sjanse i livet.
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Kiropraktikk
forbedrer
hjernefunksjon
Journal Neural Plasticity, Volume 2016

!34

Kapittel fire

VITALE
Livs-tips
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Vitale Livs-tips
Anbefalinger for å frigjøre DITT POTENSIAL:
• Få ryggraden din sjekket og justert regelmessig
• Vær takknemlig
• «Spis mat, ikke for mye og mesteparten plantebasert» - Michael Pollen
• Drikk 1 liter vann hver dag
• Unngå å sitte for mye. (Mennesker sitter mer enn 8 timer hver dag)
(Kvinner som sitter mer enn 6 timer om dagen har 37% høyere sannsynlighet
til å dø ved en gitt tidsperiode enn de som sitter mindre enn 3 timer om dagen.
Menn som sitter mer enn 6 timer om dagen har 18% høyere sannsynlighet til å
dø ved en gitt tidsperiode enn de som sitter mindre enn 3 timer om dagen.)
• Du er summen av de 5 nærmeste menneskene i ditt liv
• Sårbarhet er mot, det drar frem kreativitet, innovasjon og forandring.
• Le og smil så ofte du kan. Hjernen vet ikke om det er ekte eller falskt. Det
minker stress hormoner og øker immunforsvaret som derfor forbedrer din
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medfødte evne til å motstå sykdom. Endorfinene som frigjøres når man ler
demper smerte og øker immunforsvarets funksjon.
• Lag mål. Du kan ikke treffe blinken dersom du ikke kan se den.
• Prioriter målene dine
• Stop klagingen, gi opp frykten og slutt med alle unnskyldningene
• Hver morgen før du går ut av sengen, visualiser din perfekte dag
Søvn
• Unngå stimulerende midler som kaffe, rødvin og sjokolade
• Mediter før du legger deg
• Ikke for varmt eller for kaldt, og sov med vinduet åpent
• Lag regelmessig søvnrutiner
• En forskning fra USA viste at 8 timer søvn ikke er ideelt, men at 6,5 time er
optimalt. Forskningen så på 1,1 millioner menneskers søvnrutiner over 6 år, og
sammenlignet levetiden med mengde søvn.
• Mangel på søvn fratar kroppen positive ideer. I en forskning av studenter
med mangelfull søvn så husket 81% av dem negativ ladede ord.
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Morgenrutiner
• Våkne opp uten alarm, så ofte som mulig
• Kan du huske en gang du våknet for seint til skole eller jobb? Kroppen har
muligheten til å våkne opp å føle seg opplagt og klar hver eneste dag.
• Forestill deg en perfekt dag før du legger deg. Dette programmerer hjernen
til å oppnå det du prioriterer og øker sjansen for produktivitet.
• Ikke drikk kaffe hver dag
• Lag en økologisk juice og en grønnsaks-smoothie
• Gjør noe annerledes for å bryte med dine daglige rutiner
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Sykdom
Symptomer er kroppens siste rop til hjernen om å endre adferd eller miljøet
for å korrigere problemet. Symptomer er som mørket. Vi kan ikke fjerne mørket
men vi kan tilføre lys. Røyk er et symptom på brann, er det logisk å behandle
røyken eller brannen? Symptomer er en positiv ting. På lik linje som
brannalarmen kan redde huset ditt, kan kroppens symptomer redde livet ditt.
Det er ett problem med dette, hva er symptomer på hull i tennene? Hva er
symptomer på kreft eller hjerneslag? Ofte finnes det ingen symptomer i det hele
tatt. På samme måte har ikke alle virvelsubluksasjoner symptomer. Burde ikke et
menneske uten kreft eller hjerteproblemer spise sunt? På lik linje burde hvert
eneste menneske bli sjekket for virvelsubluksasjoner i ryggraden, til tross for
symptomer, fordi det er bra for kroppen. Helse tar tid for å oppnå, på samme
måte som at det tar tid å skape sykdom. Hull i tannen, slag og kreft tar alle år før
de manifesterer seg i kroppen. Har du noen gang hørt om en 1 dagsdiett?
Forandring tar tid for kroppen. Dersom kroppen er fri fra virvelsubluksasjoner
over en lengre periode så kan kroppen lege seg selv.
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Stress, tyngdekraft, ulykker, traumatisk fødsel og fall som barn kan alle føre
til ryggradsproblemer og virvelsubluksasjoner. Dette minsker kroppens mulighet
til å leges, tilpasse seg og bearbeide informasjon som fører til redusert prestasjon,
symptomer, sykdom og død. The Journal of American Geriatric Society i 2004
påviste at holdning med fremoverlent hode var assosiert med tidligere død.
Strukturen av menneskets ryggrad påvirker funksjonen og potensialet til
kroppen.
Uavhengig av sykdom, dersom pasienten har virvelsubluksasjoner som kan
bli korrigert av en kiropraktor, så vil en justering hjelpe dette menneskets
funksjon og mulighet til tilpasning.
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Kiropraktikk hjelper den
eldre befolkningen

å holde seg i livet
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Chiropractic
use in the Medicare Population: prevalence, patterns, and associations with 1-year changes in health
and satisfaction with care. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2014;37:542-551.

«Dine gener er ikke din fremtid»
- Dean Ornish MD

G

enetiske sykdommer er en liten brøkdel av sykdomsbildet. I følge

Verdens helseorganisasjon er kun 2,5-6% av verdens befolkning født med
genetiske forstyrrelser. Det vil si at 95% av populasjonen er programmert for god
helse. Livsstil og nervesystemets funksjon er kjernen til helse og uttrykker vårt
genetiske potensial.
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Vår mentale helse

forbedres med
kiropraktikk
Psychological response in spinal manipulation (PRISM): a systematic review of psychological
!44
outcomes in randomised controlled trials. Complement Ther Med. 2007 Dec;15(4):271-83

Det er bedre å oppdra

sunne barn

enn å måtte fikse
syke voksne.
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Ryggradkorrigeringer

forbedrer
hjerte-,
lunge- &

fordøyelsesfunksjonen
Boten. J Electromyography Kinesiology. 2012 (Oct); 22 (5):
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777–784

Kapittel seks

Menneskets
potensial
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Menneskets potensial
Vi lever i den mest fantastiske tiden i menneskets historie. Vi har vært i
verdensrommet, erobret verden og oppfunnet den mest bemerkelsesverdige
teknologien, men til tross for dette så er vi den sykeste arten på jorden. Vi tar mer
medisiner, fler operasjoner og vaksiner enn noen gang før, men har en enorm
økning av sykdom og lidelse, mer enn noen generasjon før oss. Den siste store
oppdagelsen for menneskeheten, er sinnet pluss å oppnå vårt indre potensial.
Mennesker opplever kun en brøkdel av realiteten. Vi kan ikke se bølgelengder
som gammastråler, røntgenstråler eller radiobølger, og vi kan kun høre en type
desibel. Det er estimert at mennesker kun opplever og har muligheten til å forske
på 4% av virkeligheten. Hvordan kan vi da vite hva som er vårt sanne potensial?
Hva er virkeligheten? Hvordan kan vi nå den?
På lik linje som en datamaskin må oppgraderes for å følge tiden må også
mennesket utvikle seg. Kiropraktikk justeringer sammen med et variert kosthold
og et positivt tankesett vil oppgradere systemet vårt til å kunne tilpasse seg
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Menneskets potensial
ˈhjuːmən pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l
adjectiv, substantiv

1. et menneske som har eller viser ens kapasitet og evne
til å utvikle sin beste versjon av seg selv
2. utforske sin latente storhet og talent
3. maksimal tilpasningsevne, til en fremtid av selvtillit
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Frigjør din
storhet

gjennom
KIropraktikK
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miljøet vi lever i. Datamaskinen har potensial, men dette kan ikke bli tilgjengelig
og brukt dersom det ikke er tilkoblet et tastatur. Derfor, hvis kroppen og sinnet
ikke er tilkoblet på grunn av ryggradsproblemer og virvelsubluksasjoner så vil
ikke det fulle potensialet være tilgjengelig. Vi er programmert, akkurat slik som
datamaskinen av våre venner, familie, samfunn, skole og media. Sinnet bryr seg
ikke om hva slags informasjon som blir lagret. Det er opp til det utdannende
bevisste sinnet å filtrere og velge hva slags program som skal kjøre.
Mennesker er ville dyr som lever i en moderne dyrepark. Vi lever en kunstig
livsstil med begrenset bevegelse, fryktelige dietter og ingen naturlige
stimulatorer. I følge evolusjonsteorien er vi alle 50 meninger. Mennesker er
likere enn noen andre dyr, men vi blir sykere og sykere. Kun 5% er genetiske
sykdommer ifølge Clinical Genetic Handbook. Det betyr at 95% av
menneskeheten har muligheten til å oppnå en høyere tilstand av eksistens.
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Vanskeligere veier

fører ofte til

Vakre destinasjoner
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Aldri la frykten for å
mislykkes

holde deg igjen
fra å spille

livets spill
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I

India binder gjetere tau for å holde baby elefantene fra å flykte. Ettersom

elefantene blir eldre blir det samme tauet brukt for å holde voksne elefanter
værende, de er trent til å tro at de ikke kan bli frie. Mennesker er trent til å ha et
begrenset tro helt fra fødsel. Et gjennomsnittlig barn hører «NEI» tusenvis av
ganger. Vi er programmert fra barndommen til å tro at vi ikke gjør det rett. I
tillegg faller barn over 2000 ganger det de første leveårene, noe som fører til små
ryggskader og dermed reduserer vår evne til å fungere optimalt.
For å nå vårt sanne potensial må mennesker først erkjenne denne begrensede
troen vår for å ta et bevisst valg. Vi må omformulere denne begrensningen vi
setter på oss selv og se etter nye bevis på at vår nye sannhet er den nye
virkeligheten. I likhet med en hage, vil sinnet gro det du planter.
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Vital Tenkemåte
Det siste store uutforskede området er menneskets sinn. Det virkelige
potensialet for hva som er mulig har ennå ikke blitt realisert. Historien du
forteller deg selv er virkeligheten du skaper. Her er noen vitale spørsmål og
påstander du kan bruke for å utvikle din tenkemåte og endre livet ditt:
• Du er det eneste som holder deg tilbake.
• Oppfattelse er virkelighet.
• Å gjøre feil lærer deg viktige lekser. Hver gang du gjør en feil er du ett
steg nærmere målet ditt.
• Livet er 10% hva som hender deg, og 90% hvordan du reagerer på
det.
• Hvis du vil føle deg rik, bare tell alle de fantastiske tingene du har som
penger ikke kan kjøpe.
• Du kan ikke endre ting du nekter å konfrontere.
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• Slutt å bekymre deg for hva andre tenker om deg, de fleste tenker bare
på seg selv uansett.
• Hvis du fortsetter å gjøre det du gjør nå, så vil du fortsette å oppnå det
samme som du oppnår nå.
• Uansett situasjon; livet går videre.
• Folk er ikke mot deg, de er for seg selv.
• Gå dit hvor du blir feiret, ikke dit hvor du blir tolerert.
• Personen som du skal tilbringe mest tid med her i livet er deg selv,
derfor: gjør deg selv så interessant som mulig.
• Komfort er fienden til oppnåelse.
• Ressurser er bedre enn evner. Selv den beste spilleren på laget kan
ikke score mål uten ballen.
• Gjør noe så fantastisk at vi ikke trenger å fortelle barnebarna om det –
la historielæreren gjøre det.
• Det er noe positivt i hver eneste erfaring i livet.
• Dine valg former livet ditt.
• Bare du vet hva du er i stand til.
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Vitale livsspørsmål
27 spørsmål for å forbedre ditt menneskelige potensial
1. Hvis ikke nå, når da?
2. Hva ville folk sagt om deg i begravelsen din?
3. Hva tror du står mellom deg og fullkommen lykke?
4. Hvis du kunne holdt en tale på 30 sekunder for hele verden, hva ville du
sagt?
5. Hvis du hadde hatt ubegrenset med penger men fortsatt måtte jobbe, hva
ville du valgt å gjøre?
6. Hvis dette var den siste dagen i livet ditt, ville du fortsatt gjort det du
hadde tenkt å gjøre i dag?
7. Hvis livet ditt var en film, hva ville tittelen vært?
8. Hvordan kan du beskrive deg selv med 5 ord?
9. Er du oppmerksom på at noen har det verre enn deg?
10. Hva ville du gjort annerledes hvis du ble født på ny?
11. Hva er en måte du kan legge til mer LIV i årene du har igjen?
12. Har du gjort noe i det siste som er verdt å huske?
13. Hva ville du lært bort hvis du måtte?
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14. Er tid verdt mer enn penger?
15. Hva får deg til å smile?
16. Hvilke aktiviteter får deg til å glemme klokka?
17. Hva ville du angre på å ikke gjøre, ikke være eller ikke å ha i livet ditt?
18. Hvordan vil du tilbringe livet?
19. Hva annet kan dette bety?
20. Hvem kan hjelpe meg?
21. Hva kan jeg lære fra dette?
22. Hvordan ser mitt optimale liv ut?
23. Hva bekymrer jeg meg for? Hva kan jeg gjøre med det?
24. Vil jeg helst leve med disiplin eller anger?
25. Ville ditt 6-årige jeg sett opp til deg?
26. Folk vil dømme oss uansett, så hvorfor ikke la de dømme oss for den vi er?
27. Hvis du ikke visste hvor gammel du var, hvor gammel ville du tro at du er?
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Tanker + mål
+utholdenhet
+massiv handling
= Suksess
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Kiropraktikkpasienter
tilbringer færre

dager på sykehus
og Sykehjem
-Coulter. RAND Corporation, 1996.
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Suksess bringer lykke? Nei. Lykke
bringer suksess.

T

ing som gjør deg lykkelig trenger å være en del av ditt vanemønster.

Vaner er det som minner oss på at vi er mennesker, og derfor er det viktig at vi
reflekterer over og legger merke til vanene våre. De former personligheten vår
som forutsier våre verdier, som igjen er med på å bestemme hvordan fremtiden
vår blir. Verdier og tankesett former oppførselen vår. En artikkel skrevet av en
forsker ved Duke University i 2006 oppdaget at mer enn 40% av handlingene
mennesker utførte hver dag ikke var resultat av avgjørelser, men av vaner.
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Vitale oppfatninger
Hva ser du i dette sort-hvitt bildet? Ser du kua? Når du ser den så vil du aldri
se det du så før du så kua igjen. Det samme gjelder livet og å lære seg ting som
barn. Når samfunnet forteller oss hva som er sant og hva vi bør oppfatte som
sannhet så minsker kreativiteten vår, og evnen vår til å vokse blir forhindret.
Skolen lærer deg hva du skal tenke, ikke hvordan man tenker.
I den moderne verden har vår forståelse av helse og liv utviklet seg til å
fokusere på grunnen bak sykdom og depresjon, i stedet for å fokusere på grunnen
bak helse og lykke. Å utvide vår oppfatning til å inkludere muligheten for å leve
et ekstraordinært liv er avgjørende for å øke menneskelig potensial.
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Å bli
er bedre enn
å være

Carol Dweck PHD
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En måte å utvide oppfatningen vår på er motstand. Motstand styrker muskler,
og likeens styrker det sinnet. Utfordre status quo, still spørsmål ved alt, og gjør
ting som er utenfor komfortsonen! Vi må gå mot samfunnets snevre oppfatninger
for å styrke sinnet vårt.
Sinnet vårt er den største grensen. Hjernen er en utrolig biologisk maskin.
Sinnet vet ikke forskjell på positivt og negativt, det responderer kun på stimuli.
Når du ser en skrekkfilm, for eksempel, så øker pulsen din og kanskje du
begynner å svette. Selv om denne oppfattede trusselen ikke er ekte, så kan ikke
sinnet ditt vite forskjellen. Det bare reagerer og tilpasser seg til det stresset det
opplever. Vårt paradigme om verden dikterer livet vårt. Hva tror du er sant om
verden, deg selv og menneskets potensial? Sannheten er at det vi tror er ofte ikke
riktig. Det vi tror er bare en historie vi lager om faktaene vi vet. Kroppen vil
respondere uansett om det vi tror er sant eller ikke. Placebo er det beste
eksempelet på hvilken kraft som finnes i det vi tror på.
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UTFORSK

DITT
POTENSIAL
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Placebo
Placeboeffekten er kroppens svar på en substans uten aktive medisinske
ingredienser. Den ble oppdaget på 1700-tallet, men den virkelige kraften som bor
i kroppen ble ikke realisert før på 1970-tallet. Placebo relaterer seg til kraften bak
oppfattelse og forventninger. Hvis et stoff blir sett på som at det har legende
egenskaper så vil det hjelpe, men blir det sett på som skadelig så vil det skade,
dette er kjent som noceboeffekten, altså det motsatte av placeboeffekten.
Det er ingenting mer ekte enn hva du tror er ekte. Placebo er det beste
eksempelet på vår menneskelige egenskap til å lege oss selv og for å skape en ny
virkelighet. Det er beviset på en utømmelig egenskap mennesker har til å leges
innenfra. Hvis vi later som at vi er yngre enn det vi er, så blir vi yngre, ifølge
Ellen Langer PhD, forsker ved Harvard.
Placebo belyser viktigheten av hjernens oppfattelse av helse og healing, og
styrken vi har til å slippe fri vårt indre potensial. Placebo har bevist at det kan
redusere blodtrykk, påvirke hjerterytme, søvn, øke utholdenhet, fart, vekt løft, og
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Immunceller som angriper en kreftcelle (piggete celle i midten). (Wikipedia)
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å dempe smerte målt mot objektive tester.
Enda et konsept som kan være med på å avdekke menneskets potensial er
«spontanremisjon». Spontanremisjon er et uttrykk som brukes innen medisin for
kroppens evne til å kurere seg selv for en sykdom, uten medisin eller operasjon.
Caryle Hirshberg og den avdøde Brendan O’Regan definerte spontanremisjon
som «forsvinningen, enten fullstendig eller ufullstendig, av en sykdom eller kreft
uten medisinsk behandling eller behandling som er ansett som utilstrekkelig for å
resultere i at symptomer på sykdom eller kreftsvulster forsvinner.» Vi kan ikke,
med vårt begrensede sinn, engang begynne å forstå og sette grenser på det
ubegrensede potensialet kroppen har til å reparere seg selv. Det finnes uendelige
historier i forskningslitteratur om spontanremisjon fra sykdommer som ikke
skulle kunne kureres. Dette betyr at det finnes alltid håp for et bedre liv.
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Kapittel syv

Lykke

P

roblemer er oppgaver som ikke har blitt løst enda. Kroppen din har en

medfødt evne til å kurere seg selv fra sykdom. Spontanremisjon er ett eksempel
som er dokumentert i medisinsk litteratur om kroppens utrolige potensiale til å
lege seg selv uten medisin og operasjon.
På mindre enn 100 sekunder kan kroppens immunsystem gjenkjenne og
angripe kreftceller. Faktisk, så har forskere i Melbourne funnet ut at kroppen din
går igjennom «spontane» forandringer hver dag for å kjempe mot kreft.
Et forskerteam ved Walter and Eliza Hall Institute fant ut av at
immunsystemet eliminerer potensielt kreft-bærende immune B celler ved et
tidlig stadium, og deres resultater ble publisert i tidsskriftet Nature Medicine.
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Lykke
Hvis du er ulykkelig så har du selv nøkkelen til å endre holdningen din og
handlingene slik at du kan begynne å gjøre livet ditt bedre. Å bestemme seg for å
endre tankesettet begynner med å gjenkjenne faktumet at uansett om du tenker at
livet er fantastisk eller verdiløst, så har du rett. Din oppfattelse av virkeligheten
er nøkkelen til din egen lykke. Vi har evnen til å skape vår egen virkelighet og til
å endre fysiologien vår innenfra.
Når nervesystemet funger optimalt så er det neste steget å finne og skrive ned
målene dine. Målene kan være brutt ned til mindre delmål eller handlings-steg.
Hvis du ikke spør så er svaret alltid nei. Derfor er det livsviktig at du spør og
handler, ellers vil det alltid resultere i skuffelse, og du vil alltid angre på ting du
aldri gjorde.
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Hvis du pusher deg selv inn i tilsynelatende ukomfortable situasjoner og blir
mer sårbar så vil dette la deg bli mindre hemmet i nettopp slike situasjoner, og la
deg leve livet i større grad enn før.
Sårbarhet er mot, og de mest bemerkelsesverdige mulighetene kommer gjerne
inn i livet i ubeleilige tider.
Suksess og lykke legger igjen spor. Omgi deg selv med lykkelige mennesker
som har opplevd suksess og som øker din egen lykke, og spør etter råd! Lykke er
enklere å kultivere når feilene du støter på blir brukt som feedback i stedet for
nederlag. Ta deg selv ut av negative situasjoner og prøv å se det hele utenfra.
Hindringer er en kritisk del av livet. Muskler bygger styrke med motstand. På lik
linje styrkes sinnet av motstand. Fortsett å oppsøke eller konstruere erfaringer
som vil gjøre deg lykkelig, og kom deg forbi hindringer ved å erkjenne at litt
nederlag og smerte er uunngåelig, men å lide på grunn av dem er valgfritt. Selv
om situasjonen du er i ikke er ideell, så vil slike situasjoner styrke deg, sette pris
på utfordringen og dermed la løsningen dukke opp når den kommer.
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Ikke la noen andre

holde pennen

når du skriver

historien om

ditt liv.
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E

n stor del av lykke er å finne mening og å leve et meningsfylt liv. Lev

livet med lidenskap, og gjør mer av det som gjør deg lykkelig. Sett pris på
suksess, og legg merke til hva som gir deg energi. Å vise takknemlighet og å
hjelpe andre gir verdi, mening og lykke. Det positive inntrykket du gjør på et
annet menneskes liv vil reflektere og gi et positivt inntrykk på ditt eget liv. Lev
ditt eget liv og skap din egen lykke.

«Et kraftverk har ikke energi, det
genererer energi.»
-Brendon Burchard.
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Det har blitt sagt at «Suksess er den progressive realisasjonen av et verdig
ideal.» Definer din versjon av suksess og hvilke idealer du er villig til å leve for.
Rikdom er bare et poeng-kort for suksess og lykke. En studie av 450,000
amerikanere i 2008 og 2009 foreslo at det fantes to former for lykke: å være
lykkelig fra dag til dag (emosjonelt velvære) og en generell «vurdering av livet»,
som betyr en større tilfredshet med sin egen plass i verden. Studien viste at
menneskers lykke øker i takt med lønnen deres, men kun opp til 578.000 kr i
året. Dette er den magiske grensen hvor forskning viser at du blir ikke
lykkeligere om du tjener mer. Folk som tjente 1,2 millioner kr per år, for
eksempel, var generelt sett ikke lykkeligere enn folk som tjente 900.000 kr per
år, osv. Den magiske grensen for lykke er 578.000. Etter det er det bare at man
eier flere ting. Rundt hele verden er konsumerisme den største demperen for
lykke. Fokuser på alle tingene du har som penger ikke kan kjøpe. Det er få ting
som er mer tilfredsstillende enn å se tilbake på de største øyeblikkene i livet
sammen med familie og venner som opplevde disse tingene sammen med deg.
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L

ykke er en bieffekt av å lære nye evner og å utforske seg selv. Den største

ressursen er deg. Invester tid og krefter i å lære nye egenskaper og invester i deg
selv. Sammenlign deg med den personen du var i går istedenfor å sammenligne
deg med andre. Du kan aldri bli noen andre, men du kan bli den beste versjonen
av deg selv.
Frykt og negative følelser stagnerer vekst. Positive tanker oppfordrer til
innovasjon, og bygger ferdigheter som varer. Følelser som kjærlighet, interesse,
tilfredshet og glede endrer biokjemien vår.
Fredrickson PhD refererer til dette som «utvid og bygg»-teorien. Positive
følelser åpner din sans for muligheter som kan bygge nye ferdigheter og resurser
som gir verdi i andre områder av livet ditt, og igangsetter lyst til videre
utforsking og eventyr.
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Anbefalinger for lykke:
• 20 minutter ute i fint vær øker positivt humør, utvider tankemønster og
forbedrer hukommelse
• Lykken er maksimert ved 13.9 grader celsius
• Friske mennesker er 20% mer lykkelige enn gjennomsnittet
• Trening frigjør proteiner og endorfiner som gjør at hjernen føler seg
lykkeligere
• Ha et mål med livet
• Omgi deg selv med en kjærlige og motiverte mennesker
• Vis takknemlighet hver dag
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Kapittel åtte

Ernæring
!79

Mat
Mennesker er de mest OVERVEKTIGE og UNDERERNÆRTE av alle arter
på jorden. Vi har en overveldende mengde giftstoffer i maten vår fra store foretak
som er fokusert på profitter over potensiale; penger over god ernæring. Hva
burde vi spise? Dette flyktige men enkle spørsmålet er en av de største debattene
innen menneskets evolusjon og søken for å nå vårt menneskelig potensial. Det er
definitivt ingen mangel på dietter eller teorier på hva vi bør og ikke bør spise.
Antropologer kaller det det «altetende dilemma». Det som er soleklart er at vi har
et katastrofalt nivå av kroniske sykdommer relatert til livsstilsfaktorer. Vi har et
gigantisk utvalg av mat-lignende stoffer som er giftig for det menneskelige
økosystemet.
Vi har gitt opp logikk og stoler heller på såkalte eksperter. Når alt kommer til
alt er det å endre miljøet og å adoptere sunne vaner inn i vår daglige rutine
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nøkkelen som kan være med på å hindre kroniske sykdommer. Vital ernæring er
ikke en hurtig-løsning, men det er heller ment som en forpliktelse til å utvide ditt
potensial og å optimalisere din prestasjon.

«Spis mat. Ikke for mye.
Hovedsakelig planter.»
-Michael Pollan
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Vital Ernæring
12 tanker, spørsmål og regler for spising og optimalisering av
ernæring:
1. Spis hovedsakelig planter. 95% av dietten din burde bestå av grønnsaker,
frukt, bønner og bruk olivenolje når det er nødvendig. Spis det minste
måltidet for dagen sent på ettermiddagen eller på kvelden.
2. «Du er det du spiser».
3. «Ikke spis noe som ikke kan råtne».
4. Begrens kjøttet, men fisk er bra og bør spises 3 ganger i uka. Vill-fanget
fisk er best.
5. Begrens meieriprodukter når mulig, og egg til maksimalt 3 ganger i uka.
6. Sukker suger. Innta maksimalt 28 gram tilsatt sukker daglig.
7. Ikke spis produkter med mer enn fem ingredienser, eller med ingredienser
du ikke kan uttale.
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8. Hold deg unna midten av matbutikken; handle langs veggen hvor den ekte
maten er.
9. «Alltid gå fra borden litt sulten», det vil si, ikke overspis (dette er vanlig i
Japan f.eks.).
10. Bønner er hjørnesteinen til ett av de sunneste samfunnene i verden, med
små porsjoner kjøtt som blir spist maksimalt fem ganger i måneden i
gjennomsnitt.
11. Småspis på nøtter og begrens brød til 2 skiver per dag eller mindre. Brød
burde være 100% fullkorn.
12. Drikk hovedsakelig vann, 6 glass per dag. Usukret te og kaffe er også
greit.

H

vordan kan noen leve til de blir 100 år? De Blå Sonene er mest

sannsynlig den mest gjennomførte studien på levetid. Vital Ernæring er basert på
arbeidet til Dan Buettner og de Blå Sonene. Disse Sonene er samfunn over hele
verden som når deres potensial i maksimal levealder (mennesker over 100 år).
Folk som bor i disse områdene deler forskjellige skikker og karakteristikker i
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forhold til livsstil, til tross for store religiøse, genetiske og kulturelle forskjeller.
Dette er topp 5 samfunnene som lever lengst:
1. Sardinia, Italia (en liten øy langs den italienske kysten, spesielt et område
som heter Nuoroprovinsen)
2. Ikaria, Hellas.
3. Okinawa, Japan.
4. Nicoya, Costa Rica.
5. Loma Linda, California, USA.
Den gjennomsnittlige levealderen i USA er 77.8 år. Det betyr at man ved 38.9
år er halvveis i livet! Det er på tide å bestemme seg for å endre seg, og å
investere i livet. Disse samfunnene unngår prosessert mat og spiser hovedsakelig
planter. De drikker vann og har et miljø som fremmer en sunn livsstil.
Menneskene i disse samfunnene forstår kroppen sin og vet de ekte tegnene for
sult. De får masse søvn og trener regelmessig med naturlige bevegelser som
oppleves morsomme. Tenk på et barn: vi trenger ikke å fortelle barn at de må
trene, de leker regelmessig.
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Større selvbevissthet,
og oppvåkning,

gjennom

kiropraktikK.
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Disse samfunnene har også sterke støttesystemer. Dette hjelper med å
redusere unødvendig stress som kan lede til kronisk betennelse, som over tid kan
øke risikoen for sykdommer som hjerte- og karsykdommer, sykdommer innen
mental helse, auto immune sykdommer og fordøyelsesproblemer. I tillegg
tilbringer de mer tid med familie og i naturen.
En Vital livsstil er derimot ikke lineær. Det handler ikke om genene dine, en
magisk diett eller en enkelt ide som skal endre livet ditt, men det er mange ledd;
en kombinasjon av gode vaner, logiske beslutninger, en plantebasert diett, en
ryggrad og et nervesystem som fungerer godt, og et sunt miljø som vil lede deg
til ditt fulle potensial.

!86

