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Forord 

 
Når du har læst denne bog, ved du, hvordan du kan hjælpe dine venner og bekendte – og 
dig selv – hvis I løber ind i et helseproblem, som I ”skal lære at leve med”.  
Før du giver dig i kast med at behandle andre og dig selv, skal I/du naturligvis først under-
søges af en læge. Derefter kan du bare gå i gang. 
Hvis du ikke kan klare det hele selv, kan du få professionel hjælp hos www.boel-akupunk-
tur.dk 
Hvis du ønsker at lære AcuNova, kan du få oplysninger på www.AkuUni.dk 
 
Velkommen til fremtidens medicin. 
John Boel 
 
 

Ethvert intelligent fjols kan lave ting større, mere komplekse og mere voldelige. Det kræver 
en grad af genialitet – og masser af mod – at bevæge sig i den modsatte retning. 

Albert Einstein 

 
 
Akupunktur 2000 ændrer navn til AcuNova 

Akupunktur 2000 er et godt navn, der efterhånden er kendt indenfor helsesbranchen i 50 
lande. 

Desværre er der en ulempe ved navnet: Patienter forveksler ofte Akupunktur 2000 med Ki-
nesisk Akupunktur. Det er ret forståeligt, da Kinesisk Akupunktur har eksisteret i flere tu-
sinde år. 

Vi må derfor forklare, at Akupunktur 2000 er en moderne form for akupunktur der virker 
anderledes end Kinesisk Akupunktur, osv. osv. osv.  

En navneændring er imidlertid ikke bare noget, man lige gør fra dag til dag – det kræver 
stor forberedelse, og en lang overgangsperiode.  

 
Nyt bomærke 
Vi har lavet et bomærke til det nye navn med et slogan, så både ”gamle” og nye patienter 
forstår ændringen.  

 

 
 

Med det nye bomærke signalerer vi, at det drejer sig om en ny behandlingsform, der er fø-
rende indenfor moderne akupunktur. 



 

Kapitel 1 - Øst og vest 
 
Forfatteren har ordet 
For flere tusinde år siden beskrev kineserne 12 elektriske baner på og i kroppen. De har 
indflydelse på de 12 vigtigste organer. Tidligere kaldte man dem kanaler, men i dag hedder 
de meridianer. Disse er navngivet efter de organer, de har indflydelse på; fx hjertemeridian, 
lungemeridian, levermeridian og mavemeridian. Kineserne siger, at livsenergien Qi (udtales 
tji) flyder i meridianerne. 
Eksistensen af disse meridianer blev bevist af nogle franske forskere for nogle få år siden 
ved hjælp af radioaktive stoffer og avanceret teknologi. 
Apropos videnskab. Da jeg startede som akupunktør for 21 år siden, kaldte flertallet af læ-
gerne akupunktur for kvaksalveri. Nu er vinden heldigvis vendt. I dag er der er flere og flere 
læger, der anvender akupunktur. Man må virkelig beundre dem, der gør det, da behand-
lingsmetoden er meget forskellig fra den, de lærte under lægestudiet. Det svarer næsten til, 
at en jødisk rabbiner skal til at arbejde som kristen præst.  
 
En diagnose indenfor Traditionel Kinesisk Medicin stilles meget anderledes end indenfor 
vestlig medicin. Meget forenklet: Når vi kender symptomerne, undersøger vi, om der er un-
derskud eller overskud af yin- eller yang i meridianerne og organerne. Kineserne brugte 
mange forskellige metoder til at undersøge dette, fx såkaldt pulsdiagnose, tungediagnose, 
ved at lytte til patienten og ved at spørge om lidelsen blev værre på forskellige tidspunkter 
af døgnet eller bestemte vejrsituationer osv. Man kan også trykke på forskellige punkter (på 
meridianerne eller reflekspunkter til disse) for at undersøge, om disse er ømme. Der findes 
mange andre metoder, så det er en helt videnskab at stille en Traditionel Kinesisk Medicin 
diagnose. 
De sidste 25 år er der udviklet en metode, der gør det meget enkelt at stille en akupunktur 
diagnose. Metoden er udviklet af en kinesisk biolog, professor Yingqing Zhang, der også 
har opdaget en ny akupunkturmetode: ECIWO akupunktur. Ved at finde særligt ømme punk-
ter på siden af anden mellemhåndsknogle kan man med 94 % sikkerhed vide, hvordan man 
kan behandle alle de sygdomme, der kan behandles med akupunktur. Professor Zhang har 
også konstrueret et elektrisk søgeinstrument, der kan forbindes med en computer. Man kan 
så aflæse på computerens skærm, hvordan man skal behandle lidelsen. Det tager kun ½ 
minut at lave den test, hvor man altså kan diagnosticere 94 % af alle lidelser.  
Jeg er professor Zhang mange tak skyldig, da det var på hans kursus, jeg opdagede 
AcuNova. 
 
Der er lavet en doktorafhandling i Danmark, som dokumenterer, at vestlige lægers diagnose 
kun er korrekt i 80 % tilfælde. Hver femte patient får altså stillet en forkert diagnose af lægen. 
Det er en konklusion, som læge Thomas Gjørup er kommet frem til i sin doktordisputats. På 
grund af den opdagelse kan han nu smykke sig med titlen dr. med. 
Når diagnosen først er stillet, er næste spørgsmål: hvordan behandler vi problemet? 
For en veluddannet akupunktør er det meget enkelt. Men for én der ikke har kendskab til 
Traditionel Kinesisk Medicin, kan det lyde kompliceret.  
Traditionel Kinesisk Medicin er en meget lang og kompliceret uddannelse, der varer flere år. 
I Danmark har et fåtal af akupunktørerne denne uddannelse. 
Jeg var så privilegeret, at få grunduddannelsen i Kinesisk Akupunktur hos Per Lauborg, der 
er fantastisk dygtig til at gøre kompliceret stof simpelt, så det er til at forstå for almindelige 
dødelige. Tak Per. 
Også tak til Lillian og Johs. Brosbøll der brugte deres fritid på at lære mig Vakupunktur 
(akupunktur med sugekopper). 
Jeg skylder også min ven og lærer i Traditionel Kinesisk Medicin, Tommy Iversen, stor tak 
for hans tålmodighed med os elever under uddannelsen. Det var en hård tid. Vi var godt 60, 
der startede på den treårige uddannelse og kun seks, der bestod eksamen. 



 

Når jeg nu er i gang med at takke mine ”gamle” lærere, må jeg ikke glemme professor Anton 
Jayasuria fra Sri Lanka, der er rektor for ”Det Åben Internationale Universitet for Komple-
mentær Medicin”. De fleste akupunktører i Danmark har lært akupunktur af sir Anton eller 
en af hans elever, så derfor vil jeg gerne takke ham på alle disse akupunktørers og deres 
patienters vegne. 
 
Nye akupunktur systemer 
De sidste årtier er der udviklet nogle nye, meget virkningsfulde akupunktur systemer. Jeg vil 
især fremhæve to banebrydende metoder: Øre akupunktur af Poul Nogier fra Frankrig og 
ECIWO akupunktur af føromtalte professor Yingqing Zhang fra Kina. Jeg har haft det privi-
legium, at jeg har lært øre akupunktur af Poul Nogiers søn Rafael og som tidligere nævnt, 
lærte jeg ECIWO akupunktur af professor Zhang personligt. Det har været meget interessant 
og lærerigt, at få detaljerne om disse to systemer direkte fra kilden. På denne måde undgås 
misforståelser.  
Selvom man kan lære meget fra en bog, er den direkte undervisning nødvendig for at få den 
fulde forståelse og dermed være i stand til at hjælpe patienterne bedst muligt. 
Foruden disse to unikke systemer har jeg studeret andre såkaldte mikro-akupunktur syste-
mer eller mikrosystemer. Ved mikrosystemer behandler akupunktøren et lille afgrænset om-
råde med nåle, hvorved han/hun påvirker hele kroppen. Der er fx SuJok akupunktur (hånd 
og fod akupunktur) fra Korea, der er næse akupunktur, der er skalp akupunktur og ny skalp 
akupunktur, der stammer fra Japan. Desuden er der tand akupunktur og mund akupunktur. 
Rundt omkring øjnene er der også et mikrosystem.  
Alle disse systemer virker, fordi de har en ting til fælles: der er en forbindelse mellem for-
skellige afgrænsede områder af kroppen. Hvis der fx er noget i vejen med venstre fod, er 
der et bestemt punkt i øret, der har forbindelse med foden. Hvis en patient har problemer 
med hjertet, er der et bestemt sted på hånden, der har forbindelse med hjertet. Hvis en 
patient har et hold i ryggen, er der et bestemt sted på næsen, der har forbindelse med ryg-
gen. Eller med andre ord: Når der opstår en lidelse et eller andet sted i kroppen, opstår der 
samtidig punkter en lang række steder, der har en forbindelse med lidelsen. Akupunktøren 
kan så behandle sygdommen ved at stikke en nål i et af disse punkter, der mange gange 
ligger langt væk fra det sted, hvor sygdommen sidder. 
 
Refleks kugler 
Langs meridianerne og visse andre steder på og i kroppen er der nogle små "krystaller eller 
sandkorn", dvs. nogle meget små kugler. Disse små kugler bliver elektrisk aktive, hvor me-
ridianerne kommer op til overfladen af kroppen. Det kalder man akupunkturpunkter. 
Der er mindre elektrisk modstand hvor punkterne ligger. Dvs. at man kan finde punkterne 
ved hjælp af et instrument, der måler hudens modstand - et såkaldt ohmmeter. 
For at få den optimale virkning skal punktet behandles nøjagtigt. Det bringer os ind på en 
observation, foretaget af opfinderen af hånd- og fodakupunktur (SuJok akupunktur) profes-
sor Jae Woo Paark fra Korea. 
Han har også observeret disse små "krystaller", som han kalder "correspondence ball". Jeg 
har valgt at kalde dem reflekskugler på dansk. 



 

 
Figur 1. 
 
Hvad er forskellen på Klassisk Kinesisk Akupunktur og AcuNova? 
Jeg har været så optimistisk at kalde det nye og anderledes akupunktur-system for 
”AcuNova”. Grunden til navnet er, at det meget vel kan vise sig at være fremtidens akupunk-
tur system eller mere korrekt: ”fremtidens medicin”.   
Det virker anderledes end alle andre akupunktur systemer. 
Akupunktur-punkterne ligger i og omkring alle led i kroppen (fig.1). Rundt omkring ledene er 
der specielle centre, hvorfra man kan sende signaler til hjernen og derigennem påvirke for-
skellige dele af kroppen. 
 
Det er nøglen til AcuNova’s virkemåde. 
 

Den nye opdagelse: ”I og omkring alle led er der meget følsomme reflekspunkter, 
der har forbindelse med de forskellige afsnit af hjernen”. 

 
Derfor virker AcuNova! 
Den væsentligste forskel på AcuNova og andre akupunkturmetoder er som sagt, at 
AcuNova virker via hjernen. Lad os bruge eksemplet med et hold i nakken. Når man rammer 
det helt rigtige punkt (lige i reflekskuglen) med en akupunkturnål, fx. i langfingerens yderste 
led (fig. 1), føler patienten en svag elektrisk strøm. 
Årsagen hertil er, at indsættelsen af akupunkturnålen i en reflekskugle starter en elektrisk 
proces. Dvs. der starter en strøm med en bestemt elektrisk frekvens. Hvert akupunkturpunkt 
udsender sin egen unikke frekvens.  
Den korte forklaring fik du tidligere. Her følger den lange forklaring for de teknisk interesse-
rede: 
Strømmen med den bestemte frekvens vandrer ad det perifere nervesystem og via rygmar-
ven og den forlængede marv til hjernestammen. Derefter sendes den videre til thalamus og 



 

derpå til den del af hjernebarken, der hedder den primære somatiske hjernebark. Det bear-
bejdede signal går derpå til Hypothalamus, som sender den videre til hypofysen. (Hypotha-
lamus’ funktion er bl.a. at være forbindelsesleddet mellem nervesystemet og hormonsyste-
met samt kontrol af de 7 hormoner, som frigives fra hypofysen). Hypofysens hormoner van-
drer via blodbanerne til de hormonproducerende kirtler, der derved motiveres til at producere 
og frigive lige netop de substanser, der er nødvendige til at helbrede lidelsen. 
Andre områder i hjernen, som også har en vis indflydelse på processen, er Wernickes om-
råde og det limbiske system. 

Figur 2.  
 
Som vi startede med, er dette netop, hvad der sker naturligt, hvis du skærer dig i fingeren 
med en køkkenkniv, eller kommer til skade på værkstedet. 
 

Der er altså ikke noget nyt i, at denne proces sker i kroppen. Det er på den måde, 
kroppen ”reparerer” sig selv. Denne proces sker konstant i en sund og rask krop. 

 
Hvorfor sker det ikke altid? 
Denne bog handler ikke om sygdomsfremkaldende faktorer, men vi kan kort sige, at der er 
fem forskellige årsager til sygdomme, eller blokeringer i kroppen, der gør, at den netop be-
skrevne proces bremses eller stoppes, så kroppen bliver svækket. 
1. Medfødte lidelser. 
2. Psykiske problemer: Stress, chok, traumer. 
3. Kemiske: Fx medicin og gift. 
4. Fysiske: Skader efter ulykker, slag, elektriske stød, stråling, osv. 
5. Virus og bakterier 
 
Selvom det er en forenklet beskrivelse af sygdomsfremkaldende årsager, er det tilstrække-
ligt til at kunne lære AcuNova. 
Det nye er, at man med AcuNova kan få den føromtalte proces (helbredelse) til at ske, 
selvom en person har været udsat for en af de fem sygdomsfremkaldende årsager. 
Sagt på en anden måde så hjælper AcuNova kroppen ved at fjerne blokeringer, så krop-
pens naturlige (iboende) processer kan finde sted.  



 

 

Derfor behandler vi ikke kun smerter eller symptomer med AcuNova.  
Vi behandler årsagen til problemet – med naturens egen helbredelsesmetode. 

 
Jeg har valgt kun at koncentrere mig om, hvad der sker i hjernen og kroppen – velvidende 
at sjælen og sindet er overordnet kroppen. 
Denne bog tager imidlertid ikke hensyn til, hvad der er sket med sindet og således er årsag 
til mange lidelser i kroppen. Vi interesserer os kun for at helbrede eller formindske sygdom-
men. Erfaring og forsøg har vist, at det er muligt i de allerfleste tilfælde.  
Det betyder med andre ord, at selvom der er tale om psykosomatiske sygdomme (syg-
domme i kroppen der stammer fra psykiske årsager), kan man helbrede kroppen eller for-
bedre tilstanden betydelig.  
 
Videnskaben har lært os, at alle celler i kroppen udskiftes i løbet af få år. I teorien skulle der 
altså ikke være nogen lidelse, man ikke kan helbrede med AcuNova. Men nu er denne vi-
denskab så ny endnu, så den påstand vover jeg ikke i praksis. Det vil fremtidens forskning 
vise. Men det vi ved er, at AcuNova har en dramatisk virkning på mange kropslige proble-
mer, også på meget alvorlige kroniske lidelser.  
 
Helbredelse  
Vi tager det lige en gang til: Vi startede denne proces ved at stikke en nål i reflekskuglen i 
leddet. Det næste fænomen er meget interessant: Nu flyder hormonerne og de andre 
helsebringende stoffer med blodårerne til det syge område og starter omgående en 
helbredende proces.  
Hvis en patient fx har ondt i ryggen - uanset af hvilken grund - flyder stofferne til det syge 
sted i ryggen og starter en helbredelse. Hvis man rammer akupunkturpunktet nøjagtigt, sker 
der omgående en smertelindring. 
Hvis det er en patient med øjenforkalkning (Aldersbetinget Macula Degeneration - AMD), 
påbegyndes en helbredelse af nethinden i øjet. Hvis det er en patient med forkalkning af 
hjertets kransårer (Angina Pectoris), starter en afkalkning af blodårerne. Hvis en patient har 
leverbetændelse (Hepatitis), starter omgående en helbredelse af leveren, osv. osv. 
Ved sunde og raske mennesker foregår denne proces som sagt hele tiden, men processen 
kan stoppes af de føromtalte ude- og indefra kommende årsager. Det geniale ved AcuNova 
er, at man kan sætte den proces i gang igen – så kroppen helbreder sig selv. 
 
Beviset 
De forskellige stoffer supplerer hinanden på en genial måde. Det første der sker er, at en-
dorfinerne går i gang med at arbejde. (Endorfin kaldes også kroppens egen morfin, fordi den 
virker stærkt smertestillende). Derfor ser vi ofte, at smerten forsvinder i løbet af sekunder 
efter, at nålen er sat præcis i det rigtige punkt, eller man trykker på punktet med en kuglepen 
eller en tyk strikkepind. 
Lad os tage eksemplet fra før med et hold i nakken. Endorfinerne – der også kaldes lykke-
hormoner - fjerner smerten, så man er i stand til at dreje nakken frit og uden smerter. Biny-
rebarkhormoner går i gang med at fjerne væskeansamlingen, der trykker på nerven, og der-
for er årsag til smerten. Andre hormoner går i gang med at afslappe musklerne osv. Alle 
disse stoffer samarbejder på den måde med at helbrede patienten. 
En AcuNova ekspert er i stand til at hjælpe omkring 90 % af alle med en lidelse i kroppen. 
Undtagen er Parkinsons sygdom, diabetes type 1, dissemineret sklerose, Altsheimers, Spa-
stikere og nogle få medfødte syndromer samt AIDS og kræft. Det betyder ikke, at man intet 
kan gøre for de nævnte patienter. Man kan mildne symptomerne og følgevirkningerne, men 
desværre kan vi ikke helbrede disse sygdomme på nuværende tidspunkt.  
Alle andre patienter kan hjælpes med AcuNova – mere eller mindre. 
 
Indtil dato har mange hundrede akupunktører, zoneterapeuter, fysioterapeuter og læger fra 
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Skotland, England, Irland, Tyskland, Belgien, Holland, 



 

Polen, Slovakiet, Rumænien, Schweiz, Italien, Spanien, Rusland, Indien, Sri Lanka, Kina, 
Japan, Korea, Vietnam, Østrig og USA lært AcuNova.  
For de fleste er det meget enkelt at lære AcuNova. Erfaringen fra undervisningen har imid-
lertid lært mig, at det kan være svært for nogle at forstå, hvordan punkterne er placeret rundt 
omkring ledene. Derfor går vi grundigt til værks. 
Forestil dig, at vi skærer det yderste led af en finger. Vi skærer fingeren af lige midt i det 
yderste led, og du kikker ind på fingerstumpen. Kan du forestille dig det? Se derefter på figur 
3. Cirklen midt i figuren symboliserer det overskårne led.  Den buede streg under cirklen 
symboliserer neglens placering på fingeren. 
 
 
 
 
 
Figur 3 
Bogstaverne og tallene inde i 
cirklen refererer til rygradens 
forskellige led. 
 

 
 

 
 
 

C: Cervikal-hvirvler (hals- eller nakkehvirvler) – 7 hvirvler 
T: Thorakal-hvirvler (ryg- eller brysthvirvler) – 12 hvirvler 
L: Lumbal-hvirvler (lændehvirvler) – 5 hvirvler 
S: Sakral-hvirvler (nederste lændehvirvler også kaldet korsben) – 5 hvirvler 
 
På tegningens højre side ser du, hvilke kropsafsnit man behandler, når man sætter sine 
akupunkturnåle i forskellige steder i leddet. 
 
 

  



 

Kapitel 2 – Naturens egen helbredelsesmetode 
 
Forestil dig, at du står i køkkenet og skærer morgenbrød med en skarp kniv. Pludselig smut-
ter kniven, og du skærer dig i fingeren. 
Hvordan reagerer kroppen på det? 
For at lette forståelsen får du den korte version. 
I samme øjeblik du skar dig, startede en helbredelse af fingeren. Dette sker helt automatisk 
– uden viljens kontrol. 
Først sendes en impuls fra fingeren via det perifere nervesystem og centralnervesystemet 
op til hjernen. Impulsen går derpå til hypothalamus, som beregner, hvad der skal gøres og 
derefter sender signalet videre til hypofysen (hypothalamus og hypofysen er hormonprodu-
cerende kirtler). 
Hypofysen reagerer på signalet ved at frigøre bestemte hormoner til blodbanen.  
Hormonerne i blodet bevirker, at kroppens hormonproducerende kirtler stimuleres til at pro-
ducere og frigøre forskellige stoffer. Herunder nogle meget vigtige smertestillende hormo-
ner, der hedder endorfiner. 
Frigørelsen af disse endorfiner bevirker, at smerten i fingeren tager af. (Du kender det må-
ske: Selvom man kommer ret alvorlig til skade, mærker man forbavsende lidt i begyndelsen). 
I løbet af sekunder frigøres der samtidig en mængde helsebringende stoffer. Der sker faktisk 
omkring 200 processer i kroppen. 
Helbredelsen af fingeren starter omgående og varer kort eller lang tid afhængig af din alder, 
fysiske tilstand, giftstoffer, tungmetaller i kroppen osv. 
Denne proces sker automatisk, næsten hver gang man kommer til skade, bliver forkølet, får 
influenza eller løber ind i et andet helseproblem. 
Desværre sker processen ikke altid. Det kan være på grund af forskellige faktorer som ar-
veanlæg, stress, forgiftning osv. osv. 
Her kommer AcuNova ind i billedet.  
Den væsentligste forskel på AcuNova og kinesisk akupunktur er netop, at AcuNova virker 
via hjernen. 
Men lad os gå tilbage til starten af, hvad der meget vel kan blive fremtidens medicin. 
 
Opdagelsen 
Det hele startede med et hold i nakken.  
Jeg vågnede en morgen og havde meget ondt i nakken og stærke smerter ud i venstre arm. 
Jeg havde åbenbart ligget forkert om natten. Heldigvis skulle jeg ikke have patienter den 
dag. Jeg har behandlet rigtig mange patienter med hold i nakken, og det plejer ikke at være 
et problem at fjerne smerterne. Men uanset hvad jeg prøvede den formiddag, ville smerterne 
ikke give sig mere end ca. 10 %.  
Jeg kunne altså kun dreje hovedet lidt til højre og kunne derfor næsten ikke følge med i 
undervisningen på det akupunktur kursus, jeg skulle deltage i de næste tre dage.  
Lige så snart jeg prøvede at dreje hovedet til venstre, gjorde det vanvittig ondt! Jeg prøvede 
at behandle mig selv på alle tænkelige måder med akupunktur. Næsten uden resultat. 
Over middag stak jeg nålen i et punkt, der ligger i albueleddet.  
Så skete der noget!  
Omkring 75 % af smerten forsvandt – i løbet af sekunder.  
Det gjorde et dybt indtryk på mig. Et meget dybt indtryk.  
 
 



 

 
Figur 4. 

 
Jeg fortsatte med at stikke nåle i og omkring albueleddet, men det gav ikke bedre resultat.  
Da jeg vågnede næste morgen, var 75 % af smerterne stadig forsvundet. Vældig godt, men 
ikke helt tilfredsstillende. Så da jeg kom på kursus igen, fortsatte jeg min undersøgelse. Jeg 
kom til at spekulere over, om det havde noget med det bestemte sted i leddet at gøre, og 
begyndte derfor at behandle forskellige fingerled. Da jeg stak en nål i langfingerens yderste 
led (figur 4), skete der noget mirakuløst!  
Smerten forsvandt fuldstændig.  
Jeg tænkte så meget over dette fænomen, at jeg havde svært ved at følge undervisningen. 
 
Jeg var ”heldig”. Mandag morgen, da jeg kom på klinikken, havde Randi, én af klinikassi-
stenterne, også fået et hold i nakken. Jeg prøvede at finde samme punkt i langfingerens 
yderste led. Hun følte en skarp smerte, da jeg ramte punktet. Hun sagde, at hun mærkede 
det, som om hun fik 41 graders feber i nakken – og i løbet af 5 sekunder var smerten væk - 
totalt væk.  
Selvom jeg var meget begejstret for resultatet, var det først nogle uger senere, at jeg forstod, 
at jeg var stødt på et helt nyt helsesystem, der skulle komme til at ændre tilværelsen for 
tusindvis af mennesker over hele verden.  
Eller mere korrekt: Hjælpe tusindvis til en bedre helse. 
De næste måneder brugte jeg al min fritid - og en hel del af min arbejdstid - på at udforske 
det nye system. Efterhånden som forskningen skred frem blev jeg klar over, at det nye sy-
stem indeholdt nogle enestående potentialer, som jeg ikke havde set før indenfor noget som 
helst helbredelsessystem. Det var en travl og meget interessant periode, hvor min kone, 
Bodil, var en uvurderlig støtte til at beskrive opdagelserne og fænomenerne, efterhånden 
som de opstod.   
Der kunne gå dage, ja uger, uden fremskridt. Så pludselig stødte vi ind i en stime af nye 
opdagelser, og det væltede frem med nye fænomener. Det var en spændende tid for hele 
familien - og for patienterne, der oplevede det ene ”mirakel” efter det andet.  
På det tidspunkt var jeg leder af Skandinaviens største akupunkturklinik. Lægen og de andre 
akupunktører spurgte mange gange, om de ikke måtte lære det nye system. Men jeg var 
klar over, at hvis jeg lærte dem det inden forskningen var så fremskreden, at jeg havde nogle 
støbefaste resultater, kunne jeg risikere at lære dem noget forkert, som de måske ville blive 



 

ved med at bruge. Så derfor måtte jeg sige, at de blev nødt til at vente, indtil vi kom så langt 
med forskningen, at vi var på helt fast grund.  
Det er vi nu. Selvom nogle ”ypperstepræster” ikke kan forstå, at et system kan være så 
virkningsfuldt og samtidig så enkelt at lære og anvende. 

 
Det er imidlertid ikke ualmindeligt, at nye ideer møder modstand. Nu er jeg kun en simpel 
håndværker i sammenligning med en af verdens førende videnskabsmænd, Albert Einstein 
- opdageren af relativitets-teorien. 
Noget har vi dog tilfælles: Ligesom alle nytænkere var også han udsat for hån og kritik af 
”de skriftkloge”. 

 

På en verdenskongres for matematikere i Berlin blev Einsteins relativitets-teori kaldt den 
mest djævelske, frygtelige, skrækkelige, skurkagtige svindelnummer der nogensinde var 

præsenteret for verdens matematikere. 

 
Hvilke sygdomme kan kureres? 
Klassisk Kinesisk Akupunktur eller Traditionel Kinesisk Medicin (TKM), som det hedder på 
fagsprog, har været anvendt til helbredelse af mange lidelser i flere tusinde år - uden man 
egentlig vidste, hvordan det virkede. Det er uden for enhver diskussion, at akupunktur virker. 
Dette er bevist ved mere end 6.000 afhandlinger samt de mange millioner akupunkturbe-
handlinger, der er foretaget.  
 
Verdens Sundheds Organisationen (WHO) under FN har udarbejdet en liste over lidelser, 
hvor akupunktur er særlig velegnet. Forskningen er beskrevet i tre udgivelser fra WHO:  
GUIDELINES FOR CLINICAL RESEARCH ON ACUPUNCTURE (1995). ISBN 92 9061 
1146. 
Evaluation of acupuncture practice based on controlled clinical trials, WHO draft, Ge-
nève/Milano, Nov. 1996.  
Acupuncture, Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trial (2002), Nonserial 
Publication, ISBN: 92 41 545 437). 
 
Who’s liste: 
Øvre luftveje: 
Forkølelse 
Bihulebetændelse 
Pandehulebetændelse 
 
Luftvejssystemet: 
Astma  
Bronkitis  
 
Forstyrrelser i munden: 
Tandpine 
Tandkødsbetændelse  
Smerter efter tandudtrækning 
Akut og kronisk halsbetændelse 
 
Mave- tarmsystemet: 
Hikke  
Diarré 
Tarmslyng 
Forstoppelse 
Tarmbetændelse 
For meget mavesyre. 
Akut og kronisk mavesår 



 

Akut betændelse i tolvfingertarmen 
Spasmer i spiserøret og mavemund  
Kronisk betændelse i tolvfingertarmen. 
 
Øjensygdomme: 
Nethinde betændelse 
Nærsynethed hos børn 
Betændelse i bindehinden 
Grå stær (uden komplikationer) 
 
Nerve-, muskel- og knoglelidelser: 
Gigt  
Iskias 
Migræne  
Hovedpine 
Tennis albue 
Lændesmerter 
Frossen skulder  
Ansigtslammelse  
Fejlfunktion i blæren  
Ufrivillig vandladning  
Nervelidelser mellem ribbenene  
Følgerne af Polio (børnelammelse) 
Ansigtsnerve smerter (Trigeminus neuralgi) 
Føleforstyrrelser i nerverne lige under huden  
Miniere´s sygdom (svimmelhed og øresusen) 
Lammelse efter slagtilfælde (blodprop/hjerneblødning) 
Nakkesmerter der trækker ned i armen, (fx efter piskesmæld) 
 
Rapporten fra WHO konkluderer endvidere at sygdomme, der ikke er nævnt i rapporten, 
meget vel kan behandles effektivt med akupunktur.  
 

Det er vores erfaring, at der kun findes meget få sygdomme, hvor AcuNova ikke virker. 

 
Erfaringen fra de mange hundrede læger og akupunktører, der har lært AcuNova, viser, at 
det er muligt at hjælpe omkring 90 % af patienterne med de nævnte problemer – mere eller 
mindre. 
 
Men AcuNova er virksom til behandling af mange andre sygdomme. Her følger en oversigt 
over lidelser, hvor AcuNova har vist sig at være effektiv. For at lette forståelsen er lidelserne 
nævnt under kropsområder. 
 
Problemer i hovedet: 
Hovedpine, migræne, ansigtsnervesmerter (trigenimusneuralgi), kæbesmerter, tandpine, 
tunghørhed, herpes, helvedesild, ½-sidig lammelse, svimmelhed, talevanskelighed, afasi, 
pande- og bihulebetændelse, eftervirkninger fra hjerneblødning og blodprop. 
Gennem de sidste 15 år har vi behandlet flere tusinde øjenpatienter fra hele verden. Forsk-
ning i efteråret 2003 dokumenterede, at vi er i stand til at hjælpe 70% af såkaldte uhelbre-
delige blinde og svagsynede – mere eller mindre. 
 
Nakke, hals, skuldre, arme: 
Nakkesmerter, piskesmæld, skuldersmerter fx frossen skulder, tennisalbue, golfalbue, 
smerter i albuer, hænder og fingre, carpal-tunnel-syndrom (smerter i håndled), slidgigt, se-
neskedehindebetændelse, struma, forkølelse, influenza, div. halsproblemer. 
 



 

Bryst, ryg (ikke lænd): 
Astma, bronkitis, angina pectoris (hjertekramper), hjerteproblemer fx forkalkning af blod-
årerne, rygsmerter, bøjede ribben, helvedesild, hoste, kvalme. 
 
Mave, lænd: 
Hekseskud, akutte- og kroniske lændesmerter, diskusprolaps, mavesår, Morbus Crohn, Co-
litis, tarmbetændelse, mavesmerter, brok, nyreproblemer, leverproblemer, miltproblemer, 
galdekolik, kolik. 
 
Underliv, sæde, ben: 
Alle menstruationsproblemer, alle hormonelle problemer, forstørret livmoder, problemer ef-
ter fødsel, bækken(bund)løsning, slidgigt i hofte, knæ og fødder, iskias, smerter i ballerne, 
sex problemer fx impotens, smerter ved samleje, barnløshed hos både kvinder og mænd, 
skinnebenssår, blærebetændelse, ufrivillig vandladning hos voksne og børn over 7 år, op-
svulmede knæ, hælespore, springerknæ, løbeben, betændelse og smerter i akillessenen, 
diarré og forstoppelse, prostataproblemer. 
 
Diverse: 
Alle gigtsygdomme, fx leddegigt, flyvegigt, muskelgigt, fibromyalgi, Morbus Becterew, kro-
nisk trætheds syndrom, allergi, ordblindhed, lavt blodsukker med alle 38 symptomer, diabe-
tes II, ½-sidig lammelse, lavt immunforsvar, vand i kroppen (ødemer), div. kredsløbsproble-
mer, alle sportsskader, kløe, højt blodtryk, eksem, psoriasis, kramper, kolde hænder og fød-
der (Morbus Raynauld), div. problemer efter operation, endokrine problemer. 
 
Der findes mange tusinde diagnoser, fx er der over 10.000 forskellige øjensygdomme. Hvis 
du eller en af dine venner har en lidelse, der ikke er nævnt, betyder det ikke, at den ikke kan 
behandles. Efter de erfaringer vi har indtil nu, findes der kun en håndfuld lidelser, der ikke 
kan afhjælpes med AcuNova – mere eller mindre. 
Vi kommer senere ind på, hvordan man behandler de forskellige problemer. 
 
Og så det bedste af det hele: Indtil dato er der aldrig registreret nogen bivirkning med 
AcuNova. 
Der kan komme nogle reaktioner efter behandlingen: Kortvarig træthed, følelse af varme 
samt stærkt lugtende urin og afføring. 
 
For at få den optimale virkning af AcuNova er det meget vigtigt at drikke rigeligt vand. Mindst 
2 liter om dagen. 
 
Medicindosering må man naturligvis aftale med en læge, ligesom man altid skal undersøges 
af en læge for at få stillet en diagnose, før man begynder at behandle sig selv eller en ven. 
 
 



 

Kapitel 3 - Kan alle lære AcuNova? 
 

Kinesisk akupunktur 
AcuNova har et lighedspunkt med Kinesisk Akupunktur eller Traditionelt Kinesisk Medicin 
(TKM) som det hedder: Man bruger nåle. Men der er mange flere forskelle end ligheder. I 
TKM er der begreber som over- og underenergi, kulde og varme, over- og underskud af Yin 
og Yang. Der er noget, der hedder 5 elementer og 8 principper, samt flere andre begreber. 
Alle disse ting findes ikke i AcuNova. 
AcuNova har måske mere tilfælles med kiropraktik end med TKM? 
Når man først har sat sig ind i placeringen af akupunktur punkterne omkring leddene, er 
AcuNova meget let at anvende.  
Det er naturligvis en fordel at have lært så meget som muligt, men AcuNova er et unikt 
system, der ikke kræver en TKM uddannelse. Når man først har forstået principperne, er det 
meget enkelt, og meget hurtigt at lære. Læg så til, at resultaterne i de fleste tilfælde nås 
meget hurtigere. 
Så forstår du måske, hvorfor det hedder AcuNova? 
 
I skrivende stund har godt 1000 læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, akupunktører og andre 
alternative behandlere lært AcuNova.  
I Danmark deler eleverne sig nogenlunde ligeligt mellem akupunktører og zoneterapeuter. 
Godt halvdelen af de norske elever er fysioterapeuter, medens halvdelen af eleverne syd 
for grænsen er læger og resten heilpraktikere (statsgodkendte naturlæger).  
 

Fælles for dem er, at de er meget overraskede over, hvor let det er at lære at an-
vende, og hvor hurtigt resultaterne kommer.  

 
Jeg får utallige tilbagemeldinger fra eleverne. Her har du et lille uddrag. 
 

Kære John, 
Tusind tak for det enestående akupunkturkursus du holdt i Oslo i begyndelsen af efteråret! 
Jeg vil gerne fortælle dig, at jeg nu har anvendt AcuNova siden da og fået nogle fantastiske 
resultater.  
Jeg arbejder meget med smertepatienter og resultaterne med den nye metode er i mange 
tilfælde mirakuløse.  
Patienter med langvarige rygsmerter rejser sig fra briksen og kan fortælle, at de ikke har følt 
sig så godt tilpas i årevis. Nakke-/skuldersmerter forsvinder i løbet af få behandlinger.  
Mine arbejdskollegaer, kiropraktorer og massører har fuldstændig overgivet sig, og min af-
talebog er på det nærmeste helt fuld.  
Det er blevet fantastisk morsomt at arbejde!!  
Endnu engang, tusind tak!!  
Venlig hilsen M – Akupunktør 
 

Kære John Boel! 
Jeg havde den glæde å være med på dit kursus, og jeg har nu benyttet ugen som gik til at 
tage dit akupunktursystem i brug. 
Resultaterne har ikke ladet vente på sig, og de har været meget stærke. jeg kan nævne, at 
en patient, som har haft øresusen (tinnitus) i 42 år oplevede, at der blev helt stille i ørene.  
En af mine kolleger har haft stærke nakkesmerter i 3 år efter et nakkeprolaps.  Der er efter 
kun to behandlinger bare en lille restsmerte tilbage i højre side.  
Jeg kan fortsætte at nævne adskillige i ugen som gik. Resultaterne er så påfaldende, at jeg 
allerede fra starten kunne tænke mig at arbejde systematisk videre for at kunne registrere, 
hvad der sker. 
 Med ønske om fortsat held og lykke 
L – Fysioterapeut 



 

 
Jeg behandlede en dame, som har haft kraftig hovedpine i 40 år, som har prøvet alt. Efter 3 
behandlinger med AcuNova havde hun for første gang i løbet af disse 40 år en smertefri 
uge. Det er fantastisk. 
Tak og på gensyn 
 M – Akupunktør 
 
Kære John, 
Dit AcuNova er fantastisk. 
I denne uge har jeg foruden øjenpatienter behandlet ca. 100 smertepatienter med forskellige 
sygdomme fx migræne, hovedpine, lumbago, skulder/arm syndrom, mavesmerter, gigt osv. 
Over 90 % af patienterne oplevede en øjeblikkelig smertelindring. 
H.P.W. - Dr. med. 
 
Jeg takker endnu engang, for deltagelse i AcuNova i weekenden hvilket var meget udbytte-
rigt. Jeg har siden brugt metoden daglig i min klinik, med gode resultater.  
Et eksempel er en ældre dame, som jeg behandlede for smerter samt nedsat bevægelighed 
i den højre skulder. Med kinesisk akupunktur fjernede jeg hendes smerter, men det blev ikke 
bedre med bevægeligheden. Hun blev scannet, og lægerne konstaterede, at ledbåndene 
var revet over i skulderen, men pga. alder ville de ikke operere, så hun skulle lære at leve 
med det. MEN  efterfølgende behandling med AcuNova har stort set givet hende fuld bevæ-
gelighed igen!!!! 
Det er forsat en oplevelse at behandle et eller to punkter, og patienten derefter stort set er 
smertefri med det samme. 
Med venlig hilsen 
A – Akupunktør 
 
Hej John, 
Jeg er så begejstret for AcuNova og bruger det med stor succes. Her er nogle få eksempler, 
som jeg ikke kunne hjælpe med andre metoder. 
Lammelse i v. ben pga. diskusprolaps: efter 2 nåle i 3. og 5. tå var pt. 50 % bedre.  
Tinnitus i 3 år. Omgående forbedring efter en nål i AcuNova punktet i knæet. 
Konstant hovedpine i 3 år. Efter 3 behandlinger med AcuNova nåle i knæ + 2. finger var 
patienten 100 % smertefri. 
Skuldersmerter i ½ år. Efter 1 nål i AcuNova punktet i knæet var pt. 100 % smertefri. 
M.B. – Læge. 
 
Kære John, 
Jeg har behandlet enken efter en kendt professor med AcuNova. Hun havde generelt dårligt 
syn, var natteblind og havde ”myggesyn” (ligesom små tråde i synsfeltet). Efter 10 behand-
linger er synet meget bedre, og de 2 andre gener er væk. 
Mange, mange tak 
B. – Læge 
 
Kære John, 
Jeg er lige kommet hjem fra dit kursus og har behandlet nogle patienter med AcuNova. Jeg 
havde opgivet at hjælpe patienterne med andre metoder. 
5 akutte iskiaspatienter. 
2 med skulder/arm smerter. 
Alle blev fuldstændig smertefri med behandling af kun et punkt 
Mange hilsner 
M.H. – Heilpraktiker 
 
Kære John Boel, 



 

Jeg var på dit kursus sidste weekend og vil gerne fortælle om 2 patienter, jeg ikke har været 
i stand til at hjælpe med andre metoder.  
En pt. har haft konstante rygsmerter i 10 år. Jeg havde behandlet ham mange gange - uden 
resultat. 
Han har desuden prøvet alt, både indenfor skolemedicinen og alternativ behandling. 
Jeg har nu behandlet ham 5 gange med AcuNova, med 1 – 2 punkter hver gang, og han er 
nu 100 % smertefri. 
En ældre patient har haft rygsmerter, siden han var 18 år.  Efter 1 nål i AcuNova punktet i 
knæet var tilstanden 75 % bedre. 
Tak for at jeg måtte lære det. 
B – Akupunktør 
 
Kære John,  
Der er ingen tvivl om, at AcuNova er godt, og jeg har haft personlig succes med især: iskias, 
skulder og nakke. Her er et par typiske eksempler. 
  
1. klient. 52-årig mand, der arbejder som murer, klagede over smerter i lænden, der strålede 
ned i benet. Et typisk iskias problem. Først behandling med 2 nåle og smerten var væk. Som 
han selv beskrev: "Det er helt vild, jeg tror ikke på "de der ting", men det er, som om du har 
drejet på en knap, og nu er min smerte væk." Han var smertefri i 3 mdr., hvorefter han fik 
en ny behandling med samme resultat. 
 
2. klient. 46-årig mand der arbejder som revisor. Har de sidste mange år lidt af smerter i 
venstre skulder, og jobbet som gør-det-selv mand i weekenderne i eget hjem har ikke gjort 
det bedre. Men efter 2 behandlinger (med 1 time imellem) var smerten aftaget, og for første 
gang i meget lang tid kunne klienten svinge armen hele vejen rundt uden videre gene.  
Hilsen Ann-Cherie - zoneterapeut 
 
Kære John. 
Efter nu at være kommet rigtig godt i gang med AcuNova og med gode resultater med kold 
skulder, tennisalbue, hjerteproblemer, rygsmerter, luftvejsproblemer m.m. 
Det er utrolig dejligt, at have fået et værktøj til en så hurtig bedring. 
Kærlig hilsen 
Rie - zoneterapeut 
 
Som tidligere lovet sender jeg nu lidt om de fantastiske resultater, jeg har opnået efter mit 
kendskab til AcuNova. 
Jeg er uddannet Eksamineret massør og idrætsskadeterapeut. Denne kombination med 
AcuNova har givet nogle fantastiske resultater. 
Jeg arbejder til daglig i vores klinik sammen med min kone, der er uddannet Zoneterapeut 
og Akupunktør (kinesisk) – der har kombinationerne også vist sig at være helt fantastiske. 
Superlativerne vedrørende AcuNova kan næsten ikke blive store nok. Det er let, enkelt og 
hamrende effektivt.  
Jeg har efterhånden opnået en stor erfaring i brugen af AcuNova og tager nu også vanske-
ligere opgaver ind. 
Øjenpatienter har der kun været ca. 10 stykker af og alle med stor succes  
Gigtpatienter - rigtig mange og med meget stor succes, hvilket nu giver os patienter fra andre 
dele af landet. 
Til sportsskader er det også meget effektivt, og jeg er efter kurset blevet behandler i Ribe 
Håndboldklub 1. div. Herrer. Truppen er skadefri og ligger på første pladsen. (Jeg får en del 
af æren). 
Dette er lidt fra min hverdag, og jeg har endnu ikke mødt nogle, jeg ikke kunne hjælpe med 
AcuNova. 
Tak til John for en god opdagelse. 
Med venlig hilsen 



 

S. A. - Idrætsterapeut 
 
Vore elever er som sagt fra helsebranchen - med nogle få undtagelser. Her følger et brev, 
jeg har modtaget fra en af vore patienter, der havde fået lov til at deltage i et weekend-
kursus. Jeg har valgt at bringe brevet, så du kan se, at enhver kan lære teknikken – hurtigt. 
 
Oplevelser med AcuNova 
Det er nu ca. 2 måneder siden, at jeg deltog i AcuNova kurset, og som indledning kan jeg 
sige, at det ikke har været forgæves. 
Da jeg tilmeldte mig dette weekendkursus, havde jeg ikke andre forudsætninger end mine 
egne gode oplevelser ved behandlinger givet af John Boel sn. og John Boel jr. Jeg har altid 
været imponeret af de ting, de har afhjulpet ved hjælp af disse små nåle – dårlig ryg, byld 
o.s.v. 
Jeg er ikke selv akupunktør, zoneterapeut eller lignende, og på daværende tidspunkt blev 
jeg ”småsløj” blot ved tanken om at skulle stikke med en nål (jeg er automatikmekaniker), 
men John mente, at jeg nok skulle lære at behandle med nåle. 
Det skulle vise sig at være sandt, og hvis jeg var imponeret før, så ved jeg ikke hvilke ord, 
jeg skal bruge nu. 
På kurset fandt jeg hurtig ud af, at alle kan lære det grundlæggende i AcuNova og vil være 
i stand til at behandle efter få undervisningstimer. 
AcuNova er et utrolig simpelt men meget effektivt system. Jeg har efter kurset givet 50 – 60 
behandlinger, og kun to gange har jeg ikke været i stand til at lave en mærkbar ændring hos 
patienten. 
Jeg har behandlet alt fra dårlige knæ, nedsat hørelse, ældres dårlige ben, dårlig ryg til fød-
der, der smerter. Hver gang har der været virkelig gode resultater. Jeg var meget forbløffet 
over virkningen af AcuNova de første gange – jeg kunne ikke lade være med at tænke, om 
det nu også kunne passe, men nu er jeg 100% sikker, og jeg ved nu, at jeg kan lave fanta-
stiske resultater med AcuNova hver gang. 
Jeg har altid mine små nåle med mig nu og hjælper næsten daglig folk med dette system. 
Det er også en sjov oplevelse at opleve, hvordan disse resultater virker som en magnet på 
folk, som vil hjælpes – lav et godt resultat og andre vil spørge, om du også kan hjælpe dem 
eller en, de kender. 
I dag behandlede jeg en fyr, som havde så ondt i fødderne, at det kneb ham at gå. Jeg satte 
én nål i, og efter en halv time var alle smerter væk. En anden fyr overværede dette og 
begyndte straks at tale om sin dårlige albue. Jeg satte én nål i og lod den sidde i blot 5 
minutter. Han kom tilbage en time senere for at fortælle, at albuen havde det bedre. Han 
kunne løfte armen, mens den var strakt. Det kunne han ikke før. 
Jeg kunne skrive videre, men kan summere det hele ved at sige, at AcuNova er en genistreg, 
som enhver kan lære at bruge og få resultater med. 
Tak til John 
Med venlig hilsen 
Michael Vater 
 
Det var en rapport fra en lægmænd. Her følger uddrag af en artikel, der er skrevet af en 
professionel akupunktør - nemlig redaktøren for de norske akupunktørers fagblad, der hed-
der ”De Qi” (det er kinesisk og betyder nålefornemmelse). 
 
Af  Magnhild  Bugge, redaktør. 
Er AcuNova et opreklameret vidundermiddel – eller er det et seriøst alternativ? 
Redaktøren og nogle akupunktører gik på kursus hos John Boel, og jeg tør påstå, at alle var 
forbløffede og glade for, at de havde deltaget. 
 
Jeg indrømmer gerne, at det var med en del skepsis, men et åbent sind, at vi mødte på et 
weekend kursus i Oslo. 



 

John Boel havde for nylig figureret i Norsk Ukeblad i en artikel, hvor en kvinde med en 
blodprop i det ene øje fik synet tilbage efter kun en behandling. Nu fulgte han op med en to 
dages kursus, og det skulle være nok til, at hvem som helst kunne lære metoden. Eleverne 
bestod af en broget forsamling af alternative behandlere, fysioterapeuter, læger og nogle 
tidligere patienter, der ville lære metoden. 
Vores skepsis blev noget bekræftet i starten, da han fortalte sin historie om, hvordan han 
havde fundet ud dette ved at prøve det på sig selv i forbindelse med, at han havde fået et 
hold i nakken og så lagde ud med, hvordan han var blevet kåret til ”Århundreds Akupunktør”.  
Men da han først kom i gang med at forklare om sin metode og sine erfaringer, og særlig da 
han begyndte at behandle patienter, blev vores skepsis ændret til beundring og respekt.  
John Boel understreger selv, at han er håndværker, ikke teoretiker. Han er optaget af resul-
tater. Han fører nøje statistik over det han gør for at undersøge, hvilke metoder der virker 
bedst. Og sammen med sin søn har han behandlet mange patienter, ca. 5.000 øjenpatienter 
og 15.000 andre patienter igennem knap 20 år. Alle disse patienter var ikke kommet, hvis 
det ikke havde virket! 
  
Reflekszoner i alle led 
John Boel har en treårig Traditionel Kinesisk Akupunktur-uddannelse fra NIHAW (Tommy 
Iversen). Desuden har han studeret øreakupunktur hos Rafael Nogier, og ECIWO akupunk-
tur hos professor Yingqing Zhang. Det var på denne baggrund, at han begyndte at opdage, 
at der findes meget følsomme reflekspunkter i ledspalterne rundt omkring alle led. Disse 
zoner har forbindelse med forskellige afsnit af hjernen. Når punkterne bliver stimuleret, bliver 
der samtidig sendt et signal fra hjernen til det syge sted, og der starter en helbredelse.  
Teorien går ud på, at man kan behandle hvilket som helst led i kroppen for næsten enhver 
lidelse. I praksis har John Boel erfaret, at nogle punkter fungerer bedre på specifikke lidelser. 
Reflekszonerne findes rundt omkring alle led og er relateret til rygmarven. 
  - Mange klassiske akupunkturpunkter ligger i og omkring forskellige led, hvilket måske kan 
forklare deres effekt. Der er mange eksempler på dette. 
 
Øjeblikkelig effekt? 
I følge John Boel er det helt afgørende, at man finder det absolut mest ømme punkt på 
leddet hos patienten. Først søger man med en punktsøger for at finde det ømmeste punkt. 
Så stikker man nålen i dette punkt og spørger omgående patienten, om hun/han mærker en 
forandring, hvis det er en smertepatient, eller om hun/han kan se bedre, hvis der er tale om 
en øjenpatient. Hvis der ikke er nogen effekt, tager man nålen ud og prøver igen. 
Mange af deltagerne på kurset havde medbragt nogle patienter med smerter eller øjenlidel-
ser, som de havde haft svært ved at behandle. 
John Boel behandlede mindst fem øjenpatienter, de fleste med den ”uhelbredelige” øjen-
sygdom øjenforkalkning (AMD). Patienterne blev testet på en synstavle, før nålene blev sat 
i og umiddelbart efter. To af patienterne havde en bemærkelsesværdig bedring. De gik fra 
knapt at kunne se til at kunne læse langt ned på synstavlen. De andre patienter havde også 
bedring efter bare en´ behandling.  
De andre var smertepatienter. En med konstant hovedpine og tryk i hovedet efter et fald. 
Umiddelbart efter at en nål blev sat i et punkt over ledspalten i en finger, mærkede patienten 
et stik i hovedet, der blev varmt - og trykket forsvandt omgående. Damen reagerede med 
vantro og gråd.  
En anden smertepatient fik morfintabletter for smerter i knæet, som var opereret utallige 
gange. Hun havde ikke taget morfin denne dag og beskrev smerterne til ca. 6 på en skala 
fra 0 til 10. John Boel satte en nål i det modsatte knæ, og smerterne blev halveret, og kvin-
den fik et klarere blik.  
En kendt fodboldspiller med en ankelskade fik behandling lørdag og spillede kamp søndag 
efter bare én behandling. 
John Boels metoder bliver ikke umiddelbart accepteret af læger og kinesiske akupunktører, 
der med hver sin baggrund ikke umiddelbart kan godtage, at det kan være så enkelt. 



 

Det slog mig, at John Boel på en måde er akupunkturens Thor Heyerdahl. Han tænker nye 
tanker på baggrund af kundskaber og erfaringer og kommer op med utraditionelle teorier og 
løsninger, som ikke umiddelbart bliver forstået. Vi må være åbne og acceptere, at vi ikke 
kan give en fuldstændig forklaring på, hvorfor akupunktur virker, faktisk ved lægerne heller 
ikke hvorfor f.eks. paracetamol virker, men vi ved af erfaring, at det virker.  
 
JB: Tak Magnhild, jeg føler mig utrolig stolt over, at du brugte din 40 års fødselsdag på at 
deltage i mit kursus. Jeg føler mig også ydmyg over at blive sammenlignet med den ver-
densberømte opdagelsesrejsende, Thor Heyerdahl, der beviste, at ”eksperterne” ikke altid 
har ret.  
 
- For at dokumentere at AcuNova er det bedste smertestillende system, der eksisterer, til-
byder vi eleverne at behandle patienter, som de ikke selv har været i stand til at hjælpe. De 
fleste af disse smertepatienter har prøvet ”alt mellem himmel og jord” - uden resultat. Der er 
altså tale om virkelig svære tilfælde fx diskusprolaps. 
Behandlingen foregår på kurset, og mange kolleger inviterer også en øjenpatient med en 
”uhelbredelig” øjensygdom med. 
Siden vi begyndte med den praksis, har min søn og jeg behandlet godt 160 af disse smer-
tepatienter og 30 øjenpatienter, som hverken kunne hjælpes med nogen form for lægebe-
handling eller alternativ behandling. 
Resultatet har været overraskende, for ikke at sige chokerende. Der har indtil nu kun været 
9 smertepatienter (af de 160), der ikke har opnået en betydelig forbedring – eller en signifi-
kant (betydelig) forbedring, som det hedder på fagsprog.  
 

Det har virkelig gjort indtryk på eleverne, at man med 1 – 3 nåle har været i stand  
til at hjælpe smertepatienter, som de og mange andre behandlere har måttet opgive. 

 
Det siger mere end noget andet om styrken ved AcuNova. 
Med fare for at støde alvorligt ind i janteloven, tillader jeg mig derfor at kalde AcuNova for 
”verdens bedste smertestillende metode” – uden bivirkninger. 
Det bedste er, at AcuNova ikke kun virker smertestillende. Det helbreder patienten fordi man 
anvender naturens egen helbredelsesmetode. 
 
 
”Opskrifter” 
Indtil nu har AcuNova hjulpet tusindvis af patienter rundt omkring i verden.  
Patienter med alle mulige og umulige problemer. Fælles for disse mennesker er, at de er 
opgivet af den etablerede lægevidenskab. 
Kolleger stiller tit spørgsmålet: Hvilket led skal jeg benytte til behandling af ……. og så kom-
mer navnet på en eller anden sygdom. 
Det er vigtigt at slå fast, at alle led kan bruges. Erfaringen viser imidlertid, at nogle led er 
mere effektive end andre. Opskriften gælder kun, hvis du bruger akupunkturnåle til behand-
lingen. Hvis du trykker på punkterne, er det bedst at behandle de yderste led på fingrene 
som beskrevet andetsteds i bogen. 
Hvis du bruger nåle, følger her nogle forslag, som jeg har fundet effektive (tommelfingerre-
gel).  
Sygdomme der sidder fra navlen og op 

1. valg: punkter omkring albueleddet 
2. valg: pegefingerens distale led 
3. valg: lillefingerens grundled 
4. valg: pegefingerens grundled 
5. valg: tommelfingerens yderste (mest distale) led 
6. valg: storetåens yderste (mest distale) led 

 
Sygdomme der sidder fra navlen og ned. 



 

1. valg: punkter omkring knæleddet 
2. valg: storetåens yderste (mest distale) led 
3. valg: storetåens grundled 
4. valg: skulderleddet 
5. valg: pegefingerens yderste (mest distale) led 

 
De første år brugte jeg ofte kun én nål. Erfaringen har imidlertid vist, at resultaterne er bedre, 
og patienten bliver hurtigere rask, når man behandler bilateralt. Dvs. samme punkt på både 
højre og venstre side af kroppen samtidig. Fx begge pegefingre eller storetæer. 
Hvis der er tale om en smertepatient, og smerten ikke aftager betydeligt, når jeg har sat to 
nåle i, prøver jeg med et andet led (albue-led, finger-led, tå-led osv.) 
Fremgangsmåden er at finde et ømt punkt og så behandle det. Det allervigtigste er at ramme 
punktet korrekt – som tidligere nævnt, er det essentielt, hvis man vil opnå resultater med 
AcuNova.  
Jeg vil påstå, at manglende resultater skyldes at punktet ikke er ramt præcist. 
Med den fremgangsmåde hjælper vi over 95 % af alle smertepatienter godt 80 % af de 
patienter, der lider af forskellige kroniske sygdomme og omkring 70 % af de øjenpatienter, 
der har fået at vide, ”det må du lære at leve med”. Altså såkaldte uhelbredelige øjenpatien-
ter. 
 
Og så en lille hilsen til kolleger, der ønsker at lære AcuNova på den rette måde. Der afholdes 
weekendkurser rundt omkring i verden.   
På hjemmesiden www.AkuUni.dk er der oplysninger om kurset, samt hvor og hvornår de 
afholdes. 
Efter at have læst denne bog har du den teoretiske baggrund. På et kursus bliver du ekspert 
i at anvende AcuNova – til glæde og gavn for dine patienter. 
På et kursus lærer du naturligvis nåleteknik, men du lærer også AcuNova udført med tryk 
og med laser. 
 

 



 

Kapitel 3 - Behandlingen 
 
Behandlingen foregår ved, at man sætter små tynde nåle i punkter rundt omkring leddet eller 
trykker på huden over leddet med en kuglepen, tyk strikkepind eller lignende. 
For eftertiden når jeg skriver: ”sætter en nål i punktet”, så kan du altså trykke på punktet i 
stedet. 
Det er meget enkelt at stille en ”AcuNova diagnose”. Du behøver ikke at vide, hvad proble-
met hedder på fagsprog. Det eneste, du behøver at vide er, hvor lidelsen sidder i kroppen. 
Du ser så på nedenstående tegninger og sætter en nål i reflekspunktet i leddet. Så enkelt 
er det. 
 
Lad os et øjeblik se på figur 4 igen: 

 
Figur 4 
 
Hvis man sætter en nål i det på figur 4 viste punkt, behandler man lidelser i den øverste 
del af hovedet. Hvis man flytter nålen 1 mm til en af siderne - det hedder medialt eller late-
ralt på fagsprog – behandler man lidelser lidt længere nede i hovedet. 
Jeg ved erfaringsmæssigt, at det er svært at forstå, så derfor vises nogle billeder, der for-
klarer, hvordan man finder de forskellige punkter. 
 
Billedet figur 5 viser et punkt, der behandler lidelser i halebenet, mellemkødet og afgræn-
sede dele af benene. 
 
Billedet figur 6 viser et punkt, der behandler lidelser i underlivet, lændeområdet samt dele 
af benene. Det er dette punkt, man benytter, når en patient har iskias, men det kommer vi 
tilbage til senere, hvor vi går i detaljer med forslag til behandling af forskellige lidelser. 
 



 

          

         
 Figur 5.                         Figur 6. 
 

          

 
 Figur 7.                         Figur 8. 

         



 

Billedet figur 7 viser punkter, der behandler lidelser i lever, milt, nyrer samt i området, hvor 
disse organer ligger. 
 
Billedet figur 8 viser et punkt, der behandler sygdomme i den øverste del af ryggen og bry-
stet  samt de organer, der ligger i det område. Desuden behandles problemer med hånden 
og dele af underarmen fra dette punkt.  
 
Billedet figur 9 viser hvor alle punkter er placeret 
 

          

 
 Figur 9a.                         Figur 9b. 
 
Let at lære 
De viste punkter ligger samme sted på alle led: fingre, albuer, skuldre, knæ, tæer osv. – i og 
rundt om alle led. 
Hvis du fx tager tommelfingerens yderste led (det hedder det mest distale led på fagsprog), 
så ligger reflekspunkterne til hovedet der, hvor leddet kan bøjes, og reflekspunkterne til det 
nederste af kroppen og benene ligger under ledkapslen, som du kan se på figur 10. 
 



 

          

 
 Figur 10a.                         Figur 10b. 
 
For at det ikke skal blive for teknisk, ser vi lige på en tegning af rygraden med alle hvirvler 
igen. Så ved du, hvad jeg mener, når jeg refererer til forskellige hvirvler. 
 



 

 
Figur 11. 
 
For at gøre det mere overskueligt har vi delt kroppen op i 4 afsnit (fig. 12 – 15).  
Første afsnit dækker hovedet, armene, skulder og øverste del af kroppen.  
 

                     
Figur 12a.                 Figur 12.       Figur 12b. 
 
Andet afsnit går ned til midten af kroppen.  



 

 
Hvis man bøjer fingeren, opstår der en lille hudfold. Ud for den er reflekspunktet til ottende 
brysthvirvel (nogle kalder den ryghvirvel) (T8). Man kan altså dele det fuldstændig nøjagtigt 
ind i segmenter. Ved segment forstås det udsnit af kroppen, der påvirkes af en bestemt 
nerve.  
 

                     
Figur 13a.                 Figur 13.       Figur 13b. 
 
 
 
Tredje afsnit går fra midten af kroppen og til øverste lændeområde.  
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjerde afsnit fra lændeområdet og til benene.  
 

 
Figur 14. 

 
Figur 14a. 



 

                     
Figur 15a.                 Figur 15.       Figur 15b. 
 
 
Den øverste halvdel (ned til hudfold) dækker fra C1 til T8. Fra det område behandler du 
altså de områder af kroppen (segmenter), som de pågældende nerver påvirker, som du kan 
se på fig. 3.  
Du behøver ingen diagnose. Du skal bare vide, hvor problemet sidder i kroppen. Du søger 
på det område af leddet fx på venstre knæled (eller et hvilken som helst andet led), indtil du 
finder et meget ømt punkt. Du kan så trykke på dette punkt med en tyk strikkepind, en kug-
lepen eller en lignende ”punktsøger”. Hvis du er akupunktør, sætter du naturligvis en nål i 
punktet. Jeg kommer ind på behandlingsteknikken senere i bogen. 
 
”Diagnose” 
En af de ting, der gør AcuNova enkelt at bruge og derved meget effektivt er, at man ikke 
skal tage hensyn til, hvad problemet hedder. Dvs. den diagnose, som lægen stiller, er meget 
interessant for patienten, men når vi behandler med AcuNova, er det fuldstændig lige meget, 
om det hedder en frossen skulder, om det hedder en betændt slimsæk i skulderen, om det 
hedder ledbetændelse i skulderen, om det hedder slidgigt i skulderen, om det hedder ind-
skrumpet ledkapsel i skulderen, om det hedder bla. bla. i skulderen. Diagnosen er ligegyldig, 
man tager kun hensyn til, hvor problemet sidder. 
Lad os holde os til skulderproblemet. Du undersøger den første ¼ af leddet, som vist på 
figur 12. Med din ”punktsøger” (kuglepen, strikkepind eller lignende) undersøger du altså 
den første ¼ af leddet for ømme punkter, meget ømme punkter. Lad os sige, at du finder 3 
ømme punker med din søger. Så går du i gang med at finde det punkt, der er mest trykføl-
somt. Vi forestiller os, at 2 af de 3 tilsyneladende er lige trykfølsomme.  
AcuNova kan udføres på to forskellige måder: Man kan stikke en akupunkturnål i punktet, 
eller man kan behandle sig selv ved at trykke på punktet med en kuglepen eller en tyk strik-
kepind.  
Naturligvis får man hurtigere og dybere resultater ved at behandle punkterne med akupunk-
turnåle, men det er muligt at opnå gode resultater ved at trykke på punkterne. 
Det kommer vi tilbage til lidt senere. 
En professionel akupunktør bruger specielle akupunkturnåle. Hun/han stikker en nål i det 
punkt, der er mest trykfølsomt. 
 



 

 
Figur 16. 
 
Præcision 
Det bringer os frem til et meget vigtigt punkt, måske det vigtigste for at opnå succes med 
AcuNova: Præcision. 
At ramme punkterne 100 % nøjagtigt.  
Indenfor Traditionelt Kinesisk Akupunktur er det vigtigt at ramme det nøjagtige punkt - inden 
for AcuNova er det essentielt.  
Du skal bruge et eller andet søgeinstrument. Spidsen skal have nogenlunde samme form 
som en tyk strikkepind. Du spørger naturligvis patienten, hvor han eller hun mærker proble-
met. På fig. 3 kan du nogenlunde se, hvor akupunkturpunktet på fingeren eller tåen er pla-
ceret.  
Vi tager det en gang til: Punktet skal rammes 100% nøjagtigt. Det kan godt være, at du skal 
stikke 5, 10 eller 20 gange i det (tilsyneladende) samme punkt. Når du rammer punktet, føler 
patienten det som en skarp smerte. Du siger naturligvis, før du stikker, at patienten skal sige 
til, når han mærker en skarp smerte (der kun varer et sekund).  
Få sekunder senere spørger du patienten, om smerten i skulderen er væk. Hvis patienten 
siger nej, tager du nålen ud igen og starter forfra, indtil patienten igen føler en skarp smerte. 
Det fortsætter du med indtil smerten i skulderen er næsten væk. Smerten vil forsvinde, når 
du rammer det rigtige punkt. Jeg har behandlet hundredvis af patienter med AcuNova og 
har derved fundet ud af, at det virker på over 90%. Jeg taler her om alle mulige slags smerter 
lige fra hovedpine til meget stærke kræftsmerter.  
AcuNova virker ikke kun på smertepatienter. Det virker også på alle andre lidelser med de 
få undtagelser som tidligere nævnt, men ved smertepatienter kan du omgående finde ud af, 
om der er en effekt.  
Jeg behandlede fx. en iskiaspatient – kort tid efter opdagelsen af AcuNova. Efter fire be-
handlinger med Traditionel Kinesisk Akupunktur, øre akupunktur og andre metoder var 
smertelindringen ca. 25 %. Når hun lå stille på ryggen havde hun ingen smerter, men hvis 
hun løftede højre ben bare 5 centimer, kom der en stærk jagende smerte ned i benet. Jeg 



 

stak en nål i et punkt på storetåens yderste led, der var meget trykfølsom. I løbet af 5 se-
kunder var hun i stand til at løfte benet 15 centimeter. Jeg fortsatte og fandt i alt 3 punkter. 
Og da nålene var placeret korrekt kunne hun løfte benet lodret – uden smerter. Dagen efter 
kunne hun løfte benet ca. 45°. Efter yderligere 2-3 minutters behandling var hun igen i stand 
til at løfte benet helt op. Uden at føle smerter. Denne gang holdt effekten en uge. Efter i alt 
5 behandlinger med AcuNova var hun fuldstændig helbredt. Et typisk eksempel på, hvordan 
AcuNova virker, når man rammer det rigtige punkt.  
Jeg ved godt, det er blevet gentaget flere gange, men jeg kan ikke sige det for ofte. Man 
skal ramme punktet fuldstændig nøjagtigt for at få den optimale effekt. 
 
På figur 17 har du hele kroppen, så du kan se, hvor du skal søge på ledene for at finde de 
forskellige segmenter (kropsafsnit). 

 
Hvis du ikke må bruge nåle af lovmæssige grunde, kan du som sagt behandle dig selv eller 
en af dine venner ved at trykke på punktet med en kuglepen eller en tyk strikkepind (5 mm). 
Når man behandler sig selv, er det lettest at behandle de yderste fingerled som vist på figur 
16. 
Du får det bedste resultat ved skiftevis at trykke på punktet på venstre og højre hånd. Først 
tommelfinger, derefter pegefinger osv. 
Med et tryk på ca. en kilogram (kg) finder du det trykfølsomme punkt, som før beskrevet. Du 
holder et konstant tryk med kuglepennen/strikkepinden i et – tre minutter, indtil smerten letter 
i det punkt, du trykker på. Så går du videre til næste fingerled og fortsætter på den måde, 
indtil du har behandlet alle fem fingre på begge hænder. Du kan undersøge, hvor hårdt en 
kg er, ved at trykke på en køkken- eller brevvægt. 
Da smertefølsomhed er forskellig fra person til person, kan jeg ikke nøjagtig sige, hvor hårdt 
du skal trykke, blot at man skal kunne mærke en smerte i punktet, man trykker på. Trykket 
kan altså være lidt mindre end én kg ved følsomme patienter, og lidt større ved ”hårde 
halse”.  
Den første uge kan du behandle de ti fingre morgen og aften. Næste uge en gang om dagen. 
Uge tre hver anden dag og så fremdeles, indtil du er ”helbredt”. Hvis der er tale om en 
kronisk sygdom som leddegigt, skal du måske behandle dig selv eller din ven nogle gange 
om ugen resten af livet,  
 



 

 

  



 

men så har du også en stor chance for at kunne reducere eller måske helt undvære medicin, 
selvfølgelig efter aftale med lægen. 
Da man kan behandle tusindvis af lidelser med AcuNova, er det umuligt at sige noget om, 
hvor lang tid man fortsætter med behandlingen. Hvis man behandler smerter, letter de al-
mindeligvis efter første eller anden dag. Meget ofte kommer de igen efter nogen tid. De letter 
så igen efter næste behandling. Og sådan fortsætter det, indtil de forsvinder helt, eller hvis 
det er en kronisk lidelse, indtil smerterne har fundet et noget lavere leje, end før du begyndte 
at trykke på punkterne. 
Figur 18 giver dig en ide om, hvad jeg mener. 
 
 

 
   Figur 18. 
 
 
Behandling af andre lidelser gennemgår samme procedure, selvom man ikke kan mærke 
det på samme måde, som når man har smerter. 
 

 



 

Kapitel 4 – Professionel og amatør 
 
Selvom vi har gennemgået de enkelte elementer af en AcuNova behandling tidligere, vil vi 
skridt for skridt gå hele forløbet igennem igen – både for en professionel behandler og for 
en amatør, dvs. en person der vil anvende AcuNova til at hjælpe sig selv eller sine venner 
og bekendte. 
 
Først amatøren. 
Du begynder med at stille en AcuNova ”diagnose”. Dette er meget enkelt. Du spørger din 
”patient”, hvor problemet sidder i kroppen. Derefter ser du på tegningerne over segmenter 
(kropsudsnit) og finder på den måde ud af, hvor på fingeren du skal søge efter et ømt sted. 
Med din 5 mm strikkepind eller kuglepen søger du derefter i et 3-4 mm område på tommel-
fingeren eller pegefingerens yderste (mest distale) led, indtil du finder det ømmeste punkt.  
Hvis din ”patient” har et problem i venstre side, begynder du med højre finger og omvendt. 
Lad os antage, at din ven har en frossen højre skulder. Du beder ham om at løfte armen, så 
højt han kan uden smerter, og noterer dig dette. 
Du søger så først på venstre pegefinger som vist på billedet. 
 

 

 
Figur 19. 
 
Afhængig af hvor lav eller høj smertetærskel din ”patient” har, bruger du et tryk lidt under 
eller lidt over en kilo. Trykket skal være så hårdt, at din ven kan mærke forskel på almindelig 
tryk og trykfølsomme (behandlingsværdige) punkter. 
Når du har fundet det ømmeste punkt, holder du et konstant tryk med samme styrke, som 
du brugte, da du fandt punktet. Du holder dette konstante tryk, indtil smerten tager af i fin-
geren. Dette varer typisk 1 – 3 minutter, men kan undertiden vare kortere eller længere tid. 
Sig til din ven, at hun/han skal sige til, når smerten klinger af. 



 

Du gør derefter akkurat det samme på højre pegefinger og beder din ven om at løfte armen 
igen. Hvis han kan løfte den helt op uden smerter, er behandlingen slut for i dag. Du be-
handler ham igen efter en time eller dagen efter og fortsætter således, indtil skulderen er 
helt i orden. 
Hvis han ikke kan løfte den højere eller kun lidt højere, går du videre til at behandle tommel-
fingrene og derefter langfingeren (også kaldet Anja-fingeren), derefter ringfingeren og til slut 
lillefingeren. Du gentager så denne procedure efter en time eller dagen efter. Hvis der ingen 
bedring er efter 5 behandlinger, kan du desværre ikke hjælpe din ven og må henvise 
ham/hende til en professionel udøver af AcuNova. 
Hvis der er en bedring efter de første 5 behandlinger, fortsætter du, indtil din ven er helt i 
orden. 
Hvis du på et tidspunkt ikke kan komme videre, henviser du ham til en professionel udøver 
af AcuNova. I de allerfleste tilfælde kan et problem løses fuldstændig, hvis der er en bedring 
efter tryk på reflekspunkterne i leddene. 
Proceduren er den samme, uanset hvad problemet er. 
 
Nu til den professionelle akupunktør. 
Du anvender samme metode til at stille ”diagnosen” som amatøren. Du anvender også 
samme metode til at lokalisere punkterne. Du behandler også med samme interval – efter 
en time eller dagen efter. 
På vores klinik indleder vi altid med at behandle patienter 5 dage den første uge. Hvis pati-
enten er rask, afslutter vi, ellers trapper vi ned til 2 gange de næste par uger og nedtrapper 
derefter intervallet, indtil patienten er rask. I nogle tilfælde kan vi ikke helbrede patienten, 
men holde hende/ham symptomfri med en månedlig behandling. 
Når du har fundet det mest trykfølsomme punkt, søger du igen, denne gang med en aku-
punkturnål.  
Stikteknikken er speciel ved en AcuNova. Da det er meget vigtigt, ja altafgørende, at du 
rammer punktet fuldstændig korrekt, skal du ”søge med nålen”. Du stikker flere gange i det 
punkt, du afsatte med søgeinstrumentet – indtil patienten føler en skarp smerte. Hvis du 
behandler en smertepatient, og smerten ikke øjeblikkelig letter, har du ikke ramt det rigtige 
punkt og må forsøge igen, indtil smerten letter noget. 
Fortvivl ikke hvis du efter denne korte instruktion ikke helt er i stand til at anvende teknikken. 
Du kan lære dette i løbet af en weekend. På hjemmesiden: www.aAkuUni.dk, kan du se, 
hvornår der afholdes kursus. 
Behandling af øjenpatienter er speciel. Dels skal de behandles to gange om dagen i en 
længere periode, dels er der en helt bestemt fremgangsmåde (punktkombination), der skal 
anvendes for at få det ønskede resultat. Dels forskes der hele tiden i bedre metoder. Alt 
dette gør, at du må deltage i et kursus, hvis du ønsker det rigtige udbytte af behandling af 
blinde og svagsynede. 
 

 
 



 

Kapitel 5 - Behandling af smerter og sportsskader 
 

John Boel fortæller: 
 - På ”akupunktur klinikken på heden” har vi behandlet mange sportsfolk. Derfor er dette 
kapitel tilegnet sporten. Hvis du ikke er interesseret i sport, kan du bare springe kapitlet over.  
 

Lad os slå fast med det samme: De allerfleste sportsskader kan behandles så  
sportsudøveren er på banen igen i løbet af en uge – uanset hvad eksperterne siger!  

 
Der går ikke en dag, uden at man kan læse i avisen eller se i fjernsynet, at nu er den sports-
kvinde skadet i X antal uger, og nu er den sportsmand skadet og må holde pause i X antal 
måneder.  
Jeg indrømmer gerne: Det irriterer mig. Fordi jeg ved, at de fleste af skaderne kan afkortes 
betydeligt, undertiden til dage i stedet for måneder. Og det uanset om diagnosen er trælår, 
lyskenskade, fibersprængning, forstuvet fod, bøjet ribben, seneskedehindebetændelse eller 
…………… 
Det er en stor oplevelse hver gang en af vore nuværende – eller tidligere patienter – laver 
en eller anden sportspræstation. Det føles næsten, som om vi er med på banen. 
Det er en kæmpe oplevelse at møde disse mennesker, der er med til at gøre andre glade 
med deres fantastiske præstationer. 
I de fleste TV-sportsnyheder er der blandt deltagerne en af ”vore” piger eller drenge. Det 
skal forstås på den måde, at vi på klinikken har behandlet mange danske og udenlandske 
sportsstjerner såvel som lokale sportsudøvere. Der er næsten ikke en idrætsgren, hvor vi 
ikke har behandlet en skadet sportsstjerne.   
Efter hukommelsen har vi behandlet 30 nationale mestre (danmarksmester, norgesmester 
osv.), 11 europamestre, 14 verdensmestre, 2 Tour de France vindere, 9 OL guld vindere 
samt mange, mange OL sølv og bronze vindere. Dertil kommer rigtig mange kendte og 
ukendte sportsudøvere, der aften efter aften, weekend efter weekend fortryller tilskuere med 
deres magi. 
Mest kendt er nok, at vi har behandlet næsten hele cykeleliten med Bjarne Riis i spidsen. 
Mindre kendt er det, at vi har behandlet mange håndboldstjerner med AcuNova.  
 
Kristine Andersen fra Ikast er en af verdens bedste håndboldspillere. Hun havde pådraget 
sig en hælespore og havde været skadet i næsten et år. Det værste var imidlertid, at lægerne 
ikke kunne gøre noget for hende. 
 
Her er hvad dagbladet BT skrev: 
Rædslerne forbi for Kristine Andersen. 
11 lange måneders skadepause er overstået for den tidligere OL-guldvinder fra Atlanta, Kri-
stine Andersen, Ikast 
I begyndelsen af august så det ellers ikke ud til, at landsholdspilleren nogensinde skulle 
tilbage til top-håndbold. 
”Fra maj til august var der overhovedet ingen fremgang at spore. Jeg opsøgte derefter aku-
punktør John Boel, og det blev mit held.  
Fra det tidspunkt begyndte det virkelig at gå fremad”. 
En hælespore er ikke det letteste at helbrede, men to ugers behandling med AcuNova gjorde 
udslaget! 
På Kristines anbefaling behandlede vi i øvrigt landsholdspilleren Claus Flensborg for samme 
problem! 
 
Bjarne Riis var en af de første sportsstjerner vi behandlede. 
Bjarnes og mit samarbejde er et godt eksempel på, hvad der er muligt at opnå med denne 
behandlingsform. Det gælder smertebehandling, men det gælder også styrkelse af immun-
forsvaret og meget mere. 
I 1995 havde Bjarne brækket torntappen til tredje ryghvirvel i Spanien rundt.  



 

Den største ekspert i Danmark inden for dette område sagde, at det ville tage 4 – 5 uger, 
før Bjarne kunne begynde træningen igen. Men 4 uger efter skulle han køre 6-dagesløb i 
Herning, et løb der afhang af Bjarnes deltagelse. 
Min kone Bodil og jeg drog ned til Bjarne i Luxembourg. Tre dage efter, sad han på sin 
kondicykel. Han tog med os hjem og boede hos os i en uge. 5 dage efter første behandling 
var han på landevejen, og ja han deltog i 6-dagesløbet – 4 uger efter første behandling.  
Selvom eksperten havde sagt, at Bjarne først kunne begynde træningen i løbet af 4 – 5 
uger. 
Ved den rigtige behandling med AcuNova kan knoglebrud hele dobbelt så hurtig som uden 
behandling. Det har vi set flere gange. 
Det var i øvrigt under 6-dagesløbet, vi aftalte, at jeg skulle være akupunktør for Team Tele-
kom i Tour de France. 
 
To dage før slutningen af Tour de France 1996 var hele verdenspressen samlet for at lave 
interview med Bjarne.  
 
Fyns Stiftstidende skrev i den forbindelse: 
- Har din optakt, din træning været anderledes i år sammenlignet med de andre år? 
- Jeg har ikke været syg i år, så jeg har bedre kunnet holde til den hårde træning. Det er jo 
ingen hemmelighed, at akupunktør John Boel har hjulpet mig en del med sine små mirakel-
kure. 
- Hvornår er du begyndt at tro på alternativ medicin? 
- Jeg kom til at tro på det sidste år, fordi John har hjulpet mig flere gange, så jeg tænkte, at 
det jo ikke kunne ske noget ved at prøve. Og jeg har jo ikke kørt langsommere siden.  
 
Jyllands-Posten skrev: 
Bjarne Riis havde meget ondt i ryggen, da han med fly forlod lufthavnen i Sevilla for i løbet 
af otte timers rejse at nå hjemmet i Luxembourg. Han rejste på smertestillende piller. 
Foreløbig koncentrerer herningenseren sig om bruddet på den tredje ryghvirvel. En af de 
nærmeste dage bliver Aulum-akupunktøren John Boel, som skal lindre hans smerter, fløjet 
til Luxembourg. 
Jeg vil have de bedste specialister til at se på min ryg, så vi kan finde ud af den bedste 
behandling. Jeg tager røntgenbillederne med, så den rigtige diagnose kan blive stillet. 
 
 

Bjarne Riis til Familie Journalen: ”Umiddelbart efter styrtet talte jeg med Danmarks førende  
ryg-ekspert fra Rigshospitalet”. 
Efter at have set røntgenbillederne sagde han at: 
”Jeg skulle holde mig i fuldstændig ro i mindst 4 måske 5 uger. 
Men allerede efter 3 dages akupunkturbehandling var jeg i stand til at sidde på min kondi-
cykel og på min rigtige cykel efter bare 5 dages behandling med akupunktur”. 

 
Hvad mon ”Danmarks førende ryg-ekspert” fra Rigshospitalet tænkte, da han senere 
læste i aviserne og så i TV, at Bjarne kørte 6-dagesløb? 
”Alle læger ved,” at knogler ikke kan hele så hurtigt. Da det tilsyneladende er en re-
volution, er det egentlig mærkeligt, at ingen videnskabsmænd og journalister har in-
teresseret sig for dette.  
Nå, det kommer nok på et senere tidspunkt. 
Det må forskerne finde ud af. Jeg kan kun konstatere, at det undertiden sker. 
 
B.T. skrev: 
Mirakelmager med på Tour’en. 
Cykelhelten Bjarne Riis’ møde med akupunktøren John Boel fra Aulum er en rigtig solstrå-
lehistorie. 
Lige så fantastisk som de tos møde for et halvt år siden var tilfældigt. 



 

Og nu vil Tour-stjernen og seksdageshelten i Herning have Boel med til næste sommers 
Tour de France. 
John kan simpelthen tilføre mig ny energi. Det har han allerede demonstreret flere gange. 
Det vil  jeg nok forsøge at udnytte i et krævende etapeløb som Tour’en, hvor de små margi-
naler er afgørende for succes. 
Og John er hooket på ideen, siger Bjarne Riis. 
Det er en klokkeklar kendsgerning, at akupunktøren fra Aulum har en utrolig gavnlig indfly-
delse på mit helbred. 
Historien om deres første møde er ganske utrolig: 
Riis’ svigerforældre mødte tilfældig John Boel under en ferierejse på Costa del Sol i foråret. 
Min svigerfar og Boel var ude at spise sammen på en lille dansk restaurant. Svigerfar havde 
glemt sine læsebriller og kunne derfor ikke læse spisekortet. 
John spørger, om han må lave et eksperiment. Han stikker to nåle i knæet på svigerfar, som 
bagefter med lethed kan læse kortet uden briller! 
Det hører med til historien, at John Boels speciale er at få "uhelbredelig" blinde og svagt-
seende til at genvinde synet. 
Samtidigt med dette lå Bjarne Riis hjemme i Luxembourg og døjede på fjerde måned med 
sine maveproblemer, der truede med at ødelægge hele hans sæson. 
Svigerfar arrangerede fluks et møde med John Boel, og efter den første dags behandling 
var mavesmerterne forsvundet. 
Og jeg har aldrig døjet med det siden. 
John Boel er en rigtig mirakelmand, som jeg har stor tiltro til, roser Bjarne Riis. 
 
Oplevelser fra Tour de France 1996 
Tour de France blev en enestående oplevelse. 
Store dele af pressen syntes, at det var interessant, at Bjarne Riis havde en akupunktør 
med på teamet, så der gik ikke en dag, hvor jeg ikke blev interviewet af en avis-, ugeblads, 
radio- eller TV-journalist.  
Jens Hansen er en af de dygtigste sportsjournalister. Den første gang han skulle lave et TV-
interview med mig, havde han brækket en tand og havde derfor meget stærk tandpine. Man 
kan ikke kalde det en sportsskade, men alligevel vil jeg nævne det her, fordi det har noget 
med sporten at gøre. Jens Hansen har fortalt historien til kollegaer mange gange, og som 
han selv siger, er det blevet en slags vandrehistorie.  
Han fik en nål i venstre hånds pegefinger. Efter fem sekunder begyndte han at gå rundt og 
sige: ”Det kan ikke passe, det kan ikke passe, det kan ikke passe.” Studieværten Line Baun 
Danielsen spurgte, ”Hvad er der i vejen, bliver du dårlig, skal du ikke sidde ned”. 
 ”Overhovedet ikke”, sagde han, ”Smerten er væk, tandpinen er fuldstændig væk – det kan 
ikke passe.” Det blev han ved med at sige og så meget vantro ud i øjnene. 
Jeg skal gerne indrømme, at jeg føler mig stolt, men også ydmyg når jeg ser en af ”mine” 
sportsfolk på banen eller i fjernsynet, enten det nu er på podiet som Tour de France vinder, 
eller det er i serie fem på det lokale stadion.  
Apropos Tour de France – verdens hårdeste cykelløb. En bjergetape svarer energimæssigt 
til to maratonløb. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Team Telekom satte rekord de tre 
år, jeg officielt var tilknyttet som akupunktør. Naturligvis fik de ikke to førstepladser, to an-
denpladser samt den grønne trøje tre gange, fordi jeg var der. Det er ene og alene rytternes 
fortjeneste. Men jeg satte også en slags rekord. Der var ikke en eneste rytter, der udgik de 
tre år, jeg var akupunktør på holdet. 
Under det første taktikmøde var jeg så letsindig at love, at de alle ville komme med til Paris, 
hvis bare de ikke brækkede noget. Nogle gange var jeg lige ved at fortryde mit løfte.  
Det begyndte med Brian Holm. Året var 1996. 
Jeg havde lavet en aftale med Bjarne Riis om at hjælpe ham under Touren, som Tour de 
France hedder blandt venner. Min kone Bodil og jeg skulle komme en uge efter starten. Vi 
kørte derned i autocamper, og den første morgen ringede Bjarne og sagde uden nogen 
indledning: ”Kom op på værelset med det samme, Brian er syg”. Brian Holm havde fået en 



 

madforgiftning dagen før og havde, for ikke at vække Bjarne, ligget ude på toilettet om nat-
ten. Det er nok kun Brian – og måske Jesper Skibby – der kan udtrykke det så bramfrit: ”Jeg 
har brækket mig og skidt mindst 50 gange i nat. Jeg er færdig. Min Tour er forbi. Jeg kender 
min krop nok til at vide, at der intet er at gøre”.  
Det var jo ikke den bedste start. Vi har imidlertid en meget effektiv behandling, der kan 
bruges til mange akutte problemer, F.eks. madforgiftning, influenza, forkølelse, bronkitis 
osv. Denne behandling har en dramatisk immunstimulerende virkning.  
På trods af sine egne dystre spådomme fuldførte Brian enkeltstarten. Han fuldførte også 
Touren og tog nogle barske føringer i feltet og var dermed medvirkende til, at Bjarne vandt 
Touren. 
Brian Holm skrev mange år senere i sin bog, Smerten – Glæden: "Det er fristende at påstå, 
at det var min stålkarakter, der fik mig gennem etapen. Men skal jeg være helt ærlig, havde 
først John Boel og derefter Christian Henn en stor del af æren for, at jeg gennemførte og 
fortsat var med i løbet". (Christian Henn gav ham ”pace” under enkeltstarten). 
 
Det var en god begyndelse. Det betød, at jeg blev accepteret af holdet nogenlunde med det 
samme. Men det var først, da jeg behandlede Jan Ullrich for en meget alvorlig og smertefuld 
”asfalt eksem”, at jeg blev helt accepteret som rigtigt medlem af teamet. Jan havde haft et 
alvorligt styrt, der havde skrællet huden af hele den ene side bl.a. blotlagt hans hofte. Han 
kunne derfor blive nødt til at udgå pga. smerter. Men ved hjælp af akupunktur blev han 
smertefri i løbet af aftenen. Han fuldførte og blev nummer to samtidig med, at han hjalp 
Bjarne til at vinde. 
Der var to andre ryttere, der på grund af styrt var alvorlig truet. Både Rolf Alldag og Christian 
Henn fik bøjede ribben. De blev reddet med den metode, som jeg tidligere har beskrevet. 
Da jeg havde været på teamet en uge, sagde Alldag en aften, medens vi sad og hyggede 
os: ”Ja John, selvom Bjarne i forvejen havde omtalt dig meget rosende, grinte vi lidt bag din 
ryg. ”Det gør vi ikke mere”.  
Jeg var inde. 
 
Tour de France 1997 
Jeg var med fra starten. Officielt tilknyttet Team Telekom som akupunktør. Den første aku-
punktør i Tourens historie. Stolt som en pave. 
Der var meget at lave fra starten, idet der var en del styrt de første dage. Bl.a. styrtede 
Bjarne og slog hovedet. Hovedpinen var meget let at klare. Men den tid han mistede til Jan 
Ullrich blev skæbnesvanger. 
Udo Böllts kom grædende i mål. Han var styrtet. Han sagde, at han havde grædt på grund 
af smerter i knæet efter et styrt ude på ruten. Udo er en virkelig hård negl, så når han tuder, 
er det fordi, det gør meget ondt. Han sagde til tysk fjernsyn, at den eneste grund til at han 
havde fuldført etapen var, at jeg havde lovet, at han ville komme til Paris, hvis han ikke 
brækkede noget.  
Jeg fandt ud af, at det ikke var knæet, der var skadet, problemet kom fra ryggen. Iskiasner-
ven blev klemt, så det var det, der forårsagede de uhyggelige smerter i knæet. Efter be-
handling med en nål i storetåen kunne han køre med dagen efter, og efter yderlig en be-
handling var han helt på toppen - to dage efter styrtet. 
Hver dag var der mindre skader, der var lette at behandle, men mit svendestykke var Jens 
Heppner. Han havde slået ringfingeren ved et grimt styrt, lægen troede, at den var brækket, 
så han blev sendt til røntgenundersøgelse. Heldigvis var den ikke brækket, men ledkapslen 
var forskubbet, så fingeren var helt stiv. Sportsdirektøren meddelte pressen, at Heppner var 
ude af Touren.  
Bjarne spurgte, om jeg ikke kunne prøve at ”gøre noget”. Det ville lægen gerne se, for som 
han sagde: ”En forskubbet ledkapsel kan ikke helbredes med nåle”. Det skal lige bemærkes, 
at han er positiv indstillet overfor akupunktur, han har endda lært noget selv.  
Efter en nål i ”ringtåen” var Heppner helt smertefri i løbet af tre minutter. Han kunne bøje 
fingeren uden problemer, og sportsdirektøren gik hovedrystende og vantro ud og meddelte 
pressen, at Heppner alligevel fortsatte. 



 

Det er et godt eksempel på, hvad jeg skrev tidligere: Det betyder ikke så meget, hvad diag-
nosen hedder. Det har større betydning, hvor godt akupunktur virker på den enkelte. Hel-
digvis for sporten er det min erfaring, at akupunktur virker godt på sportsfolk. Jeg kan ikke 
forklare hvorfor, men kun konstatere, at det er tilfældet. 
Det var i øvrigt dette år, at Bjarne Riis fik seneskedehindebetændelse i underarmen. Han 
syntes, at det skulle gå hurtigt med helingen. Så foruden akupunktur tog han også et antiin-
flammatorisk middel (puh ha for et ord). En time efter dette fik han alvorlige maveproblemer. 
Det havde nær kostet Touren. Det kostede helt sikkert en medalje.  
Der var to ryttere foruden Bjarne, der opdagede, at de fik mere energi af akupunktur og et 
speciel kosttilskud, der hedder ReGen, nemlig Jan Ullrich og Erik Zabel.  
Tysk TV spurgte Jan Ullrich, hvor meget akupunkturen betød for ham. Jan’s svar: ”Jeg ved 
det ikke bestemt, men jeg kan mærke, at jeg får flere kræfter i benene. Om jeg kan vinde 
Touren uden -  måske, men jeg tager al den hjælp, jeg kan få, og jeg kan mærke, at det 
hjælper”.  
Bjarne mener at det giver ½  - 1% mere energi. 
Touren er hobby, så derfor gjorde jeg det gratis. Eller næsten. Jeg har fået noget, der ikke 
kan købes for penge: en gul trøje af Bjarne i 1996, én af Jan Ullrich i 1997 og en grøn trøje 
af Erik Zabel i 1997 + 1998 – naturligvis med autografer. Det er jeg så stolt af, at de er ud-
stillet på klinikken i Aulum. Jeg har for resten også fået en cykel af Team Telekom – så jeg 
ikke bliver ”sat,” når jeg henter morgenbrød! 
 

 
Wall of fame 
 
 
 
Tour de France 1998 
Jeg havde lært lektien fra 1997.  
Så da Christian Henn fik seneskedehindebetændelse i akillessenen, fik han første prioritet: 
omgående behandling og kinesisk urtemedicin. Næste dag var han 100% i orden. 



 

Den Østrigske mester Georg Totsnics kom til skade med ryggen efter et styrt og havde 
slemme smerter. De forsvandt samme aften efter behandlingen. 
Som du sikkert ved, er Jan Ullrich en af verdens bedste cykelryttere. Han vandt Tour de 
France i 1997, og han stod til at vinde igen i 1998.  
Ullrich fik stærke smerter i venstre fod og underben. Det var en meget kraftig betændelse i 
akillessenen. Han mistede den gule trøje, og den dag tabte han 9 minutter til Marco Pantani. 
Efter en times læge- og fysioterapibehandling havde han stadigvæk stærke smerter. 
Før jeg begyndte at behandle ham om aftenen, sagde han til mig: ”Det er det værste, jeg 
har været med til. Smerterne var så stærke, at jeg græd ude på ruten”. 
Efter en times akupunkturbehandling var han klar igen. Til hele pressens store overraskelse 
angreb han dagen efter, så det kun var Pantani, (der vandt Touren 1998), der kunne følge 
med. Jan sluttede på en andenplads. 
 
De fleste hold mister en del ryttere pga. skader.  
Herunder er et uddrag af artikel fra Dagbladet 
Alle rytterne gennemførte 
Rekord: For tredje år i træk gennemførte alle Telekom-rytterne 
John Boel er netop hjemvendt til Aulum efter tre hektiske uger under Tour de France. 
- Igen i år gennemførte alle Telekom-rytterne. I ingen af de tre år; jeg har været med, er der 
udgået en eneste rytter på holdet. Det tror jeg, ingen af de øvrige hold kan præstere, siger 
John Boel. 
- Det er helt sikkert, at hvis jeg ikke havde været med, så havde tre ryttere, nemlig Frattini, 
Henn og Bölts, ikke kunnet gennemføre Touren i år. 
Han havde også travlt med at behandle holdets to stjerner, Jan Ullrich og Bjarne Riis. 
Boel afslører, at en medvirkende årsag til, at Ulrich gik ned på alpe-etapen og tabte ni mi-
nutter til Pantani var, at han led af en seneskedehindebetændelse i akillessenen. 
Selvom Jan Ullrich straks efter etapen sagde, at han var færdig, blev han klar til dagen efter, 
og kørte i mål sammen med Pantani. 
 
Forstuvet fodled 
Jeg vil gerne slutte disse Tour-oplevelser med en sjov hændelse fra en morgen i 1998. 
Rytterne var sendt af sted på dagens etape, og vi sad og spiste morgenmad på hotellet,  da 
en mand kom humpende ind. Han støttede sig kraftigt til en stok.  
Når jeg ser sådan noget, har jeg for vane at spørge, hvad problemet er. Han talte heldigvis 
bedre engelsk end mit franske, så han forklarede, at han havde forstuvet anklen dagen før.  
Jeg sagde, at jeg gerne ville hjælpe, og efter at jeg havde fundet det rigtige punkt på det 
modsatte håndled – det skal være uhyre nøjagtigt – stak jeg en nål ca. 3 mm ind og bad 
ham om at rejse sig op.  
Først turde han ikke, men så prøvede han – meget forsigtigt – at støtte på den forstuvede 
fod. Han tog et skridt og så endnu et, hvorefter han vantro sagde: ”Hvad i alverden sker der. 
Smerten er helt væk”.  
Jeg fortalte, hvem jeg var, hvad jeg lavede på Touren og forklarede lidt om sportsakupunk-
tur. 
Nærmest af høflighed og for at holde samtalen i gang spurgte jeg, hvem han var. Svar: ”Jeg 
er cheflæge for Tour de France”.  
Vi har siden kommunikeret pr. e-mail, og jeg har på hans vegne skrevet en artikel om sports-
akupunktur til L`EQUEPE, der er et af verdens største sportsblade. 
 
Riis – Bogen. 
 
Bjarne Riis har sammen med Lars Steen Pedersen skrevet en bog om sit liv. 
En spændende og hudløs ærlig bog. 
 
Herunder kan du læse det afsnit af bogen, hvor Bjarne skriver om vores professionelle 
samarbejde. 



 

 
Vi begynder i efteråret 1995 – Vuelta a Espana (Spanien rundt). Bjarne har ordet: 
 
På 7. etape skal vi ud på en 41 kilometer lang enkeltstart. Jeg ligger godt i den samlede 
stilling, og på min specialbyggede cykel satser jeg på enkeltstartsruten. Med mine gode 
enkeltstarter i Touren er jeg blandt favoritterne. 

Jeg får fart og tempo på cyklen og genfinder takterne fra Touren. Halvanden kilometer fra 
mål kører jeg med høj fart ind i en lille rundkørsel, rammer et hul i vejen og pludselig ek-
sploderer fordækket på cyklen. 

Jeg kan ikke holde cyklen på vejen og kører direkte ind i barrieren med ryggen først. I fal-
det får jeg et flashback, glimt af scener fra mit liv, som passerer forbi i hundrededele af se-
kunder. 

Smagen af blod strømmer ud i munden. Fortumlet rejser jeg mig, mekanikeren står klar 
med en ny cykel og hjælper mig op på sadlen. Brystkassen og ryggen smerter. 

Hvordan jeg får kæmpet mig i mål, aner jeg ikke. Jeg kollapser og bliver hjulpet over i 
skyggen under et træ. Det kniber med at trække vejret, hovedet banker, og blodet flyder 
fra de mange hudafskrabninger. 

Da jeg styrtede, havde jeg den bedste tid ved mellemtiderne i enkeltstarten og var på vej til 
at vinde etapen. 

Hjælpere eskorterer mig til lægevognen, hvor lægen undersøger mig. 

”Du må røntgenfotograferes ordentligt”, beslutter han. 

Vi kører til det nærmeste hospital, hvor jeg røntgenfotograferes. Billederne viser ingenting. 

”Det kan simpelthen ikke passe”, siger jeg og læner mig op ad et bord for at lindre smer-
terne. ”Der er altså et eller andet galt”. 

Lægen trykker mig lidt på ryggen. 

”Er det der, det gør ondt?” spørger han og trykker mig på et specifikt punkt på rygsøjlen. 

Trykket får mig til at gå i knæ af smerte. 

”Ja”, stønner jeg. 

”Du skal scannes”, siger lægen. 

Scanningen bekræfter lægens formodning. 

”Du har kørt to dage med en brækket ryghvirvel”, konstaterer han. ”Du kan ikke fortsætte i 
løbet i den tilstand”, advarer lægen. 

Den advarsel gør udslaget. Jeg forlader løbet, og drømmen om Vuelta-sejren fordufter. 

Røntgenbillederne afslørede også, at jeg har kørt rundt med et brækket ribben. En skade, 
der stammer fra et tidligere styrt. 

Mens jeg rejser tilbage til Luxembourg, ærgrer jeg mig. Det betyder, at jeg må vinke farvel 
til deltagelse i verdensmesterskaberne i starten af oktober. 

Nye undersøgelser viser, at det er torntappen ved tredje ryghvirvel, der er brækket. 

”Mindst fire til fem ugers pause fra al cykeltræning”, lyder beskeden fra ryglægen. Smer-
terne vil under alle omstændigheder være for ulidelige til, at det overhovedet vil være mu-
ligt for mig at træne. 

Det er stort set den værste melding, jeg kan få midt i forhandlingerne med forskellige hold. 
Samtidig har jeg et vigtigt seksdagesløb i Herning om en lille måneds tid, hvor der er lagt 
an på min deltagelse. 

”Måske kan John Boel lave mirakler”, siger Mette. 



 

 
John Boel er en akupunktør og behandler, som Mettes forældre har introduceret mig til. 

De mødte ham under en ferietur til Costa del Sol, hvor Mettes far sad og læste et menu-
kort på en restaurant og holdt det på lang afstand for at kunne tyde teksten. 

Pludselig sagde en turist på dansk: 

”Kniber det med synet?” 

På få minutter placerede den fremmede mand et par akupunkturnåle i Mettes far. 

”Lad dem sidde en halv times tid”. 

Efter en halv times tid kunne Mettes far allerede tyde bogstaverne mere klart og læse 
bedre. Da de efter hjemkomsten fra ferien fortalte historien, tog jeg kort efter fat i manden, 
som viste sig at være John Boel. 

Han har sin egen klinik i den lille jyske by Aulum, hvor han behandler patienter med aku-
punktur. Det er en ældgammel kinesisk behandlingsform, der går ud på at placere speci-
elle nåle på punkter i kroppen, som stimulerer energibaner og heler skader og sygdomme. 

Måske den alternative metode kan få mig tilbage på cyklen i tide til at kunne deltage i 
seksdagesløbet. 

”Jeg kommer ned til dig i Luxembourg, og så ser vi, hvad jeg kan gøre”, lyder det i telefo-
nen fra Aulum, da jeg har sat Boel ind i skaden og problemstillingen. 

Dagen efter sidder han og konen Bodil i vores hus i Luxembourg med bunker af akupunk-
turnåle. 

To gange dagligt får jeg behandling af en halv times varlighed liggende på en briks. 

Han placerer nåle i ben og nakke. Nålene på punkterne i benene skal lindre smerten og 
fjerne væskeansamlingen omkring bruddet, mens nålene i nakken har til formål at frem-
skynde helbredelsen af bruddet. 

Nålene har effekt. Efter tre dages behandlinger er jeg i stand til at sætte mig på kondicyk-
len og træne. Herefter beslutter vi os for, at jeg skal rejse med Boel-parret tilbage til Aulum 
i en uges tid for at få de daglige behandlinger. Der er berettiget håb om, at nålene kan få 
mig klar til seksdagesløbet.  

På klinikken i Danmark supplerer Boels voksne søn akupunkturterapien med en behand-
ling med kinesisk urtemedicin. Samtidig med den intensive behandling genoptræner jeg i 
et indendørs opvarmet svømmebassin, som betyder, at jeg kan træne musklerne og ud-
holdenheden uden at belaste kroppen omkring bruddet. 

Efter en uges massiv bombardement af nåle, urtemedicin og træning i svømmebassin er 
jeg i tilstrækkelig bedring til at begynde at cykeltræne på landevejen. 

Jeg bliver klar til seksdagesløbet, og kan skadesfri fortsætte med at forhandle med interes-
serede hold om en kontrakt for den kommende sæson. 

En ting er sikkert: John Boel skal med til Tour de France i 1996, for her vil han kunne 
skabe de ekstra gevinster, der kan gøre mig fuldt rustet til at gå efter sejren. 

Kigger man grundigt efter i Boels redskabskasse, er der en del redskaber, som vil kunne 
optimere mine sportslige præstationer. 

Vi finder ind i et samarbejde, hvor han stimulerer punkter, som forstærker mit immunfor-
svar. Med den megen træning, skrabet kost for at tabe sig og mange timer på landevejen i 
både kulde og regnvejr er vi cykelryttere sårbare over for forkølelser, influenza og de små 
infektioner, som kan koste et par værdifulde ugers ordentlig træning. 



 

Når jeg kan mærke, at der er optræk til en infektion, forkølelse eller føler, at immunforsva-
ret er helt i bund under de hårde træningsforløb, så kaldes John hid, eller jeg flyver hjem 
for at få de helbredende nåle ind de steder, hvor min krop straks reagerer positivt. 

En sæson med eller uden sygdom er forskellen på fiasko eller succes. Og John har flere 
jokere i behandlingskassen. 

En dag inden et løb går han målbevidst efter et punkt lige under knæet, hvor han placerer 
et par nåle. Virkningen kommer prompte. Det giver et boost, min puls ryger op, og jeg får 
forøget energi. 

”Det er 3 mil-punktet”, forklarer Boel. 

Kroppen får en ny omgang energi fra det punkt. I oprindelseslandet Kina går fortællingen, 
at man via akupunkturbehandling på netop det punkt bagefter vil være i stand til at gå 
endnu tre mil ud over ens udmattelsesgrænse. 

Punktet er ikke en behandling, man skal misbruge, for så fortager virkningen sig. Derfor 
beslutter vi, at 3 mil-punktet kun skal stimuleres i de vigtige løb og før de rigtige etaper. 

”Det skal være et af mine hemmelige våben i Touren”, betror jeg John, da jeg er i gang 
med den store slagplan til Tour de France i 1996. 

John er innovativ og orienterer sig konstant om, hvilke tiltag der er i gang i den alternative 
behandlerbranche. Metoder, nytænkende initiativer og eksperimenter, hvis virkning vil 
kunne overføres til sport, er interessante for mig. En kæmpe port til en verden, som på lov-
lig vis kan optimere mig som sportsmand, har åbnet sig. 

Det nytter ikke at være konservativ og kun forholde sig til den traditionelle lægekunst. Der 
er vel en årsag til, at man i Østen sværger til de ældgamle alternative metoder. Psykolo-
gisk set tror jeg på det, og det har en mærkbar effekt på min krop. 

Forsøg med mit eget blod som behandlingsform er det næste, John introducerer mig til. 

”Eigenblut” hedder behandlingen, som er udbredt i Tyskland, hvor flere alternative klinikker 
anvender den med positivt resultat til behandling af blandt andet allergi, kroniske syg-
domme, træthed og til at forstærke immunforsvaret. 

Det er en form for blodterapi, hvor man bruger personens eget blod som en fremmed sti-
mulering af kroppens selvhelende proces. John tager få dråber blod ud af min krop og 
sprøjter det tilbage under huden næsten med det samme på seks forskellige steder, blandt 
andet i benene, brystkassen og i ryggen.  

Når der er optræk til sygdom eller en drænende træthed i kroppen, kan man stimulere og 
kickstarte kroppens eget system ved at give den det blod, der er blevet taget ud. Metoden 
er ikke at forveksle med bloddoping. 

Kolleger i cykelmiljøet vil sikkert kalde den slags behandlinger for overtro, hekserier og af-
rikansk hokuspokus, men ”Eigenblut”, 3 mil-punktet, kan samlet set gøre en vigtig og må-
ske afgørende forskel i forhold til de konkurrenter, der forholder sig konservativt til den 
slags metoder. 

Kontraktforhandlingerne om min fremtid begynder at falde på plads. Det tyske hold Tele-
kom insisterer med et godt tilbud for den kommende sæson. 

Jeg mødes med holdets ejer og sportsdirektør, belgieren Walter Godefroot, som nyder stor 
respekt i branchen. 

Han udstråler et oprigtigt ønske om at arbejde sammen med mig. 

”Jeg har tre hovedkrav”, indleder jeg. ”Holdet skal udelukkende køre for mine vinderchan-
cer samlet i Tour de France. Hele min sæson skal være planlagt efter Touren. Og så skal 
det bedste materiel og knowhow være til rådighed”, siger jeg og læner mig tilbage i stolen. 



 

Han virker på ingen måde skræmt. Heller ikke af mine økonomiske krav. Telekom hører til 
blandt de mindre hold i det professionelle felt og deltog i Touren i 1995 på et mandskab 
sammensat af to hold. Men jeg vurderer, at der er potentiale til noget større. 

Det er et hold med noget på spil, fordi det er i risikozonen for at måtte lukke efter 1996-sæ-
sonen, hvis det ikke opnår bedre og mere synlige resultater. 

Min mavefornemmelse siger mig, at det er et hold sultent efter succes. Tyskerne indfrier 
mine ønsker, og jeg underskriver en kontrakt med mandskabet. 

 
Tour de France 1996 
 

Tirsdag d. 9. juli – 10. etape Torino-Gap 

Om morgenen fortsætter fejringen af den gule trøje i rytterlandsbyen inden start. Brian, 
Skibby og jeg drikker en cola ved et cafébord og får os et godt grin, mens fotograferne får 
deres billeder og tv-optagelser. 

Senere kommer Brian i krise på etapen. Sygdommen tapper ham for kræfter, og han ka-
ster op undervejs. Diskret forsøger de andre på holdet og andre venlige sjæle i feltet at 
puffe ham forsigtigt fremad, mens han knækker sig. 

På etapen er det Rolf Sørensen, som satser og jagter en etapesejr. Med 26 kilometer til 
mål går han i soloudbrud, og det ser ud til at holde. 

Men vi har andre planer. Zabel skal køres frem til sprintsejr, og så må jeg se stort på, at 
det er en landsmand, som er i front. 

Få hundrede meter før mål indhenter vi Rolf, og Zabel hamrer i mål som etapevinder. 

Jeg signalerer til Rolf, at jeg er ked af at måtte være med til at indhente ham, men han har 
forståelse for, at jeg udelukkende tænker på holdets interesser. 

Journalisterne står klar til et interview. Men jeg er mere interesseret i, hvordan Brian har 
det. 

”Ved I, hvordan han har det, og om han nåede i mål inden for tidsgrænsen?” 

Han kom i mål inden for tidsgrænsen, men godt har han det ikke. 

Stakkels Brian må støttes op i holdbussen, totalt udmattet og bleg. Vores læge undersøger 
ham og forsøger at få ham til hægterne. 

”Jeg kastede op mindst 50 gange. Alt, hvad jeg prøvede at spise og drikke, kom op igen”, 
mumler Brian, da han er kvikket en smule op. 

”Jeg kører ikke en gang til i den tilstand. Jeg vil ikke risikere at falde død om, det er kun 
cykelløb”. 

Vores læge fortæller, at Brians tarme er så medtaget af maveondet, at han kun må indtage 
flydende føde de kommende dage. 

På hviledagen om onsdagen er vores hotel belejret af pressefolk, der vil have interviews, 
og fans på jagt efter autografer. Brian ser heldigvis ud til at være i bedring. 

Slut på Riis bogen 

 
  



 

Pressen 
 
Pressen har været meget interesseret i vores arbejde. Der har været over 200 avisartikler, 
25 ugebladsartikler og over 100 radio- og TV programmer i ind- og udland om vores be-
handling.  
Her er nogle få eksempler. 
 

 
 
Her er en artikel fra Dagbladet BT om Bjarne og mit samarbejde: 
Riis undsat af flyvende akupunktør 
Bjarne Riis fik hjælp fra oven i aftes til at kurere en influenza, der har plaget ham de første 
dage i Danmark Rundt - helt bogstaveligt endda. 
Akupunktør John Boel så i TV, at Riis ikke sad, som han skulle på cyklen på etapen til 
Sønderborg. 
- Jeg kommer nu, sagde Boel i telefonen kort tid efter, at Riis var kommet i mål. Han har ofte 
kureret skavanker hos Riis - og under Tour de France var han officielt tilknyttet Telekom-
holdet. 
Transporten blev klaret med taxifly, og Boel ankom særdeles standsmæssigt siddende bag 
på en af de motorcykler, der bruges af TV-fotograferne under Danmark Rundt. 
- Bjarnes hovedpine forsvandt med det samme, og hans feber faldt, fortalte Boel, før han i 
hast blev transporteret til det ventende fly for at komme i luften, og hjem inden det blev 
mørkt! 
 
Nok om Tour de France – der har også været mange fantastiske oplevelser med sportsfolk 
i andre sammenhænge.  
  
Verdensmester Mette Bloch – overrevet muskel 
Forfatteren og journalisten Mette Bloch er dobbelt verdensmester i roning (singlesculler) og 
5 gange Nordisk mester. Derudover har hun talrige guldmedaljer fra Danmark. Så det er vel 
ikke for meget at sige, at hun er en af de største sportsnavne nogensinde i Danmark.  
Hendes bog: ”Tør du være en vinder” er et must for alle sportsfolk, der vil noget med deres 
sport.  



 

Mette skrev i dagbladet BT: For to år siden blev jeg væltet af en medcyklist. Jeg tog i faldet 
fra med albuen, så min skulder blev mast i stykker af det tryk, den blev udsat for. Ifølge 
lægerne var skulderhovedet brækket i 11 stykker og en muskel revet over.  
Jeg kunne ikke løfte armen ud til siden - den muskel manglede jeg, sagde lægerne.  
Akupunktør John Boel bad mig løfte armen - uden held. Så tog han min hånd, og stak 
en nål i min tommelfinger, og sagde »prøv at løfte armen nu«.   
Og det kunne jeg .……. 
Næste morgen, da jeg vågnede, virkede min skulder stadig, og hovedpinen var forsvundet.  
Det var i 1998. Armen og skulderen er stadigvæk 100% i orden – efter indsættelse af en lille 
nål i tommelfingeren – selvom de bedste læger i Danmark havde givet op overfor problemet. 
 
Min ro-kammerat, Maria Vraa, havde haft store rygsmerter, og havde af det etablerede be-
handlingssystem - de bedste idrætslæger i Danmark - fået at vide, at hun måtte stoppe sin 
idrætskarriere, da der ikke var mere, man kunne gøre for hende.  
Maria er blevet behandlet med akupunktur af John det sidste års tid. Og i år har Maria og 
hendes makker, Christina, roet sig ind i den internationale elite.  
Det siger sig selv, at jeg er blevet utrolig glad for denne behandlingsform. 
Det kan godt irritere mig, at der er så store problemer med at få de to fløje til at mødes - 
lægerne og de alternative behandlere. 
 
Kronisk lyskenskade 
Petri Skriko er en af verdens bedste ishockeyspillere. Den absolut bedste, der nogensinde 
har spillet i Danmark. Han har spillet mange landskampe for Finland og har været professi-
onel i Canada med en million $ gage. Det var netop i Canada, han fik en lyskenskade, som 
efterhånden blev kronisk, så han ikke var i stand til at spille på det plan, man gør i NHL 
(National Hockey League).  
Han blev købt billigt til Herning af min gode ven Pagh Mørup og spillede dér et stykke tid. 
En dag dukkede Pagh op på klinikken med Petri. Han havde fået en ”stempling” på venstre 
ben og sagde, at det gjorde meget ondt. (Og når en ishockeyspiller siger, det gør ondt, er 
det ikke for sjov!!!).  
Muskelskader og lignende er i langt de fleste tilfælde meget lette at behandle med AcuNova. 
Når det er en lægmuskel det drejer sig om, bruger man et punkt på ringfingeren. Petri sagde 
efter 5 minutters behandling, at  smerterne var lettet med ca. 80%. Det er heller ikke usæd-
vanligt.  
Så fortalte han om sin lyskenskade. Jeg spurgte, om det ikke kunne være meget fint at få 
det i orden. Han smilte lidt overbærende til mig, for han havde jo været ved flere af verdens 
førende eksperter inden for det område. Han sagde ikke noget, men jeg kunne se på hans 
ansigtsudtryk, at han var meget skeptisk. Han indvilligede dog i at prøve. Vi behandlede 
ham 8 gange med et akupunkturpunkt i knæleddet samt et i storetåen. Efter de 8 behand-
linger var Petri helt i orden. Han kunne fortsætte med at spille for fuld kraft for sin klub i 
Herning og vinde det danske mesterskab endnu en gang. 
Etableret lægevidenskab har ingen effektiv behandling for lyskenskader. Erfaringen viser, 
at AcuNova er meget effektiv. 
Næste sæson dukkede Petri op igen. Jeg havde hørt i radio og tv, at hans karriere var forbi, 
da han havde fået et piskesmæld (Whiplash), og det kunne lægerne ikke gøre noget ved. 
Vi behandlede ham en uge meget intensivt, og derefter var han igen 100% i orden. Han 
kunne afslutte sin sidste sæson som professionel og endnu engang tage guldet hjem til sin 
klub, Herning. (Herning Ishockeyklub kvitterede for hjælpen med et sæsonkort til Bodil og 
jeg - tak for det). 
 

Herning Folkeblad skrev: 
Skriko stadig tvivlsom 
Petri Skriko får i dag behandlinger i to omgange hos akupunktør John Boel. 
Stjerneangriberen har foreløbig stået udenfor i to kampe. "Lige nu føler jeg mig meget træt, 
så selv om John Boel lover mig klar, betegner jeg det som yderst tvivlsomt." 



 

Petri Skriko blev klar, og han spillede en blændende kamp, og han blev senere hædret som 
Danmarks bedste ishockeyspiller. 
 
 
Kursus for Sportslæger 
Her er et uddrag af en artikel i Tysklands største ugeblad BILD: 
”Dr. Peter Benckendorff og Dr. Jürgen Küchlin, der er sportslæger for fodboldklubben Sct. 
Pauli i Hamborg, deltager i weekenden i et avanceret kursus i sportsakupunktur hos aku-
punktur-guru John Boel, der er akupunktør for cykelstjernerne Jan Ullrich og Bjarne 
Riis…………… 

- Jeg er syd for grænsen fem gange om året for at holde kursus for kolleger. 
Ja, der er sket meget, siden jeg i mine unge dage (1970) viste 16 mm smalfilm for 
den berømte fodboldklub: Hamburger Sports Verein med den navnkundige Uwe 
Seegler i spidsen.  
Det med smalfilm var ikke min stærke side, men spillerne tog det meget pænt - at fil-
men vendte på hovedet. 

 
 
  



 

Kapitel 6 - Forskning 
 

Overalt i verden forskes der i at finde ny og bedre medicin. De sidste årtier er der fundet 
nogle revolutionerende midler til behandling af forskellige sygdomme fx penicillin, insulin, 
aspirin og morfin.  

Desværre viser en nærmere analyse, at den kemiske videnskab ikke kan komme meget 
længere ad den vej, man har valgt. Der findes faktisk ingen kemiske midler, der kan kurere 
kroniske sygdomme som forskellige gigtlidelser og allergier for ikke at tale om autoimmun-
sygdomme. Kemiske midler kan heller ikke helbrede led- og muskelsmerter, hovedpine/mi-
græne og hormonelle lidelser. Kemiske midler kan kun lindre symptomerne. 

Derfor må vi til at tænke på en ny måde.  

Medicinske videnskabsmænd har næsten udelukkende koncentreret sig om at forske i kemi. 

Biofysik er der forsket meget lidt i, (bio betyder liv, og det fysiske er det du ser og rører ved) 

Såkaldt videnskabelig forskning i akupunktur er svært at gennemføre, fordi akupunktur altid 
har en virkning, selv når man ikke rammer punktet præcist. 

Derfor har vi foretaget en sammenlignende forskning eller pilotprojekt, om du vil.  (Forskning: 
videnskabelig undersøgelse af noget for at få ny viden). 
AcuNova er en ny videnskab. Den er ikke blevet til i laboratoriet, men er skabt via praktisk 
erfaring. 
For at undersøge hvilken akupunkturmetode der er bedst, blev seks akupunktører enige om 
at lave et pilotprojekt . 

De valgte en lidelse, der er vanskelig at behandle succesfuldt, såvel lægeligt som med al-
ternativ behandling. De valgte at behandle patienter, der havde fået et såkaldt piskesmæld 
eller Whiplash, som det hedder på udenlandsk. 
Piskesmæld er en slags forstuvning af nakken, der i de fleste tilfælde sker ved, at man bliver 
påkørt bagfra af en bil, hvorved hovedet farer tilbage og frem med stor kraft. 
Det er blevet en almindelig lidelse i takt med, at bilernes bremser bliver stadig bedre.  
Smerterne er uhyggelige. De kommer som regel inden for det første døgn, typisk i nakken. 
Ca. 75% har hovedpine, der udgår fra nakken, og mange har svært ved at dreje hovedet. 
Ca. 50% har skulder- og armsmerter og føleforstyrrelser i arme og ansigt, samt prikkende 
eller stikkende fornemmelser.  
Nogle har tyngdefornemmelser i armene, og andre har ligesom en klump i halsen, altså 
smerter når de skal synke. Nogle får øresusen. Der kan være påvirkning af balancen. Man 
kan blive overfølsom over for støj, have svært ved at huske eller koncentrere sig og andre 
psykiske fænomener. 
Nogle har stærke smerter i lænden, strålende ud i benene – ligesom iskias. 
Den danske overlæge Carsten Shell, der bor i Sverige, har forsket meget i piskesmæld. Han 
har føjet mange nye momenter til diagnosen, fx at syns- og balanceproblemet ligger bety-
deligt højere end de 20 %, man normalt regner med. Helt op i nærheden af 80 %. 
Af de ca. 5.000, der rammes hvert år i Danmark, er der kun et mindretal, der stadigvæk har 
smerter efter et år.  
Desværre kan lægevidenskaben kun gøre meget lidt for disse patienter bortset fra smerte-
stillende medicin, der jo ikke helbreder sygdommen. Deres tilstand forbliver stort set uforan-
dret. 
De føromtalte seks akupunktører behandlede hver 10 patienter i en måned. Hver patient fik 
14 behandlinger, og akupunktørerne brugte forskellige metoder.  

Alle 60 forsøgspersoner havde haft piskesmæld i mindst et år, hvor der ikke havde været 
forandringer i deres tilstand. Smerterne og de andre ubehageligheder havde altså ikke æn-
dret sig i mindst et år. 
De to dårligste resultater blev opnået med Kinesisk Akupunktur. 
Med såkaldt Klassisk Kinesisk Akupunktur var der ingen virkning på 40 % af forsøgsperso-
nerne, 20 % havde en lille forbedring, og 40 % følte en stor forbedring/helbredt. 



 

Med den anden kinesiske metode var der heller ingen virkning på 40 %, andre 40 % havde 
en lille forbedring, medens kun en´ havde en stor forbedring. 
Man kan sige, at det er bedre end ingenting, men absolut ikke tilfredsstillende. 
Det bedste resultat opnåede de patienter, der blev behandlet med AcuNova.  
Ingen virkning: 10 %. Lille forbedring: 10 %. Forbedring: 20 %. Stor forbedring/helbredt: 60 
%.  
80% af forsøgspersonerne, der blev behandlet med AcuNova, opnåede altså det, man inden 
for lægesproget kalder en signifikant (betydelig) forbedring. Eller på jysk: det´ war æ´ så 
reng enda. 
Det er en fordobling af resultaterne i forhold til Kinesisk Akupunktur. 
AcuNova er de andre akupunktursystemer overlegen, fordi den løser såkaldte terapi bloka-
der.  
En af vore AcuNova elever, Michael, har netop behandlet 11 patienter med piskesmæld 
gennem en måned. Resultat: 9 helbredte. 
 



 

Kapitel 7 – Blinde og svagsynede 
 

De fem sanser, vi bruger i hverdagen, er som bekendt: Syn, hørelse, smag, lugt og følelse. 
Videnskaben har påvist, at vi får 84 % af alle vore sanseindtryk gennem øjnene. Det betyder, 
at synssansen er den absolut vigtigste af vore sanser.  
Heldigvis har vi nogle meget dygtige øjenlæger, der kan afhjælpe rigtig mange af de godt 
10.000 øjensygdomme, der findes.  
Hvis vi ser på de kirurgiske landvindinger indenfor de sidste årtier, er operation for grå stær 
med indsættelse af en plasticlinse den absolut vigtigste.  
Uheldigvis er der stadigvæk en del øjenproblemer, hvor øjenlægerne ikke kan hjælpe.  
Den hyppigste af de øjensygdomme, hvor øjenlægen siger til patienten; ”det må du lære at 
leve med”, hed tidligere øjenforkalkning, nu kalder man den Aldersbetinger Macula Dege-
neration eller kort og godt AMD. 
AMD er den hyppigste årsag til klinisk blindhed i Europa og USA. Først mister man evnen 
til at læse og kende andre mennesker, man møder på gaden. Dernæst ser patienter med 
AMD (øjenforkalkning) mindre og mindre af de ting, de fokuserer på. Man bliver ikke helt 
blind af AMD, idet man bevarer sidesynet, men man mister meget af sin livskvalitet. 
 
 
Hvis du ser på disse to billeder af vores ”Wall of Fame” forstår du hvad jeg mener. 
 
 

 
Figur 21a. 
 



 

 
Figur 21b. 
 
 
Der findes to former for AMD (øjenforkalkning): tør og våd. 
Den våde form rammer ca. 12 % af de omkring 15.000 danskere, der hvert år får konstateret 
AMD. Af dem kan øjenlægen hjælpe ca. halvdelen med en speciel laser-teknik i kombination 
med et lægemiddel, der bliver sprøjtet ind i en blodåre. 
For de 13.000 om året, der rammes af såkaldt tør AMD, udvikler sygdommen sig alminde-
ligvis langsomt. Den såkaldte våde form udvikler sig så hurtigt, at patienten mister læsesynet 
i løbet af kort tid. 
Lige under nethinden findes et lag, der hedder pigmentepitelet. Det er det lag, der skaffer 
affaldsstoffer væk fra - og bringer næring og ilt til nethinden. 
Tør AMD opstår, når dette ikke sker i tilstrækkeligt omfang.  
Våd AMD er kroppens eget forsøg på at reparere tør AMD. Det sker ved, at der dannes nye 
blodkar bag nethinden. 
Det er disse nydannede blodkar, der kan forårsage forvrængninger af synet. De brister let 
og lækker blod og væske ud i nethinden. Fx kan rette linier se bølgede ud, og patienten kan 
dårligt genkende venner og bekendte, når de møder dem på gaden. 
AMD patienter mister således det centrale syn og ser en sløret plet, der følger med, uanset 
hvor de retter blikket hen. Vi bruger det centrale syn til at se skarpt med, fx når vi ser fjernsyn, 
genkender andre, læser og kører bil, som du kan se af billederne. 
 
 
Langt de fleste AMD patienter bevarer orienterings-synet og kan fortsat færdes på egen 
hånd og klare sig i hjemmet. De kan se det hele uden om centrum, men de ting de fokuserer 
på forsvinder eller er uklare. 
AMD rammer ca. hver 10. dansker over 60 år. Som 75 årig har man omkring 40% risiko for 
at blive ramt, og der kommer over 50.000 nye tilfælde i Skandinavien om året. 



 

Selvom AMD også kaldes forkalkning i 
nethinden, har den intet med forkalkning 
at gøre. Sygdommen opstår når nogle 
celler, der sidder midt i nethinden, slides. 
Disse 500.000 celler kaldes den gule plet 
eller macula, heraf navnet Macula Dege-
neration. 
 
Videnskaben kender i dag ikke den 
egentlige årsag til AMD, men sliddet på 
cellerne hænger sammen med vores al-
der. 
Personlig tror jeg, at det skyldes de så-
kaldte frie radikaler. Det er frie radikaler, 
der får et æble til at rådne og jern til at 
ruste, og jeg synes, at ”sliddet” på cel-
lerne i makula minder om denne proces. 
 
AcuNova 
Øjenlægerne kan altså hjælpe omkring 6 
% af alle AMD patienter, men hvad med 
resten? 
Her kommer AcuNova ind i billedet. 
Jeg fik nogle af de læger og akupunktø-
rer, der har lært AcuNova, til at føre sta-
tistik over resultaterne gennem et halvt 
år. De behandlede i alt 205 patienter med 
AMD, både såkaldt tør og våd form. Desværre kunne kollegaerne ikke hjælpe 41 af disse 
patienter, men resten, ca. 70 %, havde en forbedring af synet på mellem 10 og 90 %. 
Det er yderst overraskende og også ret tankevækkende: 144 AMD patienter, der var opgivet 
af alverdens øjenlæger, fik en synsfremgang på 10 – 90 %.  
For god ordens skyld må jeg hellere notere, at der ikke er tale om en videnskabelig under-
søgelse, men udelukkende eksempler fra hverdagen. 
En af vore elever er den tyske læge, dr. med. H.P. Wutta, havde endnu bedre resultat med 
behandling af godt 100 ”uhelbredelige øjenpatienter”. Behandlingen lykkedes i over 80 % 
tilfælde. Det kan man læse om i hans bog: Øjenakupunktur. Naturlig behandling af synspro-
blemer (Augenakupunktur. Sehstörungen natürlich heilen) Ehrenwirth-Verlag. 
 
På vores klinik har vi, gennem de sidste 15 år, udviklet en metode til behandling af AMD og 
andre ”uhelbredelige” øjensygdomme. 
Vi prøver hele tiden at forbedre behandlingen. I begyndelsen kunne vi kun hjælpe omkring 
25 % af de AMD patienter, vi behandlede. I dag er tallene byttet om, idet det kun er omkring 
25 % vi ikke kan hjælpe – mere eller mindre. 
 
Pilot-projekt 
I sommeren 2003 annoncerede vi i dagspressen efter 30 forsøgspersoner til AMD-forsøg 
(pilot-projekt). 
Af de indkomne ansøgere valgte vi derfor 30 patienter og skrev til dem, at de skulle få ud-
skrift af journalen fra deres øjenlæge. Forsøgspersonerne blev delt i 3 grupper, og under 
forsøget viste det sig, at 3 af forsøgspersonerne ikke havde diagnosen AMD.  
Derfor blev pilotprojektet udført med 27 forsøgspersoner, med 10 i gruppe 1, 9 i gruppe 2 
og 8 i gruppe 3. Behandlingen varierede med hensyn til metode og antal punkter. 
Alle patienter modtog minimum 2 behandlinger om dagen de første 2 uger (bortset fra week-
enden der var fridage). Derefter modtog de 2 behandlinger om ugen de efterfølgende uger. 
Hver patient modtog i alt 30 behandlinger.  

 
Figur 22. 



 

Før behandlingerne blev synsevnen målt på standard synstavle. Samme måling blev gen-
nemført efter 1, 2, 3, og 4 uger. For at se bort fra dagsudsving blev det besluttet, at patien-
terne skulle have en forbedring på min.15% for at tælle som en forbedring. 
Den % sats, der blev anvendt, var følgende: Vagner havde fx en synsevne på 10% før første 
behandling. Efter 4 uger havde han 50% synsevne. Det betragtede vi som en forbedring på 
40% - altså ikke flere hundrede %. Vagners synsevne blev for øvrigt også målt af hans 
optiker, idet han var meget skeptisk og ikke helt stolede på vore målinger. Optikeren kom til 
samme resultat som os, og bekræftede således - til sin store overraskelse - at Vagner havde 
forøget sin synsevne fra 10 – 40% i løbet af en måned. 
 

              Gruppe   Total antal         Antal patinter        Gennemsnitlig 
                               patienter               patienter i gruppen      patienter i gruppen  

           i gruppen                    med succes               %-vis frem gang 
 

1 10  8  27,2 % 
2  9  6  26,5 % 
3  8  5  25,6 % 

 
Bemærkelsesværdigt nok havde 8 af de 10 forsøgspersoner (80 %) i gruppe 1 en synsfrem-
gang på gennemsnit 27 %. Det var nemlig i den gruppe, der blev anvendt de færreste punk-
ter. Den behandling, der blev anvendt på gruppe 1 patienter, er derfor den metode, vi an-
vender i dag. 
Tidligere havde øjenpatienter kun modtaget intensiv (daglig) behandling i 1 uge, så det var 
spændende at se, om 2 ugers intensiv behandling gav bedre resultat. 
Resultaterne viste, at 2 ugers intensiv behandling gav dramatisk bedre resultat end kun 1 
uge.  
 
Holder fremgangen 
½ år efter forsøgets afslutning undersøgte vi, om forbedringen holdt – det gjorde den. 
Alle de patienter, der havde haft fremgang, havde beholdt – eller forbedret – den synsfrem-
gang, de opnåede under forsøget.  
Alle de patienter, der ikke havde synsfremgang under forsøget, havde også beholdt deres 
syn ½ år efter forsøget.  
Der var én patient, der ikke reagerede på vores henvendelse efter ½ år, så denne patient 
er udgået af forsøget. 
Det er ret bemærkelsesværdigt at de patienter, der ikke fik bedre syn under forsøget, beholdt 
deres synsrest. Almindeligvis går synsevnen altid tilbage for AMD patienter. 
 
Dette er meget interessant, måske det vigtigste af det hele. Det betyder nemlig, at man 
med AcuNova kan stoppe tilbagegangen for AMD patienter. 
 
Erfaring fra vores og kollegaers klinikker viser, at resultaterne med AMD patienter kan over-
føres til andre øjenpatienter. Eller med andre ord: Vi har dokumenteret, at det er muligt at 
hjælpe omkring 70 % af alle ”uhelbredelige” øjenpatienter – mere eller mindre. 
 
I september 1998 skrev en af de omkring 80 øjenlæger, der har lært øjenakupunktur, en 
artikel, der blev bragt i de tyske lægers fagtidsskrift: AKUPUNKTURLÆGEN (Der Akupunk-
turarzt und Auricoloterapeut). Her følger et uddrag af artiklen. 
 
Øjenlæge dr. med. Sigrun Scharf-Mayweg: 
- Igennem de sidste år har der været mange artikler i fagpressen om sensationelle helbre-

delser af forskellige øjensygdomme med akupunktur. Sygdomme som indtil dato har været 

svære eller endda umulige at helbrede ved konventionel behandling. 

Disse behandlinger bliver gennemført af akupunktør John Boel og hans medarbejdere i 



 

Danmark. Han har beskæftiget sig med behandling af talrige øjensygdomme, som øjenlæ-
ger ikke kan helbrede. Også i TV er hans behandlingsmetoder blevet præsenteret. 
Jeg har haft lejlighed til at deltage i et af hans seminarer. John Boel har til dato behandlet 
mange hundrede patienter med øjenlidelser af forskellig art. Af de hyppigste lidelser som 
behandles med øjenakupunktur kan nævnes, Aldersbetinget Makula Degeneration (AMD 
eller øjenforkalkning), Retinis Pigmentosa (kikkertsyn), grøn stær, dårlig syn og blindhed 
forårsaget af hjerneskader fx færdselsuheld, synsproblemer pga. hjerneblødning og blod-
prop. Disse og mange, mange andre øjenlidelser kan bedres, og i nogle tilfælde helbredes. 
Boel bruger ikke de klassiske kinesiske akupunkturpunkter. Han har udviklet, forsket og 
prøvet sig frem med forskellige nye akupunkturpunkter, og med de punkter han anvender 
nu, har han opnået rigtig gode resultater og en betydelig forbedring i forhold til klassisk aku-
punktur.  
Jeg har selv anvendt Boels behandling i min praksis igennem de sidste år med stor succes.  
Jeg har behandlet mange ”uhelbredelige” øjensygdomme, hvor der var forandringer på net-
hinden, med John Boel´s metode. Næsten alle patienter fik en forbedring efter de første 
behandlinger.  
Jeg har bl.a. behandlet 50 tilfælde af øjenforkalkning - AMD, tør og våd form. Observations- 
og behandlingsperiode i de fleste tilfælde 2 år.  
Alle disse patienter var opgivet af vestligt uddannede øjenlæger.  
Ubehandlet bliver AMD efterhånden altid værre og værre - under akupunktur behand-
lingen så jeg ingen forværring.  
Jeg har også behandlet 12 tilfælde af Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn). Det er en øjenli-
delse, der altid fører til blindhed. I alle tolv tilfælde stoppede tilbagegangen. Efter to år havde 
tre patienter samme syn som før behandlingen, resten havde en fremgang på mindst 10 % 
(synsfelt og skarphed i centralsynet). 
Jeg har anvendt akupunktur de sidste 20 år. Jeg har naturligvis forsøgt at behandle øjenli-
delser.  
Resultaterne har ikke tilnærmelsesvis været så gode, som ved brug af Boel´s specielle 
øjenakupunktur. 
Ved de fleste alvorlige øjenlidelser kan man få patienten til at bevare synet, hvilket i sig selv 
er en enorm succes, da mange af dem ellers vil miste deres sidste synsrest. Selv en lille 
smule syn giver betydelig bedre livskvalitet end total blindhed. 
 
Skeptisk læge 
Forfatteren havde en sjov oplevelse med en af de tyske elever, dr. Med. Klettner. Han troede 
ikke rigtig på, at det var muligt at hjælpe ”uhelbredelige” øjenpatienter, så da han kom hjem 
efter endt kursus, ringede han til en øjenlæge, han kendte, og bad ham henvise en patient, 
der var umulig at helbrede. Øjenlægen sendte en patient med øjenforkalkning (AMD). Hun 
havde under 5 % syn på venstre øje og 30 % på højre øje. 
Til deres store overraskelse konstaterede øjenlægen, at hun efter en måneds behandling 
havde 25 % syn på venstre øje og næsten 50 % på højre. 
Efter tre måneders behandling havde hun godt 50 % på det venstre øje og 90 % på højre. 
Behøver man at sige det: Både lægen og øjenlægen var chokerede. 
Dr. Klettner skrev senere en rapport om hændelsen i tidsskriftet Akupunktur Aktuell. 
 
Forfatteren af denne bog har skrevet en bog om behandling af blinde og svagsynede: ”Se 
godt ud” 
 
De Bergske Blade skrev 
Fødselslæge 
Boel føler sig lidt i samme situation som den østrigske fødselslæge Semmelweis, som han 
så en tv-udsendelse om for nylig. Semmelweis påviste midt i 1800-tallet, at barselsfeber 
skyldes et smitstof, men kunne lige så lidt som Boel overbevise det etablerede lægeviden-
skab. Semmelweis døde miskendt. Først en senere tid forstod man rækkevidden af hans 
epokegørende opdagelse. 



 

Boel håber ikke, der vil gå helt så lang tid, før hans akupunkturmetode bliver anerkendt. 
 
Hjerneskader 
Foreningen af unge Hjerneskadede (Hovedtropperne) holdt landsmøde i Nyborg, og forfat-
teren blev inviteret til at holde foredrag. Det var en enestående oplevelse. Men døm selv – 
her er hvad Landsformanden skrev efter mødet 
 
Kære John, 
Tusind tak for en kanon oplevelse, da du til Hovedtroppernes Landsmøde med dine nær-
mest magiske nåle, blot med et enkelt stik, mere eller mindre helbredte folk. 
Ikke blot var det interessant at høre om akupunkturens historie fortalt på en dejlig let for-
ståelig måde, men alle de mirakler du skabte – det var sgu stort.  
En, som havde rystet konstant i hele kroppen de sidste 7 år, får pludselig ro i hele kroppen 
og stopper med at ryste.  
En, der de sidste 12 år har haft en total spastisk og knudret arm, kan pludselig selv kon-
trollere hendes bevægelser og genvinder følelsen i armen.  
En, der efter at have været næsten blind på det ene øje de sidste 10 år, genvinder øjeblik-
kelig en god synsrest.  
For blot at nævne nogle af de mirakler, du og dine nåle skabte. 
Det kræver ikke megen menneskekundskab at kunne forstå, at folk var dybt rystede og helt 
vilde for at blive ”stukket” af dig. Vi er jo alle sammen opgivet af den lægevidenskabelige 
verden og har derfor troet på, at vi måtte bare lære at leve med vore handicaps. Forståeligt 
nok, at nogle blev dybt bevægede, og tårerne trillede. Jeg husker selv tydeligt den choke-
rende oplevelse, det var for mig, da du i tidernes morgen gav mig mere syn, gjorde mig fri 
for spasmer og genvandt min følesans i højre side. 
Endnu engang tusind tak, jeg er dybt taknemmelig over, at en af mine venner havde hørt 
om familien. Boel, så jeg fik kontakt til jer og ikke mindst det store arbejde, som I gør for at 
få udbredt akupunkturen, så nogle af alle os, uhelbredelige syge, også kan få muligheden. 
 
Mange hilsner 
Bo German Thomsen 
(Gengivet med tilladelse) 
 
 
Bo German Thomsen har også selv haft stor glæde af AcuNova. Han skrev en artikel i de 
unge hjerneskadedes medlemsblad: Hoved Cirklen. Her er et lille uddrag. 
 
Akupunktør John Boel gav mig synet igen 
Da jeg i 1995 faldt ned fra altanen fra 3. sal, pådrog jeg mig en hjerneskade, idet jeg slog 
nakken mod gelænderet på altanen på 1. sal.  
Udover en spastisk lammelse i hele højre side gav hjerneskaden mig også et synshandicap. 
Jeg havde fået kikkertsyn, hvilket vil sige, at mit synsfelt blev stærkt indskrænket. Ja faktisk 
så meget, at min synsrest ikke kunne måles. Et perimeter, som sådan et måleinstrument 
hedder, kan nemlig kun måle ned til 3 grader, ud af de 180 grader et normalt øje ser.  
Jeg blev heldigvis ret god til at bruge den synsrest, jeg nu havde, men kunne ikke helt stille 
mig tilfreds med det, hvorfor jeg opsøgte akupunktør John Boel, som allerede dengang 
havde gode resultater med blinde og svagsynede. John fortalte, at hans erfaringer sagde 
ham, at 60% af dem, som han havde behandlet, fik en væsentlig forbedring af synet.  
Det syntes jeg klart var værd at prøve.  
Allerede efter de 5 behandlinger følte jeg en bedring, men var samtidig lidt bange for, at det 
var ønsketænkning. En ting var jeg dog overbevist om, min spasticitet i højre side var aftaget 
til en meget lettere sovende fornemmelse og de krampeanfald, som jeg hele tiden havde, 
var forsvundet. Efter de 10 behandlinger i løbet af en uge kunne min synsrest måles. 
Efter 2 ugers intensive behandlinger var mit synsfelt mere end fordoblet, og jeg oplever 
stadig en bedring og mere følesans i højre side.  



 

Hvad er det så, ham den jyske John Boel kan, for det er bestemt ikke for ingen ting, at han 
blev kåret til århundredets akupunktør? 
John Boel behandler nemlig hjernen med AcuNova. 
Så går du rundt med en eller anden skavank, som det etablerede system har givet op over-
for, eller vil du måske ”bare” have lidt hjælp og hurtigere fremgang, så prøv at kontakte John 
Boel for at høre, hvad han har af erfaring med netop dit problem. 
 
 
Denne artikel er fra det østrigske Ugeskrift for læger: Medical Tribune (1999). 
 
Af dr. med. Rudolf Stern: 
Akupunktur hjalp mig 
Jeg er 80 år og har arbejdet som læge i 40 år. Jeg stoppede, da jeg var 70 år. 
De sidste 25 år, dvs.  de sidste 15 år, hvor jeg har været læge, har øjenforkalkningen (AMD) 
langsomt udviklet sig i mine øjne. Jeg havde små forstyrrelser i øjnene, der ikke hindrede 
mig i at udøve mit arbejde. Kun hvis det handlede om sværere ting som f.eks. at fjerne 
fremmedlegemer i hornhinden. Senere hen da jeg blev pensioneret, har min tilstand forvær-
ret sig, de sidste 3 år har jeg ikke været i stand til at læse. 
Jeg har naturligvis opsøgt øjenlæger, allerede da de første tegn viste sig, og da det blev 
værre, har jeg opsøgt andre eksperter og kapaciteter indenfor øjenlægevidenskaben.  
Jeg fik at vide af disse eksperter, at AMD (øjenforkalkning) var en degeneration, og hvad 
der var dødt kunne ikke vækkes til live igen. Der eksisterer ingen medicinsk behandling, der 
kan forbedre AMD. 
Tilfældigvis fik jeg i starten af 1998 at vide, at der i Danmark fandtes en akupunktør, John 
Boel, som beskæftigede sig specielt med behandling af øjenlidelser, deriblandt AMD, og 
med hans metode kunne man opnå forbedring i ca. 60 % tilfælde. 
På dette tidspunkt er det vigtigt at fortælle, at jeg var en almindelig skolemediciner (autori-
tetstro over for lægelige behandlinger: oa.). Jeg har aldrig troet på akupunktur og andre 
alternative behandlinger. Nyheden om, at der var ca. 60 % chance for forbedring, ramte som 
en bombe ind i vores lægefamilie. Jeg sagde, at jeg mente, det var humbug. Men min kone, 
og der ser man bare hvor kloge og overlegne kvinder er overfor os mænd, sagde kort og 
kontant: ”Lad os dog køre til Danmark. Hjælper det ikke, kan vi nyde en dejlig ferie”.  
Jeg besluttede mig til at prøve om ikke for andet så for at glæde min kone.  
Akupunktur to gange dagligt i fem dage i februar 1998, hvorefter akupunktør John Boel 
sagde til mig: ”Kør De bare hjem. Hvis De synes, at der er bedring i løbet af fem uger, skal 
De fortsætte behandlingen hos en læge i Østrig, der har lært det af mig”.  Efter tre uger 
kunne jeg mærke en subjektiv forbedring. Der var også en objektiv forbedring. Dette kunne 
jeg konstatere ved hjælp af en synstavle. Jeg fortsatte derfor behandlingen hos en østrigsk 
akupunkturlæge. I maj måned 1998 var jeg igen i Danmark til to ugers behandling hos Boel. 
Siden da går jeg til behandling en gang om måneden for at holde det ved lige. Jeg kan altså 
konstatere, at jeg efter et år har fået en betydelig forbedring af mit syn.  
Det er vældig godt, da al erfaring siger, at degenerationen forværres ved tiltagende alder. 
Jeg kan nu læse med lup, og det var ikke muligt før behandlingen hos Boel.  
Akupunktur og skolemedicin har dog noget tilfælles: Chancerne for både helbredelse og 
forbedring er størst, jo før man kommer i gang med behandlingen. 
Jeg finder det dog meget kedeligt, at alle øjenlæger, som jeg har mødt, ikke vidste noget 
om denne form for behandling, eller som pga. deres hovmod ikke ville vide noget om det.  
Dr. med. Rudolf Stern, Kitzeck. Østrig. 
 
Dr. Stern er nu 87 år. Han besøgte forfatteren for en måned siden. Han var meget lykkelig, 
idet hans syn var yderligere forbedret, og han kan nu læse uden lup. Han går stadigvæk til 
opfyldning en gang om måneden hos den læge i Østrig der har lært vores metode. 
 



 

 
Dr. Stern og John Boel. 
 
 
Herning folkeblad skrev: 
John Boel hædret 
Dansker udnævnt til århundredets akupunktør 
Der forskes meget rundt omkring i verden i behandling af sygdomme med forskellige alter-
native behandlinger. 
Fra 31.12.1999 til 2.1.2000 blev de nyeste resultater fremlagt på en verdenskongres, der 
blev afholdt i Colombo, Sri Lanka.  
Kongressen blev afholdt af Medicina Alternativa, det Åbne Internationale Universitet for 
Komplementær Medicin, og trods uroligheder i Colombo var der deltagere fra over 100 for-
skellige lande, deriblandt Bodil og John Boel, der har en akupunkturklinik i Aulum ved Hol-
stebro. Kongressens høje videnskabelige stade bekræftedes af, at der blandt deltagerne 
ved åbningsceremonien var ikke mindre end 4 ministre. Ca. halvdelen af deltagerne var 
læger, og den anden halvdel bestod af forskellige alternative behandlere. 
På kongressen fremlagde John Boel en verdensnyhed, nemlig et helt nyt akupunktur-system 
der på flere områder overgår alle de eksisterende systemer. Derfor hedder det AcuNova. 
Det ligner ikke noget kendt system og har måske mere tilfælles med kiropraktik end aku-
punktur, idet behandlingen foregår ved at stikke meget små tynde nåle i huden omkring 
ledene. Derved aktiveres forskellige hjerneafsnit til at stimulere de hormonproducerende 
kirtler til at frigive forskellige helbredende stoffer. 
 
International interesse 
Der var en fantastisk interesse for AcuNova på kongressen, dels er der tale om en revoluti-
onerende nyhed indenfor helbredelse af en lang række sygdomme, dels er det kun anden 
gang i akupunkturens årtusindgamle historie, at en hvid akupunktør har opdaget/opfundet 
et helt ny akupunktursystem. Sidst men ikke mindst er AcuNova meget lettere at lære end 
klassisk akupunktur. 



 

Boel fik efter kongressen rig lejlighed til at demonstrere det nye systems overlegenhed på 
mange patienter på Medicina Alternativas akupunkturklinik, der er en del af et sygehus, der 
nærmest kan sammenlignes med Rigshospitalet i Danmark. 
Den vestjyske akupunktør har forsket intensivt i det nye system og de foreløbige resultater 
tyder på, at man med AcuNova er i stand til at helbrede eller bedre over 90 % af en lang 
række lidelser. Systemet har især vist sig effektivt indenfor behandling af alle slags smerter 
samt blinde og svagtseende. Det bygger indtil videre dog kun på erfaring, derfor skal der 
forskes meget mere, før man kan komme med det endelige resultat. Den fremtidige forsk-
ning kommer til at foregå i samarbejde med akupunktører, biologer og speciallæger. 
På kongressen i Colombo blev John Boel hyldet og som den eneste akupunktør nogensinde 
belønnet med den ærefulde titel ”Acupuncturist of the Century” (århundredets akupunktør). 
 

 
 
 
På kongressen fik akupunktør John Boel overrakt et diplom som symbol på udnævnelsen til 
århundredets akupunktør. 
 
Uddrag af artikel i Herning Folkeblad 30. januar 2004 
Aulums verdenskendte akupunktør fylder 60 år 
- Joh, der var da engang, hvor det blev kaldt kvaksalveri, og de fleste læger trak på skuld-
rene. 
I dag er rollerne byttet om, og nu er det grundlæggeren af Boel Akupunktur på Industrivej 
Nord i Aulum, John Boels tur til at trække på skuldrene. 



 

Selv om akupunktur i dag er blevet anerkendt af selv de mest hårdhudede læger, er John 
Boel dog hverken hoverende eller ulejliger sig med at lange ud efter den etablerede læge-
stand.  
I stedet har han altid valgt at se fremad, og det er måske omvendt årsagen til, at han nu kan 
se tilbage på en karriere, som de fleste nok må misunde ham. 
I en alder af 59 år har han dog ikke til sinds at stoppe med at praktisere, og da firmaet fyldte 
20 år forleden - med ca. 300 gratulerende gæster fra nær og fjern - var grundlæggeren da 
også for det meste i centrum - selv om Boel allerede for flere år siden valgte at nedtrappe 
noget af akupunkturarbejdet i Aulum, efter at sønnerne, John Boel Jr. og Jesper Boel, grad-
vist blev sluset ind i firmaet. 
I stedet har han helliget sig en omfattende undervisningspraksis, som allerede sidste år 
medførte, at han måtte opholde sig 20 weekends i udlandet. Undervisningen foregår via 
kurser, fortrinsvis i de skandinaviske lande, Tyskland, Schweiz og USA. 
Senest har han stået for oplæring af en ny akupunktør til Bjarne Riis´ cykelhold CSC, der i 
den kommende sæson har som erklæret mål at nå til tops i Bl.a. Tour de France. John har 
tidligere selv været med Riis på Touren, men det er der ikke længere tid til. 
Til gengæld er der de seneste år blevet brugt ressourcer på forskning og et omfattende 
litterært arbejde. Efter at have udgivet grundbogen ”Vakupunktur” og ”Se godt ud” (en bog 
om behandling af øjensygdomme) er John Boel ved at lægge sidste hånd på sin tredje bog, 
som får titlen ”Fremtidens Medicin”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kapitel 9 – Hverdagens små Mirakler 
 
Fælles for de kommende beretninger er, at patienterne var opgivet af lægevidenskaben. 
Disse mennesker var først blevet behandlet af deres praktiserende læge, dernæst af speci-
allæge eller sygehusafdeling med speciale i netop den lidelse.  
Alt sammen uden resultat. Alt håb var taget fra dem. 
Derfor er det måske vestjysk beskedenhed, at kalde disse helbredelser for ”små” mirakler. 
Her er, hvad nogle af disse patienter fortæller. 
 
Grøn Stær 
- Jamen, der er noget forkert her: De er henvist til operation for grøn stær med et meget højt 
indre tryk i højre øje – helt oppe på 27/28 – men Deres øje er fint nok med et helt normalt 
tryk på kun 20. … Det forstår jeg simpelthen ikke… 
Men det gjorde patienten, den nu 71-årige fhv. tømrermester Anders L fra Sunds. Han havde 
gået til en intensiv akupunkturbehandling hos John Boel 4 uger, før han skulle møde på 
Holstebro Sygehus til selve operationen. 
- Så jeg fortsætter naturligvis med at komme hos John Boel en gang om måneden. På den 
måde holder jeg trykket godt nede, og nu ser jeg normalt. 
Det hele begyndte med, at jeg syntes fjernsynet så ”mærkeligt ud”, faktisk kunne jeg ikke 
rigtigt se den nederste, venstre del fortæller Anders L. Som så mange i min alder fortalte 
øjenlæge Nissen mig, at det var Grøn Stær. Jeg blev opereret første gang i 1988 og igen 
året efter.  
Når man har Grøn Stær, er det meget vigtigt, at trykket inde i øjet ikke bliver for højt, og 
almindeligvis kan man ordne det med en rutine operation i vore dage. Men trykket har en 
tilbøjelighed til at stige igen nogen tid efter indgrebet. Men nu behøver man altså ikke blive 
opereret igen og igen -  John Boel har simpelthen en metode, hvor han kan holde trykket 
nede ved hjælp af AcuNova, som han selv har opfundet. 
Jeg kører gladelig i min bil til og fra behandlingen, og fjernsynet er helt normalt, selv om jeg 
godt kunne ønske mig nogle bedre programmer, smiler den gamle tømrermester, med sit 
jyske lune…  
 
Øjenforkalkning (AMD) 
- ”Vi kan desværre ikke hjælpe dig mere, sagde øjenlægen på Randers Sygehus til 60-årige 
Betty Pedersen fra Grenå. Du har udviklet øjenforkalkning, det vi kalder ”aldersbetinget ma-
kula degeneration (AMD)”. 
- ”Det er jo en grim besked at få”, siger Betty Pedersen. ”Jeg har gået med stærke briller, 
siden jeg var en lille pige på 8 år – til sidst havde jeg + 9,5 og + 7,5 i glasstyrke. 
Dertil kom så grå stær, som jeg blev opereret for på begge øjne og fik så senere en efter-
operation – efterstær – som den kaldes, og nu var det altså slut. 
Men så kom jeg til at tænke på akupunktør John Boel i Aulum, som i sin tid havde hjulpet 
min mor. ”Gu’ ved om han findes endnu” tænkte jeg – og det gjorde han. Jeg fik fem be-
handlinger ud i en køre – og det hjalp helt fantastisk – jeg begyndte med 20 % syn og nu 
har jeg 90 % synsstyrke: en hel vidunderlig fornemmelse. Det er virkelig som at få et nyt 
syn.  
Det fortalte jeg selvfølgelig min læge, da jeg var til almindeligt check hos ham – og han 
blev virkelig forbavset.  
Han begyndte med de helt store bogstaver på synstavlen, og spurgte forsigtigt, om jeg 
kunne se dem - ”hop du bare længere ned til de små bogstaver, sagde jeg”, han var helt 
stum… 
Han ville straks have John Boels telefonnummer – og jeg gav ham nogle brochurer, jeg 
havde fået af John – nu henviser han patienter til ham også. 
For mig er det vidunderligt at kunne se igen – vi kører gerne de 300 km frem og tilbage fra 
Grenå en gang om måneden – sådan ca. siger Betty Pedersen – jeg har ikke bare fået et 
nyt syn – jeg har faktisk også fået et nyt syn på tilværelsen”. 
 



 

 
Diskusprolaps 
- Jeg er en af de utallige sygehjælpere, som er kommer galt af sted med ryggen, fortæller 
den 49-årige  Lisbeth Mikkelsen fra Sunds ved Herning.  
- Jeg skulle løfte en patient, og så sagde det ”pang” i ryggen, og så kunne jeg hverken ” pip 
eller kuk”, som vi siger her. 
Det betød, at jeg lå  fladt ud på gulvet i halvandet år og havde stærke smerter. Med to 
teenager børn i huset. 
Lægerne kunne ikke gøre noget, de ville ikke operere, kun give mig  stærk smertestillende 
medicin, så jeg ikke sansede hverken det ene eller det andet – så det gik ikke. 
Der lå jeg så til ingen nytte. 
Min mor var i samme periode begyndt at gå til behandling hos John Boel i Aulum med sine 
øjne – og hun fik det bedre, så vi blev enige om, at det skulle prøves. 
Da jeg kom første gang, kunne jeg ikke bevæge det ene ben –og havde stærke smerter i 
hoften, og det strålede ud i benet. Men allerede efter anden behandling begyndte jeg at få 
liv i benet igen –  smerterne blev mindre, og følelsen kom så småt igen. 
Det var simpelthen vidunderligt at kunne bevæge sig lidt igen – og smerterne blev til at holde 
ud, også uden medicin. Det var en kæmpe lettelse. Nu går jeg til behandling hver fjortende 
dag og har det rigtigt godt. 
Samtidig benytter jeg enhver lejlighed til at  bruge John Boel: Min mand er sælger og var 
meget stresset, det klarede John Boel også – og hele resten af familien har også været en 
tur omkring ”ham i Aulum”, når der er noget, som skal repareres. 
 
Erik Hansen vandt guld ved OL i 1960.  
Den stil kajakroerne anvender i dag, er opfundet af Erik. Han har faktisk sat præg på flere 
generationer af kajakroere ikke kun i Danmark, men i hele verdenen.  
Det gør ham til en af verdens største idrætsstjerner.  
Topsport er hårdt, meget hårdt. Om det er eftervirkninger fra 5 timers hård daglig træning 
gennem flere år, der var årsagen til Eriks problem, skal være usagt. Men han havde fået en 
diskusprolaps mellem 4 og 5 lændehvirvel.  
Det er noget af det mest smertefulde, der findes over hovedet. Erik havde så ondt ned i 
benet, at han næsten mistede lysten til at leve. Han blev engang interviewet til en tv-udsen-
delse om sine behandlinger ude hos os. Det var i den anledning, han sagde, ”det gjorde så 
ondt, at jeg overvejede at tage en cyankaliumpille.  
Han havde bestilt en drømmerejse til Kenya, hvor han skulle tilbringe 14 dage sammen med 
sin kone. Da han kom ud til os, var noget af det første han sagde, at han var nødt til at 
afbestille rejsen, for han kunne simpelthen ikke tåle turen pga. smerter. Heldigvis tog smer-
terne så meget af under første behandling, at han ikke afbestilte og efter yderligere 4 dages 
intensiv behandling, var han total smertefri.  
Erik tog på sin drømmesafari til Kenya og ringede, da han kom hjem 14 dage efter. 
Lykkelig.  
Det var en helt anden Erik at snakke med. Han sagde, at han overhovedet ikke havde mær-
ket noget til hverken ryggen eller benene, mens han havde været i Afrika. Det eneste der 
var tilbage var, at 2 tæer var delvis følelsesløse. 
 
Frossen Skulder 
- Vi havde været til barnedåb i København, og haft en dejlig tur. Men da jeg steg ud af bilen 
hjemme i Struer, var min venstre arm helt færdig. Den var simpelthen låst fast, og det gjorde 
skrækkelig ondt. 
Jeg kunne ikke bevæge den – og heller ikke fingrene - den var simpelthen helt ubrugelig… 
Sådan fortæller den 78-årige Lydia fra Struer – og det viste sig at være det, man kalder en 
”frossen skulder ” 
- Men jeg er så heldig stillet, at jeg kender John Boel fra før, så jeg ringede simpelthen til 
ham og bad om hjælp. 



 

Skynd dig og kom, sagde han i telefonen, og så fik jeg en tid, og efter 5 behandlinger er min 
skulder og arm lige så god som ny. 
Det er en mærkelig fornemmelse, at han kan stikke små nåle ind helt andre steder, end der 
hvor man har ondt, og det hjælper. Faktisk var det bedre allerede efter den første behand-
ling, og det tog 14 dage i det hele, før den var kommet i orden igen.   
Mærkeligt nok fortæller John Boel, at man ikke ved, hvad der sker, når folk får en ”Frossen 
Skulder”- der er åbenbart ikke nogen ordentlig forklaring. Men jeg skal love for, man kan 
mærke det, når det sker. 
Nu er jeg heldigvis fortrolig med behandlingen, så det rummer ikke det store mysterium for 
mig. Og det er da også sådan, at jeg trygt og gladelig anbefaler familie og venner at gå til 
ham, når de fejler noget. Alle vores tre børn har været hos John Boel – og nu har jeg aftalt 
med vores barnebarn, at han skal gå  til behandling hos John – han lider skrækkeligt af 
allergi, siger Lydia Laursen.  
 
Gigt 
Her er en e-mail, som en patient sendte til sine arbejdskollegaer i DSB rejser – med venlig 
tilladelse fra Charlotte. 
 
Kære Alle sammen! 
Jeg fik for omkring 3 mdr. siden besked om, at jeg havde psoriasisgigt …jeg har virkelig haft 
stærke smerter, lægerne kunne ikke hjælpe, så derfor har jeg forsøgt alternative metoder, 
da jeg ikke vil have mit liv fyldt med medicin - og alligevel have smerter hele tiden. 
Hverken akupunktur, helsekost eller fysioterapi har hjulpet mig. Men pludselig læser min 
mor om en akupunktør, som har opnået utrolige resultater med alverdens forskellige syg-
domme, og jeg bestilte en tid. 
Jeg har nu fået 4 behandlinger med AcuNova og har fået det utroligt godt, behøver næsten 
ikke noget medicin mere. Det er ikke for at gøre reklame for manden, for han har kunder fra 
hele verden, pga. han er så dygtig - men for evt. at kunne hjælpe mine kollegaer, som har 
en sygdom/skavank el. lign. de døjer med .  
Kærlig hilsen 
Charlotte 
 
Leddegigt 
- Jeg stod i mit køkken og pillede blomkål til middag, da jeg pludselig blev ramt af stærke 
smerter, fortæller den 74-årige Edith fra Kibæk. Det var en sommerdag i 1974, og de næste 
mange år blev et helvede for mig.  
- Jeg kom naturligvis til lægen, som sagde, det var ledegigt, og gav mig den medicin man 
brugte dengang. Jeg kunne ikke tåle pillerne – blev faktisk endnu mere syg – vi boede på 
landet, og jeg havde fire børn – så det var skrækkeligt.  
Så forsøgte lægerne sig med guldkur – det er så vidt jeg ved en gammel metode – og det 
blev minsandten endnu værre – jeg væskede over hele kroppen – og sådan gik det i mange 
år med stærke smerter døgnet rundt. Jeg var simpelthen invalideret af sygdommen og fik 
da også pension, da lægerne ikke kunne gøre noget. 
En bekendt af mig foreslog, jeg skulle prøve akupunktur, og jeg kom jeg til John Boel i Au-
lum, og det blev meget bedre. 
I dag er jeg medicinfri og har ikke smerter. Jeg får 3 behandlinger om måneden, og 
det holder sygdommen nede, også selv om mine led er helt ødelagte fortæller Edith. 
 
- Hos Boel Akupunktur har vi mange gigtpatienter. Rigtig mange.  
Der findes omkring 200 forskellige slags gigt, og videnskaben har brugt utrolig mange re-
surser på at løse ”gigtens gåde”. Det er ikke lykkedes endnu. 
Desværre kan vi ikke helbrede alle gigtpatienter – MEN vi hjælper omkring 90 %.  
Det betyder, at hver gang vi har 10 gigtpatienter, kan vi mindske eller fjerne smerterne hos 
de 9. 
Det er egentlig ikke så ringe. 



 

 
 
Migræne 
- Man kan ikke rigtigt forklare, hvad migræne er -  men man skal i hvert fald ikke kalde det 
hovedpine, siger den 52-årige pensionist Per Frederiksen fra Randers: Migræne er helt an-
derledes: Det er virkelig en forfærdelig sygdom. Men John Boel har hjulpet mig – i dag har 
jeg ikke anfald mere – anfald som før i tiden slog mig ud i dagevis. 
Og jeg har nok at døje med foruden: Jeg er født med spastiske lammelser i højre side, mit 
ene ben er for kort, jeg er født med en øjensygdom, som hedder Nystaunus (og er medlem 
af Dansk Blindesamfund ). 
Det hele begyndte med, at min almindelige læge her i Randers stak et par nåle i mig efter 
en periode, hvor jeg ikke kunne komme til fysioterapi. Det hjalp lidt og sagde mig, at aku-
punktur virkelig er noget seriøst. En aften så jeg John Boel på TV – og besluttede mig til, at 
ham ville jeg opsøge. 
I første runde fik jeg 10 behandlinger og du store, hvor det virkede: mine kolde fødder blev 
varme, mit hår begyndte at gro – og jeg kunne pludselig se meget mere end før. Det var helt 
utroligt. 
Jeg forstår ikke, at det offentlige ikke kan finde ud af at anerkende en akupunktør som John 
Boel, så  f.eks. pensionister kan få tilskud til behandlingen. Men Nej – det er ”alternativ 
behandling”, og det kan man ikke få hjælp til. Det er helt utrolig, slutter Per Frederiksen fra 
Randers.  
 
Benet reddet 
Johannes Olesen var henvist til at få foden amputeret pga. dårligt kredsløb.  
Han havde konstante smerter samt en snurrende fornemmelse i højre fod. Smerterne kunne 
kun dæmpes lidt, selvom han fik store doser af Brufen, ketogan og magnyl 
Han havde haft betændelse i foden flere gange og var ikke i stand til at gå mere end 50 
meter. 
Foden blev reddet og amputationen blev aflyst. 
Det er flere år siden, men Johannes kommer stadigvæk 4 gange om året – sådan bare for 
en sikkerheds skyld, som han siger 
 
Øresusen og svimmelhed (Morbus Minier) 
- Jeg sad og så fjernsyn – og pludselig sagde det ”plop” inde i øret på mig, og jeg blev 
frygtelig dårlig – jeg troede simpelthen, jeg skulle dø…. 
Sådan fortæller 46-årige Anne Lise fra Holstebro - jeg ringede til min søster, at NU skulle 
hun komme – jeg kunne simpelthen ikke løfte hovedet – det var skrækkeligt. Søsteren kom 
og tilkaldte vagtlægen, og det viste sig at være Miniers sygdom. 
Forud var gået en influenza, der endte med en vedvarende trykken i øret, som Anne lise 
ikke kunne komme af med. Det kunne hendes almindelige læge ikke klare – og heller ikke 
den ørelæge som hun blev henvist til: Han spurgte, om hun var svimmel og skrev en recept 
på søsygepiller… 
 
Det er forfærdeligt: man går ved siden af sig selv – og hører alting inden i hovedet – støj og 
stærke lyde er ikke til at holde ud. Da jeg blev lidt bedre, gik jeg til vores lokale akupunktør 
her i Holstebro – og en dag jeg stod og snakkede i helsebutikken, sagde indehaveren: ”Hvor-
for prøver du ikke John Boel i Aulum – han kan sikkert helbrede dig…” 
Det gjorde jeg så – jeg fik 12 behandlinger i den første periode, og det blev MEGET bedre. 
Jeg fik også urtete og nogle dråber, som skal tages i vand af Bodil Boel – og i dag er trykket 
inde i øret helt væk, og jeg kan tåle at høre mine sønners høje musik – og TV! 
Men jeg bliver ved med at gå ca. hver 5 uge for at være sikker på, det ikke kommer igen – 
jeg vil ikke ønske for min værste fjende at få det sådan, som jeg havde det. 
 
  



 

Hjerneskadet 
Jane blev overfaldet udenfor et diskotek i Roskilde for nogle år siden, og lå lang tid i koma. 
Hun havde efterfølgende mange problemer, der forsvandt i løbet af nogle år – bortset fra at 
hun talte meget langsomt, utydeligt og usammenhængende. Dette var uændret i 5 år. 
Efter 30 behandlinger kan alle forstå, hvad hun siger, selvom hun stadigvæk taler langsomt. 
 
Bækkenbundløsning 
Den kendte skuespiller, Anne Grethe Bjarup Riis, havde fået en såkaldt bækkenbundløsning 
efter en fødsel. Hun havde konstante smerter i over 5 år. 
En succesrig skuespillerinde har altid travlt, men efter nogle få behandlinger opnåede hun 
over 80 % bedring 
 
Hekseskud på golfbanen 
 - Jeg var i gang med at svinge golfkøllen, det var påskeferie, og jeg trængte til at komme 
udendørs. Min søn var med, han var helt fjollet med golf dengang, og det var heldigt, siger 
renseriejer Niels Bojsen fra Holstebro. 
- Men hovmod står for fald: For pludselig sagde det "knark" i ryggen - og jeg var låst helt fast 
- og det gjorde ondt helt ad h...... til. 
Min stakkels søn fik et chok - jeg stod der og lignede en statue midt på goldbanen. 
Men lidt fra mig stod en nydelig mand med en kølle i hånden, han havde åbenbart også 
påskeferie.  Løb hen og bed den mand om hjælp - fik jeg sagt til mig søn - jeg kunne næsten 
ikke sige noget for smerter. Sveden sprang på min pande. 
 Han præsenterede sig som akupunktør John Boel fra Aulum og spurgte interesseret til min 
tilstand. 
Jeg kunne faktisk ikke sige noget, men han kunne se, jeg var forpint... 
- Stå lige stille et øjeblik, sagde han og tog et hylster med små, tynde nåle frem af lommen 
- jeg sætter lige en nål i dig. 
Og det gjorde han minsandten - midt på golfbanen, min søn gloede, så hans øjne nær var 
trillet ud af hovedet på ham. 
Men pludselig veg smerten væk - jeg åndede ud, det var en enorm befrielse og i løbet af kort 
tid, kunne jeg selv køre hjem. 
Allerede samme  eftermiddag mødte jeg op i konsultationen i Aulum og fik en behandling - 
jeg fik i alt tre behandlinger i de følgende dage - og kom mig helt. 
Siden har jeg benyttet enhver lejlighed til  at anbefale John Boel til venner og bekendte: og 
han har faktisk hjulpet flere i min familie samt venner og bekendte i årenes løb. 
 
Piskesmæld 
Louise er en stærk og selvstændig pige: Hun gør, hvad hun vil - ofte på tværs af de traditi-
onelle kønsroller. Som 16-årig kørte hun Motorcros sammen med drengene, og hun var 
hamrende god til det. 
Men en dag i 1997 gik det galt. Hun væltede og slog sig slemt, navnlig i hovedet: Hun var 
uden bevidsthed i over en halv time, og alle frygtede det værste. 
Men hun var heldig: En hjernerystelse, sagde lægerne og sendte hende hjem til hendes 
chokerede forældre. Men nej - det var trods alt FOR billigt sluppet.  
Det viste sig i løbet af en 14 dages tid, at Louise havde fået det klassiske piskesmæld: Hun 
kunne ikke bevæge hovedet, hun havde mange smerter i hovedet, skuldre, nakke og lænd. 
Der var noget galt med hendes syn - hun kunne pludselig ikke huske, hun led af svimmelhed 
- og det snurrede i det ene ben - som når en arm "sover". 
Og lægerne kunne ikke gøre noget, "vi kan ikke se, du fejler noget" sagde de - og Louise 
gik  i skole, som om intet var hændt, men hun havde det skrækkelig. 
En dag så hendes mor en avisannonce fra John Boel, hvor han søgte deltagere i et forsk-
ningsprojekt. Louise meldte sig frivilligt og kom i behandling. 
- Det var så mærkeligt, fortæller Louise. Jeg var vel lidt skeptisk over for de der nåle, men 
John Boel satte en nål i kæbeledet - og så kunne jeg pludselig bøje hovedet helt ned, så 
hagen rørte brystet - det var i hvert fald et fremskridt. Louise fik 15 behandlinger over en 



 

periode på 3 uger - og det hjalp. Hun havde længe vanskeligheder med det ene ben, men 
langsomt gik det fremad og nu har hun en normal tilværelse. 
 
Læge med dropfod 
- Jeg har haft en lang sygdomsperiode - efter et alvorligt fald - fortæller den 56-årig læge fra 
Skive - Kirsten Otto. Nerverne til mit venstre ben var skadet, og det førte bl.a. til, at  jeg fik 
det, man kalder "Dropfod" - jeg kunne simpelthen ikke løfte tæerne. Det giver en stærkt 
haltende gang, og jeg måtte faktisk gå på pension. 
Mine lægekolleger kunne ikke rigtigt hjælpe mig, så jeg var ved at indstille mig på, at ar-
bejdslivet var forbi for mit vedkommende. 
Men noget skulle jeg foretage mig, så jeg meldte mig til et af John Boels kurser i akupunktur 
og syntes, det var vældig interessant. 
Under kurset tænkte jeg på, om han mon kunne gøre noget ved min fod, og sjov nok kom 
han  hen til  mig i en pause, og spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at være lægekonsulent 
ved hans akupunkturhospital. 
- Det ville jeg da gerne - og nu vi er ved det, sagde jeg, "Kan du ikke lige se på min dropfod?" 
Han stak en nål i mig - den første - og straks kunne foden hæves meget højere end tidligere: 
Det var jo en strålende begyndelse på et godt samarbejde. 
 
 
Halvblind amerikaner med AMD 
Jeg har virkelig haft gavn af AcuNova. 
Nu kan jeg læse igen – det har jeg ikke kunnet i et år, da jeg har AMD (øjenforkalkning) og 
grå stær. 
Før jul var min synsevne nede på 40% og nu viser målingen, at den er 98%. 
TAKE CARE! 
Grete fra USA 
 
Sportsskader 
Leif er økonomichef i et stort firma, og så løber han i sin fritid. Han var patient på vores 
København klinik og fik lov til at deltage i et AcuNova kursus, selv om hans eneste forud-
sætning var, at han var løbetræner. 
Her er et brev Leif sendte senere. 
- Siden kurset hos dig i august har jeg med mund-til-øre metoden lavet mere end 250 be-
handlinger på fritidsbasis. Der har kun været meget få, som jeg ikke har været i stand til at 
hjælpe. 
- Det er primært sportsskader (achillessener, kramper i benene, stivhed i ballerne, stivhed i 
læggene, forstuvninger osv.), men efterhånden som behandlingerne lykkes, kan alt hjæl-
pes/kureres lige fra ondt under skulderbladene til migræne, knæ, forstrækninger i låret, 
iskias, smerter i underbenet samt nakke-/armsmerter, stivhed i nakke/ryg, leddegigt osv.). 
- Jeg har oplevet, at folk melder afbud til mandagens løbetræning om fredagen fordi, ”nu 
kan de ikke mere”. Så siger jeg: kig lige forbi, og om mandagen løber de så med alligevel. 
En masse ting kan ordnes hurtigt.  
 
Du er velkommen til at offentliggøre mit brev.  
Mange hilsner og tak – Leif 
 
Leif har udvalgt 5 tilfælde, som han gerne vil fortælle om. 
 
Karpal-tunnel-syndrom. 
Ved vores sølvbryllup fortalte min kones moster , som er 77 år, at hun havde besvær med 
at holde på kaffekopper, spille kort osv., pga. at hendes fingre på højre hånd ikke længere 
var stærke nok. Problemet kaldes karpaltunnel syndrom.  



 

Skavanken rammer især kvinder over 50 år. Hun var derfor indstillet på nu, at der måtte en 
operation til for at få løsnet senerne omkring håndroden (jeg har senere opdaget, at på en 
privatklinik koster en sådan operation kr. 15.000). 
Jeg mente dog, at det måtte kunne lade sig gøre at få gang i blodforsyningen via akupunktur, 
så vi aftalte, at hun skulle forsøge en turbobehandling med 3 behandlinger på samme dag,  
kl. 10, kl. 13 og kl. 16. Behandlingen blev udelukkende udført på venstre hånd, som ikke 
havde skavanken.  
De skulle hjem til Fyn samme eftermiddag. 
Mosteren kunne hele tiden efter behandlingerne mærke en brusende fornemmelse i krop-
pen. Kl. 15 opdagede hun, at hun nu kunne holde en kop alene med højre hånd (hun havde 
faktisk ikke tænkt over, at hun gjorde det.  Efter den sidste behandling kl. 16 kørte hun hjem.   
Dagen efter kunne hun samle kort op i den lokale bridgeklub, samt hun fik gjort en masse i 
huset, som hun ikke tidligere havde kunnet gøre. Denne ene turbobehandling holdt sig. 
 
Ufrivillig vandladning  
En ung mand på 17 år havde det problem, at han ikke kunne holde sig om natten, og det 
voksede sig efterhånden op som et meget stort problem. Hvad skulle han gøre, hvis han 
skulle have en pige med hjem om natten?  Hans madras blev af og til skiftet pga. lugten, 
selv om der var både plastikunderlag og daglig udskiftning af lagner osv.  Også i selve væ-
relset var der en sødlig lugt af urin. Han fik medicin for problemet, men det var ikke nok, idet 
der jævnligt skete ”uheld”.  
Jeg tilbød ham at give ham nåle for det, og behandlingen startede 26.05, og han fik ”kun” 3 
behandlinger, pga. han havde for mange sportsaktiviteter til at kunne fuldføre de 5 hurtige 
første behandlinger. 
Jeg snakkede så ikke mere med ham, men den 20.08 mødte jeg tilfældigvis hans mor, som 
fortalte, at han nu i 2 måneder havde været uden medicin, og at den ufrivillige vandladning 
var holdt op. 
 
Ski-skade i tommelfingeren. 
En ung mand kom til behandling for en knæskade og en tennisalbue og under behandlingen 
opdagede jeg, at hans 23-årige kæreste havde lidt problemer med sin højre hånds tommel-
finger. Jeg spurgte, hvad det var, og hun sagde, at hun i vinterferien var faldet på ski og 
havde beskadiget ledbåndet, som fæstner tommelfingeren til mellemhånden på indersiden 
af tommelfingeren. Problemet var så stort, at hun ved sommerens skriftlige eksamen havde 
fået lægelig dispensation for ikke at kunne skrive med hånden og fik morfin for at kunne 
skrive på en PC. Nu kunne vi jo lige så godt udnytte tiden, medens manden fik behandling, 
så hun fik også nåle. Efter 2 dage kunne hun bevæge tommelfingeren. Efter 5 dage var der 
så meget gang i fingeren, at hun selv syntes, at skaden var helt væk. Hun skulle nu kun lave 
en 1-times skriveprøve for at se, om alt var i orden. En måned senere fik jeg at vide, at 
fingeren var helt i orden. 
 
Leddegigt. 
En 49-årig kvinde har siden sit 20. år lidt af kronisk leddegigt.  Leddegigt menes bl.a. at 
kunne opstå, fordi kroppens immunforsvar fejlagtigt angriber sine egen led og udløser be-
tændelsessituationen. Sygdommen er på mange måder både fysisk og psykisk særdeles 
hård ved de angrebne personer. Denne her kvinde var angrebet hårdt i alle led, dog mente 
hun selv, at hofterne var de mest angrebne. Endvidere led hun af ondt i maven.  Efter 2 
dages behandling kunne hun begynde at træde ”hårdere”, når hun gik op ad trapperne, 
desuden var det blevet nemmere at komme ud og ind af bilen samt dreje bilnøglen. 
Men den største oplevelse for hende var en ting, jeg ikke havde fået at vide af hende, inden 
behandlingen begyndte. Alle personer med leddegigt lider meget af træthed og må gå tidligt 
i seng. Dette problem forsvandt efter 3 dage, hvor hun så kunne gå i seng over midnat, og 
hun var ikke træt, når hun stod op om morgenen. Mavesmerten forsvandt også.  Hun havde 
efter kun 5 behandlinger fået en helt anden livskvalitet, selv om hofterne stadig var lidt be-
sværlige. 



 

Jeg kunne selv konstatere, hver gang hun mødte, at hendes håndtryk var meget mere fast, 
når hun gik, end da hun kom. Ifølge hende selv og hendes familie taber hun ikke mere så 
meget i hjemmet som for blot 3 uger siden. 
Behandlingen har nu stået på i 3 uger, hvor vi forsøger at strække tiden mellem hver be-
handling, uden at der sker tilbageskridt. Undervejs forsøges så at få gang i de led, som med 
tiden er ”kommet ud af funktion”. Hun er særdeles glad for alle de lettelser, som behandlin-
gen har givet hende. 
Som hun siger: ”Jeg har ligesom fået mit liv tilbage”. 
 
Hovedpine/migræne & højt blodtryk. 
Ved et kobberbryllup kom jeg til at sidde ved siden af en dame på 38 år.  Min kone sad på 
den anden side af hende. Hun sagde tilfældigt til min kone, at hun i mange år havde lidt af 
kraftig hovedpine / migræne samt for højt blodtryk og tog dagligt 2-6 piller. Min kone sagde 
straks til hende, at det kunne jeg da klare. Så dagen efter troppede hun op og fik de første 
nåle. På den 3. behandlingsdag tog hun ikke mere hovedpinepiller, så hun kom med en stor 
æske chokolade. 4. dag var også hovedpinefri, og hun var meget lykkelig (ja, iflg. hende 
selv grædefærdig) over ikke at have hovedpine og ikke skulle tage nogle piller. 
Mange års brug af piller gør, at blodtrykket kan stige, og at det atter giver hovedpine og så 
er vi tilbage i rytmen. Job, skole osv. kan være medvirkende til, at der af og til opstår hoved-
pine. Derfor tog vi en langvarig og tålmodig indsats mod de modsatrettede skavanker, og 
der kom da også af og til nogen spændingshovedpine. Men nu 8 måneder efter starten er 
blodtrykket faldet og hovedpinen (som gerne opstår om natten) er nedbragt til et minimum. 
Nu kører vi blot en vedligeholdende behandling.  
 
- Hvis du følger vejledningerne i denne bog, kan du også hjælpe dine venner og bekendte. 
 

Hvis der ingen bedring er efter en uge, bør du henvende dig til en professionel, der 
har lært AcuNova på et kursus. 

 
Erhvervslivet i Aulum 
Det var lidt fra den store verden. 
På lokalplan har Boel Akupunktur også haft en vis indflydelse. Vi har arbejdet med øjenpa-
tienter siden 1986, har vi behandlet 6 – 8 udenlandske patienter hver uge. De fleste af disse 
blinde og svagsynede har en kone, mand eller anden medhjælper med til byen.  
For Aulum har det betydet ca. 55.000 overnatninger af udenlandske gæster (2016). Det er 
en betragtelig omsætning for en landsby med godt 2.600 indbyggere. Enhver kan sikkert 
forstå, at vi er populære hos handelslivet i Kommunen. 

 
Mange hilsner fra Heden og held og lykke 

John Boel 
www.fremtidens-medicin.dk 

Kurser: www.AkuUni.dk 
Behandling: www.acunova.dk 



 

Epilog 
 
Jeg vil afslutte denne lille bog med at fortælle en virkelig historie. 
- For mange år siden sad en gammel mand ved en flod i USA. 
Den gamle mand ville gerne over på den anden side af floden, men floden var for dyb og 
bred og strømmen for stærk. Han vidste, at han ikke kunne klare at komme over den farlige 
flod alene. 
Så hørte han pludselig hestetramp i det fjerne, og da hestene kom nærmere, så han, at der 
var 12 rytterne. 
Den ene efter den anden af rytterne red forbi den gamle mand og ud i floden, indtil den 
sidste rytter kom ud for manden. Den gamle mand stoppede rytteren, der sprang af hesten. 
Den gamle mand spurgte rytteren, om han måtte sidde bag på hesten og krydse floden 
sammen med rytteren. 
Rytteren sagde straks ja. Han sagde derefter til manden: Jeg så, at du ikke spurgte de andre 
ryttere, men du spurgte mig. Hvorfor? 
Det skal jeg sige dig sagde den gamle mand. Jeg så dem i øjnene, efterhånden som de red 
forbi, og jeg var klar over, at de ikke ville hjælpe mig. Men i dine øjne så jeg menneskelighed, 
venlighed og forståelse. Jeg vidste straks, at du ville hjælpe mig. 
Rytteren hjalp den gamle mand op på hesten og sammen krydsede de den dybe flod med 
den farlige strøm. 
Da de kom over på den anden side, sad den gamle mand af hesten, og den senere 12. 
amerikanske præsident Thomas Jefferson red videre.  
Det var ham, der var den 12. rytter. 
 
- Nu har jeg et spørgsmål til dig. Hvis du havde været en af de ryttere – havde den gamle 
mand så spurgt dig, om han måtte komme med over floden? 
 
Inderst inde kender du svaret.  
Der sidder tusindvis af ”gamle mænd ved floden”, der gerne vil med dig over på den anden 
side! 
 


