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(Natural) Melanie var en ung mamma till två barn och en hemmafru när hon 
blev sjuk. Först hennes öra började poppar varje gång hon svalde och hon 
kunde känna trycket av vätska i hennes öra. Snart var det svårt att 
svälja. Gynekologiska problem följdes av systemiska symtom på överväldigande 
smärta och trötthet. Så småningom, Melanie, sjuk som hon var, var tvungen att 
gå och hämta ett jobb för att kunna betala sina medicinska räkningar. 
 
 Hon var nedstämd och i konstant smärta tills den dagen hon hade sin död tand 
dras. Innan någon av hennes symtom började Melanie hade en infekterad tand 
och en efterföljande rotfyllning. Senare, även om hon upplevde ingen smärta 
på platsen, tanden var roten till hennes hälsoproblem. Hon kände sig bättre 
den första dagen som tanden drogs, och alla hennes symptom försvann med 
ett par månader. Melanie berättelse är inte ovanligt, men insikten att 
rotkanalen är källan till sjukdomen är ovanlig. Många människor som har haft 
en rotfyllning lider av en plötslig kronisk sjukdom och aldrig inser kopplingen. 
 
Varför rotfyllningar är farliga Efter en rotfyllning utföres, är tanden död. Den 
återstående vävnad och struktur ger nu en mogen miljö för kvarvarande 
bakterier. Tandmaterial (dentin) inte är solid. Det är idel tubuli - otroligt små 
kanaler eller tunnlar. Om du skulle sträcka ut tubuli i varje tand, skulle tubuli 
från framtänder nå 3 miles, medan tubuli från molarer skulle nå 9 miles. När 
massan tas bort från tanden, finns det inte längre ett blod- eller 
syretillförsel. Bakterierna som finns kvar kan mutera till en anaerob formulär 
och multiplicera tills det finns miljoner som bor inom tubuli de döda tanden.  
 
Därifrån de utsöndrar potenta toxiner. Holistic utövare är att hitta dessa döda 
tänder är ofta en källa till sjukdom för kroppen - allt från oförklarliga symptom 
till cancer. Till exempel, säger Dr Garcia av en kvinna som har hört flera läkare 
för en mystisk svullnad i ett ben. Inom en dag efter Dr Garcia bort kvinnans 
tand (en gammal rotfyllning), var svullnaden borta. När Dr Thomas Rau, en 
schweizisk läkare som är specialiserad på bröstcancer, fick kännedom om det 
eventuella sambandet mellan rotfyllningar och cancer, undersökte han sina 
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sista 150 patienter och fann att 97% av dem hade en eller flera rotfyllningar - 
och de var på samma meridian sida av kroppen som cancer! 

 En död tand kan spy gifter i kroppen utan några detekterbara symptom - 
ingen smärta, ingen svullnad i tandköttet - ingenting uppmärksamma dig på 
att det är att förstöra förödelse på ditt immunförsvar och orsakar kroniska 
och akuta medicinska tillstånd som du försöker att bota. Tala med din 
helhetssyn tandläkare om att extrahera och ersätta cadaverous tänderna och 
hur man ska gå vidare med fortsatta tandvård. 

 

 Under tiden måste du äta en kost som hjälper dig att lösa ut dessa gifter, 
samtidigt som man bygger och stödja immunsystemet. 
 
Läs mera 
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