
Hvordan ville det være at kunne 

kurere prostata med daglig indtagelse 

af ganske lidt spiselig tang? 
 

 

Som set på Ekstra Bladets "spiseseddel" 

er der alvorligt mange mænd 

der lider af  forstørret 
blærehalskirtel 



også kaldet prostata. 

Der er ligefrem høj risiko for, 

at det fører til kræft i 

kirtlen, der kán 

være dødeligt. 

Jeg havde selv 

fremadskridende 

vandladningsbesvær, 

da jeg i en alder af 48 

gik i gang med dagligt indtag 

af ganske lidt spiselig tang, 

brug som kosttilskud 

til hverdagsmaden. 
 

 

 



Her er det granuleret 
Buletang bare drysset ud 

over maden. Det kan bruges 
med al slags mad. 

 
Granuleret buletang fra Seagreens forhandlet 

af webshoppen Oceans of Goodness: 
https://www.oceansofgoodness.co.uk/Seagreens-

Culinary-Ingredient 
De kalder det Culinary Ingredient 

fordi det er en kulinarisk 
ingrediens, der får 

maden til at smage bedre. 
 

(fortsættes neden under) 
 

https://www.oceansofgoodness.co.uk/Seagreens-Culinary-Ingredient
https://www.oceansofgoodness.co.uk/Seagreens-Culinary-Ingredient


 
 
 



Jeg fik ikke min prostata 

nærmere undersøgt dengang. 

Det er bare én 

af de mange, alvorlige 

folkelidelser, jeg havde, 

tangtilskuddet 

har hjulpet mig 

til at overvinde 

inden for de 

seneste 10 år. 

Jeg fik det dog alligevel 

undersøgt af lægen 

for 2 år siden. 

Jeg besøgte ham 

af anden grund 

og han kiggede 

journalen igennem. 

"Åh nej" sagde han. 

"Du er mere end 50 år 

og der er ingen 

generel helbredsundersøgelse 

lavet på dig, vi ellers laver 

på alle, der er fyldt 50. 

Det må vi have gjort!" 

Jeg tænkte OK. 

Spændende hvad 

tallene siger 

og blev således 

vurderet på blodprøver 

for dette og hint. 

Alle tallene var fine. 

 



Men tallet for prostata 

var en smule for højt. 

Han var råt for usødet. 

"Der bør udtages en, 

omend meget smertefuld 

vævsprøve af din 

blærehalskirtel 

og er der kræft 

bør kirtlen 

fjernes, 

men så bliver 

du impotent". 

"Nå", sagde jeg. 

"Kunne vi ikke lige vente 

et ½ år og se, hvad en 

ny blodprøve på det 

så siger"? 

Sådan blev det. 
 
 

Den nye blodprøve 

viste et mindre tal, 

indikerende normalisering. 

Det lagde lægen ikke mærke til. 

"Det er stadigvæk højere 

end det bør være", 

sagde han. 

"Nå" sagde jeg. 

"Lad os vente 3/4 år 

og se, hvad en ny 

blodprøve siger". 

Sådan blev det. 

 



Den nye blodprøve 

viste et endnu lavere tal, 

indikerende yderligere 

normalisering. 

Det fik jeg ikke lige talt 

med lægen om. 

Så var jeg hos ham 

i anden foranledning 

og han kiggede lige 

alle mine tal igennem. 

Først da gik det op 

for ham, at mine 

tal for prostata 

er i konstant bedring. 

Det overraskede 

ham inderligt. 

"Hvordan kan det mon være?", 

sagde han nærmest til 

sig selv. 

"Nå", sagde jeg. 

"Det er nok fordi, 

jeg har brugt tang 

i min mad de sidste 9 år. 

Havde du fået det 

undersøgt dengang 

var tallet sikkert 

væsentligt højere, 

for da havde jeg 

vandladningsbesvær". 

Han så på mig uden 

at svare andet end: 

"Vi ser på det om et ½ år igen". 



Det gør vi så. 

Faktum er, at den engelske 

læge Eric F.W. Powell 

skriver i hans bog 

KELP The Health Giver, 

jeg har oversat til 

Helsebringeren Tang, 
(Læg mærke til, det er et link 

til oversættelsen) 

at selv en forstørret 

blærehalskirtel 

kan forvente 

at blive normaliseret 

ved dagligt indtag 

af ganske lidt 

spiselig tang. 

Men det ved en  

moderne læge jo 

ingenting om. 
Powels omtale 
af det står på 

side 18 i publikationen. 
Powel beretter, at hvis en mand 

fra 40 års alderen dagligt 
indtager omkring 

en teskefuld 
granuleret tang, 

så er der god udsigt 
til ingen prostata 

at udvikle. 
 
 

http://www.tang-thorkil.dk/wp-content/uploads/2015/01/HelsebringerenTang.pdf


Det tilfører 
blærehalskirtlen 

hvad den har brug for 
til sin konstante 
vedligeholdelse. 

 
Powel havde dog 

eksempler på mænd, 
der langt oppe i alderen 

kunne undgå at få 
kirtlen fjernet operativt, 

i kraft af det nævnte, 
daglige indtag af tang. 

 


