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10 frågor

med Anders Sultan
Ion Silver HB och Nutritor

1. Vad jobbar du med?
– Att ge människor och djur tillgång till
effektiva kost- och fodertillskott. Ge växter
tillgång till effektiv växtnäring som återbördar hela spektrat av mineraler och spårämnen till vår odlingsareal.

2. Varför valde du det?
– Jag har alltid haft ett brinnande intresse för
att hjälpa människor till ett bättre liv. I dag
har vi för många intressegrupper som har
som affärsidé att hålla människor lagom
sjuka så man kan profitera på dem. Jag tycker
det är mer relevant att skapa friska och välmående individer så att dessa bättre kan ge
sitt bidrag till vår gemensamma värld.

3. Vad ger det till andra?
– Många gånger ger det livet tillbaka. Vi har
femtio sidor med användarberättelser på tidningen 2000-talets Vetenskaps hemsida

Om Anders
Namn: Anders Sultan.
Familj: Christina och Emmy.
Bor: Löddeköpinge.
Astrotecken: Kräfta.
Min guru: Bashar, www.bashar.org
Gör jag helst: Upptäcker något nytt
spännande att sätta sig in i inom fri energi,
energimedicin, näring eller andlighet.
Bästa bok: ”Sea Energy Agriculture” av
Maynard Murray – läkaren som på 1950talet upptäckte att vi alla lider av undernäring på mineraler och spårämnen och såg
hur detta ökade frekvensen av cancer, diabetes och andra snabbt ökande sjukdomar.
Motto: Låter det som en konspirationsteori, är det många gånger sant!
Hemlig talang: Healer på fritiden med
quantum-touch. www.quantumtouch.com
Aktuell med: Ocean Solution, Ionosil
kolloidalt silver och Lignisul MSM.
Kontakt: www.nutritor.se,
www.ion-silver.com

(www.2000taletsvetenskap.nu/erfarenheter/kolloidaltsilver_msm.htm). Många av
dessa berättelser vittnar om dramatiska förändringar i användarens hälsa bara genom
tillskott av kolloidalt silver och MSM.

”Våra kroppar är
självreparerande så
länge som vi har
tillgång till de
näringsämnen som
kroppen behöver”
4. Lever du som du lär?
– Jadå, jag använder kolloidalt silver till att
eliminera problem orsakade av svampar,
virus och bakterier. Rätt använt så kan man
få bort en begynnande förkylning på bara
någon timme med hjälp av kolloidalt silver.
MSM underhåller rörelseapparaten och håller kroppen fri från gifter. Det finns ingen
bättre detox-produkt i mina ögon. Ocean
Solution använder jag på odlingar och faktiskt som ett effektivt kosttillskott.

5. Vad säger du om alternativ
medicin?

förebygga olika sjukdomssymtom.
I dag är de flesta av våra sjukdomar i
grund och botten orsakade av undernäring
som kommer ur hur man bedriver lantbruk.
Konstgödningen utarmar vår odlingsareal
som i sin tur utarmar djur och människor
som äter den undernärda gröda vi producerar. Att äta ekologiskt odlad gröda ökar sällan tillgången till det breda spektrum av
mineraler och spårämnen som våra kroppar
skriker efter. Ocean Solution löser problemet och ser även till att man kan minska
kvävemängden man gödslar med.
Hade vi fått lantbrukarna att anamma
detta tankesätt brett, så hade vi sett en
återhämtning av våra vattendrag som i dag
lider av övergödning. Östersjön kan räddas.

7. Vilken är den viktigaste
hälso- eller livsfrågan just nu?
– EU:s nerdragning av tillåtna mineraler
och spårämnen i kosttillskott. I januari
2010 försvann ett 40-tal av dessa ämnen
från listan över godkända ämnen i kosttillskott. EU har även planer på att dra ner de
maximalt tillåtna dagsdoserna av olika
ämnen så lågt att de inte längre får terapeutisk effekt.

8. Vad är viktigt för dig?

– Alternativ medicin är oftast den riktiga
medicinen. Våra kroppar är självreparerande så länge som vi får tillgång till de
näringsämnen som kroppen använder i
underhållssammanhang. Utan dessa ämnen
stannar många biokemiska processer och
läkarna tolkar detta som ”sjukdom” när det
snarare handlar om undernäring.

– Att försöka öppna upp ögonen på våra
medmänniskor och få var och en att inse att
vi många gånger är grundlurade av myndigheter och stora ekonomiska intressen.

6. Och om egenvård?

10. Vilken fråga önskar du helst
att Frees läsare bör ställa sig?

– Det är en fråga som var och en ska kunna
bestämma om. Tyvärr tycker EU inte likadant. Man begränsar kraftigt de möjligheter som medborgaren har att själv kunna
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9. Vad är kärlek för dig?
– Omtanke om sin nästa utan att förvänta
sig något i retur.

– Hur kan vi tillsammans ta tillbaka kontrollen över våra liv och tillgången till verklig näring?

