
Träkol 
     Träkol är förkolnat trä som framställs genom en process där 
man bränt träslaget i en syrefri omgivning och därigenom skapat 
ett svart material med ett omfattande nätverk av mycket små 
öppningar eller porer. Detta har sedan en kraftig 
adsorptionsförmåga. Det drar genom porerna till sig bakterier, 
gifter, toxiner, kemikalier och droger. Dessa förs bort från kroppen 
genom tarmarna och huden. Effekten rensar kroppen och sänker 
kolesterolet och åderförkalkningen. Vi vet från historien att 
egyptierna och Hippokrates använde träkol under tiden före 
Kristus. I modern medicin används det fortfarande mot alla slags 
sjukdomar.  
     Hur och när skall man använda träkol? Om man använder det i 
pulverform adsorberar det snabbast. Drick det upplöst i ett glas 
vatten eller lägg det som en pasta i ett omslag på huden över 
det angripna området. Drick lösningen då du stiger upp på 
morgonen eller mitt emellan två måltider - 2½ timme efter eller 
före en måltid eller vid sängdags.  
     För inre bruk: Vid förgiftning eller överdos av medicin: svälg 
två rågade matskedar träkol upplösta i vatten genast efter svåra 
kräkningsanfall. När någon har svalt petroleum, starka syror och 
alkaloider förorsakas inte kräkning. Mot diarré: drick två rågade 
matskedar upplösta i vatten och upprepa omedelbart om detta 
också kräks upp. Till barn ges halv dos. Träkol kommer inte att 
adsorbera starka alkaloider och syror. I detta fall måste man 
omedelbart söka professionell hjälp. För alla andra kemiska 
intag, insektsbett och ormbett kan det läggas på eller drickas 
obehindrat. Det kan också användas mot gasbildning i tarmarna 
eller uppblåsthet. För svår gulsot hos en nyfödd baby: ge den 
mängd som en liten sked rymmer blandat i vatten - tillräckligt för 
att passera genom en napp - varannan eller var tredje timme. Sätt 
ut den oklädda babyn med övertäckta ögon i indirekt solljus under 
sådana tider att de inte skadas. Upprepa detta dagligen tills 
gulsoten minskar. För njur- och leversjukdom: drick träkols- 
lösningen och använd ett omslag på huden ovanför organets 
område. För tandvärk och infektioner i tandköttet: drick och 
borsta tänderna med träkol. Skölj inte omedelbart. Kom ihåg att 
dricka tillräckligt för att förhindra uttorkning. (I händelse av 
uttorkning: använd ½ liter risvatten med ½ tsk salt.)  
 

     För yttre bruk som ett omslag: Blanda träkol med vatten till 
en lätt pasta. Bred ut pastan på en tygbit, vik den och lägg den på 
det berörda området. Täck omslaget med plast för att bevara 
fuktigheten. För att undvika tatueringseffekt skall träkolet inte 
läggas direkt på öppna sår. För infektion i öga, öra, hud eller 
leder: täck det berörda området fullständigt och låt det sitta kvar 
fyra timmar eller över natten. I händelse av bistick, spindel- och 
ormbett: rengör området med tvål och vatten, sänk ned giftiga 
delar eller bett i kallt träkolsvatten (1 1/4 dl i åtta liter) en timme. 
Lägg sedan på ett träkolsomslag. För ormbett: håll först ned hela 
kroppsdelen i träkolsvattnet. Lägg sedan på ett mycket stort 
omslag med träkol placerat mitt på bettet. Bevara det fuktigt och 
byt var femtonde minut tills svullnad och smärta har försvunnit. 
Drick också två stora skedar träkol i vatten tre gånger varannan 
timme. Drick sedan en liten sked var fjärde timme för de närmaste 
tjugofyra timmarna. Träkolsomslag tar också bort fotlukt. Läkare 
har använt träkolslösningar för att blöta upp diabetikers såriga 
ben och fötter med fullständigt tillfrisknande. Genom denna 
behandling undvek man amputering av fötter och ben.  
     Träkol kan aldrig överdoseras. Detta gör det till en produkt som 
är nödvändig att ha hemma i första-hjälpen-skåpet. Den ger hos 
de flesta inga biverkningar. Hos mycket känsliga personer kan 
träkol framkalla en irriterad mage. Drick åtminstone två glas vatten 
efter intaget och sedan regelbundet under dagen. Avföringen 
kommer att vara svart under en lång tid efter att man har druckit 
träkol. Träkol drar inte till sig vitaminer eller mineraler från 
kroppen. Det är inte nödvändigt att använda träkol under en lång 
tid utan anledning.  
     Bränd föda innehåller cancerframkallande kemikalier från de 
brända fetterna och proteinerna. Grillkol innehåller ämnen och 
kemikalier för att säkerställa snabb antändning. Aktiverat träkol är 
fritt från dessa beståndsdelar.  
     Träkol bör inte användas tillsammans med medicinering utan 
din läkares samtycke. Denna information är inte avsedd för 
diagnostisering eller behandling av sjukdom. När du söker råd, 
anvisning eller hjälp, var god sök en person med kvalificerad 
utbildning i hälsa. 
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