Gammal doroteabo
fixar Ferrys onda fot
I snart två år har Björn Ferry lidit av en stressfraktur i ena
foten. En skada som inte velat läka och hela tiden ställt till
besvär. Fast nu ser problemen ut att vara borta. Det tack
vare en gammal doroteabo vid namn Tommy Hiller.
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SKIDSKYTTE
Det rör sig om
pulserande
magnetfält, en
sedan många år
använd
behandlingsform
bland annat i USA
och Tyskland, som
nu gjort att Björn
inte längre har ont.
-Jag ligger och tar
behandling just nu,
säger Björn när
VK-sporten når
honom i Finland där
han laddar inför
dagens
världscuptävling.
Heidi hade kontakt
Björn kom i kontakt
med Tommy Hiller
via makan Heidi.
-Vi talade om
pulserande
magnetfält och hon
frågade om jag
trodde det var
något som kunde
hjälpa Björn, säger
Tommy Hiller.
Sedan gick det fort.
Tommy tog
Förre doroteabon Tommy Hillers behandlingsmetod har hjälpt Björn
kontakt med en
Ferry som lider av en tresssfraktur i foten.
tysk expert som
heter Manfred
Füsting, en tysk
ortoped som är expert på läkning av frakturer. Röntgenbilder,
som i och för sig Füsting ansåg väl gamla, sändes ned och man
beslöt inleda en behandling.
-Det finns flera personer som är viktiga i det här
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sammanhanget, säger Tommy Hiller. Förutom Füsting, en
svensk professor i mikrocirkulation som heter Karl Arfors och en
näringsexpert som heter Leif Östberg.
Förutom behandling med pulserande magnetfält fick Björn Ferry
en hög dos D-vitamin och ett kalcium som ska vara bra vid
läkning av frakturer.
Smärtan försvann
Effekten har inte uteblivit.
-Jag har inte gjort någon ny röntgen men jag har inte ont
längre och har gott hopp om att kunna löpträna som förr till
sommaren igen. Det har jag inte kunnat göra de två senaste
åren, säger Björn Ferry. Den föredette doroteabon Tommy
Hiller bor numera i Tyresö och är hälftenägare i det företag som
har Skandinavienrätten till behandlingen.
Han är noga med att påpeka att det inte bara rör sig om någon
behandling med magneter som går att köpa på postorder utan
en väl utarbetat metod som använts bland annat i Tyskland
under många år.
-Utrustningen jag fått låna för behandlingen kostar visst 23000
kronor, säger Björn Ferry.
Behandlingen tar två gånger tolv minuter per dag.
-Skidlandslagets Mats Larsson har också fått hjälp men av andra
orsaker, säger Tommy Hiller. Heidi Andersson och hennes
pappa har också fått behandling.
Det var på den vägen Björn Ferry kom i kontakt med
behandlingen. En behandling som han själv är mycket belåten
med.
070 -319 27 83
gunnar.johnsson@vk.se
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