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Åndedrættet og lungesystemet er 
universelt helbredende.

Hvor lungerne er stærke, hersker der 
generel sundhed.
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KÆRE LÆSER
Lige fra vores første åndedrag og til vi drager det sidste suk er vores åndedræt 
en konstant og tro følgesvend. Selve vejrtrækningen styres af det autonome 
nervesystem via hjernestammen og er altså ikke noget, vi skal tænke over. 

Men prøv engang at lægge mærke til, hvordan du trækker vejret: Er det bryst-
kassen, der bevæger sig ud og ind? Er det maven? Er det skuldrene, der bev-
æger sig op og ned? Er det alle tre dele? Prøv nu bevidst at slappe af i skuld-
rene og trække vejret med maven – helt ned til navlen, ja gerne endnu længere. 
Læg mærke til hvor meget mere luft, der kan være – og hvor rankt du nu er 
kommet til at sidde!

I dette hæfte vil vi beskæftige os med lungernes funktion og sundhed; og 
hvad du kan gøre for at afhjælpe lungerelaterede helbredsproblemer vha. 
homøopatiske lægemidler.

September 2021

LIDT OM HOMØOPATI
Homøopati har gennem mere end 200 år hjulpet 
millioner af mennesker verden over på en mild og 
dybtvirkende måde. De homøopatiske lægemidler kan 
anvendes til både fysiske og psykiske sygdomme. 

Homøopatiens historie og udvikling
Homøopatien blev udviklet af den tyske læge og 
kemiker Samuel Hahnemann (1755-1843). Efter hans 
grundlæggende opdagelser, bredte homøopatien sig til 
England, Frankrig, Rusland, Italien, Grækenland, Indien, 
USA, Argentina og Canada. 

Homøopatien kom også til Danmark, hvor både en 
del læger, dyrlæger og naturmedicenere begyndte at 
anvende den. I årtier blev homøopatisk medicin frem-
stillet på danske apoteker og frem til 1950’erne blev der 
undervist i homøopati på farmaceutuddannelsen.

Den østrigske filosof og videnskabsmand, Rudolf 
Steiner (1864 – 1925), skrev fra 1890’erne og frem til sin 
død, en mængde udgivelser inden for vidt forskellige 
områder såsom arkitektur, pædagogik, landbrug og 
medicin; ligesom han holdt en række foredrag, som har 
inspireret millioner af mennesker verden over. Indenfor 
det medicinske område gav det udslag i, at der opstod 
lægeklinikker, sanatorier, hospitaler, medicinproduk-
tion og hjem for udviklingshæmmede, som tog 
udgangspunkt i Rudolf Steiners lære.

Homøopatien har gennem de sidste årtier været i frem-
gang, og medicinen ordineres af læger, dyrlæger, og 
komplementære behandlere, ligesom mange anvender 
den til selvbehandling. Et af de steder hvor homøopa-
tien har manifesteret sig i sundhedssystemet, er i Tysk-
land, hvor der er hospitaler, med op til 11.000 patienter 
om året, som arbejder efter homøopatiske principper.
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Sukkerkugler (globuli) indtages i munden, 
hvor de smelter gradvist, inden de synkes.

Vejledende dosering 
Voksne og børn fra 10 år: 5 sukkerkugler 3 x 
dagligt
Børn 1-9 år: 1 sukkerkugle pr. hver 2. leveår 3 
x dagligt (f.eks. 4-årigt barn: 2 sukkerkugler 3 
x dagligt)

Akut dosering
Samme som vejledende blot op til 6 gange 
dagligt

Dråber fortyndes i et lille glas vand eller dryp-
pes direkte i munden. Bland ikke flere slags 
dråber sammen, men indtag dem umiddel-
bart efter hinanden.

Vejledende dosering
Voksne og børn fra 10 år: 10 dråber 3 x 
dagligt
Børn (1-9 år):  1 dråbe pr. leveår 3 x dagligt

Akut dosering
Voksne og børn fra 10 år: 50 dråber i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over ½ time, 
eller 10 dråber hver ½ time dagen igennem, 
indtil mærkbar forandring indtræder. Herefter 
følges vejledende dosering.
Børn (1-9 år): 10- 25 dråber i et glas vand, 
som drikkes slurkvist over ½ time, eller 5 
dråber hver ½ time dagen igennem, indtil 
mærkbar forandring indtræder. Herefter følg-
es vejledende dosering.

Drikkeampuller skal forsigtigt rystes eller 
knipses, så væsken i ampullens ”hoved” 
kommer ned i ampullens ”krop”. Herefter 
åbnes ampullen ved at knække halsen. Sug 
indholdet op i munden med det lille sugerør, 
som følger med i æsken.

Vejledende dosering 
Voksne og børn fra 10 år: 
1 ampul hver 3. dag.
Børn 1-2 år: ¼ ampul hver 4. dag
Børn 3-9 år: ½ ampul hver 3. dag

Akut dosering
Voksne og børn fra 10 år: 1 ampul dagligt
Børn (1-9 år):¼-½ ampul dagligt

Pulver lægges på tungen, hvor det smelter og 
synkes. Måleske følger med i glasset.

Vejledende dosering 
Følg anvisningerne på pakningen.

PRAKTISKE RÅD VED BRUG AF HOMØOPATI
Indtagelse
Du opnår det bedste resultat i et behandlingsforløb med 
homøopatiske lægemidler, når lægemidlet indtages 
det foreskrevne antal gange om dagen. Har du glemt 
at indtage lægemidlet, indtages det med det samme, 
du kommer i tanke om det. Forsøg ikke at indhente det 
tabte ved at øge mængden næste gang.

Førstegangsforværring
Nogle gange udløser indtag af et homøopatisk læge–
middel en forværring af symptomerne. Denne forværring 
er velkendt og velbeskrevet og kaldes en førstegangs-
forværring. Den er udtryk for, at lægemidlet har akti-
veret en helbredelsesproces i kroppen, så den nu har 
energi til at skille sig af med sygdommen. Ved tegn på 
førstegangsforværring stoppes indtag af lægemidlet i 
1-2 dage, eller indtil forværringen er aftaget helt. Dereft-
er påbegyndes behandlingen igen – dog med nedsat 
dosering og langsom optrapning over 3-4 dage.

Ved alvorlige symptomer og sygdomme bør man altid 
søge profiessionel bistand hos behandler eller læge.

Alkohol i homøopati
Bemærk, at de fleste homøopatiske lægemidler, omtalt 
i dette hæfte, indeholder ethanol, dvs. sprit. Alkoholen 
tilsættes dels for holdbarhedens skyld, og dels bruges 
det i udvindingsprocessen for nogle af midlerne. En 
typisk dagsdosis til voksne på 30 dråber om dagen sva-
rer til ca. 1/80 af en genstand. Hvis du ikke vil udsætte 
dig selv eller dit barn (direkte, eller når du ammer) for 
denne minimale alkoholpåvirkning, kan dråberne dryp-
pes i lidt kogt, ca. 80o varmt vand. Det får ethanolen til 
at fordampe, uden at det skader lægemidlets virkning. 
Tilsæt lidt koldt vand og indtag den afkølede væske 
straks.

Opbevaring af midlerne
De homøopatiske lægemidler opbevares ved stuetem-
peratur og bør ikke udsættes for direkte sollys.

Valg af fortyndingsgrad
Enkeltmidlerne fås i forskellige fortyndingsgrader (po-
tenser). Under det enkelte middel kan du læse, hvilke 
fortyndingsgrader, du skal vælge til specifikke lidelser. 

Spædbørn 
Spædbørn skal naturligvis have en dosis, der passer til 
dem. Normalt vil man give 1-2 dråber 2 gange daglig. En 
god måde at give lægemidlet til spædbørn er, at dryppe 
midlet på moderens bryst (eller sutteflaskens sut) og 
lade alkoholen fordampe, inden barnet lægges til/gives 
flasken. På den måde undgår man at give det meget lille 
barn alkohol. Alternativt kan lægemidlet gives udvortes 
ved at indgnide det i albuebøjningen; og endeligt kan 
moderen indtage lægemidlet i voksendosering og vide-
regive det til barnet via modermælken.

Små børn 
Små børn kan man hjælpe med at indtage lægemid-
lerne, ved at blande dem i lidt vand, suge væsken op i 
en 2 ml. sprøjte uden nål, og derefter forsigtigt sprøjte 
væsken ind i barnets mundvige.

OBS: Man må kun ophøre med lægeordineret medicin 
i samråd med sin læge. De følgende råd skal ses som 
forslag og impulser til en mulig behandling, og bør ikke 
udelade en evt. klinisk undersøgelse hos egen læge.

Vejledende dosering
Medmindre andet er nævnt i teksten, er det følgende dosering, der gælder.



Det er grønalgerne i 
verdenshavene, der producerer 
størstedelen af atmosfærens ilt.
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LUNGERNE GENERELT
Lige fra vores første åndedrag og til vi drager det sidste 
suk er vores åndedræt en konstant og tro følgesvend. 
Selve vejrtrækningen styres af det autonome nervesy-
stem via hjernestammen og er altså ikke noget, vi skal 
tænke over; men det er en funktion, som vi bestemt 
lægger mærke til i bestemte situationer; og som vi også 
godt kan styre med vores bevidsthed: Når vi holder 
vejret i spænding eller drager et lettelsens suk, når vi 
synger, spiller et blæseinstrument eller skal svømme og 
dykke.

Det allermest almindelige symptom på luftvejsproble-
mer er hoste. Hoste er et meget godt billede på, HVOR 
vigtig vores åndedræt er for kroppen: Den mindste 
uregelmæssighed eller urenhed bliver forsøgt trans-
porteret væk via hosten. Vi bliver på den måde hurtigt 
opmærksomme på, hvis der er noget galt med lungerne 
eller andre organer relateret til dem, for vi får hurtigere 
symptomer fra lungerne. F.eks. vil en dårlig hjertefunk-
tion kunne afsløre sig som hoste pga. vand i lungerne – 
ligesom en slap mavemund kan give hoste fordi syre-
damp generer luftvejene. På den måde sørger kroppen 
for, at lungerne længst muligt holder sig raske, så den 
livsnødvendige respiration kan foregå uhindret.

Lungerne sidder placeret i brystkassen godt beskyttede 
af ribbenene. Toppen af lungerne ligger lige under kra-
vebenet, og bunden af lungerne når ned til mellemgul-
vet. Den venstre lunge er lidt mindre end den højre, da 
den skal afgive lidt plads til hjertet. Lungerne er omgivet 
af lungehinderne hvorimellem der er en væskemem-
bran, som tillader lungerne at bevæge sig gnidnings-
løst, når lungerne hhv. fyldes og tømmes for luft.

Lungerne forsynes med luft via luftrøret, som deler sig 
i to hovedbronkier, som herefter forgrener sig mere og 
mere fint som grene og kviste på et træ til de allermind-

ste enheder, bronkiolerne. For enden af disse ligger al-
veolerne som små balloner, hvor den egentlige udveks-
ling imellem ilt (O2) og kuldioxid (CO2) til og fra blodet 
foregår. Ilten, der optages fra luften, indgår i respirati-
onen, hvor kroppen forbrænder sukker (C6O12O6) vha. 
ilt og udleder kuldioxid og vand som affaldsprodukt. 
Kuldioxid virker som en syre i blodet, så lungerne er 
vigtige i kroppens syre-/basebalance. Falder pH i blodet 
(= forsuring), stiger respirationsfrekvensen – altså man 
trækker vejret hurtigere (bliver forpustet), for at komme 
af med mere kuldioxid. Se figur 1.

Som et kuriosum kan nævnes planternes fotosyn-
tese, som er den modsatte funktion: Her optager 
planten kuldioxid (CO2) og vand (H2O) og omdanner 
det vha. solens energi til ilt (O2) og sukkerstoffer 
(C6O12O6). Fotosyntesen  foregår kun om dagen. 
Om natten forbruger planten sukkerstoffer og ilt via 
respirationsprocesser - ligesom os. Se figur 2.

Det er altså planterne, der sørger for, at der er ilt i 
atmosfæren, som opretholder livet for alle aerobe 
(iltafhængige) livsformer – herunder os mennesker. 
Regnskovene har fået tilnavnet ”Jordens Lunger” 
pga. deres fotosyntese, som genererer ilt (og måske 
den poetiske lighed mellem træets grene og bron-
kiolernes udformning). Men retteligen er det grønal-
gerne i verdenshavene, som er hovedansvarlige for 
dannelsen af atmosfærens ilt.  

Bronkierne danner slim, som indeholder immunceller 
og indfanger støv- og sodpartikler, pollen osv. Des-
uden er de beklædt med små børstehår, cilier, som er 
i konstant opadgående bevægelse, som sørger for at 
transportere slimen op fra lungerne, så den kan hostes 
op. På den måde holdes lungerne rene.

Figur 1
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VEJRTRÆKNING
Lungerne når helt ned til mellemgulvet, som buer 
lidt opad i brysthulen. Når vi trækker vejret ind, 
bevæger mellemgulvet sig nedad hvorved der opstår 
et vakuum i brystkassen, som får lungerne til at 
åbne sig og luften til at strømme ind. Det går helt 
automatisk og er styret af hjernestammen, så vi ikke 
behøver at koncentrere os om det; og de fleste men-
nesker har da også en tendens til at trække vejret ret 
overfladisk – især når vi sidder ned. Men vi kan godt 
lære at træne vores vejrtrækning og på den måde 
styrke vores lungefunktion.

Konditionsstyrkende motion træner brystkassens 
muskulatur og holder lungevævet smidigt. Sang er 
en anden velkendt måde at træne sin vejrtrækning 
på; og det er svært ikke at komme i godt humør af at 
synge – ikke mindst sammen i et kor. Når man syn-
ger eller spiller et blæseinstrument, skal man lære 
at styre sin vejrtrækning og udnytte alt den luft, man 
overhovedet kan indånde ved at styre sin udånding. 
Det kræver træning at styre mellemgulvets bevæ-
gelse og spænding, så det kan bruges som ”klang-
bund” til udåndingens luft.

Prøv engang at lægge mærke til, hvordan du trækker 
vejret: Er det brystkassen, der bevæger sig ud og 
ind? Er det maven? Er det skuldrene, der bevæger 
sig op og ned? Er det alle tre dele? Prøv nu bevidst 
at slappe af i skuldrene og trække vejret med maven 
– helt ned til navlen, ja gerne endnu længere. Læg 
mærke til hvor meget mere luft, der kan være – og 
hvor rankt du nu er kommet til at sidde. På side 38 
finder du et par vejrtrækningsøvelser, som er nem-
me at gå til med det samme.

Figur 2
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STYRKELSE AF LUNGER GENERELT

Rygestop
Der er ingen tvivl om, at det bedste vi kan gøre for vores 
luftveje, er at lade være med at ryge og dampe. Og at 
stoppe, hvis vi er begyndt på den dårlige vane. Der er 
vist heller ingen, der er i tvivl om, at det kan være svært 
at stoppe et mangeårigt tobaks- eller dampforbrug 
(e-cigaretternes damp er bestemt ikke sundere end 
tobaksrøg). Rygning bliver for mange en del af deres 
identitet – især hvis de er startet med at ryge allerede 
som teenagere – og kaffepausen, telefonsamtalen, 
ventetiden ved bussen og det gode glas rødvin er ulø-
seligt forbundet med cigarettens røg. Dertil kommer, at 
nikotin er et formidabelt stof, som virker opkvikkende, 
når vi føler os trætte; og beroliger, når vi er anspændte. 
Ikke sært, at det er en ekstremt afhængighedsskabende 
stimulans, der er svær at vinke farvel til!

Der findes mange måder at kvitte tobakken på – ryge-
stopkurser og hypnose, f.eks. – og homøopatisk kan vi 
tilbyde lidt ekstra hjælp, som kan bruges som supple-
ment i processen.
Tabacum D6 og D12 er homøopatiske udtræk af tobaks-
planten (Nicotiana tabacum); og er et klassisk eksempel 
på, at man kan tilføre kroppen et middel i homøopatisk 
form, hvor det behandler de virkninger, som midlet – 
her tobakken – ville give i fysisk form. Tabacum D6 vir-
ker energigivende og støttende og kan bruges i starten 
af et rygestop, hvor stimulansen fra midlet kan hjælpe 
med at overkomme rygeafhængigheden. Når flasken er 
tom, går man over til Tabacum D12, hvor fortyndingen er 
større. 
I D12 har midlet en let blodtryksregulerende og beroli-
gende effekt og er derfor god til at lægge en dæmper på 
den stress, som tobakken tidligere hjalp med at over-
komme. Desuden afslapper Tabacum D12 bronkierne 

og vil derfor give luft og ro ved den øgede hoste, som tit 
følger efter et rygestop i takt med at bronkiernes cilier 
gendannes.

Der er stor forskel på, hvor afhængige vi bliver af 
stimulanser – og alle mulige andre ting for den sags 
skyld. Hvis du føler dig meget tobaksafhængig, så det 
føles håbløst at kvitte tobakken, kan Plumbum met. D6 
hjælpe med denne afhængighedsfølelse. Plumbum met. 
D6 er en opløsning af rent metallisk bly. I homøopatisk 
forarbejdning er det ugiftigt og hjælper vores ”Jeg” – 
vores væsens kerne – til igen at tage styringen over os 
selv, vores lyster og cravings. Plumbum met. D6 an-
vendes i højst 3 mdr. Hold en pause i en måned og se, 
hvordan det går. Føler du stadig behov for det, kan du 
nu tage Plumbum met. D6 i endnu 2 mdr. Herefter skal 
du stoppe med midlet – det vil have gjort sin effekt.

Nogle mennesker reagerer på længere tids behandling 
med Plumbum met. med træthed og/eller tristhed. Sker 
det, kan du tage Argentum nitricum D6 sammen med 
Plumbum met. D6. Argentum nitricum er homøopatisk 
fortyndet sølvnitrat, som giver energi og livsappetit og 
på den måde udligner blyets ”tyngende” virkning.

HOMØOPATISK  
STYRKELSE AF  
LUNGERNE
Der er flere midler til rådighed, hvis vi ønsker at 
styrke vores lunger generelt og måske forebyg-
ge lungeproblemer. Hvis man f.eks. på forhånd 
ved, at man har let ved at få hoste om vinteren, 
eller der måske er en arvelig lungesvaghed i 
familien, vil det være oplagt at indtænke homø-
opatiske midler.

JernVital H er et meget anvendeligt middel. 
Ikke mindst til at styrke lungerne. Midlet in-
deholder homøopatisk jernfosfat, som styrker 
blodets iltoptagelse. Samtidigt indeholder det 
homøopatisk kobberacetat, som sørger for at 
ilten i blodet bliver udnyttet optimalt. JernVital 
H giver energi og styrker jernoptagelsen fra 
den mad eller de kosttilskud, man spiser; og 
på den måde understøtter det hele respiratio-
nen. Det er meget velegnet som et periodevist 
tilskud og tages typisk i 1-3 mdr. f.eks. før vin-
terens snue og influenza sætter ind eller som 
tillægsmiddel ved lungelidelser.

Organmidlet Pulmo D6 styrker og opbygger 
lungevævet (alveoler og omkringliggende væv), 
mens organmidlet Bronchi D6 gør det sam-
me for bronkierne. Hvis der ikke er en udtalt 
svaghed eller underfunktion i vævet, kan vi 
med fordel vælge hhv. Pulmo D12 og Bronchi 
D12. Denne potens virker afbalancerende og 
rytmiserende ind i vævet og styrker dannelsen 
af sundt væv.

Alm. tobak (Nicotiana tabacum) anvendes som homøopa-
tisk udtræk i Tabacum comp. og Tabacum D6 og D12. Den 
er et klassisk eksempel på, at man kan tilføre kroppen et 

middel i homøopatisk form, hvor det behandler de virknin-
ger, som midlet – her tobakken – ville give i fysisk form. 
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HOSTE
Hoste er lungernes naturlige udrensningsmekanisme. 
Det er helt naturligt at hoste op til tre ugers tid efter en 
forkølelse eller influenza; men står hosten på derudover 
– eller der støder smerte og feber til – skal man blive 
opmærksom og lade lægen lytte til lungerne.

Tør og løs hoste
Det vigtigste, vi skal gøre os klart, når vi vil behandle 
hoste – uanset om vi vil gøre det med de gængse hånd-
købslægemidler fra apoteket eller med homøopatiske 
midler – er udover hostens varighed også at fastslå 
hostens beskaffenhed (om den er løs eller tør): 

Er det en tør hoste uden slim, hvor det kildrer og føles 
irriteret i svælg, luftrør og bronkier? Er det svært at få ro 
om natten, fordi det kradser og kriller i hals og bronkier 
lige så snart vi lægger os under den varme dyne? Eller 
er det en løs – en produktiv – hoste med opspyt af slim, 
som kan være sej og svær at hoste op?

Man må aldrig forsøge at standse en udtalt slim-
hoste med hostestillende midler. Slimen er kroppens 
naturlige udrensningsmiddel, så hvis man stopper 
hosten, mens slim og affaldsprodukter stadig befinder 
sig i bronkierne, kan det give anledning til infektioner. 
Man kan godt stoppe hosten til natten, så man kan få 
lidt nattero; men hosten stopper først rigtigt, når slimen 
er borte, så der er ingen vej udenom. 

Nogle gange kan hoste både være med og uden slim.  Vi 
er sikkert mange, som har oplevet at stå nede på apote-
ket for at købe hostesaft og faktisk været i tvivl, hvad vi 
skulle svare, når vi blev spurgt om hostens karakter. For 
tit sker det, at der i perioder er slim at hoste op, hvoreft-
er luftvejene er blevet så irriterede, at vi hoster videre 

med en tør hoste, for så et øjeblik senere igen at mærke 
noget slim være på vej. Pulmo/Petasites organocomp. 
er et middel, vi kan bruge til kraftig hoste både med og 
uden slim. Det indeholder homøopatiseret lungevæv, 
som virker opbyggende på lungerne. Desuden er der 
homøopatisk udtræk af planten Rød hestehov (Peta-
sites hybridus), som virker afslappende på bronkierne; 
og homøopatisk jern i D12, som styrker immunforsva-
ret, iltningen og lungerne. Desuden er midlet under 
forarbejdningen belyst med orange lys, som iflg. den 
homøopatiske farvelære virker immunstyrkende efter 
især virale infektioner.

Til pludselige og voldsomme hosteanfald – både med 
og uden slim – er Kalium carb. comp. blevet udviklet. 
Hosteanfaldene kommer og går og tilstanden kan stå på 
i ret lang tid. Sådanne hosteanfald opstår ofte i kølvan-
det på en forkølelse eller influenza, som kroppen har 
svært ved at afslutte. Kalium carb. comp. giver kroppen 
kræfter til at afslutte infektionen og får dermed hosten 
til at stoppe. Hvis du har lagt mærke til, at hosten er 
opstået efter en forkølelse, får du endnu bedre effekt af 
Kalium carb. comp., hvis du kombinerer det med Snuron 
– og tilsvarende med Influron efter en influenza. Det vil 
hjælpe kroppen endnu mere med at færdiggøre infek-
tionen. Læs om forkølelse og influenza på side 18

Løs hoste
Man må aldrig forsøge at standse en slimhoste med 
hostestillende midler. Man kan godt stoppe hosten til 
natten, så man kan få lidt nattero; men hosten stopper 
først rigtigt, når slimen er borte. Ved akut slimhoste er 
BroronBørn et godt valg. Det gør slimen tyndere, så det 
lettere kan hostes op hos både børn og voksne.

Nogle gange er slimhosten så voldsom, at man næsten 
kan få opkastfornemmelser af slimen. Her er 
Ipecacuanha comp. et godt valg. Midlet virker slimløs-
nende, så slimen bliver lettere at hoste op, samtidigt 
med at det dæmper opkastfornemmelsen.

Tør hoste
Til tør hoste anvendes midlet Drosera comp. Det virker 
krampeløsnende og beroligende på bronkierne. Midlet 
anvendes også til astma hos børn. (Se afsnittet om 
Astma side 26). 

Et andet anvendeligt middel er Rumex comp. som især 
er effektivt, når den tørre hoste er ledsaget af hæshed. 
Det er desuden grundmiddel ved falsk strubehoste. Se 
s. 21 NB – Rumex indeholder spongia (havvaskesvamp) 
som via sit høje indhold af jod kortvarig kan påvirke 
stofskiftet og give en højere puls. Ved stofskiftepro- 
blematikker anvender vi derfor Drosera comp. til tør 
hoste i stedet for.

Smalbladet Solhat (Echinacea angustifolia) styr-
ker immunforsvaret. Indgår i D4 i BroronBørn.

Rundbladet soldug (Drosera) virker ved kram-
pehoste og astma. Indgår i D4 i Drosera comp.
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Hæshed og ømhed i halsen 
Ifm. med forkølelse og influenza optræder der tit hæshed 
og ømhed i halsen, som kan give anledning til irritation 
og tør hoste. Men hoste kan omvendt også være skyld i 
at halsen bliver øm og ru og måske ender i hæshed. 

Ved hæshed er Pulmo/Salvia organocomp. et godt mid-
del. Vi kalder det ”sanger-midlet”, da det har en helende 
virkning på slidte stemmebånd – lige meget om det 
skyldes overdreven sang eller tale eller hoste! Præparatet 
indeholder homøopatisk lungevæv samt homøopatisk 
udtræk af struben; og tilsammen virker de unikt opbyg-
gende på disse væv i kroppen. Desuden indeholder 
midlet homøopatisk udtræk af Salvie (Salvia officinalis), 
som i århundreder er blevet anvendt for sine bakterie-
hæmmende egenskaber. Homøopatisk Salvie er deru-
dover virksomt mod infektioner i luftvejene og er også 
velgørende som te (se s. 41). Pulmo/Salvia organocomp. 
er udover de homøopatiske udtræk også belyst med 
orange lys, som iflg. den homøopatiske farveterapi virker 
immunstyrkende efter virale infektioner. Vedr. dosering 
se side 5.

Et andet middel, du kan anvende ved hæshed, er Pyrit 
D12. Pyrit er svovlkis – en forbindelse mellem jern og 
svovl – og i homøopatisk forarbejdet form vil svovlind-
holdet virke løsnende på slim i hals og bronkier, mens 
jernindholdet styrker halsområdet og fremmer en klar 
stemme.

Halsirritation og luftrørskatar med tør hoste er en hyppig 
følge efter forkølelse, influenza og hæshed med megen 
hoste. Det er denne tilstand, som midlet, Pulmo/Bryo-
nia organocomp. er udviklet til. Foruden homøopatisk 
udtræk af lunger og bronkier, som styrker og opbygger 
disse organer, indeholder midlet også homøopatisk jern-
fosfat, som styrker immunforsvaret og blodet. Desuden 
indeholder midlet homøopatisk udtræk af Tvebo gal-
nebær (Bryonia dioica), som i århundreder har været an-
vendt i den klassiske homøopati til irriterede slimhinder, 

bronkitis og tør hoste. Foruden ved dette er præparatet 
belyst med orange lys, som iflg. den homøopatiske far-
veterapi virker immunstyrkende efter virale infektioner. 

Ømhed i halsen med rødme og evt. hævede mandler be-
handler vi med Cinnabaris D6. Det er pulver, som smeltes 
på tungen og man tager en måleskefuld 3 gange daglig. 
Ved akutte halssmerter tages 1 måleskefuld hver ½ time, 
indtil det bliver bedre. Cinnabaris D6 skal ikke anvendes 
i mere end højst 14 dage. Bliver halsondet mere lang-
varigt, skifter du til Cinnabaris D12. Konsulter altid lægen 
ved halssmerter, hvis de bliver voldsomme og/eller du 
får åndenød.

Ved brændende slimhinder i hals og svælg er Capsicum 
D6 et godt valg. Capsicum er homøopatisk udtræk af 
spansk peber; og midlet behandler netop den bræn-
dende smerte, som man føler efter at have spist peber 
eller chili.

Pulmo/Bryonia organocomp. indeholder homøopatisk 
udtræk af lunger og bronkier, som styrker og opbygger 
disse organer. Desuden homøopatisk jernfosfat, som 

styrker immunforsvaret og blodet. Herudover homøopa-
tisk udtræk af Tvebo galnebær (Bryonia dioica) til irri-

terede slimhinder, bronkitis og tør hoste. Foruden ved 
dette er præparatet belyst med orange lys, som virker 

immunstyrkende efter virale infektioner. 
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tende håndkøbsmedicin, hvis det er muligt. Lad feberen 
”brænde virussen af” og tag Ferrum phos. D12 i akutte 
doser. Kommer feberen op på 40oC eller får du så 
feber-ondt i hovedet, at du ikke kan finde hvile, er det 
naturligvis i orden at lindre tilstanden med paracetamol 
el.lign. 
Børn kan have ganske voldsomme temperaturstigninger 
og -fald, som kan udløse feberkramper. Her giver vi bar-
net Apis/Belladonna. Det kan anvendes både akut og 
forebyggende. I så tilfælde giver vi barnet Apis/Belladon-
na allerede når feberen starter afvekslende med Ferrum 
phos. D6. Læs i øvrigt om behandling af børn i hæftet 
”Naturlig hjælp til Børn”.

Influenza er foruden ved feber også kendetegnet ved 
kulderystelser, muskelsmerter og tør hoste. Til akutte 
influenza-symptomer kan du tage Aconitum/Eucalyptus 
organocomp. Det er drikkeampuller; og de to første dage, 
hvor influenzaen er allerværst, tager du 1 drikkeampul 
3 gange daglig. Herefter går du ned på 1 drikkeampul 
daglig de sidste 4 dage.

Ved tør hoste er Drosera comp. god. Den virker kram-
peløsnende og beroligende på bronkierne. Læs mere om 
behandling af akut hoste på side 14

Bliver influenza-symptomerne og hosten ”hængende”, 
er det en god idé at tage Kalium carb. comp. Den hjælper 
kroppen med at færdiggøre infektionen og virker desud-
en ved pludselige og kraftige hosteanfald. Der-udover 
virker den sammen med Influron på svimmelhed (”Virus 
på balancenerven”).

Bronkitis- og KOL-patienter skal være ekstra påpasselige 
ved influenza, da de er specielt modtagelige for infek-
tioner i luftvejene.  Derfor anbefaler vi til denne gruppe 

mennesker at tage det immunstyrkende middel, Ferrum 
phos. D12 samtidig med BroronVoksen forebyggende ved 
influenza. Læs mere på side 23 og 24

INFEKTIONSSYGDOMME
Hoste kan opstå som følge af infektion med virus og bak-
terier. I dette afsnit gennemgår vi en række almindelige 
lungeinfektionssygdomme.

Forkølelse og influenza
Som nævnt på s. 14 opstår hoste tit ifm. med forkølelse 
og influenza. Det giver derfor god mening lige at nævne, 
hvordan vi kan behandle disse almindelige infektioner, 
så vi slipper nemmere og hurtigere om ved dem. På den 
måde undgår vi, at eftervirkninger i form af udrensende 
hoste – som jo i sig selv er en ønskelig reaktion – bliver 
hængende for længe og bliver kronisk; eller vi måske 
endda udvikler senfølger.

Forkølelse
Ved forkølelse anvender vi Snuron i akut dosering (se s. 
5). Det styrker næseslimhinderne og immunforsvaret, så 
forkølelsen hurtigere overstås. Det er en god idé at sup-
plere med Echinacea comp. som indeholder 4 antisep-
tiske og immunstyrkende urter. Echinacea comp. er god 
at have stående i sit husapotek, da den er fin at anvende 
forebyggende, hvis du pludseligt mærker, at der er ”no-
get på vej”. Doseringen er 30 dråber 3 gange daglig. Har 
du brug for ekstra immunstyrkende effekt, kan du tage 
Argentit comp., som er inflammationsdæmpende og im-
munstimulerende. Her tager du 10 dråber 3 gange daglig 
samt 50 dråber til natten og ”sveder” forkølelsen ud. 

I løbet af en forkølelse starter der tit en irriterende tør 
hoste, som du kan dæmpe med Drosera comp. Senere 
hen bliver hosten løs; og her er BroronBørn et godt løs-
nende hostemiddel. Er forkølelsen meget hårdnakket, 
kan hosten blive hængende og blive tør igen. I det tilfæl-

de er Kalium carb. comp. et godt valg. Det hjælper med at 
færdiggøre forkølelsen og hosteanfaldene. Samtidigt er 
det en god idé at fortsætte med Snuron samt at tage Tri-
plex organocomp., som er et stærkt immunstimulerende 
middel.

Bronkitis- og KOL-patienter skal være ekstra påpasselige 
ved forkølelse, da de er specielt modtagelige for infek-
tioner i luftvejene.  Derfor anbefaler vi til denne gruppe 
mennesker at tage det immunstyrkende middel, Ferrum 
phos. D12 samtidig med BroronVoksen forebyggende ved 
forkølelse. Læs mere på side 23 og 24

Influenza
Ved influenza anvender vi Influron. Det indeholder fire 
klassiske homøopatiske influenza-urter – herunder Gel-
semium, som beskytter hjernen mod feberpåvirkning 
– foruden homøopatisk jernfosfat, som styrker immun-
forsvaret. Samtidigt med Influron er det en fordel at tage 
Argentit comp., som er inflammationsdæmpende og 
immunstimulerende. Tag 10 dråber 3 gange daglig samt 
50 dråber til natten og ”sved” influenzaen ud. Som ekstra 
immunstimulerende middel kan du tage Triplex organo-
comp. Det indeholder homøopatiseret udtræk af brissel, 
knoglemarv, milt og lymfekirtler og stimulerer disse væv 
til at danne hvide blodlegemer og rense blodet. Desuden 
indeholder det homøopatisk Purpursolhat (Echinacea 
purpurea), som aktiverer immunforsvaret. Tag 1 drikke-
ampul daglig i 5-7 dage og tag derefter 1 drikkeampul 
hver 3. dag til æsken er tom.

Ved feber hjælper Ferrum phos. D12 kroppen med at 
håndtere varmeprocesserne, samtidigt med at det styrker 
lunger og bronkier. Undlad i øvrigt at tage febernedsæt-
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Kighoste
Kighoste er karakteriseret ved en langvarig hoste, hvor 
hosteanfaldene kan være så sammenhængende, at man 
næppe får mulighed for at trække vejret ind, før næste 
host. En meget ubehagelig – og for spædbørn livsfarlig 
– tilstand. Ved mistanke om kighoste hos et spædbarn 
skal lægen derfor omgående kontaktes. Men til voksne 
og børn fra 2 år har vi midler, som vil være et godt tilvalg. 

Ved kighoste anvendes Drosera comp. sammen med 
Cuprum aceticum D6.  Når hosteanfaldene opstår, tages 
begge midler i akut dosering og de vil virke beroligende 
på hosterefleksen samt afslappende på de forkrampede 
bronkier og give god lindring. Du kan læse mere om kig-
hoste og de andre børnesygdomme i hæftet, ”Naturlig 
hjælp til Børn”.

Falsk strubehoste
Falsk strubehoste er karakteriseret ved en tør, hul, 
bjæffende søløvehoste med åndedrætsbesvær. Hosten 
kommer i anfald og ofte i løbet af natten. 

Det homøopatiske middel Rumex comp. er specielt 
udviklet til falsk strubehoste. Dryp 25 dråber af midlet 
i ca. 1 dl. vand. Lad barnet drikke det slurkvist over en 
halv time. Gentages hvis nødvendigt. Som regel lindrer 
dråberne hurtigt symptomerne. Giv Rumex comp. kur-
mæssigt 2-3 mdr., hvis barnet flere gange har fået hoste-
anfald f.eks. i forbindelse med en forkølelse. Læs mere 
om falsk strubehoste og andre børnesygdomme i hæftet, 
”Naturlig hjælp til Børn”.

Lungebetændelse
Hoste, som opstår ifm. infektionssygdomme som 
forkølelse og influenza, kan udvikle sig til lungebetæn-
delse – især hos ældre og immunsvækkede mennesker. 
Det er vigtigt altid at konsultere lægen ved mistanke 
om lungebetændelse, da det især hos ældre og im-
munsvækkede mennesker er en uforudsigelig sygdom, 
som kan udvikle sig meget hurtigt. Bronkitis- og KOL-pati-
enter er specielt modtagelige for infektioner i luftvejene.  
Derfor anbefaler vi til denne gruppe mennesker at give 
det immunstyrkende middel, Ferrum phos. D12 samtidig 
med BroronVoksen forebyggende ved forkølelse og influ-
enza. Læs side 18 om forkølelse og influenza.  

Ferrum phos. D12 virker generelt styrkende på immun-
systemet – men frem for alt bekæmper Ferrum phos. in-
fektioner i luftveje og blodet.  Hvis du ofte får infektioner 
som akut bronkitis, kold lungebetændelse og pande-/
bihulebetændelse, medfører grundbehandling med 
Ferrrum phos. D12 at du får det bedre og sjældnere får 
infektioner. Tag Ferrum phos. D12 kurmæssigt 10 dråber 3 
gange dagligt over en længere periode – gerne 2 mdr.

Til akut lungebetændelse er Pulmon vores førstevalg. 
Pulmon er et infektionsmiddel som kan anvendes 
ved akut infektion i luftveje og lunger. Det indeholder 
homøopatisk jernfosfat, som renser blodet, styrker 
immunforsvaret og lungerne. Desuden indeholder 
midlet homøopatisk ekstrakt fra planten Bryonia, som 
virker slimløsnende; homøopatisk fosfor, som aktiver-
er bekæmpelsen af infektionen, samt homøopatisk 
Brækvinsten (Tartarus stibiatus), der har en slimløsnende 
effekt.  Pulmon kan også bruges til begyndende lunge- 
betændelse.  Her er det vigtigt at tage præparatet i en 
akut dosering.  Pulmon kan tages sammen med antibio-
tika. Ved symptomer på betændelse tages akut dosering. 
Se dosering s. 5 .  Dette gentages så længe symptomerne 
varer ved, da det er vigtigt, at der er bevægelse i sygdom-
men, så den ikke bliver fastlåst og slimen kan hostes op.
  
Ved akut lungebetændelse anbefaler vi, at du tager 
Argentit comp. sammen med Pulmon. Argentit comp. 
virker betændelses- og inflammationshæmmende samti-
digt med, at den styrker immunforsvaret. Tag 10 dråber 3 
gange daglig samt 50 dråber i et glas vand til natten. Om 
natten arbejder vores immunforsvar med at bekæmpe 
sygdommen; og her vil Argentit comp. give varme og 
styrke til immunsystemet.
Et andet godt tillægsmiddel ved lungebetændelse er Car-
bo betula D10. Midlet består af homøopatisk udtræk af 
birkekul; og det giver varme til organismen. Hvis du fryser 
eller blot føler dig kold, er Carbo betula D10 et godt valg.

Det er vigtigt at få hostet slimen op, så lungebetæn-
delsen ikke sætter sig fast og bliver kronisk. Samtidigt 
kan en tør hoste være udmarvende. Der er flere midler, 
som kan hjælpe her. Se s. 14 om behandling af hoste.
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AKUTTE OG KRONISKE LUNGELIDELSER

Bronkitis
Akut bronkitis opstår tit som følge af en forkølelse eller 
influenza. Kronisk bronkitis skyldes typisk rygning, men 
kan også skyldes luftforurening i byer, eller på arbejds- 
pladsen.  Sjælelige belastninger kan også svække lunger 
og lungefunktion og medføre tilsvarende symptomer. En-
delig belastes lungerne også med tiden af andre kroniske 
sygdomme og tilbagevendende akutte infektioner.

Kronisk bronkitis ses typisk hos mennesker, som er lidt 
oppe i alderen eller mennesker, som ryger meget. De 
hoster og danner sejt slim i bronkier og lunger, som er 
svær at hoste op. Farven på slimen er gul eller grøn, som 
tegn på infektion. Tilstanden kan udvikle sig fra en akut 
bronkitis eller lungebetændelse. I daglig tale kalder man 
ofte kronisk bronkitis for ”gammelmands bronkitis” og 
”tobakshoste”.

Ved energisk at behandle akut og kronisk bronkitis, kan 
man forhindre at KOL udvikles (se s. 24), og hvis der alle-
rede er udviklet KOL i kølvandet på en kronisk bronkitis, 
kan udviklingen bremses.

BroronVoksen er et homøopatisk middel med dybe 
virkninger på lunger og bronkier. Det er udviklet til be-
handling af kronisk bronkitis og KOL. BroronVoksen har 
en stærk slimløsnende virkning og gør slimen mere tyndt-
flydende. Vi oplever typisk, at symptomer på bronkitis og 
hoste ophører eller bedres betydeligt. Desuden har mid-
let en opbyggende virkning på lungevævet og bekæmper 
infektion. 

BroronVoksen er et pulver. Der tages 1 måleske 3 gange 
dagligt og smelter på tungen. Man mærker hurtigt den 
slimløsnende effekt. Den kan dog i starten bevirke at 

store mængder slim løsner sig, og det kan være svært for 
kroppen at følge med. Hvis det sker, bør man nedsætte 
doseringen i starten (1 måleske 1 – 2 gange dagligt).  Du 
skal desuden være opmærksom på, at BroronVoksen kan 
give følelsesmæssige reaktioner. Se s. 37

Hvis den kroniske bronkitis er forbundet med astma-  
symptomer, ser vi typisk, at astmasymptomerne letter, 
når den sejeste slim er blevet løsnet.   

I svære tilfælde behandles i perioder af ca. 3 måneder - i 
lettere tilfælde behandles 1 måned – evt. flere gange 
årligt. BroronVoksen kan tages sammen med lægeordi-
neret medicin til luftvejene.
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KOL
KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en kronisk 
lungesygdom som udvikler sig langsomt over flere år. I de 
svære stadier af KOL skal patienten være udstyret med ilt-
flaske nat og dag og får let vejrtrækningsbesvær ved den 
mindste anstrengelse. Mere end 400.000 mennesker i 
Danmark lider af forskellige stadier af KOL. 

Symptomerne på KOL er typisk:

•  Vejrtrækningsproblemer på grund af nedsat 
lungekapacitet

•  Hoste og slim i luftvejene
•  Hyppige lungeinfektioner

Hos en stor gruppe af KOL-patienter er sygdommen star-
tet med en akut bronkitis, som med tiden udvikler sig til 
kronisk bronkitis og dernæst altså KOL. De væsentligste 
symptomer på bronkitis er morgenhoste og sej fastsid-
dende slim. 

KOL-patienter får ofte akutte infektioner som f.eks. 
lungebetændelse, bronkitis og pande-/bihulebetæn-
delse, som akut forværrer situationen, og som på længe-
re sigt bidrager til at forværre KOL symptomerne.  I svære 
KOL-tilfælde har patienten typisk en latent betændelses-
tilstand, som blusser op i perioder. Med homøopatiske 
midler kan vi lette symptomerne og gøre livskvaliteten 
bedre.

Det er vigtigt, at vi behandler den latente betændelses-
tilstand og de akutte betændelser, som af og til blusser 
op. Her er de homøopatiske midler særdeles velegnede. 
Jo flere gange immunsystemet bliver styrket, og selv er 
i stand til at bekæmpe en infektion, jo mere aftager de 
akutte betændelser, og det bidrager til at bremse KOL.

Mange KOL-patienter er rygere eller har været det. Har du 
bare et af symptomerne på KOL, og er du over 40 år, bør 
du gå til lægen og blive undersøgt. Det er vigtigt, at man 

så tidligt som muligt får stillet diagnosen og får gang i en 
behandling, så udviklingen af sygdommen kan bremses. 

Er du ryger, er det bedste, du kan gøre at stoppe med at 
ryge (se side 12 om rygestop). 85% af alle KOL-patienter 
er rygere. For at bremse udviklingen er det afgørende at 
KOL-patienter undgår luftforurening og sørger at få mo-
tion og frisk luft hver dag. Desværre går mange først til 
læge, når symptomerne er blevet meget belastende og 
KOL- symptomerne er blevet alvorlige. Kun halvdelen af 
de 400.000 KOL-patienter har fået en korrekt diagnose. 

En del patienter får fejlagtigt i starten diagnosen astma; 
men astma og KOL er meget forskellige. For det første 
har KOL-patienter svært ved at få vejret – at trække vejret 
ind, mens astmapatienter har svært ved at presse luften 
ud af lungerne. Derudover ser vi astma som en sygdom, 
der har sit udgangspunkt i nyre/binyrerne, og behandles 
via disse. Mens KOL er en sygdom, som har sit udgangs- 
punkt i lungerne og behandles via bronkier og lunger. 
Det er derfor afgørende at man får den rette diagnose, 
som grundlag for en succesfuld behandling. Se s. 26 om 
astma.

KOL forværres ligesom bronkitis ofte i trin i forbindelse 
med at patienten får andre akutte infektioner i luftvejene, 
som f.eks. akut bronkitis, lungebetændelse, halsbetæn-
delse eller bihulebetændelse.  Jo længere man er i stand 
til at holde akutte og kroniske infektioner væk, jo bedre 
er det derfor for KOL-patienten. Det skal dog tilføjes at 
hyppige behandlinger med antibiotika ofte resulterer 
i tilbagevendende eller kroniske infektioner. Derfor er 
det af stor betydning af finde supplerende metoder til at 
bekæmpe infektion – og de findes bl.a. i homøopatien, 
der understøtter immunsystemet så kroppen selv er i 
stand til at bekæmpe infektionerne.

BroronVoksen er grundmidlet til KOL. Den særlige 
virkning af midlet i forbindelse med KOL er at gøre slimen 

mere tyndtflydende, samtidig virker det formdannende 
og smidiggørende på delvist nedbrudt lungevæv.  

BroronVoksen sætter gang i en udadrettet helbre-
delsesproces, som renser lungevæv og bronkier.  Be-
mærk, at den slimløsnende effekt i starten kan være lidt 
voldsom, og at det derfor kan anbefales at anvende en 
lav dosering i begyndelsen af behandlingen. Se i øvrigt 
s. 37.
BroronVoksen er et pulver. Der tages 1 måleske 3 gange 
dagligt og smelter på tungen. Man mærker hurtigt den 
slimløsnende effekt. Den kan dog i starten bevirke at 
store mængder slim løsner sig, og det kan være svært for 
kroppen at følge med. Hvis det sker, bør man nedsætte 
doseringen i starten (1 måleske 1 – 2 gange dagligt). 

Med BroronVoksen ses en betydelig lindring i KOL-symp-
tomerne - især i kombination med andre homøopatiske 
midler, som opbygger lungernes funktion og immun-  
systemet: 

Ferrum phos. D12 virker generelt styrkende på immun-
systemet – men frem for alt bekæmper Ferrum phos. in-
fektioner i luftveje og blodet.  Hvis du ofte får infektioner 
som akut bronkitis, kold lungebetændelse og pande-/
bihulebetændelse, medfører grundbehandling med 
Ferrrum phos. D12 at du får det bedre og sjældnere får 
infektioner. Tag Ferrum phos. D12 kurmæssigt 10 dråber 3 
gange dagligt over en længere periode – gerne 2 mdr.

Pulmo/Petasites organocomp. er et middel, vi kan bruge 
til kraftig hoste både med og uden slim. Det indeholder 
homøopatiseret lungevæv, som virker opbyggende på 
lungerne. Desuden er der homøopatisk udtræk af plant-
en, Rød hestehov (Petasites hybridus), som virker afslap-
pende på bronkierne og homøopatisk jern i D12, som 
styrker immunforsvaret, iltningen og lungerne. Desuden 
er midlet under forarbejdningen belyst med orange lys, 
som iflg. den homøopatiske farvelære virker immun-

styrkende efter især virale infektioner.
Vespa D12 virker inflammationsdæmpende og blødgøren-
de på forhærdet bindevæv i lungerne. Den kroniske in-
flammationstilstand ved KOL bevirker, at lungevævet med 
tiden bliver mere stift. Derfor er Vespa D12 et velegnet 
middel at tage forebyggende kurmæssigt gerne 3 mdr. ad 
gangen 2 gange årligt. 

Pulmo D30 er homøopatisk udtræk af lungevæv. Midlet 
virker formgivende, opbyggende og regenererende på 
lungevævet og kan tages som kur i 3 mdr. 2 gange årligt.

Sineron styrker først og fremmest lungernes rytmiske 
arbejde. Midlet støtter et sundt samspil mellem fordø-
jelses- systemet, lungesystemet og hjernen. Det styrker 
slimhinderne i luftveje, angriber betændelser og bevirk-
er en smidiggørelse af lungevævet. Sineron har, når 
man tager den over længere tid, en gavnlig virkning på 
forstørrede lunger (lungeemfysem), som er et væsentligt 
symptom hos de fleste KOL-patienter. (se s. 32) Sineron 
tages 3 gange dagligt typisk i perioder på 2-3 måneder, 
som gentages efter en pause. Ved pande-/bihulebetæn-
delse anvendes akut dosering. Se dosering s. 5.

Det er meget anstrengende at have en besværet vejr- 
trækning; og mange KOL-patienter bliver tynde og 
afkræftede – ikke mindst fordi det er svært at spise, når 
man ikke kan få vejret. Cuprum ars. D12 styrker appe-
titten og virker varmende, afslappende og opbyggende 
på nyre-/binyresystemet og dermed på bronkierne hos 
tynde og afkræftede mennesker. Til alle andre anvender 
vi Cuprum met. D12, som har samme effekt på bronkierne 
uden den appetitstimulerende effekt.



Honningbi (Apis mellifica) indgår i Apis D12 og i Argentit 
comp. i D4. Indeholder magnesium og myresyre, som 
bl.a. afbalancerer immunforsvaret.
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Astma
Astma er en meget udbredt lungelidelse. Det er en kro-
nisk lungesygdom, hvor der opstår inflammation og 
kramper i bronkierne, så vejrtrækningen bliver besværlig 
og pibende.

Symptomerne ved astma er:

• Vedvarende hoste, som kan være både tør og 
med slim. 

•  Åndenød ved fysisk anstrengelse
•  Pibende vejrtrækning – især ved udånding

Hos nogle mennesker er vedvarende hoste det eneste 
tegn på, at de har astma. Det er derfor vigtigt altid at kon-
sultere lægen, hvis en hoste bliver hængende i længere 
tid (over 1 md.), så du kan få den korrekte diagnose og 
ikke mindst den rette behandling. Astma kan være en 
alvorlig sygdom; og svære akutte astmaanfald kan kræve 
hospitalsindlæggelse, så det er vigtigt at tage sin ordine-
rede medicin som foreskrevet. 

Vi ser astma som en sygdom, der har sit udgangspunkt 
i nyrer/binyrer. Der findes flere homøopatiske midler, 
som via binyrerne virker afslappende på bronkierne og 
kan lette astmasymptomer. Det er dog vigtigt for os at 
pointere, at du skal sørge for at have din akutmedicin ved 
hånden, så du kan afhjælpe åndenød mm. Heldigvis kan 
de homøopatiske midler tages sammen med den læge- 
ordinerede medicin og fungerer rigtigt godt sammen med 
den. Får du ikke den ønskede effekt af de homøopatiske 
midler, skal du opsøge en dygtig homøopatisk behand- 
ler, så du kan blive grundigt vejledt.

Cuprum aceticum comp. er et astmamiddel til voksne. Det 
indeholder kobberacetat, der er homøopatiens stærkeste 
krampeløsnende middel. Det virker samtidig særdeles 
opbyggende på både nyrer og binyresystemet og bevirk-
er, at der sendes en opbyggende strøm fra binyrerne til 
lungerne, som derved bedre bliver i stand til at udføre 
vejrtrækningen. Derudover indeholder lægemidlet 

homøopatisk udtræk af Alm. tobak (Nicotiana tabacum), 
som virker beroligende og styrkende på nervesystemet 
og harmoniserer vejrtrækningen. Du kan med fordel have 
en flaske med Cuprum aceticum comp. i lommen sam-
men med din lægeordinerede medicin, da det er et godt 
akutmiddel ved vejrtrækningsproblemer. Tag 10-15 dråber 
ved behov. Se i øvrigt dosering s. 5.
Cuprum aceticum comp. kan udløse følelsesmæssige 
reaktioner. Læs mere herom på s. 37.

Ved anstrengelses-astma – altså hvor du får astmaanfald 
af at løbe o.lign. – giver vi Calcium comp. 
Calcium comp. er også velegnet, hvis astmaen opstår 
ifm. allergi. I så tilfælde vil vi desuden give Høron som 
tillægsmiddel sammen med Cuprum aceticum comp. og 
Calcium comp.

Astma kan opstå som senfølge efter talrige antibiotikabe-
handlinger, idet antibiotika kan fastlåse infektionerne 
i kroppen. Her er det vigtigt at styrke immunforsvaret 
og udrensningen, samtidigt med at vi løser op for de 
fastlåste infektioner. Det kan vi gøre med Thymus 
comp. Thymus comp. indeholder homøopatisk fortyndet 
kviksølv, som sætter de fastlåste infektioner i bevægelse, 
så immunforsvaret kan skille sig af med dem. NB – 
kviksølv er ikke giftigt i homøopatisk fortynding. Thymus 
comp. indeholder derudover homøopatisk Thuja (Thuja 
occidentalis), som virker opbyggende og aktiverende på 
immunforsvaret. Desuden indeholder det homøopatisk 
udtræk af brissel (Thymus), som er en vigtig spiller i det 
humorale immunforsvar.

Det er meget anstrengende at have en besværet vejr- 
trækning; og mange astmapatienter bliver tynde og 
afkræftede. Cuprum ars. D12 styrker appetitten og virk-
er varmende, afslappende og opbyggende på nyre-/
binyresystemet og dermed på bronkierne på tynde og 
afkræftede mennesker. Til alle andre anvender vi Cuprum 
met. D12, som har samme effekt på bronkierne uden den 
appetitstimulerende effekt.

Flere typer lægeordineret astmamedicin indeholder binyrebarkhormon, som dæmper inflammationstilstanden i 
bronkierne. I homøopatien har vi Cardiospermum D4, som har en lignende effekt; og som kan anvendes som et 
godt supplement til lægens behandling. Desuden kan du stimulere dine egne binyrers produktion af inflammations-
dæmpende kortisol med Glandula suprarenalis D6. Se dosering s. 5.

Til børn med astma anvender vi Drosera comp. Astma ligger hos børn ikke så dybt i organismen, som det gør hos vok-
sne, og derfor behandler man børne-astma med et andet middel. Hos børn viser astma sig tit som en meget langvarig 
tør hoste; og her er Drosera comp. meget velegnet. Se dosering til børn s. 5.
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Lungecancer
Lungecancer er en alvorlig sygdom.  Det er der vist ingen, 
der er i tvivl om. I homøopatien anskuer vi sygdomme 
på flere niveauer: Er de overfladiske og lette/akutte? Er 
de trængt dybere ind i organismen og blevet kroniske? 
Eller er de trængt dybt ind i kroppen og har forankret sig, 
så de sidder gemt og i det skjulte ændrer kroppens kemi 
og forsvar. Cancer er bestemt den sidste kategori: Dybt 
forankret og skjult – ikke sjældent i årtier – før kroppen 
ikke længere kan kompensere for tabet af styring og 
symptomerne viser sig.

Lungecancer kan opstå som følge af rygning og luftforu-
rening, dårlig livskvalitet, forarbejdede fødevarer, mang-
lende motion og stress. Der er en overrepræsentation af 
KOL-patienter blandt lungecancerpatienter; og det er da 
også ofte de samme faktorer, som kan lede frem til begge 
sygdomme.

Cancerbehandling er en lægeopgave; men vi kan med 
homøopati styrke kroppen og dens selvhelbredende 
kræfter, så den bedre kan tåle kemoterapi og stråler, og 
vi ikke oplever så mange bivirkninger og senfølger. Det er 
vigtigt, at du samarbejder med en dygtig behandler, som 
kan følge dig i din sygdomsproces og kan hjælpe dig med 
skiftende symptomer.

Alle typer kræft er kulde- og mørkesygdomme. Carbo 
betula D10 er homøopatiseret birkekul, som tilflyder 
kroppen lys og varme og dermed besværliggør cancerens 
livsbetingelser. Midlet har en livgivende effekt; og mange 
kræftpatienter kan berette om en ”behagelig og velgøren-
de fornemmelse”, når de tager midlet. 

Viscum/Mesenchym organocomp. er drikkeampuller 
indeholdende homøopatiske præparater af mistelten, 
bindevæv og brissel. Mistelten (Viscum album) har været 
brugt i komplementær cancerbehandling i årtier, bin-

devæv virker styrkende og stimulerer genopbygning af 
sundt væv, mens udtræk af brissel virker stimulerende på 
immunforsvaret. En 3 mdrs. stødkur doseres således: 

• 1. æske: 1 drikkeampul daglig
•  2. æske: 1 drikkeampul hver anden dag
•  3. og 4. æske: 1 drikkeampul hver 3. dag

Et godt tillægsmiddel er Organum Triplex. Det indeholder 
homøopatisk udtræk af brissel, knoglemarv og milt. Det 
indeholder altså de vigtigste 3 spillere i immunforsvaret 
og virker stærkt immunstimulerende.
Det vil naturligvis være helt centralt at styrke de berørte 
organer direkte. Her vil Pulmo D6 styrke dannelse af 
sundt lungevæv.

Apis D12 er et meget anvendt middel. Honningbi (Apis 
mellifica) indeholder både magnesium og myresyre, 
som hhv. virker afbalancerende på syre-/basebalancen 
og dermed immunforsvaret og bringer lys og varme ind 
i kroppen. Desuden virker det dybt ind i inflammationer 
i kroppen og er derfor et vigtigt støttemiddel i cancerbe-
handlingen.

Arvæv kan dannes både som følge af sygdommen samt 
som følge efter operation og stråler. Vespa D12 blødgør 
arvæv og smidiggør bindevæv. Vespa D12 indeholder 
homøopatisk udtræk af Stor gedehams (Vespa crabro) – 
Danmarks største gedehams – et imponerende insekt! 
Stikket er ekstremt smertefuldt og vil være synligt i lang 
tid efter, da der dannes arvæv på stikstedet. Derfor er 
homøopatiseret Vespa crabro anvendeligt imod arvæv og 
inflammation. Heldigvis er Stor gedehams  fredelig. Den 
stikker kun, når den føler sig virkeligt presset. 

Stor gedehams (Vespa crabro) indgår i D6 i 
Vespa crabro comp.og Vespa D12, hvor den 

virker imod arvæv og inflammation.
Det er Danmarks største gedehams – et im-

ponerende insekt! Stikket er ekstremt smerte-
fuldt og vil være synligt i lang tid efter, da der 
dannes arvæv på stikstedet. Heldigvis er Stor 
gedehams  fredelig. Den stikker kun, når den 

føler sig virkeligt presset. 
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ANDRE LUNGESYGDOMME
I dette afsnit vil vi kort beskrive en række lungesygdom-
me, som alle kan karakteriseres ved, at de er gået dybt 
ind i organismen og giver akutte symptomer. 

For alle sygdommene gælder det, at de som udgang-
spunkt kræver lægebehandling; men at homøopati kan 
anvendes som støttende behandling. Det vil være tilråde-
ligt at samarbejde med en dygtig behandler, da det kan 
være svært at bevare overblikket over en behandling, når 
vi selv eller vores kære er syge.

Tuberkulose
Tuberkulose er en lungebetændelse, som skyldes tu-
berkelbakterien, Mycobacterium tuberculosis. Sygdom-
men udvikler sig snigende og bliver kronisk. Modsat de 
fleste andre lungebetændelser, som tager dage eller 
højst få uger, er tuberkulose en sygdom som udvikler sig 
over flere måneder.

Tuberkulose er blevet en sjælden sygdom i Danmark, 
men sygdommen er meget almindelig i verdens fattigste 
lande, hvor mange stadig dør af sygdommen. 
Tuberkulose kan starte som en almindelig lungebetæn-
delse, men som regel er forløbet snigende, og infek-
tionen bliver kronisk og mere alvorlig. 
Den kroniske infektion kan ledsages af:

•  Vægttab
•  Svedeture
•  Opspyt fra lungerne med blodigt slim

Disse symptomer skal altid undersøges af en læge, så 
der kan stilles en korrekt diagnose; og behandling af 
tuberkulose er naturligvis en lægeopgave; men vi kan 
støtte med homøopatiske midler. 

Pulmon, som er vores middel til lungebetændelse, vil 
her være meget anvendeligt. Det virker slimløsnende og 
angriber betændelsestilstande i lunger og bronkier. Hertil 
vil vi give Argentit comp. 10 dråber 3 gange om dagen 
samt 50 dråber i et glas vand til natten. Du vil opleve, at 
du kommer til at svede; og det er et tegn på, at immun-
forsvaret arbejder. Desuden vil vi støtte immunforsvar og 
lunger med Ferrum phos. D12 og støtte lungevævet med 
Pulmo D6. En dyb lungeinfektion som tuberkulose vil 
efterlade arvæv i lungerne, så her vil vi give Vespa D12, 
som blødgør arvæv og virker inflammationsdæmpende.

Cystisk fibrose
Cystisk fibrose er en arvelig sygdom, som påvirker mange 
af kroppens organer udover lungerne. I Danmark er der 
omkring 200 børn og 300 voksne med cystisk fibrose. 
Der fødes i gennemsnit et til to børn med cystisk fibrose 
om måneden. Ca. 150.000 danskere er raske bærere af 
cystisk fibrose-genet, men det er de færreste, som ved 
det, før de selv får et barn med sygdommen. Den mo- 
derne medicin har bevirket, at levealderen for mennesker 
med cystisk fibrose er forlænget betydeligt. 
Sygdommens kendetegn er:

•  Sejt slim i lunger og mave-/tarmsystem
•  Hoste og gentagne lungeinfektioner
•  Dårlig fordøjelse med unormal afføring
•  Højt saltindhold i sveden 

På grund af det seje slim er lungerne modtagelige for 
bakterier, som over tid ødelægger lungefunktionen.

Behandlingen af cystisk fibrose er naturligvis en lægeop-
gave, men vi kan støtte med homøopatiske midler. Her 
vil vi vælge BroronBørn for dens slimløsnende virkning 
og supplere med Ipecacuanha comp., som gør den seje 

slim mere tynd og lettere at hoste op og desuden hjælp-
er, når barnet får brækfornemmelser af at hoste slim op. 
Pulmon og Argentit comp. vil vi anvende ved lungeinfek-
tion. Arvæv i lungerne forebygger vi med Vespa D12. Vi 
vil støtte fordøjelsen med Cichorium comp., som harmo-
niserer lever og galde. Cystisk fibrose er desuden kende-
tegnet ved, at der ikke dannes nok fordøjelsesenzymer; 
og her kan vi støtte med Pancreas D12, som indeholder 
homøopatiseret udtræk af bugspytkirtel. Bugspytkirtlen 
danner, foruden insulin og glucagon, som hjælper med 

optagelse og udnyttelse af glucose, også mange fordø-
jelsesenzymer. Cuprum sulf. D6 virker krampeløsnende 
og opbyggende via sin styrkende effekt på nyresystemet, 
bugspytkirtlen og fordøjelsessystemet. Den vil være et 
oplagt valg til at afhjælpe slimdannelsen i tarmene og 
forbedre næringsstofoptagelsen og fordøjelsen generelt.
Herudover vil en 3 måneders kur med JernVital H gavne 
ikke kun næringsstofoptagelsen fra mave og tarm, men 
også immunforsvaret og iltningen af blodet. Slutteligt vil 
vi styrke saltbalancen med Natrium chlor. D12. 

Carbo betula D10 er homøopatiseret 
birkekul, som tilflyder kroppen lys og 
varme.
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Lungeemfysem
Emfysem kaldes også for “store lunger”. Har du em-
fysem, kan du ikke tømme dine lunger fuldstændigt 
for luft, fordi dine lungers elastiske fibre er ødelagte. 
Brystkassen udvider sig gradvist for at kompensere for 
de ødelagte fibre og for at genskabe det elastiske træk i 
bronkiegrenene, så de ikke klapper sammen.

Som regel starter patienter med emfysem med at blive 
forpustede. Nogle bliver endda forpustede under hvile 
eller ved små bevægelser. 

Senere bliver symptomerne mere alvorlige:

•  Svært at trække vejret
•  Hiven efter vejret selv uden fysisk bevægelse

Hoste og slim er til gengæld sjældent ved emfysem.

Ved emfysem er lungevævet blevet beskadiget. De elas-
tiske fibre, som afstiver bronkiesystemet i den raske 
lunge, er ødelagt; og der sker en nedbrydning af væg-
gene i de små lungeblærer, alveolerne. Den overflade, 
som lungen har til rådighed til at blande ilt med blodet, 
bliver mindre. Det sker, fordi de mindste alveoler vokser 
sammen til større enheder. Når de elastiske fibre forsvin-
der, kan de små bronkier nemmere klappe sammen og 
lukke af under vejrtrækningen.

Vi kan støtte lægens behandling af lungeemfysem med 
flg. midler: JernVital H vil stimulere iltningen af blodet og 
give fornyede kræfter. Midlet tages i 3 måneder, hvorefter 
vi kan gå over til at anvende Cuprum ars. D12 og Ferrum 
ars. D12 i en måned. Dette skift vil gennemvarme og give 
liv og energi til kroppen. Calcium fluor. D12 smidiggør 
de elsastiske fibre i bronkierne og Vespa D12 modvirker 
inflammation og stivhed pga. arvævsdannelser. Cuprum 
aceticum D12 virker afslappende på de forkrampede 
bronkier. Sineron styrker slimhinderne i luftveje, angriber 
betændelser og bevirker en smidiggørelse af lungevævet.  
Taget over længere tid har Sineron en gavnlig virkning på 
lungeemfysem. Organmidlerne Pulmo D6 og Bronchi D6 
støtter dannelsen af sundt hhv. lunge- og bronkievæv. Se 
dosering s. 5.

Sarkoidose
Der findes ikke noget dansk navn for sygdommen sar-
koidose. Det er en sygdom, der kan angribe mange 
organer i kroppen. 90 % af patienter med sarkoidose er 
ramt på lungerne, men der kan også være symptomer fra 
hud, lever, nyrer, øjne, nerver eller hjerte. 

Sygdommen gør, at man udvikler granulomer, som er 
små knuder, der kan opstå i alle kroppens organer. De 
kommer dog oftest i lungerne og i de lymfekirtler i bryst-
kassen, der ligger imellem lungerne. Granulomerne fører 
til en kronisk inflammationstilstand, der hvor de opstår. 
Sarkoidose er ikke en ondartet sygdom; og den kan i 
heldige tilfælde brænde ud af sig selv.

Symptomerne på sarkoidose er meget forskellige og af-
hænger af, hvilke organer der er blevet angrebet. En stor 
del af dem, som rammes af sygdommen, får aldrig symp-
tomer på den; og her opdages sygdommen rent tilfældigt 
ifm. en anden lægeundersøgelse. 

En tredjedel af patienterne har symptomer som: 

• Feber
• Træthed
• Vægttab

Det er symptomer, som altid skal undersøges af en læge, 
hvis de står på i længere tid uden forklarlig grund.

Homøopatisk kan vi støtte mennesker med sarkoidose 
med JernVital H, som giver energi og livskræfter. Den 
konstante inflammation kan vi behandle med Argentit 
comp., som virker betændelses- og inflammations-
dæmpende og styrker immunforsvaret. Midlet kan tages 
over længere perioder uden problemer, hvilket passer 
fint til en langvarig/kronisk sygdom som Sarkoidose. 
Vespa crabro comp. indeholder homøopatisk udtræk 
af Stor gedehams, som virker blødgørende på arvæv, 
samt homøopatisk grafit, som modvirker aflejring af 
fedtknuder. Den konstante inflammation tyder på, at 
immunforsvaret er på overarbejde; og det kan minde om 
en autoimmun reaktion. Homøopatisk kan vi regulere 

immunforsvaret med Organum triplex, som indeholder homøopatisk udtræk af knoglemarv, brissel og milt, som alle 
spiller en central rolle i dannelse og modning af de hvide blodlegemer.



Naturlig hjælp til lungerne

3534

Blodprop
Blodprop i lungerne er i sagens natur meget alvorligt; og 
lægerne har respekt for tilstanden, da symptomerne kan 
være udefinerbare – især hos ældre mennesker, som blot 
kan virke lidt svimle og utilpasse.

Blodprop kan opstå i benene efter længere tids sengeleje 
eller efter en operation. Blodproppen kan løsne sig og 
flyde med blodet op igennem den store vene op til hjer-
tet, hvor den pumpes videre til lungerne. Da blodkarrene 
på den rute bliver smallere og smallere, vil blodproppen 
til sidst sætte sig fast et sted i lungerne.

Symptomer på blodprop i lungerne er:

•  Pludselig og uforklarlig forpustelse. Ofte har man 
ikke nogen smerter

•  Pludselige, skarpe brystsmerter, der starter eller 
bliver forværret, når man trækker vejret dybt eller 
hoster. Ofte er man forpustet samtidig

•  Svimmelhed og besvimelse
•  Hoste og eventuelt opspyt med blodpletter
•  Hurtig puls og eventuelt lavt blodtryk
•  Angstfølelse og svedeture

Små blodpropper i lungen behøver ikke give symptomer. 
Større propper giver kraftigere åndedrætsbesvær eller 
åndenød, besvimelse, hoste og brystsmerter, der bliver 
værre, når man trækker vejret.
Der er naturligvis ingen tvivl om, at man omgående skal 
tilkalde lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer.

Homøopatisk kan vi støtte behandlingen – og ikke 
mindst efterbehandlingen – af blodprop i lungerne med 
flere midler: Lungevævet bliver beskadiget af iltmanglen, 
som følger af, at blodproppen har afskåret blodforsynin-
gen til vævet. Arnica D6 virker helende på al beskadiget 
væv, så den vil være et oplagt valg. 

Hvis du desuden har et svækket hjerte kan du vælge at 
tage midlet Cor/Arnica organocomp., som virker genop-
byggende efter og forebyggende for hjerteinfarkt. Det 
indeholder foruden Arnica også homøopatisk udtræk 
af hjerte, som genopbygger sundt hjertevæv samt 
homøopatiseret guld, som virker styrkende på hjerte og 
kredsløb. Slutteligt er midlet belyst med gult lys, som 
iflg. den homøopatiske farveterapi aktiverer guldet i 
præparatet og desuden styrker Jeg’et. Pulmo D6 vil støtte 
dannelsen af nyt sundt lungevæv og Vespa crabro comp. 
vil blødgøre arvæv, som er opstået som følge af blod-
proppen. Plumbum comp. modvirker åreforkalkning og 
opløser aflejringer i kredsløbet. 

Kur mod forkalkning
Vi anbefaler alle over 50 år at tage en (eller evt. to, hvis 
man er arveligt disponeret) årlig forebyggende kur med 
Plumbum comp. Du tager 10 dråber 3 gange daglig i en 
måneds tid (til flasken er tom). Plumbum comp. kan give 
træthed – det er en helt normal reaktion på midlet. Bliver 
trætheden for udtalt, stopper du midlertidigt med midlet 
og tager i stedet Argentum nitricum D6 som modvægt i 
14 dage. Det virker styrkende og giver appetit og energi. 
Efter de 14 dage fortsætter du med Plumbum comp. til 
flasken er tom.

Lungefibrose
Ved lungefibrose omdannes lungevævet gradvist til 
arvæv. Det kan ske efter lang tids indånding af støv af 
enhver art, luftforurening, asbest, strålebehandling, 
sarkoidose, inhalationsmedicin og mange andre ting. 
Ret ofte kan man ikke konstatere en direkte årsag til, at 
personen har udviklet lungefibrose – og så kaldes det 
idiopatisk lungefibrose.

Uanset årsagen vil vi homøopatisk støtte lægens be-
handling med Vespa crabro comp., som blødgør arvæv. 
Ved en tilstand så dybt manifesteret i kroppen, kan det 
betale sig at skifte mellem flere lignende midler, så Ves-
pa crabro comp. kan vi med fordel kombinere med Vespa 
D12, som virker blødgørende og dæmper inflammation 
i lungevævet. Vi giver Vespa crabro comp. i 3 måneder 
efterfulgt af Vespa D12 i 1 måned og så forfra igen. Det 
giver en god dynamik i kroppen.

Tilsvarende vil vi give JernVital H til støtte for iltningen, 
syre/basebalancen og immunforsvaret i 3 måneder efter-

fulgt af Ferrum ars. D12 og Cuprum ars. D12 i en måned, 
som tilsammen giver varme og energi til lun-

gevævet og hele kroppen. Denne vekselvirkning 
mellem midlerne vil have en vitaliserende 

effekt.
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LUNGERNES FORBINDELSE TIL SJÆL OG LEGEME
Mennesker har altid følt, at der var noget ”magisk” ved 
åndedraget. Vi har haft på fornemmelsen, at ”livsånden” 
var noget overnaturligt.

”Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste 
livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende 

væsen.” 
   1. Mosebog, kapitel 2. vers 7

Åndedrættet starter ved fødslen. I antroposofisk tale går 
åndedrættet under jorddannelsesprocessen; og det er 
netop DET, det første åndedrag gør: Det gør os til jordfød-
te mennesker. Det transformerer os fra ånds-væsen til 
menneske med et indre ånds-væsen eller ”Jeg”. 

I Tyskland kalder man først et barn ”erdegeboren” (jord-
født), når den første vejrtrækning har fundet sted, og lun-

gerne er klappet ud. Fødselshjælperen, jordemoderen, 
har netop sit navn, fordi hun skal sørge for, at barnet 
bliver jord-født. 

”For det første er lungerne organer for åndingspro-
cessen. Men så underligt det end lyder, så er disse 
organer for åndingsprocessen kun af ydre karakter. 
Lungen er et organ, som i det indre, dybt i det indre, 

regulerer jorddannelsesprocessen” 
Rudolf Steiner 

Lungerne er medansvarlige for at det fysiske menneske 
inkarnerer, og efter fødslen har de fortsat den opgave, at 
sørge for at mennesket inkarnerer mere og mere fysisk 
her på jorden. Sideløbende med denne fysiske opgave 
sker der noget ikke-fysisk: Lungerne tiltrækker kosmiske 
kræfter til mennesket via vejrtrækningen.

Efterhånden som naturvidenskaben fandt forklaring-
erne på livets store spørgsmål, glemte vi de åndelige, 
”magiske” sammenhænge på jorden og i vores kroppe. 
Så i dag bliver vi hver gang lige overraskede, når vi 
hører om åndedrætsøvelser, -terapier og -behandlings-
former, som giver langt større og mere forunderlige 
resultater, end vi skulle tro. Hvordan relativt simple 
vejrtrækningsøvelser kan give ro, regulere mange fysis-
ke processer og endda give os et ”rush”. Læs om vejr-
trækningsøvelser på side 38.

De behandlere, som arbejder med metasundhed, arbej-
der ud fra en tilsvarende gammel viden: At vores krop og 
alle vores organer arbejder sammen med følelseslivet og 
hver især kan indeholde en bestemt række følelser. Lun-
gerne er således sorgens bolig; og når kropsterapeuter 
arbejder med lungerne, er de altid klar over, at der kan 
dukke gammel gemt og måske ”glemt” sorg op, som skal 
bearbejdes; og det skal patienterne naturligvis forbere-
des på.

Homøopatisk medicin kan tilsvarende åbne for fastlåste 
følelser. Det er en ikke altid behagelig, men absolut 
forløsende ”bivirkning” ved enhver vellykket behandling. 
Først når det fastlåste er forløst, kan reel heling træde ind 
– vi kan drage et lettelsens suk. 

Vi skal dog altid huske at være opmærksomme på, at der 
kan komme følelsesmæssige reaktioner. Ellers kan det 
måske føles for overvældende. 
BroronVoksen løsner ikke kun dybtliggende og fastsid-
dende slim og lindrer kronisk bronkitis – det kan også 
løsne op for gamle sorger. Vær derfor altid opmærksom 
på at starte i lavere dosering, hvis du har på fornem-
melsen, at der kunne ligge noget gemt. 
Tilsvarende er homøopatisk kobberacetat, som bl.a. find-
es i Cuprum aceticum comp. et fremragende middel til 
astma, hvor det varmer nyre-/binyresystemet og afslap-
per bronkierne; men det kan også løsne op for gamle 
chok, traumer og sorg. Gå derfor forsigtig til værks i start-
en, så oplevelsen ikke bliver for overvældende.

”En virkelig lægekunst kan kun bestå, hvis den bygger på en erkendelse af 
mennesket som både krop, sjæl og ånd” 

   Rudolf Steiner 
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PRAKTISKE RÅD

Vejrtrækningsøvelser
Det er utroligt let at træne sin vejrtrækning og få store 
resultater med små midler. Hvis blot vi skænker vores 
lunger og åndedrag noget opmærksomhed, kan vi 
styrke vores helbred og velbefindende – endda uden 
at det tager lang tid eller koster penge. Vi er selv vores 
eget træningsredskab!
 
Disse to nemme øvelser kan udføres næsten alle steder, 
når vi har behov for det:

”Vand”:
Balancerende åndedrætsøvelse.
Kan udføres så ofte du vil og er altid sikker. ”Man kan 
altid drikke vand”: 

1. Inhalér til tælling 1-2-3-4
2. Exhalér til tælling 4-3-2-1

Gentag så mange gange, du har behov for.

”Whiskey”:
Denne øvelse bringer kroppen ned i parasympatikus og 
dybere afslapning.
Må kun udføres siddende eller mens du ligger. ALDRIG 
mens du kører!

1. Inhalér til tælling 1-2-3-4
2. Hold ikke
3. Exhalér til tælling 8-7-6-5-4-3-2-1
4. Hold ikke

Gentag så mange gange, du har behov for.

Disse to åndedrætsøvelser anbefales af Birger Hanzen, 
Danmarks førende Wim Hoff Instruktør 
Læs mere her: https://birgerhanzen.live/ 
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Varme
Ved alle lungelidelser virker det velgørende at blive 
gennemvarmet. Dels i brystområdet og dels over 
nyrerne, som støtter lungeområdet. Her kommer et par 
gode råd til, hvordan du kan skabe varme i kroppen.

Vekselfodbad
Et af de enkleste og mest virksomme råd, der kan give 
varme i kroppen og stimulere menneskets egen varme- 
produktion, er vekselfodbade: 

Til vekselfodbade skal der bruges: 
1. To spande, som fødderne kan komme ned i, og 

hvor vandet kan nå op til midt på underbenene. 
2. Helst et termometer og et stopur. 
3. En kedel med kogende vand. 
4. Badehåndklæder. 
5. Et veludluftet og varmt rum. 
6. Evt. salviete 

Sådan tilbereder du vekselfodbadet: 
Hæld ca. 380C. varmt vand i den første spand – heri kan 
du tilsætte f.eks. 1 liter salvie-te. Hæld koldt vand i den 
anden spand. Husk, det er vigtigt, at vandet i begge 
spande kan nå op til midt på underbenene. Det er altså 
ikke kun fødderne, der skal i vandet. Hav en kedel med 
kogende vand stående ved siden af spandene, inden du 
går i gang med badet. Kontrollér med termometer eller 
albuerne, om det varme vand har en passende tempera-
tur. 

Sådan tager du vekselfodbadet: 
Start med at sætte benene i spanden med det varme 
vand i ca. 4 min. Sæt dernæst fødderne over i det kolde 
vand i ca. 15 sek. Mens fødderne er i det kolde vand, 
kan man gøre det varme vand yderligere varmt ved at 
hælde kogende vand i spanden. Sørg for at røre lidt 
rundt i vandet, så varmen fordeles (ikke over 410C). Tag 
dernæst fødderne over i det varme vand i 4 min. Slut af 
med 15 sek. i det kolde vand. 

Afslutning: 
Stryg vandet af fødderne med håndfladerne – kun 
fodsålerne tørres helt. Vikkel så fødderne og anklerne 
stramt ind i hver sit badehåndklæde. Når man vikler 
stramt, opstår der et tryk på huden, som virker bero- 
ligende på nervesystemet. Hvil dig herefter i 15 min. 
og tænk på noget behageligt og forsøg at glemme alle 
problemer og stress. Læg mobilen fra dig. 

Vekselfodbadet gennemføres 2-3 gange om ugen. Det 
kan være en god idé, at det er en anden person, som 
giver dig badet. Det er en god måde at give og modtage 
omsorg på. 

NB - Vær forsigtig med vekselfodbade, hvis du lider 
af åreknuder, åre- eller nervebetændelse eller andre 
akutte betændelser i benene. Vær opmærksom på, at 
du kan blive svimmel, når du rejser dig fra badet! 

Man skal lige overvinde sig selv for at komme i gang 
med badene, men gør man det, opdager man snart, 
hvor behageligt og effektivt (og let) det er at gennem-
føre. Man får en dejlig behagelig varme i kroppen længe 
efter.

Vinterbadning 
Vinterbadning er at tage vekselfodbadet udenfor og 
op på et noget højere niveau! I vekselfodbadet bruger 
vi netop det kolde vand til at starte en varmereaktion, 
som støttes af det varme vand. Ifm. vinterbadning bliver 
hele kroppen nedkølet på én gang, hvilket udløser en 
hurtig kredsløbsreaktion, som danner varme og udløser 
endorfiner. Man kan blive afhængig af at vinterbade!
Det siger sig selv, at man ikke hovedløst skal kaste sig 
ud i de kolde bølger. Er du hjerte- eller lungepatient, 
skal du være velbehandlet og tale med din læge, inden 
du går i gang. Dernæst skal du finde en vinterbadning-
sklub el.lign., hvor der er en instruktør, som hjælper 
dig med at kontrollere din vejrtrækning, så du bedre 
kan styre din krops reaktioner i mødet med det kolde 
vand; og hvor du kan bade sammen med andre. Du må 
ALDRIG vinterbade alene!

Urteteer
Kamillete er nok den kendteste af alle urteteer; og 
den fortjener til fulde sin berømmelse: Kamille virker 
beroligende, afslappende, varmende og let antiseptisk. 
Kamilleblomster fås både i løs vægt og i tebreve. Vælg 
et mærke, hvor du er sikker på kvaliteten og renheden. 
Flere mærker er desværre ”forurenet” med – i bedste 
fald – virkningsløst ’ukrudt’.

Salvie-te har en god virkning på astma og lignende 
lungeproblematikker. Har du ikke selv urten i din have, 
kan du købe salvie i løs vægt i helsekostforretningen. 
Sådan gør du: 1 spiseskefuld urter til en kop vand gives 
et kort opkog og trækker i 10 minutter. 

Timian har en velgørende virkning på åndedrætssymp-
tomer og en antiseptisk effekt pga. dens naturlige 
indhold af thymol, som har vist sig virksomt ved en lang 
række infektions- og åndedrætssygdomme. Tilbered 
teen som beskrevet ovenfor under Salvie. Du kan med 
fordel blande de to urter til en aromatisk ”lunge-te”.

Tilsæt gerne honning til teerne. Det har en lindrende 
effekt på hoste.

Varme omslag
Varme pakninger på huden over nyrerne virker ofte 
gavnligt ved astma. Man kan f.eks. bruge et afkog af 
padderokke: 2 skefulde padderokke tilsættes ca. 1 liter 
vand og koges i 15 minutter. Et viskestykke vrides op i 
det varme afkog og lægges på huden over nyrerne (lige 
over lænden). Læg oven på det våde viskestykke et tørt 
håndklæde, som kan dække viskestykket, og læg evt. 
øverst en varmedunk. Lig med omslaget ca. 10 minut-
ter. Alternativt kan man nøjes med bare at lægge sig på 
en varmedunk med tilpas temperatur, så der kommer 
varme til nyrerne. 
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OVERSIGT OVER LUNGEMIDLER

Bronchi D6/D12/D30
• D6 styrker og beliver bronkierne
• D12 afbalancerer bronkiefunktionen; 
• D30 dæmper inflammation og overaktivitet i 

bronkierne
BroronBørn

• Akut hoste med slim hos børn og voksne
BroronVoksen

• Kronisk bronkitis / KOL hos voksne
Bryonia comp.

• Virker slimløsnende og formdannende på 
lungerne

Bryonia D6
• Hoste med fastsiddende slim
• Virker via leveren nærende, slimløsnende og 

inflammationshæmmende på slimhinder
Carbo betula D10

• Lungebetændelse
• Støttemiddel til dybere betændelsestilstande, 

hvor patienten har behov for at få stimuleret sin 
varmeorganisation

Causticum D12
• Tør hoste
• Forbedrer kroppens nervefunktioner via 

kalkstofskiftet. Afslapper bronkierne
Cepa D12

• Hoste med ømhed i halsen
• Indeholder kalium og svovl, som stimulerer 

leverens arbejde, sætter bevægelse i 
livskræfterne og opbygger slimhinderne

Cinnabaris D12
• Kronisk og subakut bronkitis
• Sætter bevægelse i fastsiddende betændelser 

og befordrer slimløsning fra hals og bronkier

Cuprum aceticum comp.
• #1 astmamiddel til voksne

Cuprum aceticum D12
• Hoste og kighoste
• Krampeløsnende på bronkier
• Virker via nyrer/binyrer krampeløsnende, 

varmende og belivende på vejrtrækningen
Drosera comp.

• Tør hoste, 
• Kighoste – især tør hoste
• #1 astmamiddel til børn

Exuda comp.
• Hoste med megen slim hos LIVSKRAFTIGE typer

Ferrum phos. D12
• Lungebetændelse
• Virker ind i det rytmiske system – kredsløb 

lunger og hjerte.
Ipecacuanha comp.

• Kraftig hoste med sejt slim
• Akut bronkitis hos børn og voksne
• Tilbagevendende bronkitis hos børn

Ipecacuanha D6
• Hoste med sejt slim og opkastfornemmelse
• Stimulerer det parasympatiske nervesystem bl.a. 

i luftvejene og dets slimhinder
JernVital H

• Forbedrer iltoptagelsen i lungevævet
Kalium bichrom D12

• Hoste med gul/grøn slim fra bronkierne
• Bringer væske og næring til slimhinderne og gør 

dem i stand til at rense sig selv

Kalium carb. comp.
• Kraftige pludselige hosteanfald – specielt efter 

infektioner, som kroppen ikke kan gøre færdige
• ”Krillerhoste”

Kalium carb. D12
• Kraftige hosteanfald
• Styrker livskræfterne, så immunsystemet kan 

bekæmpe infektioner
Kalium jod. D6

• Lungelidelser med fastsiddende slim
• Løsner kronisk sygdom i lunger og lymfesystem, 

da det udrenser affaldsstoffer, som forårsager 
kronisk inflammation

Kalium sulf. D12
• Bronkitis
• Kronisk hoste med gul/grøn grimt smagende 

slim (betændelsesstadie 3)
• Beliver livskræfterne stærkt og udrenser kraftigt 

over slimhinder. NB – førstegangsforværring!
Pulmo D6/D12/D30

• D6 styrker og beliver lungevævet 
• D12 afbalancerer lungefunktionen; 
• D30 dæmper inflammation og overaktivitet i 

lungevævet
Pulmon

• #1 middel til lungebetændelse til børn og voksne
Pulmo/Bryonia

• Irritationshoste  
• Luftrørskatar  
• Tør bronkitis 

Pulmo/Petasites
• Kraftig hoste, akut og kronisk

Pulmo/Salvia
• Hæshed og 
• strubebetændelse, bl.a. efter overanstrengelse. 

Også kaldet ”sanger-midlet”
• Indeholder strube (larynx). 

Pyrit D6
• Bronkitis med slim
• Jern/svovl-forbindelse, som styrker lunger og 

bronkier og virker slimløsnende
Rumex comp.

• Falsk strubehoste
• Kighoste – med slim dybt i lungerne
• OBS – stofskiftesygdom: Alternativ: Drosera 

comp.
Sineron

• Styrker slimhinderne i luftvejene
• Smidiggør kungevæv

Spongia D6
• Irritationshoste
• Falsk strubehoste
• Indeholder homøopatisk jod, som virker 

slimløsnende og hostestillende. OBS ved 
stofskiftelidelser.

Stannum met. D12
• Våd hoste
• Styrer og former kropsvæskerne og støtter 

kroppens opbyggende kræfter i bl.a. lungevæv.
Tabacum D12

• Astma 
• Virker opløsende på choktilstande, som kan vise 

sig som astma
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OVERSIGT - TØR HOSTE
Causticum D12

• Tør hoste
• Forbedrer kroppens nervefunktioner via 

kalkstofskiftet. Afslapper bronkierne
Cepa D12

• Hoste med ømhed i halsen
• Indeholder kalium og svovl, som stimulerer 

leverens arbejde, sætter bevægelse i 
livskræfterne og opbygger slimhinderne

Cuprum acet. D12
• Hoste og kighoste
• Krampeløsnende på bronkier
• Virker via nyrer/binyrer krampeløsnende, 

varmende og belivende på vejrtrækningen
Drosera comp.

• Tør hoste, 
• Kighoste – især tør hoste
• #1 astmamiddel til børn

Ferrum phos. D12
• Lungebetændelse
• Virker ind i det rytmiske system – kredsløb 

lunger og hjerte.
Kalium carb. comp.

• Kraftige pludselige hosteanfald – specielt efter 
infektioner, som kroppen ikke kan gøre færdige

• ”Krillerhoste”

Kalium carb. D12
• Kraftige hosteanfald
• Styrker livskræfterne, så immunsystemet kan 

bekæmpe infektioner
Pulmo/Bryonia

• Irritationshoste  
• Luftrørskatar  
• Tør bronkitis 

Pulmo/Petasites
• Kraftig hoste, akut og kronisk

Spongia D6
• Irritationshoste
• Falsk strubehoste
• Indeholder homøopatisk jod, som virker 

slimløsnende og hostestillende. OBS ved 
stofskiftelidelser.

Tabacum D12
• Astma 
• Virker opløsende på choktilstande, som kan vise 

sig som astma

OVERSIGT - LØS HOSTE
BroronBørn

• Akut hoste med slim hos børn og voksne
Bryonia comp.

• Virker slimløsnende og formdannende på 
lungerne

Bryonia D6
• Hoste med fastsiddende slim
• Virker via leveren nærende, slimløsnende og 

inflammationshæmmende på slimhinder
Cepa D12

• Hoste med ømhed i halsen
• Indeholder kalium og svovl, som stimulerer 

leverens arbejde, sætter bevægelse i 
livskræfterne og opbygger slimhinderne

Cinnabaris D12
• Kronisk og subakut bronkitis
• Sætter bevægelse i fastsiddende betændelser 

og befordrer slimløsning fra hals og bronkier
Exuda comp.

• Hoste med megen slim hos LIVSKRAFTIGE typer
Ferrum phos. D12

• Lungebetændelse
• Virker ind i det rytmiske system – kredsløb 

lunger og hjerte.
Ipecacuanha comp.

• Kraftig hoste med sejt slim
• Akut bronkitis hos børn og voksne
• Tilbagevendende bronkitis hos børn

Ipecacuanha D6
• Hoste med sejt slim og opkastfornemmelse
• Stimulerer det parasympatiske nervesystem bl.a. 

i luftvejene og dets slimhinder
Kalium bichrom D12

• Hoste med gul/grøn slim fra bronkierne
• Bringer væske og næring til slimhinderne og gør 

dem i stand til at rense sig selv
Kalium carb. comp.

• Kraftige pludselige hosteanfald – specielt efter 
infektioner, som kroppen ikke kan gøre færdige

• ”Krillerhoste”

Kalium carb. D12
• Kraftige hosteanfald
• Styrker livskræfterne, så immunsystemet kan 

bekæmpe infektioner
Kalium jod. D6

• Lungelidelser med fastsiddende slim
• Løsner kronisk sygdom i lunger og lymfesystem, 

da det udrenser affaldsstoffer, som forårsager 
kronisk inflammation

Kalium sulf. D12
• Bronkitis
• Kronisk hoste med gul/grøn grimt smagende 

slim (betændelsesstadie 3)
• Beliver livskræfterne stærkt og udrenser kraftigt 

over slimhinder. (NB – førstegangsforværring! 
Start forsigtigt ud og dosér gradvist op.)

Pulmo/Petasites
• Kraftig hoste, akut og kronisk

Pyrit D6/D12
• Bronkitis med slim
• Jern/svovl-forbindelse, som styrker lunger og 

bronkier og virker slimløsnende
Rumex comp.

• Falsk strubehoste
• Kighoste – med slim dybt i lungerne
• OBS – stofskiftesygdom: Alternativ: Drosera 

comp.
Spongia D6

• Irritationshoste
• Falsk strubehoste
• Indeholder homøopatisk jod, som virker 

slimløsnende og hostestillende. OBS ved 
stofskiftelidelser.

Stannum met. D12
• Våd hoste
• Styrer og former kropsvæskerne og støtter 

kroppens opbyggende kræfter i bl.a. lungevæv.
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Naturlig hjælp til 

tandlægeskræk, paradentose 

og opheling efter tandindgreb

• 
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r o
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handling med homøopati fra Foreningen Al m
a •

Find Almas 
hæfter og foldere 

i udvalgte helsekostbutikker, 
apoteker, materialister, web-

shops og hos behandlere.

Naturlig hjælp til lungerne

46 47

Få mere at vide på www.alma-info.com 
Dette informationsmateriale er udgivet af Foreningen Alma, som har til formål at 
oplyse om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst. Alma udgiver 
en række bøger, hæfter og foldere om behandling med homøopati.

Hæfter og foldere kan downloades på www.alma-info.com, hvor du også kan 
bestille dem til dig selv, din klinik eller butik. På hjemmesiden finder du også 
bøger, kurser og artikler om homøopati og antroposofisk lægekunst. 

Foreningen Alma
Hagemannsvej 11
8600 Silkeborg

Hvor kan jeg købe homøopatiske lægemidler?
De homøopatiske lægemidler, som er nævnt i dette hæfte, kan købes i udvalgte 
helsekostbutikker og webshops samt hos nogle behandlere. 

Find nærmeste butik eller behandler på: 
www.allergica.dk

Allergica A/S
Hagemannsvej 11
8600 Silkeborg

De homøopatiske lægemidler fra Allergica, som er nævnt i dette hæfte, fremstil-
les under farmaceutisk kontrol af de danske sundhedsmyndigheder.
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Åndedrættet og lungesystemet er 
universelt helbredende.

Hvor lungerne er stærke, hersker der 
generel sundhed.

Peer Bach Boesen, maj 2021

Foreningen Alma • Hagemannsvej 11 • 8600 Silkeborg • www.alma-info.com • Tlf: 86 81 92 77 • e-mail: alma@alma-info.com

KLS PurePrint er et af verdens to 
eneste trykkerier, der kan dokumen-
tere 100 % biologisk nedbrydelighed 
i alle materialer og processer, som 
samtidig er CO₂ neutrale.
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