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KÆRE LÆSER
Med stigende alder kan der optræde forskellige ubalancer som søvnbesvær, 
ledproblemer, for døjelses vanske ligheder, begyndende svækkelser af lever, 
hjerte, nyrer og lunger; og i takt med dette følger ofte et større medicinforbrug - 
nogle gange med bivirkninger til følge. 

Vi skal dog huske, at alderen ikke kun medfører gebrækkeligheder – den giver 
os også mulighed for visdom, ro og refleksion.

Inddeler vi livet i syvårsperioder, kommer fra ca. 52-årsalderen tiden for ind-
sigt. Efter at have levet et liv så længe, begynder vi at se livscyklussen passere 
revy. Vi ser mønstrene, og bliver ikke så oprørte over tilfældige situationer 
mere. Vi ved, det er sket før, og det vil ske igen. Det leder os ofte til i livet at 
stille spørgsmål, og til at søge tilfredsstillende svar. Når vi har fundet disse 
svar, er vi i ro med os selv, og bliver derved en stor støtte for vores omgivelser. 

I dette hæfte fortæller vi om mulighederne for at forebygge og behandle de 
mest almindelige aldersbetingede ubalancer og sygdomme. Med homøopati er 
det muligt at behandle mildt og virksomt på både krop og sjæl. 

Er du i tvivl om symptomer og diagnose, eller oplever du, at de homøopatiske 
lægemidler ikke hjælper dig til en bedring hurtigt nok, bør du altid kontakte 
behandler eller læge.

Juni 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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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.

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): 5 dråber pr. leveår i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over ½ time, eller 
1 dråbe pr. leveår hver ½ time dagen 
igennem, indtil mærkbar forandring ind-
træder. Herefter følges 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.
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SYGDOMME I DEN MODNE KROP
Motion, sund kost, stresshåndtering, og et godt psykisk 
liv er vigtige forebyggende og helbredende tiltag. I dette 
hæfte vil vi dog koncentrere os om den homøopatiske 
behandling. 
Inden du går i gang med homøopati, er det vigtigt at 
få stillet en diagnose, da det tit er svært at tolke sine 
egne symptomer. Dette hæfte kan hjælpe med at give 
et fingerpej. Søg hjælp hos en dygtig behandler eller 
specialuddannet læge, hvis du vil gå mere i detaljer 
eller dine symptomer ikke bedres efter en måneds selv-
behandling.

Livsstilssygdomme
Mange af de lidelser, man støder på, er livsstilssyg-
domme  - altså sygdomme,  der følger den almindelige 
livsstil f.eks. urinsur gigt, forsuring i muskler og binde-
væv, ophobning af affaldsstoffer og fordøjelses- 
ubalancer. Ændring af kroppens syre-/basebalance 
fører ubehandlet til sygdom. Man kan, ved at kende de 
specifikke symptomer, hurtigt rette pH ind og undgå 
forsuring af kroppen. 

Degenerative/
aldersbetingede sygdomme
Alderen sætter sine spor på kroppen. Uanset hvor godt 
man passer på den, vil der med tiden opstå lidelser, 
som skyldes, at kroppen bruges og slides.

Forebyggelse 
– pas på din lever og dine nyrer
Med homøopati er det muligt at styrke vores mest 
livsvigtige organer og funktioner – lever, nyrer, lunger, 
hjerte, hjerne, blodet, fordøjelse og immunsystemet. 
Det er også muligt at aflaste disse organer, hvis de ved-
varende bliver negativt påvirket af nødvendig kemisk 
medicin. Det er først og fremmest lever og nyrer, som 
belastes af kemisk medicin. Det er i det hele taget vig-
tigt at passe godt på lever og nyrer. Hvis lever og nyrer 
holdes sunde, aflastes hjerte og lunger.

Leveren 
Leveren kaldes også ”livskræfternes organ”. En sund 
lever fylder os med vitalitet og velbefindende og virker 
opbyggende på immunsystemet, blodet, fordøjelsen, 
blodrensningen og på udskillelsen af affaldsstoffer. 
Hvis man holder leveren sund og rask, er der større 
mulighed for at have det godt og undgå mere alvorlige 
sygdomme. Leveren er det organ i mennesket, som har 
den størs te regenerationskraft. 

Heparon indeholder bl.a. marietidsel og artiskok, som 
har en leveropbyggende og blodrensende virkning. 
Desuden stimulerer lægemidlet udrensningen gennem 
tarmen. Det kan være en god idé at tage dette levermid-
del 1-2 måneder om året for at sikre en stærk og velfun-

gerende lever. Midlet kan også tages efter indtagelse af, 
kemisk medicin. Heparon bør kun tages i intervaller på 
1-3 måneder. Hvis der er brug for en vedvarende styrkelse 
af leveren, bør man skifte mellem forskellige levermidler. 
Mælkebøtte-te eller mælkesyregæret mælkebøttesaft 
virker også leverstyrkende.
Et andet homøopatisk levermiddel er Cichorium comp. 
Cikorien stimulerer leverens blodrensende virkning 
og harmoniserer lever-galdefunktionen. Ofte hjælper 
Cichorium comp. med til, at udskillelsen via tarmen 
bliver bedre. Ligesom Heparon fjerner den nogle af de 
belastninger, kemisk medicin kan udøve på leveren.  
Cichorium comp. kan i modsætning til Heparon tages i en 
længere periode, og den smager ikke bittert.

Nyrer/binyrer 
Nyrer og binyrer reagerer på psykiske påvirkninger. Ved 
stress, uro og manglende søvn sker der en vis nedbryd-
ning af nyrer og binyrer. I modsætning til leveren har 
nyrerne meget sværere ved at regenerere. 

Med tiden bliver nyrer og binyrer slidte og en del celler 
holder op med at fungere. Det er dog ikke altid let at 
påvise i urinen, selvom op til 70% af nyrecellerne ikke 
fungerer. Flere får dog med alderen konstateret en nedsat 
nyrefunktion via en blodprøve. 
En del kemisk medicin virker stærkt belastende på nyrer 
og binyrer. 
Det er vigtigt at styrke immunsystemet, idet nogle men-
neskers nyrer kan reagere meget negativt på infektioner; 
først og fremmest affaldsprodukterne (toxiner) fra strep-
tokokker og stafylokokker. 

Ved infektioner eller kemiske belastninger af nyrerne 
kan man tage det homøopatiske middel Cantharon. 
Det støtter nyrefunktionen og opbygger nyrevævet. 
Cantharon er et homøopatisk middel, som er udvik-
let til blærebetændelse og nyrebækkenbetændelse. 
Cantharon kan tages over længere tid for at styrke 
nyrerne, blæren og slimhinderne. Man kan veksle med 
Cuprum ars. D12. Dette middel har en stærkt opbyggen-
de virkning på nyrecellerne og binyrerne og modvirker 
træthed.

Renoron stimulerer nyrevævet og nyrefunktionen, og 
styrker nyrernes blodrensende virkning. Renoron bør li-
gesom Heparon ikke tages over lange perioder, men kun 
i intervaller, f.eks. i forbindelse med en udrensningskur.

Et andet mildt, men dybtvirkende nyremiddel er Soli-
dago comp. Dette kan anvendes på samme måde som 
Renoron. Solidago comp. er et homøopatisk lægemiddel 
med en højere fortynding og må gerne indtages over 
længere tid.

Renes/Equisetum organocomp. er et homøopatisk mid-
del, som især anvendes til slidte nyrer og ved forhøjede 
nyretal.  Som ved leverbehandling er det en god ide at 
veksle mellem forskellige nyremidler. Gyldenris-te er 
nyrestyrkende te med en meget mild virkning.

NB: Hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion og 
får kemisk medicin, som lægen pga. dette giver dig i 
lavere dosis, skal du være særligt opmærksom: Hvis du 
forbedrer din lever- eller nyrefunktion med homøopati, 
skal dosis på din lægeordinerede medicin måske juste-
res. Vær derfor ekstra påpasselig med at gå til blodprø-
vekontrol, så lægen kan justere dosis korrekt.



Cichorie (Cichorium intybus) virker 
galderegulerende og indgår i D4 i Cichorium comp.
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FORDØJELSEN
En sund fordøjelse er helt central for vedvarende sund-
hed og velbefindende. En sund ernæring med passende 
mængder mad, regelmæssige måltider med tilstrække-
lig mængde fibre, motion og væskeindtag er en fo-
rudsætning for, at fordøjelsen fungerer optimalt. 
Her vil vi give nogle råd om, hvordan man kan hjælpe 
med homøopatisk medicin.

Forstoppelse
Med alderen kan der være en ten dens til, at produk-
tionen af fordøjelsessafterne aftager, og at muskula-
turen i tarmen bliver mere slap. Det kan let føre til en 
træghed i fordøjelsen med forstoppelse. Forstoppelsen 
kan resultere i oppustethed og kvalme.
Prøv først med Heparon 15 dråber 3 x dagligt. Hvis 
appetitten ikke er god, tages midlet før maden – hvis 
appetitten er god, tages midlet efter. Heparon stimul-
erer fordøjelsessafterne fra mavesækken, lever, galde 
og bugspytkirtel. Denne stimulation har som regel også 
en god virkning på tarmperistaltikken.

En anden mulighed er det homøopatiske levermiddel 
Cichorium comp. Det er først og fremmest et middel, 
som harmoniserer galdestrømmen. En harmonisk 
galdestrøm fremmer fordøjelsen og stimulerer tarmperi-
staltikken.

Hvis forstoppelsen skyldes, at psyken virker forkramp-
ende ind på fordøjelsessystemet, er Oxalis comp. et 
godt krampeløsnende middel.
Ved forstoppelse og diarré er det altid en god idé at sup-
plere med mælkesyrebakterier.

Svækket fordøjelse
Har man en svækket fordøjelse og svækket appetit, kan 
man have stor gavn af Heparon. Heparon indeholder 
bitterstoffer, som stimulerer appetitten og fremmer 
produktionen af fordøjelsessafter. Hvis man i perioder 
indtager dette middel - især før måltiderner - vil det 
være med til at stabilisere fordøjelsen, appetitten og 
livskræfterne.

Appetit 
Underernæring, som skyldes manglende appetit, er ikke 
ualmindeligt, når man kommer op i alderen. 
Det medfører, at kræfterne og vægten aftager. 
Uanset om underernæringen har sin årsag i fysisk 
sygdom, eller at man ikke orker at spise så meget mere, 
kan man bruge Heparon. Et andet middel er Cuprum ars. 
D12, som har en stærk appetitstimulerende virkning. 

Galdeanfald/-kramper
Hvis indtag af fed, røget og stærkt krydret mad begynder 
at give mave smerter, kramper, kvalme og en trang til 
at bukke sig forover og presse en hånd ind i højre side, 
hvor galdeblæren sidder, er det tegn på galdekramper. 
De kan være meget ubehagelige og smertefulde. Hvis 
man tillige får stærke smerter, bør man søge læge for 
at få konstateret, om der skulle være stendannelser. 
Er dette ikke tilfældet kan anfaldene forebygges ved at 
kosten omlægges. 
Galden reagerer også på psykiske påvirkninger, f.eks. 
vrede, irritation, stress, psykiske belastninger og 
ærgrelser – derfor ordsproget “at ærgre sig gul og grøn”, 
som jo netop er galdens farver. Galdeproblemer kan 

også skyldes, at man har svært ved at sige fra og sætte grænser.
Et velafprøvet og effektivt homøopatisk lægemiddel ved galdekramper og til at regulere dysfunktion af galden er 
Magnesium phos. D6. Det anbefales at tage midlet kurmæssigt over 1 måned. Hvis galdesmerterne fortsætter efter 
en kur med Magnesium phos. D6, bør man undersøges for galdesten igen.
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MAVESYRE, FOR MEGET
Brændende smerter i maven, sure opstød og hals-
brand kort tid efter indtag af mad er meget almindelige 
symptomer. Det gælder især ved madvarer som reager-
er surt i organisen, f.eks. kød, æg, kaffe, alkohol, slik 
samt stærkt krydret, saltet, stegt og fed mad. For rigelig 
madindtag og overvægt kan også være udløsende år-
sager til symptomerne. 

I fagsproget kalder man symptomerne for reflux. Mave-
syre kommer op i spiserøret og kan her udløse 
spiserørskatar. 

For meget mavesyre belaster maveslimhinden og kan 
være forårsaget af stress eller være arveligt betinget. 
Det kan også forværre et evt. mavesår. 

Mavesår kan skyldes en bakterie, Helicobactor pylori, 
i mavesækken. Rygning fordobler tendens til mavesår, 
og indtag af acetylsalicylsyre og smertestillende gigt-
medicin spiller også en væsentlig rolle for udvikling af 
mavesår.

Kostændring, i form af mere basisk kost og let fordø-
jelige madvarer samt indtag af homøopatiske læge- 
midler, kan ofte afhjælpe symptomerne. Hvis disse 
tiltag ikke hjælper, bør man opsøge en læge. 

Robinia comp.  er det primære middel til mavesyreprob-
lematikker. Det virker opbyggende på maveslimhinden, 
afbalancerende på mavesyreproduktionen og psykisk 
beroligende. 

JernVital H virker afbalancerende på syre-/basebalan-
cen i kroppen og dermed også på mavesyreproduk-
tionen. Desuden er den et vigtigt middel, som supple-

ment efter evt. blødende mavesår.
AstaXantip indeholder stor koncentration af havalgen 
Haematococcus Pluvialis, som indeholder det røde 
farvestof Astaxanthin. Astaxanthin er en stærk antioxi-
dant og provitamin-A. A-vitamin styrker slimhinder over-
alt i kroppen. Vejledende dosering: 1 kapsel dagligt, 
indtages om morgenen i forbindelse med et måltid.

Carbomin er et basepulver, som virker neutraliserende 
på syre og indtages om morgenen. 
Vejledende dosering: 1 tsk. Carbomin røres ud i et glas 
lunkent vand og drikkes 20 min., før morgenmåltidet 
indtages.

Vær opmærksom på at sympromerne på for meget 
mavesyre kan være de samme, som når man producerer 
for lidt mavesyre. Se næste side.

MAVESYRE, FOR LIDT
En ofte overset årsag til mavesymptomer er for lidt 
mavesyre. Symptomerne er meget identiske med for 
meget mavesyre. Det kan derfor være svært at skelne 
imellem de to ubalancer. 

Mavesyre har til formål at nedbryde uønskede bakterier 
samt proteiner og mineraler i fordøjelsen. Er der ikke 
syre nok, bliver mavens udtømningstid langsommere, 
og uønskede bakterier nedbrydes ikke. Den deraf 
følgende forrådnelse af ufordøjet mad kan resultere i 
talrige symptomer.  

Cuprum aceticum D6 stimulerer saltsyreproduktionen 
og er dermed en opbyggende faktor for den manglende 
mavesyre. 

For at stimulere fordøjelsesprocessen til at optage og 
omsætte næringsstofferne optimalt kan indtages Argen-
tum nitricum D6. 

Robinia comp. er det primære middel til mavesyreprob-
lematikker. Det virker opbyggende på maveslimhinden, 
afbalancerende på mavesyreproduktionen og psykisk 
beroligende. 

JernVital H virker afbalancerende på syre-/basebalan-
cen i kroppen og dermed også på mavesyreproduk-
tionen.

Heparon er et levermiddel, som styrker fordøjelsen og 
virker stimulerende på fordøjelsessafterne og galden.

AstaXantip indeholder stor koncentration af havalgen 
Haematococcus Pluvialis, som indeholder det røde 
farvestof Astaxanthin. Astaxanthin er en stærk antiox-
idant og provitamin-A. A-vitamin styrker slimhinderne 
overalt i kroppen. Vejledende dosering: 1 kapsel 
dagligt, indtages om morgenen i forbindelse med et 
måltid.

Alm. Robinie (Robinia Pseudoacacia). Ind-
går i Robinia comp. Virker opbyggende på 
slimhinderne i mave og tolvfingertarm.



Mælkebøtte (Taraxacum offi-
cinale) beliver væskerne som 
gennemstrømmer leveren og 
giver forårsenergi. Indgår i D4 i 
Taraxacum cum stanno.
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Forhøjede kolesteroltal
Kolesterol er livsnødvendigt for kroppen. Det er et vig-
tigt fedtstof for bl.a. nerver, hjerneceller og er byggesten 
til hormonerne. Det er leveren, som dagligt bearbejder 
og fornyer kroppens fedtstoffer, så de bliver af en højere 
biologisk kvalitet. På den måde reguleres kolesteroltal-
let, og indholdet af usunde fedtstoffer i kroppen sæn-
kes. Det er derfor vigtigt at støtte leverens arbejde. 

En hyppig årsag til medicinering er forhøjede koles-
teroltal. Man bør som patient være opmærksom på 
bivirkninger. Det kan være hukommelsesbesvær, 
muskelsmerter, smerter i led, rysten på hænderne, 
balanceproblemer, eksem og dårligere syn. 
Optræder et eller flere af nævnte symptomer umiddel-
bart eller efter nogle måneders indtagelse af koles-
terolsænkende medicin, bør man overveje at tale med 
sin læge om at stoppe indtagelsen eller skifte til en 
anden type medicin.

Heparon indeholder bl.a. artiskok, der styrker leverens 
fedtfordøjelse. Sammen med en sund kost kan Hep-
aron være med til, at kroppens fedtstoffer bliver sun-
de. Midlet tages i intervaller på ca. 3 måneder med 2 
måneders pause imellem. Heparon kan ofte hjælpe med 
til, at koleseroltallet normaliseres, så lægen kan stoppe 
behandling med kolesterolsænkende medicin. 

En detox-kur på celleplan optimerer henholdsvis lever- 
og nyreceller, så de effektivt kan udskille affalds-
stoffer og optage næringsstoffer. Indtag Natrium sulf. 
D6 og Kalium sulf. D6 kurmæssigt i en måned. 

Taraxacum cum stanno er et homøopatisk levermiddel, 
der giver fornyet energi til leveren. Midlet er også i stand 
til at regulere leverens fedt omsætning. 
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HJERTE OG KREDSLØB
Hos de fleste er hjertet i sig selv sundt og i stand til 
at arbejde gennem hele livet uden problemer. Hjertet 
påvirkes fra to sider: 

• På den ene side påvirkes det af nervesystemet/
psyken. Nervøsitet, stress, hjertesorger, vrede, 
angst, bekymringer og ophidselse virker belas tende 
på hjertet. Det kan få pulsen op og få hjertet til at 
slå uregelmæssigt. Det betyder, at der kommer for 
lidt næring til hjertemusklerne, og det kan medføre 
en langsom nedbrydning af hjertet – eller i værste 
fald hjerteinfarkt. 

• På den anden side, kan hjertet påvirkes ”nedefra” 
fra alt det, som foregår i blodet og stofskiftesy-  
stemet. Tit overbelastes hjertet af fordøjelsen, f.eks. 
pga. rigelig mad eller inflammation ifm. intolleran- 
cer. 

I næsten alle tilfælde med hjerteproblemer bør saltind- 
tagelsen sænkes. Sæt i stedet smag til maden med 
krydderurter. Overvægt, alkoholforbrug, medicinindta-
gelse og diabetes er faktorer, som spiller en stor rolle 
ved hjerte-/karsygdomme.

Angina pectoris 
(hjertekramper) 
Hjertekramper udløses af åreforkalkning i selve hjertet. 
Åreforkalkning kan opstå både med alderen, men i høj 
grad også af stress. Det medfører, at der kommer for 
lidt blod og dermed for lidt ilt ud til hjertemusklen, og 
så kan hjertet ikke arbejde tilstrækkeligt. I forbindelse 
med fysiske anstrengelser kan det udløse en knugende 
og trykkende smerte i hjertet eller en sammensnøren-

de fornemmelse bag brystbenet og strålende smerte 
omkring skulderbladet og ud i armen. 

NB. Ved enhver mistanke om hjerteproblemer, skal 
lægen konsulteres straks.

Magnesium phos. D6 virker krampeløsnende, hvis det 
tages i en akut dosering: 30 dråber i et glas vand, som 
drikkes slurkvist over 5 minutter, fortsæt derefter med 
10 dråber 6 gange på en dag. Herefter indtages Magne-
sium phos. D6 kurmæssigt over længere tid. 
På den måde opnås en mere vedvarende og afslap-
pende virkning på hjertemuskulaturen, så hjertets sam-
mentrækkende fase bliver kortere. Det bevirker, at der 
løbende kommer mere ilt til hjertet, og hjertekramper 
forebygges. Magnesium phos. virker også beroligende 
på hjertets elektriske system og er desuden homøopa-
tiens vigtigste anti-stressmiddel. 

Et middel med en mere omfattende virkning ved angina 
pectoris er Cactus comp. Det  styrker grundlæggende 
hjertemuskulaturen og hjertets kar. Desuden udvides 
hjertets kranspulsårer, så blod- og iltforsyningen til 
hjertet forbedres.

Plumbum comp. er et middel, som virker udrensende på 
blodårerne ved plakdannelser. Det tages i en længere 
periode, og behandlingen bør følges af en behandler.
Plumbum comp. virker især godt, hvis det anvendes 
forebyggende. Det modvirker også Alzheimer (se side 
45). Vi foreslår man tager midlet kurmæssigt 1 måned 
årligt. (se “Kur mod forkalkning” side 45)



Guldblomme (Arnica montana) heler 
skadet væv og indgår i D6 i Cor/Arnica 
organocomp. 
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Blodtryk for højt
Det er naturligt, at blodtrykket stiger i takt med, at 
man bliver ældre, idet elasticiteten i blodårerne bliver 
mindre. Man skal derfor ikke forvente at kunne have et 
blodtryk som en 20-årig, når man er pensionist. Ikke 
desto mindre, er det de værdier, man ofte vurderer ud 
fra. Man taler om forhøjet blodtryk hos ældre, hvis det i 
hvile er over 140/90. Motion, sund kost og vægttab ved 
overvægt hjælper i reglen på blodtrykket. 

Viscum comp. er et homøopatisk middel, som især har 
en virkning, hvis den lave værdi af blodtrykket (diasto-
len) er for høj. Midlet tages kurmæssigt gennem længe-
re tid. 
Plumbum comp. anvendes, hvis den høje værdi af blod-
trykket (systolen) er for høj, da det skyldes åreforkalk-
ning og plakdannelser. Her behandles også kurmæssigt 
i en længere periode. 
Det er en god idé sideløbende med et af ovennævnte 
midler at tage Cor/Arnica organocomp., fordi det ge-
nerelt styrker hjertet og kredsløbet.
Forsøg at begrænse saltindtagelsen. Har du stor salt- 
hunger, kan du med fordel tage lægemidlet Natrium 
chlor. D6.

Hvis ovennævnte midler ikke hjælper, skal der lægelig 
behandling til, da man ikke bør gå rundt med forhøjet 
blodtryk gennem længere tid. Det kan udløse alvorlige 
sygdomme som blodprop i hjertet og hjernen. Vær 
opmærksom på, at man sjældent mærker let forhøjet 
blodtryk. Ved stærkt forhøjet blodtryk kan symptomerne 
være vedvarende hovedpine, næseblod, forvirring og 
åndenød. Man bør et par gange om året få målt blod-
trykket, eller købe et blodtryksapparat så man selv kan 
måle i ny og næ.

NB: Vær desuden opmærksom, hvis du allerede er i be-
handling med blodtrykssænkende lægemidler: Hvis du 

sideløbende behandler dit bloftryk med homøopatisk 
medicin, kan virkningen af den lægeordinerede medicin 
blive for stærk. Du skal derfor være påpasselig med selv 
at måle dit blodtryk, så din læge kan justere dosis i takt 
med at dit blodtryk normaliseres.

Blodtryk for lavt
For lavt blodtryk er ikke på samme måde farligt som 
forhøjet blodtryk, fordi det ikke giver anledning til blod-
propper. Men det kan føre til POTS (stærk svimmelhed 
når man står op om morgenen og rejser sig), træthed, 
oppustethed, svimmelhed, åreknuder, hovedpine. Des- 
uden kan det være medvirkende årsag til, at man ikke 
kan optage vigtige næringsstoffer. Hvis det høje tryk er 
under 110, og det lave er på 60 og derunder, kan disse 
symptomer optræde. 

For lavt blodtryk hos ældre er forårsaget af generel 
kredsløbssvaghed på grund af svækkelse i 
livskræfterne.
Det homøopatiske middel Urtica  minerale comp. sætter 
blodtrykket lidt op. I starten kan det give lidt trykken i 
hovedet eller let hovedpine. Det går dog over efter nogle 
dage, hvor mange mærker, at de får mere energi og føler 
sig bedre i balance. 

Cor/Prunus organocomp. er et organmiddel, som virker 
stærkt regenererende på hjertet. Det giver blodet en 
livgivende impuls og virker blodrensende og vitalitets-
forøgende. 

Blodmangel / lav blodprocent
Blodmangel kan skyldes kosten, men også sorger, 
bekymringer og manglende livslyst kan føre til blodman-
gel. Symptomerne på blodmangel kan være træthed, 
modløshed, manglende appetit, svimmelhed, lavt 
blodtryk og mangel på initiativ. Ved at tage en blod-

Nervøst hjerte
Ved nervøst hjerte slår hjertet engang imellem lidt hur-
tigt, og man føler periodevis en trykken ved hjertet først 
og fremmest ved psykiske reaktioner. Inden man går i 
gang med nedenstående forslag til behandling, bør al-
vorlige hjertesygdomme udelukkes gennem en lægelig 
undersøgelse, frem for alt hvis der optræder ekstra slag, 
og hjertet slår urytmisk.

Forsøg med at tage hyppige doser af Magnesium phos. 
D6. Magnesium beroliger psyken og virker krampeløs-
nende. Tag evt. Magnesium phos. D6-flasken i lommen 
eller tasken og dryp 5-10 dråber direkte i munden 
mange gange om dagen. Tag desuden Cor/Arnica or-
ganocomp. kurmæssigt i en periode på 3 måneder eller 
længere. Dette middel har en generel hjertestyrkende 
virkning. 

Hvis hjertet anfaldsvis pludseligt ”løber løbsk”, f.eks. 
når man lægger sig for at sove, kan det skyldes forhøjet 
stofskifte. Det bør naturligvis undersøges gennem en 
blodprøve. Hvis stofskiftet er for højt, kan en lægelig be-
handling være nødvendig. Uanset om stofskiftet er for 
højt eller blot ligger i den høje ende, kan man anvende 
Lycopus virg. comp. til at få hjertet til at falde til ro. Det 
virker beroligende på skjoldbruskkirtlen og biskjold-
bruskkirtlen, og det har en god effekt på løbsk hjerte 
(tachycardi). Midlet kan tages akut eller kurmæssigt. 

I de tilfælde hvor man ønsker generelt at styrke hjertet, 
kan Cor/Arnica organocomp. anvendes efter hjertein-
farkt, forhøjet blodtryk, psykiske belastninger som 
påvirker hjertet og ved forebyggelse af åreforkalkning.

 



Hestekastanje (Aesculus hippocastannun). 
Barken fra træet styrker venevæggene og 
indgår i D4 i Aesculus comp.
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prøve kan blodprocenten meget hurtigt måles. Ved 
blodmangel bør man tage et letoptageligt jerntilskud i 
en periode, som ikke giver forstoppelse. Samtidig er det 
en god idé at tage homøopatisk jern, som gør jernpro-
cesserne i kroppen mere levende. Det hjælper med til, 
at man bedre kan optage og udnytte det jern, man får i 
kosten – også efter at man er stoppet med almindeligt 
jerntilskud.

JernVital H er et homøopatisk lægemiddel, som 
styrker jernoptagelsen og stimulerer de dynamiske 
jernprocesser i kroppen. Tages kurmæssigt i 3 måneder. 

Åreknuder
Åreknuder skyldes et øget tryk i venesystemet. 
Samtidig er der tendens til svækkelse i venevæggen 
eller defekte veneklapper. Åreknuder er en langsomt 
fremadskridende sygdom, hvor der ubehandlet 
kan støde tillægssymptomer til som eksem og øget 
pigmentdannelse. Andre symptomer kan være tyngde, 
smerter, uro og kramper. Det øgede tryk gør, at der 
kommer dårlig næring til huden. Derfor heler sår dårligt, 
og i værste fald kan der opstå skinnebenssår. 

Når leveren styrkes, har det en opbyggende virkning på 
kroppens vener. Heparon kan derfor anvendes ved åre-
knuder. Det fjerner ikke åreknuderne, men stabiliserer 
årerne, så udviklingen af åreknuder stoppes eller redu- 
ceres. 

Aesculus comp. virker elasticerende på venevæggen og 
gør dem mindre gennemtrængelige for væske. Derved
undgås ødemer. Midlet virker også sammentrækkende 
og blødningsstandsende. 

AstaXantip indeholder pro-vitamin A. A-vitamin giver god 
næring til huden og de underliggende vener, fordi den 
indeholder store mængder af betacaroten. Samtidig er 
astaxantin en kraftig antioxidant, som giver energi.

Hæmorider
Hæmorider skyldes udposning på en vene, der løber tæt 
på endetarmsåbningen. Det er ikke farligt, men kan være 
meget generende, klø, bløde og gøre ondt - ikke mindst i 
forbindelse med afføring.

Midlet Aesculus comp. er god til hæmorider - speciel hvis 
de bløder. Tag evt. samtidigt Heparon i 1 måned. Drik 
gerne røllike-te samtidig.

Kolde hænder og fødder
Perifere kredsløbsforstyrrelser viser sig i første omgang 
som kolde hænder, fødder og næse. Senere kan der 
komme veneproblemer, åreknuder, hæmorider og skin-
nebenssår. Mange med disse symptomer har for lavt 
blodtryk og for svage jernprocesser. 

Cuprum ars. D12 har en varmende og varmefordelende 
virkning. Endvidere styrker JernVital H jernprocesserne og 
give varme i hænder og fødder.
Man kan også prøve med vekselfodbade, som styrker 
kredsløbet og varmefordelingen. (se side 50)

Ménières sygdom
Ménières sygdom skyldes forkalkning og problemer med 
trykreguleringen i det indre øre. Det er kendetegnet ved 
svimmelhed, kvalme, opkastninger, hørenedsættelse, 
tinnitus og trykken for øret.

Symptomerne optræder anfaldsvis, og der kan være 
lange raske perioder imellem anfaldene. Under anfaldet 
nedsættes hørelsen typisk for en periode, men bliver 
bedre igen, når anfaldet er ophørt. Anfaldene varer typisk 
nogle timer, men kan variere lige fra en halv time op til 2 
døgn.
Udover svimmelhedsanfald kan der også optræde bal-
ancebesvær (let svimmelhed) mellem anfaldene. Svim-
melhedsanfaldene aftager ofte med tiden.

Ménières sygdom behandles med:
Plumbum comp., som er den store homøopatiske afkalker. Hjärnstamm D6 ampul, som regenererer hele hjerne- stam-
men, den forlængede marv og hjernebroen. Cerebellum D6 ampul, som regenererer lillehjernen. Nux vomica D6, som 
afhjælper kvalme.
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BLÆRE, NYRER OG URINVEJE

Blærebetændelse
Hyppige blærebetændelser rammer især kvinder, men 
mænd med prostataproblemer samt kateterbruugere er 
også disponerede for det. 

Med tiden kan gentagne blærebetændelser udvikle sig 
til at blive kroniske. Der er ikke altid tydelige symptomer 
fra blære og urinveje. Blærebetændelse opdages måske 
i forbindelse med en feber, hvor der bliver taget en urin-
prøve for at finde ud af, hvor betændelsen kommer fra. 

Pas på ikke at blive kold; kolde fødder, kolde balder og 
underliv. Sørg for varmt fodtøj og passende varmt tøj og 
sæt dig ikke på et koldt underlag.

Det homøopatiske middel Cantharon virker særdeles 
godt på blære betændelse. I starten af en betæn delse, 
eller når man begynder på den homøopatiske behand- 
ling, er det en god ide at tage en akut dosering den første 
dag. Derefter tages 10 dråber 3-6 x dagligt, alt efter hvor 
akut betændelsen er. Fortsæt med 10 dråber 3 x dagligt 
kurmæssigt f.eks. i 2 måneder ved kroniske problemer. 
Drik gerne samtidig gyldenris-te. Teen skyller nyrer og 
blære igennem og gør slimhinderne glatte, så bakterier 
ikke så let kan sætte sig fast.

Giv immunsystemet et boost med Argentit comp. Dette 
middel har en akut aktiverende virkning på immunsyste-
met. Tag det ved sengetid, 50 dråber i et glas vand. Man 
sveder ofte om natten, når man har taget midlet, og om 
morgenen føler man sig bedre tilpas.
I tilfælde af længerevarende kronisk blærebetændelse, 
hvor antibiotika ikke rigtigt kan få bugt med betæn-
delsen, kan man supplere ovenstående behandling med 
midlet Renes/Cantharis organocomp., som opbygger og 

regenerer nyrevævet og styrker urinvejene.

Urinvejsinfektioner kan også skyldes en slap blære, og 
være en følgesvend til inkontinens.

Inkontinens  
Symptomerne er, at det let ”drypper” fra urinvejene, hvis 
patienten griner, hopper eller nyser. Senere kan det ud-
vikle sig til, at man har svært ved at styre urinafgangen og 
til sidst bliver nødt til at anvende inkontinensbind eller 
uridom. Det er både kvinder og mænd, der rammes af 
disse symptomer. 

De vigtigste centre for styring af blærefunktionen sidder 
i hjernestammen. Udover blærefunktionen styrer hjer-
nestammen andre ubevidste, livsvigtige funktioner som 
vejtrækning, blodtryk og smerte.
Fordi kontrollen af blærefunktionen er så sammensat 
og involverer så mange forskellige nervebaner og cen-
tre, er det også et skrøbeligt system. Selv den mindste 
nerveskade kan forstyrre den fine balance af reflekser og 
signaler. Forstyrrelser af blærefunktionen er derfor et hyp-
pigt problem hos personer med sygdomme i hjernen og 
nervesystemet, og ses hyppigt ved så forskellige sygdom-
me som apopleksi (slagtilfælde), Parkinsons sygdom, 
Dissemineret sklerose, rygmarvsskade og diskusprolaps. 

Det homøopatiske middel BækkenVital Q opstrammer 
hele underlivet, herunder også blæren, så det bliver 
lettere at holde på vandet hos både mænd og kvinder. 
Hvis blæren er svækket, kan den belives og regenereres 
ved at tage midlet Vesica urinaria D6 ampul, som er 
homøopatisk blære. Bækkenbundsøvelser kan også være 
med til at stramme op - hos både mænd og kvinder. 

Hvis den slappe blære medfører betændelse i urinvejene, 
supplerer man behandlingen med Cantharon (se under 
blærebetændelse). 
Hjärnstamm D6 ampul regenererer hjernestammen. 
Equisetum/Uretra organocomp. ampul virker stærkt re-
genererende ind på alle dele i blæreområde og urinveje. 
Præparatet er specifikt udviklet til inkontinens.

Ved natlig tissetrang og evt. sengevædning kan man 
anvende Hypophysis D6. Det styrker aktiviteten i hypofy-
sen, som danner det antidiuretiske hormon. Dette hor-
mon modvirker, at man tisser i søvne.

Nyrestyrkende midler 
Som omtalt i indledningen, slides nyrer og binyrer med 
tiden af psykiske belastninger, stress, chok, for lidt søvn 
og infektioner. Det viser sig ved, at man har svært ved at 
have for mange bolde i luften på én gang. Ting som man 
tidligere blev mere aktiv af – f.eks. forberedelsen til at 
have mange gæster, en hurtig rengøring af hele huset, en 
”smuttur” til byen begynder pludselig i stedet at trætte 
og belaste. Når nyrer og binyrer er slidte, bliver man hurti-
gere træt og uoplagt, og nyre- binyrefunktionen kan med 
tiden blive nedsat. Midlerne, som vi nævner her, virker 
belivende på nyrer og binyrer og modvirker nedbrydning 
samt nyre- og binyretræthed.

Cuprum ars. D12 virker opbyggende både på nyrer og 
binyrer. Det anvendes ved vedvarende træthed og ved 
hævelser under øjnene. Glandula suprarenalis D6 ampul 
virker stærkt regenererende på binyretræthed.
Til generel behandling af nyrer og binyrer anvendes 
Renes/Equisetum organocomp. Dette middel har en 
stærkt opbyggende virkning både på selve nyrefunk-
tionen og -vævet. 

Nyrerensning 
Renoron er velegnet til faste- og udrensningskure. Re-
noron renser og giver nyrerne energi. Solidago comp. 
er et homøopatisk nyreudrensningsmiddel og kan an-
vendes ved søvnforstyrrelser, ildelugtende urin og ved 
gigtlidelser.

Se ligeledes på side 9 det indledende afsnit om nyrer/
binyrer.

Prostata – hypertrofi
Hos mænd sker der en løbende omdannelse af kirtelvæv 
til bindevæv i prostatakirtlen. Symptomerne på forstør-
ret prostatakirtel er nattetisseri og svag stråle, hvilket 
kan føre til irritation i urinvejene og blærebetændelse. 
Symptomerne kan også skyldes kræft i prostatakirtlen. 
Det anbefales derfor at få en lægelig undersøgelse, inden 
behandling igangsættes.

Prostata comp. stimulerer livskræft erne alment i pros-
tatakirtlen. Midlet virker vanddrivende og hjælper med 
til at bevare kirtelvævet, så det ikke så let omdannes til 
bindevæv.
Der kan tillige anvendes Prostata D6 ampul, som giver en 
opbyggende energi til prostatakirtlen.
Sabal/Prostata organocomp. er et organmiddel, som er 
lavet specifikt til betændelse i prostatakirtlen samt ved 
forstørret prostata. 
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HORMONER
Produktionen af hormoner aftager med alderen hos både 
mænd og kvinder. Allerede inden overgangsalderen 
er der sket store hormonelle forandringer. Hos nogle 
medfører det store gener, og hos andre er ændringerne 
begrænsede. 
Mange funktioner i kroppen er afhængige af en velfunger-
ende hormonproduktion. Knoglerne bliver vedligeholdt 
af kønshormon. Kønshormonet øger det gode kolesterol 
og beskytter derfor også mod blodpropper i hjerte og 
hjerne. Hudens kollagenindhold er afhængig af niveauet 
af kønshormon. I det følgende nævnes nogle muligheder 
for homøopatisk behandling ved gener på grund af den 
mindre hormonproduktion. Du kan også læse om over-
gangsalder for mænd og kvinder i hæftet “Naturlig hjælp 
til overgangsalder“.

Overgangsalder, kvinder
Symptomerne på den manglende hormonproduktion i og 
efter overgangsalderen kan være en tristhed, irritabilitet, 
stresssymptomer, hedeture, træthed, manglende sexlyst, 
spændinger og kramper, tørre slimhinder i underlivet, tør 
hud og tørre øjne. Der findes flere homøopatiske midler, 
som kan afhjælpe symptomerne.

Det mildeste middel er Kliron. Det kan fjerne eller re-
ducere nogle af de lettere symptomer. Dette middel bør 
afprøves først. 
Refemme og Progesteron D4 har en stærkere hormon-
stimulerende virkning. De indeholder henholdsvis 
homøopatisk østrogen og progesteron, og virker tilsam-
men afbalancerende og styrkende på bl.a. slimhinderne. 

Overgangsalder, mænd
Mænd oplever også en tilstand svarende til kvindernes 
overgangsalder. Den optræder ofte en smule senere end 
hos kvinder, men mange af symptomerne er de samme. 
Symptomerne kan være øget træthed, manglende sex-
lyst, manglende initiativ og dårligt humør.
Man kan behandle med det homøopatiske middel Testes 
comp. som stimulerer produktionen af det mandlige  
kønshormon testosteron. Ferrum ars. D12 kan anvendes 
hvor livsgnist og handlekraft er blevet svækket.

Knogleskørhed
Knogleskørhed er tit en følge af overgangsalderen. Med 
stigende alder og faldende kønshormonproduktion er 
både kvinder og mænd i samme risiko for at udvikle kno-
gleskørhed. De midler, der hjælper på at 
opretholde en produktion af kønshormonerne, er også 
grundbehandling ved knogleskørhed. Desuden bør selve 
knoglestrukturen styrkes med calcium-forbindelser, 
gerne længe inden afkalkning sætter ind. Meget vigtigt er 
også motion, kost og livsstil.

Hos mennesker med svage knogler modvirker en kom-
bination af Calcium flour. D12 og Calcium phos. D12 
udviklingen af knogleskørhed. Det anbefales at indtage 
D3-vitamin samt magnesium i tilskud sammen med de 
homøopatiske præparater. Samtidig indtages henholds-
vis Refemme eller Kliron til kvinder og Testes comp. til 
mænd. Det er endvidere vigtigt at give homøopatisk jern 
som JernVital H.
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PSYKEN

Søvn
Søvnen bliver hos mange efterhånden kortere og mindre 
dyb. Typisk kan man godt falde i søvn, men vågner efter 
færre timer end tidligere, eller man vågner måske flere 
gange om natten. Hvis søvnen bliver for kort, begynder 
det at give helbredsproblemer f.eks. træthed om dagen, 
dårligere humør, koncentrationsbesvær, lavere arbejds- 
ydelse, fordøjelsesproblemer og kredsløbsproblemer.

Dormi er et homøopatisk middel, som gør søvnen både 
dybere os længerevarende. Det anvendes, hvis man godt 
kan falde i søvn, men vågner efter få timer og ikke kan 
sove mere. Eller man vågner flere gange om natten. Hvis 
uro og angst også spiller en rolle for søvnbesværet, kan 
man yderligere tage Belladonna D30 eller Chamomilla 
comp. ved sengetid. Læs om forskellen mellem de to 
midler i afsnittet “Angst og uro”.

Coffearon virker på søvnforstyrrelser, hvor man bliver 
lysvågen ved sengetid. Det virker beroligende, når man 
ligger og vender og drejer sig og ikke kan falde i søvn.

Søvnforstyrrelser kan skyldes, at man ophober for meget 
urinsyre i blodet. Udskillelsen af urinsyre gennem nyrerne 
kan stimuleres med Solidago comp. Når nyrerne afgiftes, 
medfører det ofte, at søvnen bliver bedre og dybere. 
Ved søvnproblemer pga. muskelkramper kan gives Mag-
nesium phos. D6, samt tilskud af op til 600 mg magne-
sium.

Stress 
Lettere stress, uro og irritation kan behandles med enten 
Magnesium phos. D6 om dagen, samt Belladonna D30 
eller Chamomilla comp. til natten. Læs om forskellen 
mellem de to midler i afsnittet “Angst og uro”.

Se endvidere hæftet ”Naturlig hjælp til stress, angst og 
depression”.

Angst og uro
Nogle bliver med tiden følsomme eller ængstelige og 
sanser deres omgivelser for meget. Det kan udløse fysis-
ke problemer som hjertebanken, ondt i maven, oppus-
tethed og hovedpine. Denne uro har tæt forbindelse til 
nyre- og binyresystemet. 

Chamomilla comp. er et middel, der virker meget afslap-
pende og beroligende. Ofte kan man mærke en øjeblikke-
lig effekt, når man har indtaget dråberne.  
Et middel, som kan anvendes ved psykiske traumer, der 
har givet vedvarende uro og angst, er Belladonna D30. 
Det er godt at give ved sengetid. Det modvirker mareridt 
og uro og giver en dyb og regenererende søvn. 

Zink kaldes for ”det homøopatiske opium”. Det virker 
meget nærende og beroligende på psyken. Det anbefales 
at indtage Zinkum met. D10 om dagen og Zinkum val. D6 
til natten. 
Et andet zinkmiddel er Ambra comp. Det indeholder for- 
uden zink et velduftende sekret fra kaskelothvalen, som 
virker psykisk meget beroligende.

Depression
Depression er en folkesygdom, som rammer omkring 
150.000 danskere årligt. 
For nogle kan depression være en ganske let tilstand af 
tristhed, der i visse tilfælde går over af sig selv. For andre 
er det en mere alvorlig og lidelsesfuld tilstand, som kan 
blive livstruende. Den påvirker både følelseslivet, krop-
pen, tænkningen, adfærden og motivationen.  
 
Mange symptomer vil kunne genkendes af de fleste 
mennesker. Man kan f.eks. opleve at føle sig trist en 
gang imellem, at være ukoncentreret, at have søvnvan-
skeligheder eller manglende energi. Men for at der er tale 
om en reel depression, skal symptomerne have en vis 
sværhedsgrad.
Hvorvidt, man har en depression, afhænger af, hvordan 
symptomerne er, hvor mange der er, samt i hvor lang tid, 
man har haft dem. Dette er individuelt. Diagnosen stilles 
af en læge eller psykolog.

Kernesymptomet ved en depression er nedtrykthed. Den 
depressionsramte gribes af en følelse af håbløshed, 
modløshed og triste tanker. Nogle oplever dog i stedet, at 
de ikke kan føle noget – som om de er tomme for følels-
er. Der kan være en følelse af konstant træthed, udmat-
telse og tunghed i kroppen. Dagligdags gøremål som 
indkøb, madlavning og personlig hygiejne kan forekom-
me næs ten uoverkommelige. Selv den mindste aktivitet 
kan dræne den depressionsramte for energi.

JernVital H er et homøopatisk jernpræparat, som sørger 
for, at kroppens egne jernprocesser bliver aktiverede og 
virker dynamiske i kroppen igen. Depressionstegn kan 
have sin årsag i en svag jernoptagelse. Jern aktiverer 
kroppens handlekræfter.
Depression kan opstå, hvis kroppen ikke er i stand til 
at optage lyset udefra. Her kan man anvende Epifysis/
Stannum, som er homøopatisk pinealkirtel, også kaldet 

lyskirtlen. Når pinealkirtlen lukker af for lyset, bliver sin-
det mørkt. Mange med depression og depressionssymp-
tomer af- hjælpes væsentligt af dette middel. 

Stimulering med Hjärnstamm D6 ampul er en god 
behandling, idet rigtigt mange af kroppens egne signal- 
stoffer som serotonin, dopamin og melatonin produc-
eres i denne del af hjernen.
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Chok og sorg
Mennesker, der rammes af chok og sorg, får en fysisk 
reaktion i kroppen. Nogle reagerer med forhøjet blodtryk. 
Ofte ses dette også hos pårørende til mennesker med 
alvorlige sygdomme. 

Mennesker i chok kan få akut kredsløbssvigt, fordi nyrer 
og binyrer svigter. I akut medicin gives kredsløbsstimul-
erende behandling, ofte adrenalin, som jo netop produ- 
ceres i binyrerne. I den homøopatiske behandling gives 
homøopatisk binyre, Glandula suprarenalis D6 drikke-
ampul, som aktiverer og regenererer binyrerne. Der kan 
sættes ind med den homøopatiske behandling ved den 
mindste mistanke på chok. 

Har et menneske været udsat for chok, kan man tale om, 
at der sker en opsplitning af kroppen. En god medicin 
til at samle kroppen er Argentum nitricum D6. Det gør, 
at kroppen igen kan optage næringsstoffer, og at anden 
homøopatisk behandling vil virke bedre.

Rebalance anvendes ved chok og til regenerering af 
nervesystemet. Rebalance er et middel, der kan hele 
sjælen efter længerevarende sjælelige belastninger.

Tabacum comp. anvendes ved psykisk uro, stress og 
chok, ved kramper, ved astma, og hvor nervesystemet 
virker for meget ind i fordøjelsen. Efter længere tids be-
lastning aflæses resultatet ofte i en ustabil fordøjelse.

Oxalis comp. anvendes ved stress, chok og forstoppelse. 
Det virker krampeløsende og harmoniserende på hele 
fordøjelsessystemet. Midlet virker opløsende på choktil-
stande samt beroligende og regenererende på psyken.

JernVital H anvendes ved jernmangel. Generelt bliver 
kroppens evne til at optage og udskille jern forring et, når 
den udsættes for psykiske belastning er og chok. Derfor 
oplever mange, at træthed og depressiv adfærd ofte er 
følgesymptomer. 
JernVital H giver kroppen en impuls til at kunne optage 
jern og holde gang i de dynamiske jernprocesser. JernVi-
tal H giver hurtigt varme i kroppen.
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LUFTVEJE
Livet starter med en indånding. De fleste af os tænker 
ikke så meget over, at vi hele tiden ånder ind og ud. 
Når vi er vågne, og når vi sover. Vejrtrækningen har stor 
betydning for vores helbred. Den sørger for, at vi holdes 
i live. Når vi ånder ud, udskiller vi kuldioxid, og når vi 
indånder, optager vi livsnødvendig ilt til blodet. Vejr-
trækningen stimulerer kredsløbet, hjælper med til at ud-
skille affaldsstoffer og hjælper med til at udligne og af-
balancere stærke følelsesudbrud og følelsespåvirkninger. 

Alle følelser påvirker øjeblikkeligt vejrtrækningen. En 
pludselig følelsesmæssig overraskelse får os i første 
omgang til at holde vejret, straks derefter bliver vejr-
trækningen hurtigere end normalt, indtil følelsesoprøret 
igen er faldet til ro. Hvor underligt det end lyder, så spiller 
lungesystemet en stor rolle for opbygningen af vores fy-
siske legeme. Et godt lungesystem er med til at opbygge 
et stærkt og stabilt fysisk legeme. Dette er grundlag for 
en sund psyke. De fleste sygdomme i lunger og bronkier 
optræder, når vi som børn vokser mest. Det giver sig ud-
slag i infektioner, som forkølelser, bronkitis og hoste. På 
det tidspunkt, hvor det fysiske begynder at gå i forfald, 
optræder der igen sygdomme i lunger og bronkier, og 
dødsårsagen hos mange ældre er lungebetændelse.

Læs mere i hæftet “Naturlig hjælp til lungerne“

Influenza 
Influenzaepidemier hærger hver vinter med ubehagelige 
symptomer. Nogle mennesker er længe om at blive helt 
raske, andre får følgesygdomme efter en influenza. Især 
ældre mennesker og mennesker med svækket immun-
system kan rammes hårdt. Mennesker med et stærkt 
immunsystem rammes sjældnere, og får de influenza, 
bekæmper de den hurtigere.

Er man blevet smittet med influenzavirus, er det 
ofte muligt at afkorte sygdomsforløbet med det 
homøopatiske lægemiddel Influron. Det kræver, at man 
indtager Influron i akut dosering hurtigt, efter man er 
smittet. Man kan indtage Influron forebyggende i period-
er med influenzaepidemi. Har man influenza i udbrud, 
kan Influron effektivt lindre symptomerne og styrke lung-
er og immunsystem. 

Echinacea comp. styrker effektivt immunforsvaret og er 
et godt supplement til Influron. Endvidere kan immun-
forsvaret hos især meget immunsvækkede styrkes med 
Triplex organocomp. ampul, som er et organmiddel 
bestående af de vigtigste dele af immunforsvaret. En-
delig kan man behandle med Aconitum/Eucalyptus or-
ganocomp. ampul, som består af planter i homøopatisk 
form, der alle virker på infektion med feber. Samtidig er 
der tilsat bronkier og mandler i homøopatisk form, som 
vil regenerere de ramte organområder i kroppen. Det er 
vigtigt under en influenza at holde temperaturen lidt høj, 
da vira og bakterier dør, hvis temperaturen er omkring 38 
grader. Derfor bør man undgå at tage febernedsættende 
midler. I stedet kan man anvende Ferrum phos. D12 i akut 
dosering. Dette middel hjælper kroppen med at styre 
varmeprocesserne under feber, ligesom det støtter hele 
bronkie- og lungeområdet.



Birk (Betula pendula). Kullet 
virker varmende og indgår i 

D12 i JernVital H. 

Bær fra 
Alm. Berberis 
(Berberis vulgaris e fructibus) styrk-
er blæren og de øvre slimhinder. 
Indgår i D4 i Berberis comp.

Honningbi (Apis 
mellifica) stimul-
erer udrensningen 
via nyrerne og 
indgår i D4 i 
Argentit 
comp.
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Lungebetændelse 
Lungebetændelse bør behandles af en læge. 
Sideløbende med lægeordineret medicin kan man 
indtage Pulmon i akut dosering og Triplex organocomp. 
ampul for at stimulere immunforsvaret. Endvidere kan 
man indtage Argentit comp. til natten. Argentit comp. 
vil styrke immunforsvaret under søvnen og sørge for, 
at temperaturen holdes jævnt oppe. Det kan betyde, at 
man sveder mere om natten, og at man om morgenen 
udskiller mange affaldsstoffer via urin og afføring. Det 
gør, at man føler sig mere frisk og ovenpå på trods af in-
fektionen.
Det kan anbefales at indånde damp tilsat pebermynte-
olie: Hæld kogen de vand i et vandbad og tilsæt nogle 
dråber pebermynteolie – tag et klæde over hovedet 
og hold det ind over dampen, tag nogle gode dybe in-
dåndinger.

Forkølelse 
Almindelig forkølelse er kroppens reaktion på kuldepå-
virkninger og smitte. Det kan også være tegn på et svæk-
ket immunsystem. En almindelig forkølelse kan på den 
ene side være ret uskyldig og kan endda være velgøren-
de, hvis den forløber harmonisk. På den anden side kan 
en forkølelse udvikle sig til halsbetændelse, bronkitis, 
lungebetændelse, og - hvis man er disponeret for det - 
infektionsastma. Det er derfor vigtigt, at man tager symp-
tomer på forkølelse alvorligt. 

Det homøopatiske valg af lægemiddel ved forkølelse er 
Snuron. Det styrker immunsystemet og befordrer en sund 
sekretion. Det bevirker, at infektionen ikke så let går ind i 
kroppen. Snuron bevirker, at snottet hurtigere bliver tykt, 
og det er udtryk for, at det er lykkes for immunsystemet at 
påbegynde en bekæmpelse af infektionen. Samtidig med 
det tykke snot får man det ofte bedre.

Mange mennesker har mere end almindelig tendens 
til forkølelse og bronkitis. De mangler ofte jern. Det en 

god idé at styrke jernoptagelsen med det homøopatiske 
lægemiddel JernVital H. Se også afsnittet om blodman-
gel.
Echinacea comp. kan anvendes forebyggende, og Argen-
tit comp. styrker immunsystemet straks efter indtagelse. 
Se beskrivelse i afsnittet om immunforsvar.

Pande-/bihulebetændelse
Pande-bihulebetændelse opstår ofte i forbindelse med 
en forkølelse, hvor betændelsen sætter sig fast i pan-
de- og bihuler. Betændelsen udløser smerter i pande og 
kinder. Når man bukker sig fremover og holder hovedet 
ned, kan der mærkes dunkende smerter i pande- og/
eller bihuler. Oftest er betændelsen forbundet med en 
let feber. Får betændelsen lov til at sætte sig fast, bliver 
den let kronisk. Sker det, bliver pande- og bihuler meget 
følsomme over for kulde og træk.
Ved akut pande-/bihulebetændelse tages Berberis comp. 
Tag også Argentit comp., hvis der er feber. Er pande-/
bihulebetændelsen blevet kronisk og sidder fast, kan 
den løsnes med Hepar sulf. comp. Når der er løsnet op 
for næseflådet, går man over til Sineron. Sineron har tre 
virkemåder:

1.  Angriber betændelsen
2.  Stimulerer sekretionen fra næsen, så betændelsen 

renses ud.
3.  Virker på sigt opbyggende på slimhinderne, så de let-

tere afviser bakterier og vira.

I kroniske tilfælde indtages Sineron kurmæssigt i 2-3 
måneder. Det kan styrke effekten af behandlingen at tage 
ansigtsdamp i kamille-te, så pande- og bihuler bliver 
gennemvarmede.



Alm. Tobak (Nicotiana tabacum) 
kan anvendes i D12 til rygeafvænning.
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Kronisk bronkitis
Rygning er en af de hyppigste årsager til kronisk bronki-
tis, men den kan sagtens komme af andre årsager. Ved 
kronisk bronkitis er der vedvarende stor slimdannelse, 
som er nået ned i bronkier og lunger. Den kroniske slim-
dannelse kan udløse akut bronkitis og lungebetændelse 
med feber. Slimen kan være svær at hoste løs. Den kroni-
ske bronkitis belaster vejrtrækningen og hjertet. Den kan 
også medføre astma og KOL (se afsnit om astma og KOL).

BroronVoksen er et homøopatisk middel, som virker 
meget slimløsnende, men også opbyggende på lungerne. 
De fleste oplever en næsten øjeblikkelig virkning af mid-
let. Man bør tage midlet i længere tid (3-6 måneder), så al 

slimen kommer ud, og stærk slimdannelse ophører. Vær 
lidt forsigtig med indtagelsen de første dage: Midlet kan 
løsne så store mængder slim, at det bliver ubehageligt. 
Hvis dette sker, nedsættes dosering. 

Samtidig indtagelse af Cuprum aceticum comp. letter 
vejrtrækningen og sender god energi fra nyresystemet op 
til lungerne (se også afsnittet om astma). 

Ønsker man som patient med bronkitis at stoppe med at 
ryge, hjælper det ofte at tage det homøopatiske middel 
Tabacum D6. Der er tale om tobak i homøopatiske doser, 
og midlet har derfor ingen skadelig virkning, men kan 
tage rygetrangen.

Astma 
Astma er en af de kroniske sygdomme i Danmark med 
den største hyppighed. Astma kan udvikle sig alvorligt, 
og akutte anfald kan i meget sjældne tilfælde medføre 
døden. Derfor er det en lidelse, som skal tages alvorligt, 
og man bør aldrig ophøre med ordineret medicin uden 
samråd med en læge. Akutte astmaanfald kan kræve akut 
lægehjælp.

Der er rigtig mange årsager til, at man udvikler astma - 
ligesom der er mange former for astma, som kræver dif-
ferentieret behandling, men ofte med ét gennemgående 
homøopatisk middel:

Ved at indtage det homøopatiske middel Cuprum aceti-
cum comp. er det muligt at opnå en bedring i astmaen. 
Når vejrtrækningen bliver bedre, kan man i samråd med 
sin læge nedsætte forbruget af medicin. Astmatikere med 
ringe appetit bør samtidig indtage midlet Kalium jod. 
comp., som fremmer appetitten og livslys ten.

Hvis astmaen typisk kommer som en forværring af høfe-
ber, sætter man også ind med forebyggende høfeberbe-
handling med Høron.

Er der tale om astmatisk bronkitis, kobles BroronVoksen 
på behandlingen.

Ved infektionsastma kommer astmaen kun i perioder. Her 
starter den typisk med en forkølelse og bronkitis, som 
udvikler sig til astma. Samtidig med infektionsbehandlin-
gen giver man det homøopatiske astmamiddel Cuprum 
aceticum comp. 

Bronkitis som ældre
Der er forskel på, hvordan man behandler akut bronkitis 
og kronisk bronkitis. Den akutte bronkitis er en pludse-
ligt akut opstået betændelsestilstand i bronkierne, som 
relativt nemt behandles med homøopatiske præparater. 
Den kroniske tilstand kræver dog en mere langvarig 
behandling. Der kan sagtens optræde en akut bronkitis 
oven i en kronisk.

Akut bronkitis 
Den akutte bronkitis opstår næsten altid i kølvandet på 
en almindelig infektion i luftvejene. Når en irritation af 
luftvejene giver anledning til hoste, som ikke vil stoppe, 
er risikoen for, at den ”vandrer” længere nedad og ram-
mer bronkierne, stor. Hvis den får lov at udvikle sig, er 
der yderligere risiko for, at tilstanden kan sætte sig til 
lungebetændelse.
Ved bronkitis behandles der med det homøopatiske 
middel Pulmon. Det arbejder direkte i lunge-bronkie-om-
rådet, det støtter immunsystemet, angriber betændelsen 
og virker slimløsnende. I den akutte fase skal midlet tag-
es i en akut dosering for at opnå tilstrækkelig effekt. Drik 
gerne en te lavet på timian og salvie. 
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KOL 
Står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Sygdommen 
kaldes også for rygerlunger. Ved KOL er der en kronisk irri-
tationstilstand i lungerne med hævede og irriterede luft-
veje, slimdannelse og ødelagte alveoler. Symptomerne 
er hoste, opspyt og åndenød. Sygdommens udvikling 
er lumsk, da der i starten kun er svage symptomer. Det 
medfører, at sygdommen ofte bliver opdaget ret sent, og 
behandlingen derfor besværliggøres. Frem for alt be- 
handles bronkitissymtomerne som tidligere forklaret 
under kronisk bronkitis.

BroronVoksen virker meget slimløsnende og opbyggende 
på lungerne. Man opnår en hurtig effekt med midlet, men 
det skal tages over længere tid, gerne i kombination med 
andre lungemidler f.eks. Pulmo/Bryonia organocomp. 
Man opnår en betydelig ekstra effekt, hvis man samtidigt 
tager Cuprum aceticum comp., som er et astmamiddel. 
Det letter vejrtrækningen ved fremskreden KOL. Det be-
tyder både, at lungerne får det bedre, og man bliver min-
dre angst. I perioder med infektion tages Pulmon i akut 
dosering. Ved fremskreden KOL er dette ikke altid nok, 
så specifik antibiotikabehandling kan være nødvendig i 
kombination med Pulmon. 

Ved mindre fremskreden KOL behøver man ikke altid anti-
biotika. I begyndelsesstadierne kan den foreslåede be-
handling stoppe udviklingen af KOL. I mere fremskredne 
stadier kan KOL ikke kureres, men den forslåede be-
handling kan i høj grad mildne symptomerne, reducere 
antallet af infektioner og frem for alt lette vejrtræknin-
gen. Man kan også indtage Pulmo D6 ampul, som er 
homøopatisk lunge, for at hjælpe til en stærkere genop-
bygning af lungerne. Et godt tillægsmiddel i denne fase 
er Vespa D12, som behandler inflammation og arvæv i 
lungerne. 
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IMMUNFORSVAR
Vores immunsystem spiller en helt afgørende rolle for 
vores sundhedstilstand. Især har det stor betydning, at vi 
er i stand til at modstå og bekæmpe akutte infektioner, 
så vi undgår, at de bliver kroniske. I det følgende afsnit 
omtales lægemidler, som aktiverer immunsystemet på 
forskellige måder.

Echinacea comp. kan bruges forebyggende til at aktivere 
immunsystemet og rense kroppen for latente infektioner. 
Det indeholder solhat, som er kendt for sin styrkende 
virkning på blodets hvide blodlegemer. De hvide blod-
legemer spiller en vigtig rolle for kroppens evne til at 
bekæmpe infektioner. Echinacea comp. indeholder de-
suden timian og salvie. Disse to planter har en rensende, 
infektionsbekæmpende og desinficerende virkning. 
Indtag Echinacea comp. i vintermånederne for at gøre 
kroppen modstandsdygtig over for vinterens infektioner. 

Argentit comp. er et homøopatisk lægemiddel til brug 
ved mange forskellige akutte infektioner, f.eks. hals-
betændelse og blærebetændelse. Det giver immunsyste-
met et kraftigt boost, og helbredelsesprocessen i krop-
pen går betydeligt hurtigere. Det er vigtigt samtidig at 
supplere med det specifikke homøopatiske lægemiddel 
til den aktuelle infektion eller betændelse. Eksempelvis 
Influron ved influenza og Snuron ved forkølelse (se s.31 
og 32).

Man kan ofte bekæmpe en netop opstået infektion ved at 
indtage et glas vand med 50 dråber Argentit comp. ved 
sengetid. Det bevirker, at man falder i dyb søvn og måske 
sveder i løbet af natten. Det styrker især immunsystemet, 
når det indtages før sengetid. 
Ferrum phos. D12 er en homøopatisk jern/fosfor-forbind-
else, og kroppen har brug for jern, når den skal bekæmpe 
infektioner.  

Man kan supplere immunstimule ringen med Triplex 
organocomp. ampul, akut dosering, når man er ramt af 
en infektion. Dette organmiddel virker regenererende på 
kroppens immunforsvar.

Endvidere er et middel som Thymus comp. særligt opbyg-
gende på brislen, som er den vigtigste kirtel i kroppens 
immunforsvar og er godt at supplere med, når man er i 
antibiotikabehandling.

I forbindelse med vaccination er det en fordel at tage 
Thuja D6 1 uge før og 3 uger efter vaccination. Det afbal-
ancerer immunforsvaret, så vaccinationen kan virke bed-
re efter sin hensigt.

Alm. Thuja (Thuja occidentalis) indgår i 
Thuja D6 og virker styrkende på immun-

forsvar.
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KNOGLER, SENER OG LED
Sygdomme i knogler, led, muskler og sener  viser sig 
både som akutte og kroniske smerter. Næsten alle 
mennesker vil i løbet af livet opleve knoglebrud, muskel- 
smerter, slidgigt, diskusprolaps, overbelastningsskader 
eller en af de mange andre sygdomme i bevægeappara-
tet. 
Lidelser i bevægeapparatet er svære at undgå, jo ældre vi 
bliver. Ofte skyldes det svækkelser i bindevævet, forkalk-
ninger, slitage og forringet udskillelse, som kan vise sig 
i mange former. I det følgende nævnes forskellige almin- 
delige lidelser og måden, de skal behandles på. 

Bambus comp. virker på alle bindevævssvækkelser, di-
skusprolaps, slidgigt samt smerter i knæ og hofter.

 

Hvis bindevævet er for svagt, så leddene ikke holdes 
ordentligt på plads, er det fremragende at give Calcium 
fluor. D12. Det styrker opbygningen af knogler, tænder, 
negle, bindevæv og sener og vedligeholder kraften og 
spændstigheden i alle væv.  
Stannum met. D12 er tin og kan betegnes som krop-
pens arkitekt og bygmester. Stannum met. D12 virker 
opbyggende på bindevæv, disker, led og knoglernes om-
givende lag.

Ischias
Ischias er navnet på kroppens største nerve, der samles 
af nerverødder i lænden og løber ned i begge sider langs 
balden og ned på bagsiden af låret, hvorefter den for-
grener sig i mindre nerver til læg og fod.

Ischiassmerter er en fællesbetegnelse for smerter, der 
trækker ned på bagsiden af balden til låret og ofte også 
videre ned i underbenet og helt ud i foden. Smerterne 
kan være ret invaliderende og variere lige fra en bræn-
dende fornemmelse til følelsesløshed, eller som en prik-
kende, stikkende eller sovende fornemmelse. 
Ischiassmerter opstår ofte, når en ischiasnerve trykkes 
eller klemmes. Dette kan opstå i forbindelse med en 
diskusprolaps, eller hvis nerven kommer i klemme i 
muskler, knogler eller brusk. Nogle gange er der også en 
hævelse og en smule rødt, der hvor nerven er kommet i 
klemme. Slidgigt kan også være årsag til ischiassmerter 
pga. slidforandringer og evt. sammenfald i ryggen.

Årsagen til ischias er ofte gigtaflejringer i rygsøjlen. Ju-
niperus comp. er et gigtmiddel, som opløser aflejringer 
i rygsøjlen, som bl.a. kan opstå ved slidgigt og andre 
gigtlidelser. Den virker nærende og opbyggende på 

nervebanerne, herunder ischiasnerven. Juniperus comp. 
kan med fordel suppleres med Bambus comp., som virker 
styrkende og støttende på bindevæv, led og ligamenter. 
Juniperus comp. tages kurmæssigt en måneds tid, heref-
ter går man over til Betula comp. og fortsætter i minimum 
en måned.

Stannum met. D12 er homøopatisk tin og kan betegnes 
som kroppens arkitekt og bygmester. Stannum met. D12 
virker opbyggende på bindevæv, disker, led og knogler- 
nes omgivende lag. Stannum met. D12 modvirker også 
nedbrydning af led og virker normaliserende på led-
væskerne. Ved ischiassmerter er det en rigtig god idé
at supplere med Stannum met. D12, da det virker op-
strammende og opbyggende på kroppen.
Nervus ischiadicus D6 ampul, er homøopatisk ischias-
nerve, som med fordel kan supplere ovennævnte behan-
dling.

Diskusprolaps
Diskusprolaps skyldes en nedbrydning/svækkelse af 
bindevævsringen i diskus, som gør, at den geléagtige 
diskuskerne kan presse på nerver i rygmarven og give 
smerter. 

Bambus comp. virker på alle bindevævssvækkelser, di-
skusprolaps, slidgigt samt smerter i knæ og hofter. Den 
opbygger led, ledskiver og bindevæv og bevirker derved, 
at bl.a. hele rygsøjlen bliver stærkere og rettet ud. På den 
måde bliver der bedre plads til diskerne, som ligger mel-
lem hvirvlerne, og man undgår derved, at de presses ud 
og trykker på ischiasnerven.

Til samtidig eller enkeltstående behandling af diskus-
prolaps anvendes Disci organocomp. ampul, som virker 
meget stærkt opbyggende på især lændehvirvlerne i ryg-
gen, hvor den hyppigste diskusprolaps opstår.

Gigt 
Gigt dækker over mange diagnoser. Smerter i led, ryg og 
muskler er fælles for næsten alle gigtsygdomme. Typiske 
eksempler er slidgigt, ryglidelser og leddegigt. Det er 
ikke kun ældre mennesker, der får gigt, men gigt ses også 
hos yngre mennesker og børn.

Slidgigt
Slidgigt er en ledsygdom, som rammer næsten alle med 
alderen. 8 ud af 10 har slidgigt, når de har passeret 50 
år. Det starter med, at brusken i leddet begynder at blive 
tynd og ujævn. Til sidst forsvinder den helt. Samtidig 
fortykkes ledkapslen, og der dannes mere ledvæske, 
hvorved leddet bliver tykkere. Slidgigt kan ramme alle 
led, men oftest sidder sygdommen i rygsøjlen, hånden, 
fingrenes mellem- og yderled og tommelens rodled, eller 
foden og storetåens grundled. Også hofte- og knæled 
rammes hyppigt. 

Typisk for næsten alle gigtformer er, at de angrebne om-
råder hæver op, er røde og ømme. Ved dette billede skal 
der som grundbehandling anvendes Argentit comp., som 
er meget immunstimulerende. Ved gigtlidelser er det 
vigtigt at skille ud. Betula comp. er et middel til gigt, der 
tilfører kroppen en stærk belivning af livskræfter og im-
munsystemet. Et godt supplement til opbygning af led og 
bindevæv i hele kroppen er Bambus comp.
Arnica D6 er smertestillende og øger blodgennem-
strømningen til vævet i de gigtramte områder og smerte- 
lindrer på denne måde.  

Magnesium phos. D6 er et middel, der virker muskel-
afslappende, og er et godt middel til at koble på en be-
handling, hvor der er smerter pga. muskelspændinger.

Blågrøn Bambus (Phyllostachys 
viridiglaucescens (Bambusa)) gør 

bindevæv stærkt og smidigt og indgår 
i D12 i Bambus comp.
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Leddegigt
Leddegigt er en immunreaktion på kroppens egne be-
standdele (autoimmunitet). Hos patienter med leddegigt 
er det påvist, at immunapparatets celler reagerer mod 
kroppens egen ledbrusk. Hos mange af disse patienter 
kan der samtidig påvises antistoffer rettet mod led-
bruskens bestanddele. Leddegigt er derfor karakteriseret 
ved inflammation og nedbrydning af brusk i leddene.
 
Argentit comp. virker antiinflammatorisk og kan derfor 
anvendes til leddegigt. Her indtages både dagsdosis på 
10 dråber 3 gange dagligt. 

Urinsur gigt 
Urinsur gigt er en livsstilssygdom og kan let behandles. 
Sygdommen skyldes aflejring af urinsyrekrystaller i led-
dene. Normalt udskilles urinsyren under vandladning, 
men hos patienter med anlæg til urinsur gigt, ophobes 
urinsyren i blodet. 
Hos nogle bliver koncentrationen i blodet så høj, at urin-
syren ”løber over” og aflejres i led og eventuelt i huden. 
Juniperus comp. er første valg af homøopatisk præparat 
til denne lidelse. Man kan med fordel samtidig give 
Formica D6, som har en forstærkende effekt på især 
udskillelsen. For at undgå denne lidelse fremover er det 
vigtigt, at man ændrer sine kostvaner og i hver-
dagen lever meget grønt og ikke med for mange syre-
dannende fødevarer. Juniperus comp. tages kurmæssigt 
i en måned.
Renoron og Heparon kan anvendes som gode udskil-
lelsesmidler som kur efter endt behandling med Junipe-
rus comp.

Led- og muskelsmerter
Led, som er vredet om eller på anden måde skadet, 
begynder at hæve. Der opstår en rødmen omkring 

hævelsen, og det gør ondt, hvis man bruger leddet. Man 
skal være helt sikker på, at der ikke er noget brækket, 
inden man behandler skaden som en forstuvning. 

Det er typisk fodleddet, som udsættes for en forstu-
vning. I første omgang kommer man koldt vand på 
hævelsen eller lægger en ispose på det hævede led. 
Derefter kan man lægge en fugtig, kølig forbinding med 
Arnica Liniment.
Sådan gør man: 2 dl koldt vand tilsættes 1 spsk. Arnica 
Liniment. En klud vrides op i blandingen og lægges løst 
omkring det hævede sted. Læg et tørt klæde uden på 
omslaget. Det fugtige omslag beholder man på ca. 15-
20 minutter.

Indvortes støtter man helingen med Arnica D6. Arnica 
Liniment og Arnica D6 er godt at have i huset og med på 
ture, især hvis man dyrker meget sport. Hævelsen ved 
en forstuvning fortager sig noget hurtigere ved denne 
behandling, og man kan komme i gang igen.

Seneskedehindebetændelse 
Senerne til fingre og håndled løber gennem snævre 
seneskeder på deres vej fra musklerne i underarmen til 
den knogle, hvor de fæstner. I seneskederne kan der 
opstå irritation af det glidevæv, der omgiver senerne. 
Det betyder, at vævet hæver op og afklemmes i den 
snævre seneskede. Dette medfører ømhed og smerte 
ved brug af hånden.

Symphytum comp. er et homøopatisk middel, som er 
udviklet til seneskedehindebetændelse. Det er ofte en 
god idé at supplere med et omslag med Arnica Lini-
ment. Se behandling under led- og muskelsmerter. Van-
det, man bruger til Arnica-omslaget, skal ved seneske-
dehindebetændelse være lunkent. Lav et omslag dagligt 
i 1 uges tid og derefter 1 gang om ugen i en periode.

Knoglebrud
Knoglebrud er almindeligt blandt ældre – risikoen for, at man brækker lårbenshalsen i forbindelse med et fald, 
øges i gennemsnit til det dobbelte for hver femårsperiode efter de 50 år. Andre almindelige knoglebrud hos ældre 
opstår i rygradens hvirvler, overarmen, bækken og håndled.
Symphytum comp. bidrager til hurtigere sammenvoksning ved knoglebrud. Endvidere anbefales det at indtage 
Calcium fluor. D12 sammen med Calcium phos. D12. Begge midler hjælper knoglerne til bedre og hurtigere at vokse 
sammen efter brud og give dem mere styrke i fremtiden.

Lægekulsukker (Symphytum officinalis) virker 
helende og opbyggende på knogler, sener og 
led og indgår i D6 i Symphytum comp.
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HOVEDET

Hovedpine 
Hovedpine er et symptom - ikke en sygdom i sig selv - 
og det er vigtigt at søge efter årsagen. Hovedpinen kan 
skyldes spændinger i nakke og ansigt, eller den kan evt. 
stamme fra tænderne. Hovedpine kan stamme fra for 
højt eller for lavt blodtryk, se afsnit om blodtryk. 

Kalium phos. D6 giver næring over stofskiftesystemet og 
giver fornyet energi til hovedet. Dette middel anvendes 
især, hvis hovedpinen kommer efter at have brugt hove-
det for meget. Chamomilla comp. virker krampeløsende 
i både stofskifte og nervesystem. Dette middel virker 
beroligende og afslappende. 

Arnica D30 giver en større blodgennemstrømning til 
hjernen og virker smertestillende.

Forkalkning, demens og 
Alzheimer
Med den øgede levealder i den vestlige verden stiger 
antallet af mennesker med forkalkning. Det er muligt at 
forebygge denne sygdom med homøopatisk medicin. 

I ethvert menneske foregår der både en opbygning og 
en nedbrydning/udskillelse. Når man bliver ældre, er 
det især udskillelsen, der bliver dårligere. Det fører til 
aflejringer i hele organismen. 
Bly i homøopatiske doser virker gunstigt på denne syg-
dom. Blyet bevirker en kraftig udskillelsesproces, så der 
bliver plads til en ny opbygnings- og regenerationspro-
ces i organismen. 

Plumbum comp. er et homøopatisk bly-præparat til 
forebyggelse af forkalkning, som indtages som kur 1 
måned 1-2 gange om året fra 40 års alderen. Behandling 
med Plumbum comp. kan udløse træthed og svimmel-
hed. Bliver dette for generende stoppes indtagelsen og 
man skifter til Argentum nitricum D6 i 14 dage. Herefter 
fortsætter man med Plumbum comp. 

Rød Skovmyre (Formica rufa) indeholder myresyre, 
som virker opløsende på forhærdninger. Indgår i D6 i 
Plumbum comp.

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.
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Soleksem 
Soleksem ses hos 10-15 % af befolkningen og opstår 
som en reaktion på ophold i sollys. Soleksem skyldes 
sandsynligvis en slags lokal betændelses-reaktion i 
huden, der giver rødme, hævelse, kløe og knopper. Det 
er ufarligt, men meget generende.

Helioron indtages forebyggende 1-2 måneder inden 
sommeren. Fortsæt behandlingen 1 måneds tid ind i 
sommerperioden.
AstaXantip er et kosttilskud, der nærer huden, bl.a. 
fordi det indeholder store mængder af betacaroten. 
Betacaroten er provitamin A, som styrker huden og 
modvirker soleksem. 

Psoriasis 
Psoriasis viser sig typisk som en slags eksem, der 
skaller meget. Den kommer ofte på albuer, knæ og i 
hårbund, men den kan optræde over hele kroppen. 
Psoriasis kan også gå ind i kroppen og vise sig som 
psoriasisgigt. Psoriasis kan være arvelig. 
Ved psoriasis bør man holde sig fra at bruge animalsk 
fedtstof til madlavning og begrænse indtagelsen af salt, 
farvestoffer og konserveringsmidler, da leveren netop 
belastes og ikke evner at omdanne disse stoffer.

Der skelnes mellem to slags psoriasis: 

• Stofskifte-psoriasis

En form, som viser sig på knæ, albuer og hårbund, 
skyldes træghed i stofskiftet, frem for alt fedtstof-
skiftet i leveren. 

• Betændelses-psoriasis

Psoriasis, som bryder ud efter en infektion, ofte 
halsbetændelse, og viser sig som psoriasis-pletter, 
der kan komme rundt omkring på hele kroppen. 

Der findes to homøopatiske præparater, som bør 
tages sammen. Heparon, som via leveren stimul-
erer fedtstofskiftet. Leveren fornyer dagligt ca. 2% 
af kroppens fedtstoffer, idet den omdanner dem til 
en højere kvalitet, så de bliver bedre byggesten for 
f.eks. hormonopbygningen. 

Det andet middel er Graphites comp. Dette mid-
del aktiverer de fedtstoffer, som er byggesten 
for hormonerne. Det aktiverer hormonerne, så 
stofskiftet øges, og der kommer en bedre ud- 
rensning. Graphites comp. aktiverer også stof-
skiftet og hjælper med til at nedbryde affalds- 
stoffer, så de kan skilles ud. Samtidig aktiverer 
midlet en sund opbygning i kroppen.

Ved betændelses-psoriasis behandles med Mercuri-
us bijod. comp. alene og efter ca. 2 uger behandles 
kun med Heparon og Graphites comp. Graphites 
comp. er et betændelsesmiddel, der renser ud i 
lymfen. Gamle, indkapslede infektioner kan gemme 
sig i lymfen, og derfra danner de grobund for nye 
sygdomme. I dette tilfælde betændelses-psoriasis. 

HUDEN
Huden er vores største organ. Den afspejler menneskets 
indre. Det viser sig i huden, hvordan leveren, nyrerne, 
blodet, hjertet og milten fungerer. Man kan altså påvirke 
huden ved f.eks. at give et lægemiddel, som styrker 
leveren. Omvendt kan man påvirke menneskets indre 
ved at behandle huden. 

Huden er bl.a. et udskillelsesorgan. Hvis vores to store 
udrensningsorganer, lever og nyrer, ikke fungerer 
optimalt, så vil huden træde til som udskillelsesorgan. 
Men det kan føre til, at huden bliver overbelastet, og det 
kan vise sig som f.eks. tør, væskende og/eller tynd hud. 
Huden forandres både funktionelt og udseendemæssigt 
jo ældre, man bliver. Den bliver tyndere, svagere og 
dårligere til at binde væske og til at producere nødven-
dige fedtstoffer. 
Man mener i dag, at solens skadelige UV-stråler er den 

væsentligste årsag til hudens ældning, idet huden i 
teorien skulle kunne holde ”evigt” på grund af den store 
grad af fornyelse. Solens lys kan ikke undgås og er også 
nødvendigt for kroppen, da solens lys bl.a. danner D-vi-
tamin og giver et godt humør.
 

Ved hudsygdomme anvender man hyppigt to grundmid-
ler. Heparon – som får leveren til at rense blodet bedre 
og stimulerer udskillelsen gennem tarmen. Renoron – 
som stimulerer udskillelsen gennem nyrerne og tar-
men og indeholder kiselstoffer, som hjælper med til at 
opbygge huden. 
De mennesker der ikke tåler de kraftige plantemidler 
Heparon og Renoron, kan istedet anvende henholdsvis 
Cichorium comp. og Solidago comp.

DermaVital H er et middel, som helt grundlæggende 
aktiverer fornyelsen af huden indefra. Hvis man kom-
binerer en råkostkur med DermaVital H, opnår man 
en foryngelse og vitalisering af huden. En kur bør vare 
mindst 6 uger. Det er en kur, man kan tage efter lang-
varig behandling med kortisonsalver eller langvarige 
eksemer, som har skadet huden. Kortisonsalve gør 
huden tynd og sårbar.

Plumbum comp. er et middel, der har stærkt 
udrensende egenskaber, som aflaster huden og derfor 
virker godt mod eksem. 

Kinesisk ordsprog:
Hvad nyrer og blære ikke kan udskille,  

må tarmen udskille;  
Hvad tarmen ikke kan udskille,  

må lungerne udskille;  
Hvad lungerne ikke kan udskille,  

må huden udskille,  
og det huden ikke mere kan udskille  

– fører til døden.

Boallonvin (Cardiospermum hal-
icacabum) stimulerer binyrernes 

kortisolproduktion og indgår i 
D4 i Høron.
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ØJNE OG ØRER
Alle øjensygdomme skal tilses af en øjenlæge. De her 
nævnte midler er tænkt som supplement til lægens 
behandling.

AMD
AMD står for aldersrelateret makula- degeneration og er 
den betegnelse, man i dag anvender for det, man tidlig-
ere kaldte øjenforkalkning. AMD er en sygdom i nethin-
dens skarpsyns-centrum eller den ”gule plet”, som 
på latin hedder makula – i denne findes den største 
koncentration af sanseceller, der gør, at vi kan se farver 
og opleve verden 3-dimensionelt.

Plumbum comp. anvendes i op til 4 måneder, afhængig 
af graden af forkalkning. Man vil meget hurtigt opleve, 
at der afsondres kalkpuds fra de omkringliggende 
arterier, der fører næring ud til øjet. Så oplever du kort 
tid efter indtagelse af Plumbum comp. at få lidt ”grus i 
øjnene” – så er der gang i afkalkningen.

Grøn stær
Grøn stær betegner ikke én enkelt sygdom, men er 
en samlet betegnelse for flere forskellige sygdomme, 
der kan forekomme, hvis synsnerven i øjet er blevet 
beskadiget. Sker dette, kan øjets synsfelt blive påvirket 
og i værste fald blive indskrænket til det såkaldte kik-
kertsyn. Øjets væsketryk spiller en vis rolle for sygdom-
mens udvikling, men det er vigtigt at vide, at et såkaldt 
normalt tryk i øjet ikke er en sikkerhed for, at man ikke 
udvikler sygdommen. Det er vigtigt at konsultere øjen-
læge ved øjenproblemer.

Kronisk aldersrelateret grøn stær findes hos 1% af den 

voksne befolkning over 40 år. Sygdommen er uden 
egentlige symptomer de første mange år. De viser sig 
sjældent før 60-års alderen. Meget tyder på, at årsagen 
ligger i et svækket blodkredsløb lokalt i synsnerven.
 
Nervus opticus/Retina organocomp. ampul indehold-
er alle dele af øjet i homøopatisk form. Det er vigtigt 
løbende at være til kontrol hos en øjenlæge. Mental 
afspænding og hvile for øjnene er en god hjælp. Det er 
godt samtidig at stimulere kredsløbet med Cuprum ars. 
D12.

Grå stær
Grå stær er den hyppigste årsag til synsnedsættelse hos 
ældre i Danmark. Hvis øjets linse er uklar, har man grå 
stær. 
Nervus opticus/Retina organocomp. ampul er et 
homøopatisk organmiddel, der indeholder alle dele 
af øjet. Dette middel vil virke stærkt regenererende og 
belivende på hele øjet. Midlet skal tages i en længere 
periode og kan anvendes forebyggende.
Et andet lægemiddel, der kan tages forebyggende, er 
Plumbum comp. mod forkalkningstilstande.

Styrkelse af synet
Generelt kan man styrke synet med Nervus opticus/
Retina organocomp. ampul. Der er også mulighed for at 
anvende et middel som Succinum organocomp. Dette 
præparat er generelt til aldersrelateret nedsat syn, hvor 
linsen stivner og kan anvendes på samme måde som 
Nervus opticus/Retina organocomp.
Kosttilskuddet AstaXantip er god næring for øjnene, da 
det indeholder provitamin A.

Nedsat hørelse – forkalkning
Mange lider af nedsat hørelse. Aldersbetinget nedsat 
hørelse skyldes oftest forkalkning af blodforsyningen til 
venerne omkring høresneglen.
Nedsat hørelse pga. forkalkning kan behandles med 
Plumbum comp. som kur i op til 3 måneder, afhængig af 

hvor længe tilstanden har været der. Herefter skal man 
vedligeholde behandlingen med en kur 1-2 måneder om 
året.
Nedsat hørelse pga. væsker i øret, kan behandles med 
Thuja comp. i op til 3 måneder.
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VEKSELFODBAD
Sådan tages et vekselfodbad:
Hvis man går rundt og småfryser på fødder og under-
ben, i underliv og har kolde nyrer, er her en meget virk-
ningsfuld og behagelig måde at lære kroppen at holde 
sig varm på. Samtidig boostes immunforsvaret. Gentag 
gerne vekselfodbadet hver aften i en periode:

Man skal bruge to baljer: i den første tilsættes ca. 38 
grader varmt vand. I den anden balje tilsættes koldt 
vand. Sæt fødderne i baljen med det varme vand i 3 
minutter, derefter skiftes over til baljen med det kolde 
vand. Hold fødderne her i 10-30 sekunder. Derefter 
skiftes over til baljen med det varme vand i 3 minutter, 
og herefter skiftes igen til baljen med det kolde vand i 
10-30 sekunder.

Tag fødderne op af baljen, pak dem ind i et håndklæde 
og et uldtæppe, og hvil efterfølgende i 10-15 minutter, 
hvor du vil mærke, hvordan varmen spredes i kroppen.

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 hæf-
te, 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, fremstilles under farmaceutisk 
kontrol af de danske sundhedsmyndigheder.
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“Efter at have levet et liv så længe, begynder vi at se 
livscyklussen passere revy. Vi ser mønstrene, og bliver 

ikke så oprørte over tilfældige situationer mere. Vi ved, det 
er sket før, og det vil ske igen. Det leder os ofte til i livet at 
stille spørgsmål, og til at søge tilfredsstillende svar. Når vi 

har fundet disse svar, er vi i ro med os selv, og bliver 
derved en stor støtte for vores omgivelser.”

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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