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Naturlig hjælp til

Stress, søvnbesvær, 
depression og angst
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Kære Læser

Vi lever i en tid, hvor stadig flere mennesker udsæt-
tes for store psykiske belastninger. Flere og flere kan 
ikke klare presset fra det moderne samfund og bry-
der sammen med stresssymptomer i form af angst, 
uro, depression, søvnproblemer, uarbejdsdygtighed 
m.m. Hver 12. dansker er på lykkepiller, heraf en del 
børn. Dertil kommer forbruget af angstdæmpende 
medicin - som i øvrigt er vanedannende og kun 
virker i 2-3 uger. Ligesom eksperterne i den senere 
tid også er blevet urolige for bivirkningerne.

I skolerne oplever vi flere børn i hver klasse med 
hyperaktivitet, opmærksomheds- og koncentrations-
forstyrrelser, og mange diagnosticeres med ADHD/
DAMP. Vi ser motorisk uro (bl.a. i form af tics ved 
Tourettes syndrom), manglende bevægelighed og 
fleksibilitet i sindet (som kan føre til tvangshandlin-
ger og tvangstanker), og børn hvor alt skal foregå 
på bestemte måder (som ved autisme og Aspergers 
syndrom). Også flere af disse børn medicineres med 
problematisk medicin som bl.a. Ritalin.

Antallet af psykisk syge stiger og stiger, samtidig 
med at et stort antal sengepladser i psykiatrien 
nedlægges. Behandlingen af psykisk syge er langtfra 
tilstrækkelig, og mange efterlades i ensomhed og 
stor sjælelig smerte.

Dette hæfte omtaler kort mulighederne for at 
behandle psykiske ubalancer med homøopati. Ho-
møopati er en mild, bivirkningsfri og dybtvirkende 
behandlingsmetode, som i mange tilfælde kan 
hjælpe ved flere af de nævnte symptomer. Især så 
længe, symptomerne ikke er blevet alt for udtalte og 
alvorlige. 

Dog må vi aldrig glemme, at hverken kemisk eller 
homøopatisk medicin kan erstatte pleje og omsorg.
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Homøopati har gennem mere end 
200 år hjulpet millioner af mennesker 
verden over. Homøopatien tilbyder en 
mild og alligevel dybtvirkende hjælp, 
som alle kan tåle - også personer, der 
normalt reagerer for kraftigt på, eller 
ikke tåler, kemisk medicin. Homøo-
pati kan anvendes til både fysiske og 
psykiske problemer og sygdomme. 
Det særlige ved den homøopatiske 
medicin er, at den kan virke direkte 
ind i det sjælelige område og derfra 
videre ind i det fysiske. 

Historie 
Homøopatien blev udviklet af den 
tyske læge og kemiker Samuel Hah-
nemann (1755-1843) for mere end 200 
år siden. Efter hans grundlæggende 
opdagelser bredte homøopatien sig 
som en steppeild til bl.a. England, 
Frankrig, Rusland, Italien, Grækenland, 
Indien, USA, Argentina og Canada. Og 
i begyndelsen af 1900-tallet var ca. 
¼ af USA’s medicinske fakulteter do-
mineret af undervisning i homøopati. 

Homøopatien kom også til Danmark, 
hvor både en del læger, dyrlæger og 
naturlæger begyndte at anvende den 
allerede på Hahnemanns tid. I årtier 
blev homøopatisk medicin fremstillet 
på danske apoteker. 

Potensering
Homøopatiske lægemidler udvindes 
af stoffer fra plante-, mineral- og 
dyreriget. De gennemgår en særlig 
fortyndingsproces, kaldet potense-
ring. Gennem denne potensering bli-
ver lægemidlet på én gang fortyndet 
og samtidig gjort stærkere. På grund 
af fortyndingen er bivirkninger yderst 
sjældne. Og på en meget elegant 
måde kan potenseringsprocessen få 
medicinen til at virke direkte ind i det 
sjælelige område.

Farmaceutisk kontrol
Homøopatiske lægemidler fremstilles 
i dag under farmaceutisk kontrol og 
under kontrol af de enkelte landes 
lægemiddelstyrelser på samme måde 
som konventionelle lægemidler.

Homøopati på fremmarch
Homøopatien har gennem de sidste 
årtier igen været på stærk fremmarch 
over hele kloden. Og medicinen 
ordineres af bl.a. læger, dyrlæger, 
alternative behandlere og ikke mindst 
direkte af den syge selv. I dag søger 
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mange en bivirkningsfri medicin, 
som grundlæggende arbejder på at 
styrke mennesket og immunsyste-
met, så man selv bliver i stand til at 
overvinde sygdomme. Det moderne 
menneske har også sværere ved at 
tåle kemisk medicin end tidligere 
tiders mennesker, som brugte krop-
pen mere og derfor bedre kunne 
nedbryde og udskille gifte.  

I Europa er homøopatien mest ud-
bredt i Tyskland, England, Frankrig 
og Italien. I Tyskland findes der 5 
større hospitaler, som arbejder efter 
homøopatiske principper. Det største 
er ”Herdecke”, som har ca. 500 sen-
gepladser og 2.000 medarbejdere.

Selvbehandling
I tidligere tider overlod vi diagnose 
og behandling til den lærde læge. 
Dengang kunne vi ikke selv skaffe 
os dybtgående information om vores 
sygdom og de lægemidler, vi fik.  
Lægemidler, der indeholdt bl.a. 
arsenik og kviksølv, og som havde 
voldsomme bivirkninger. 

Det har været både godt og ondt 
med den blinde tillid, bl.a. fordi vi 
som patienter ikke tidligere har haft 
mulighed for at vide, hvad vi gik ind 
til. I dag vil vi gerne vide mere om 
vores sygdomme og de lægemid-
ler, vi anvender. Og det har vi pga. 
internettet også store muligheder 
for. Mange, især kronisk syge, ved i 
dag næsten lige så meget om deres 
sygdom som lægen. 

Dette skrift henvender sig direkte 
til dig som patient for at informere 
dig om muligheder for behandling 
med homøopati. Det er i dag blevet 
mere forsvarligt selv at sætte sig ind 
i sin sygdom og afprøve uskadelige 
lægemidler. Dog er det også stadig 
vigtigt at få stillet den rigtige diag-
nose hos lægen og nøje vurdere, om 
det er noget, du selv skal forsøge 
at behandle, eller om det kræver 
professionel hjælp. 

Homøopatien er igennem 200 år 
blevet anvendt af lægfolk med gode 
resultater, og der er kun konstateret 
bivirkninger i meget sjældne tilfælde.

Mennesker søger i 

dag lægemidler med 

færre bivirkninger, 

som styrker både det 

fysiske og psykiske 

immunsystem, så vi 

selv bliver i stand til at 

overvinde sygdomme 

og ubalancer.
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Dråber fortyndes i et glas med lidt 
vand eller dryppes direkte i mun-
den. Det kan være en fordel, f.eks. 
ved akut høfeber, at have flasken 
i lommen og indtage dråberne 
direkte i munden, når der er behov 
for det. Bland ikke flere slags drå-
ber sammen, men indtag dem efter 
hinanden.

Vejledende dosering til voksne
Dosering: 10 dråber 3 x dagligt.
Akut dosering: 50 dråber i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over ½ 
time, eller 10 dråber hver 1/2 time
dagen igennem, indtil mærkbar 
forandring indtræder. Herefter følges 
vejledende dosering.

Vejledende dosering til børn
Dosering: 2-7 dråber 3 x dagligt.
Akut dosering: 25 dråber i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over 1 
time, eller 5 dråber hver 1/2 time
dagen igennem, indtil mærkbar 
forandring indtræder. 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. Hold væsken i munden et 
øjeblik, inden den synkes.

Vejledende dosering 
Dosering: 1 drikkeampul  
hver 3. dag
Akut dosering: 1 drikkeampul 
1 x dagligt

Praktiske råd ved brug af homøopati
Størstedelen af de lægemidler, som 
omtales i dette hæfte, er i flydende 
form. Når flasken vendes på hovedet, 
kommer medicinen ud som dråber af 
flaskens dråbetæller.

Indtagelse
Man opnår det bedste resultat i et 
behandlingsforløb med homøopa-
tiske lægemidler, når lægemidlet 
indtages det foreskrevne antal gange 

om dagen. Benyttes flere homøopa-
tiske lægemidler i et behandlings-
forløb, holdes en lille pause (10-20 
sekunder) imellem hvert lægemid-
del, så det når at gøre sin virkning i 
mundslimhinden. Har man glemt at 
indtage et lægemiddel, indtages det 
bare med det samme, man husker 
det. Forsøg ikke at indhente det 
tabte ved at øge mængden næste 
gang. 
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Sukkerkugler indtages i munden, 
hvor de smelter gradvist, inden de 
synkes.

Vejledende dosering 
Dosering: 5 sukkerkugler 3 x 
dagligt
Akut dosering: 5 sukkerkugler op 
til 6 x dagligt

Tabletter indtages i munden, hvor 
de smelter gradvist. Da det tager 
lang tid, inden de smelter helt, 
tygges den sidste del og synkes 
derefter.

Vejledende dosering 
Følg anvisningerne på pakningen.

Førstegangsforværring
Nogle gange kan det udløse en mid-
lertidig forværring af symptomerne, 
når man indtager et homøopatisk 
lægemiddel. Denne forværring er 
velkendt og velbeskrevet og kaldes 
en førstegangsforværring. Den er et 
udtryk for, at lægemidlet har aktive-
ret en helbredelsesproces i kroppen, 
som forsøger at skille sig af med syg-
dommen. Samtidig er førstegangsfor-
værringen tegn på, at lægemidlet har 
mulighed for at virke helbredende. 
Ved tegn på for kraftig førstegangs-
forværring stoppes indtag af læge-
midlet i 1-2 dage, eller indtil forvær-
ringen er aftaget. Begynd herefter at 
indtage lægemidlet igen – evt. med 
nedsat hyppighed, som trappes op til 
den anbefalede hyppighed over 3-4 
dage.

Undgå, at de homøopatiske læge-
midler kommer i kontakt med metal. 
Plomber og broer i tænderne mm. 
har dog ingen betydning. Undgå at 
opbevare lægemidlerne ved mobil-
telefon og andet elektronisk udstyr. 
Indtages midlerne med ske, må den 
ikke være af metal.

Søg læge, hvis symptomerne ikke 
forsvinder ved brug af homøopati. 
Ophør med lægeordineret medicin må 
kun ske i samråd med en læge.

De følgende råd skal ses som forslag 
og impulser til en mulig behandling 
og bør ikke udelukke en evt. kli-
nisk undersøgelse hos egen læge. 
Med homøopati behandler man ikke 
sygdommen, men det syge menneske 
og helt essentielt årsagen til sygdom-
men.

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

Vejledende dosering 
Følg anvisningerne på pakningen.
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Hele samfundet har fået stress
Stress gennemsyrer i dag hele sam-
fundslivet. Selv vores børn har stress, 
fordi lærere og forældre har det. Det 
har fået alvorlige konsekvenser. 

Samfundet kører nu i en hastighed, 
der har betydelige omkostninger, 
som ikke medregnes, når man gør 
udbyttet op. Næsten al produktion 
skal i dag foregå i et højere og hø-
jere tempo, og produktiviteten skal 
helst stige år for år. Bare få procents 
nedgang i bruttonationalproduktet 
udløser en økonomisk krise. Selv 
højt intelligente mennesker i samfun-
dets top ser ikke andre udveje for 
vores overlevelse, end at vi hver dag, 
hver time, hvert minut øger hastig-
heden. 

Men kan det virkelig være rigtigt, 
at der ikke er andre udveje? Når vi 
samtidig ved, at stress danner ”næ-
ringsgrundlaget” for en del alvorlige 
psykiske sygdomme, frem for alt 
depressioner?

Nutidens sansebombardement
Vi lever i et samfund, hvor der er 
massivt pres på nervesystemet. 

knapt er vi kommet ud af mors 
mave, før vi anbringes hele dagen 
på underbemandede og larmende 
institutioner. Forældre er ofte stres-
sede, fordi de ikke kan klare ud-
fordringerne på arbejdet, og imens 
skal de helst være glade og kærlige 
forældre. Samtidig bombarderes vi 
med elektromagnetisk stråling fra 
mobilsystemer, elsparepærer, lysstof-
rør, computere og fjernsyn. 

Også kravene til indlæring og ud-
dannelse strammes. Børnene lærer 
overfladisk alt for meget, som ikke 
rodfæstes og fordøjes ordentligt i 
dem. Det ufordøjede belaster vores 
grundlæggende livskræfter, som i 
virkeligheden er dybt forbundet med 
vores evne til at huske. Når livskræf-
terne svækkes, bliver vi dårligere 
til at lære og huske. På den måde 
skader for meget og for tidlig intel-
lektuel indlæring faktisk vores evne 
til senere i livet at lære at være krea-
tive. Og det gør os lettere nervøse og 
udmattede.

Ændringer i arbejde og privatliv
På arbejdet sker der også hele tiden 
ændringer: nye computersystemer, 

Tidens årsager til stress, depression og 
andre psykiske ubalancer
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nye lovregler, nye maskiner, nye 
materialer, nye medarbejdere, ny 
ledelse og nye ledelsesteorier m.m. 
Mange har svært ved at tackle alle 
disse konstante ændringer. De er ikke 
”omstillingsparate,” som det hedder 
i dag. Men disse mennesker har det 
måske bedre, når først arbejdet er 
blevet en rutine. Og de bliver ofte vir-
kelig gode til at udføre deres arbejde, 
når de får mulighed for at gøre det 
igen og igen. Det giver ro og tilfreds-
stillelse samt sikkerhed og kvalitet 
i arbejdet. Hvorimod de konstante 
ændringer ofte medfører frustrationer, 
stress, frygt for fyring og utilfredsstil-
lende arbejdssituationer.

Også privatlivet er under pres. Aldrig 
har så mange mennesker levet alene. 
Flere og flere familier opløses. Og 
mange voksne og børn lever uden 
den grundlæggende tryghed, som 
familien kan give.

Kosten påvirker også psyken
Selv vores mad skal i dag produceres 
hurtigt og billigt. For meget (kunst-)
gødning (specielt kvælstof ), sprøj-
tegifte og gensplejsede fødevarer 
(GMO) indgår i den moderne pro-
duktion af fødevarer. Produktionsdy-
rene holdes inden døre, fyldes med 
antibiotika, presses massivt i f.eks. 
mælkeproduktion og i tilvækst, som 

vi bl.a. ser det ved grise. Vi anvender 
kæmpemaskiner, som presser jorden 
sammen. Og især mange frugter høs-
tes, inden de er modne, så de bliver 
sværere at fordøje. 

Den videre bearbejdning af fødeva-
rer er heller ikke altid optimal. Der 
tilsættes bl.a. farvestoffer, konserve-
ringsmidler, kunstige aromastoffer, 
for store mængder salt og sukker, 
stivelse, forarmede fedtstoffer og 
kunstige sukkerstoffer, som bl.a. kan 
føre til allergi og urolige børn (og 
voksne). Eksempelvis forbrugte hver 
dansker for 100 år siden ca. 11 kg. 
sukker årligt. I dag forbruger hver 
dansker mere end 50 kg. om året.

Alle disse forhold reducerer fødeva-
rekvaliteten, stresser organismen og 
giver kroppen dårlige byggesten til 
sin opbygning. Når kroppen og vores 
centrale organer ikke er stærke og 
sunde, bliver vi lettere syge, både 
fysisk og psykisk. Så ikke alene vores 
nervesystem og hoved skal være 
godt opbygget for at gøre os psykisk 
robuste. Sunde organer gør psyken 
mere stabil og sund. 

Heldigvis ser vi også i disse år 
en stærkt voksende forståelse for 
fødevarekvalitet. Og vi kan i dag få 
en lang række væsentligt sundere 
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fødevarer og færdigvarer. Det er også 
glædeligt, at mange forældre lægger 
vægt på, at deres børn så vidt muligt 
får økologiske og biodynamiske 
fødevarer.

Forebyggelse
Vores børns opvækst spiller en helt 
central rolle for, hvor robuste de 
bliver senere i livet over for påvirk-
ninger, som kan belaste følelser 
og nervesystem. Specielt hvis børn 
udsættes for belastninger, inden de 
er helt bevidste og kan huske ople-
velser, kan det let medføre livslang 
(over)følsomhed over for belastnin-
ger. Da børn efterligner de voksne, er 
det af stor betydning, at de voksne 
bestræber sig på at være ærlige, 
reelle, kærlige, retfærdige, rytmiske, 
stabile og forsøger at undgå stress. 
De ”voksne omgivelser” præger bør-
nene dybt ind i psyken og organerne.

Barnet har, som det mest centrale, 
brug for omsorg, kærlighed, stabili-
tet, ro, søvn, rytme, sund ernæring, 
lys, luft, bevægelse, glæde og humor. 
Får barnet opbygget en sund psykisk 
og fysisk ballast i barneårene, bliver 
det mere modstandsdygtigt over for 
psykiske belastninger senere i livet. 

Som voksen kan man forebygge 
stress og psykiske forstyrrelser gen-

nem sund ernæring, motion, tilstræk-
kelig søvn, stabil livsførelse og me-
ditation. Og ved at forsøge at undgå 
for stressende arbejdspladser samt at 
prioritere privatlivet og kærligheden. 

En sund sjæl i et sundt legeme - 
Organernes betydning for psyken
I århundreder har de lærde diskute-
ret, hvorvidt psykiske sygdomme har 
en arvelig og fysisk årsag eller alene 
skyldes opvækst og psykologiske 
påvirkninger. Men i dag fokuserer 
man ensidigt på hjernens evne til at 
regulere kroppens signalstoffer som 
serotonin, noradrenalin og dopamin.  

Denne ensidige fokusering på hjer-
nens stofskifte er imidlertid util-
strækkelig. Naturligvis kan der ved 
psykiske lidelser og sygdom være 
problemer med disse signalstoffer i 
hjernen. Men derfor skal man ikke 
altid finde årsagen dér, hvor sympto-
merne er – selv om denne tankegang 
er typisk for lægevidenskaben.  

Ved eksempelvis psoriasis foregår en 
for hurtig vækst af nye celler i huden. 
Har man psoriasis i alvorlig grad, 
forsøger lægevidenskaben at stoppe 
cellevæksten med celledræbende me-
dicin, som virker direkte ind på disse 
”hyperaktive” hudceller.  
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Inden for naturmedicinen søger man 
derimod årsagen til den forøgede 
cellevækst i organismens indre. Først 
og fremmest i vores vigtigste stof-
skifteorgan, leveren. Man taler om en 
”cutis–visceral-virkning” (”hud-indvor-
tes-virkning”). Altså, at fejlprocesser 
i indre organer udløser reaktioner i 
huden og omvendt. De fleste kender 
det sikkert også fra akne og bumser, 
hvor udbrud typisk kommer i forbin-
delse med f.eks. menstruation eller 
indtagelse af alkohol og friture-mad 
m.m.

Organernes betydning
De mest centrale organer i vores 
krop er leveren, nyrerne, lungerne 
og hjertet. Disse organer regulerer 
de ændringer i hjernens stofskifte, 
som spiller ind ved psykiske syg-
domme og problemer. Man ser altså 
symptomer i hjernen (som er en del 
af nerve-sansesystemet). Men den 
dybere årsag skal findes i det indre 
”modsatte” system (som også kaldes 
stofskiftesystemet). Samme princip er 
velkendt omkring f.eks. migræne, som 
jo typisk kan udløses i forbindelse 
med ægløsning og menstruation eller 
af bestemte fødevarer som rødvin og 
chokolade. Også her er der sympto-
mer i hovedet (nerve-sansesystemet), 
men årsagen skal findes i det mod-
satte system (stofskiftesystemet). 

Det giver altså mening at se nøjere 
på vores vigtigste indre organer (le-
ver, nyrer, lunger og hjerte) og med-
behandle disse organer ved psykiske 
problemer. Som man netop gør inden 
for naturmedicinen og homøopatien, 
hvor vi har stoffer, som virker di-
rekte opbyggende på disse organer. I 
modsætning til den kemiske medicin, 
som i alle tilfælde belaster de indre 
organer. 

Leveren spiller en rolle ved udmat-
telse, depression og bipolar sygdom 
(maniodepression). Nyrer og binyrer 
influerer på angst, uro, stress og 
skizofreni. Lungerne har betydning 
for tvangshandlinger og tvangstan-
ker. Og hjertet - vores allervigtigste 
organ - kan spille en rolle ved alle de 
nævnte tilstande og lidelser. Det har 
man erfaret inden for den alternative 
medicin. Og i praksis har det vist sig, 
at det ofte virker godt på psykiske 
problemer at give opbyggende be-
handling af disse fire centrale organer 
i kroppen. 
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I dette hæfte omtales især midler, 
som virker på vores centrale orga-
ner og derfra på psyken. De nævnte 
symptomer kan naturligvis være af 
mere eller mindre alvorlig karakter. 
Eksempelvis kan én person lide af 
invaliderende tvangstanker eller 
tvangshandlinger. Hvor en anden har 
det i en mildere grad og måske har 
det med at gentage nogle bestemte 
sætninger hyppigt, åbne døre på en 
bestemt måde, undgå at træde på 
flisernes mellemrum osv.

Ved lettere psykiske symptomer kan 
man med midlerne, der beskrives i 
hæftet her, behandle sig selv og sine 
nærmeste. Ved alvorligere tilstande 
skal man søge hjælp hos lægen og 
en erfaren alternativ behandler.

Vær også opmærksom på, at fysiske 
sygdomme undertiden kan udløse 
psykiske problemer. Eksempelvis 
udløser hjerteproblemer ofte angst 
og ængstelighed. Om det er tilfæl-
det, må lægen eller en anden dygtig 
behandler hjælpe med at afklare.
Der er gode muligheder for, at de 

homøopatiske lægemidler virker 
godt, hvis man går i gang med 
homøopatisk behandling, inden man 
har haft stress så længe, at det er 
blevet en måde at leve på. Men det 
er vigtigt ikke bare at anvende den 
ro og opbygning, midlerne giver, til 
at stresse videre. De kræfter, man får 
til rådighed gennem behandlingen, 
bør benyttes til at ændre sin leve-
vis. Eksempelvis ved at begynde at 
meditere bare 10 minutter morgen og 
aften, prøve at arbejde mere orga-
niseret, sørge for at få motion hver 
dag og afse tid til at pleje sit følel-
sesliv, sin familie og venner. Måske 
kan man endda tage alene på en 
lille ferie for at se sit liv lidt fra oven 
og få mulighed for tage nogle nye 
beslutninger.

Behandling af stress, angst, 
depression og søvnbesvær

Det er vigtigt ikke 
bare at anvende 
den ro og opbyg
ning, de homøo
patiske midler giver, 
til at stresse videre.
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Indre ro – styrk dit jeg
Når man er nervøs og stresset, 
reagerer man hele tiden kraftigt på 
forskellige påvirkninger, som kan 
løbe af med én: Man kommer i tanke 
om ting, man har glemt at gøre el-
ler meget snart skal have gjort, og 
de problemer, der er ved at få dem 
gjort. Så springer tankerne pludseligt 
hen til bekymringer for økonomien 
eller måske angst for, at der skal ske 
éns børn noget. I dette tankemylder 
glemmer man, at man har sat vand 
eller mad på komfuret osv.

Hvis man vil vende den levevis, er 
det vigtigt at man indefra får kontrol 
over sine tanker og handlinger. Man 
må styrke sit jeg for at blive i stand 
til at fastholde sine tanker og det, 
man (jeg’et) vil. Det kræver, at man 
opbygger en indre ro og koncentra-
tion. 

Jeg’et kan man styrke bl.a. ved at 
planlægge bedre, meditere, få til-
strækkelig søvn og pleje sine følelser. 
Man må forsøge at opbygge en dag-
ligdag med mulighed for fordybelse, 
ro, tryghed, motion og sund kost. Og 
endelig kan bestemte homøopatiske 
midler også virke beroligende, befor-
dre søvnen og styrke jeg’et.

Behandling af stress, angst, 
depression og søvnbesvær
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Tryghed 
Sjælelig tryghed spiller en væsentlig 
rolle for, hvor modstandsdygtig man 
er over for stress. Derfor er det vig-
tigt, at man forsøger at opretholde 
gode relationer til familie og venner. 
Utryghed medfører, at man meget let-
tere bliver stresset ved belastninger 
på arbejdet, hvis man får økonomiske 
problemer eller en fysisk sygdom.

Søvn
Under en dyb og opbyggende søvn 
frigives stoffer, som beroliger nerve-
systemet. Men inden for de sidste 20 
år er børn og voksne begyndt at sove 

omkring 1 time mindre i døgnet. Søv-
nens kvalitet er sandsynligvis også 
generelt dårligere, fordi dagens stress 
ikke slippes helt og går med ind i 
søvnen. På grund af den utilstræk-
kelige søvn frigives for få af de bero-
ligende stoffer. Og som resultat bliver 
vi lettere nervøse og tåler dårligere 
nerve- og sansebelastninger.

Motion og lys
Ved stress, uro, depression m.m. 
er det vigtigt at få motion og lys 
hver dag. Bevægelse fører noget af 
stressen ud af kroppen og fremmer 
produktionen af kønshormoner. Lyset 
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stimulerer hjernens produktion af 
signalstoffet serotonin, som gør os 
i bedre humør. Derfor er det en god 
idé at finde én at gå, løbe eller bade 
med. Er man først blevet udmattet, 
urolig eller i dårligt humør, har man 
brug for én, der kan hjælpe med at 
holde fast i de gode vaner.

Vi tackler belastninger forskelligt 
Det er forskelligt, hvordan vi tackler 
f.eks. sorger, tab, arbejdsbelastninger, 
vrede, mobning, arbejdsløshed og 
samarbejdsproblemer. Nogle menne-
sker er mere sårbare end andre. Men 
det er helt naturligt, at sjælen har 
brug for at bearbejde f.eks. et døds-
fald, en skilsmisse eller forskellige 
alvorlige konflikter. I denne periode 
med bearbejdning er det naturligt, at 
man ikke føler sig så glad og veltil-
pas som normalt. Men det er også 
vigtigt, at såret læges med tiden, og 
at der netop er tale om en periode, 
som kommer til en afslutning, så 
man igen bliver ”sig selv”. Måske 
er man oven i købet blevet psykisk 
stærkere, når man er kommet igen-
nem krisen. Måske er man endda 
blevet et mere indsigtsfuldt mennes-
ke med en bedre forståelse for sine 
medmennesker og sig selv. 

Hvis såret derimod ikke læges, fører 
det i reglen til, at man bliver mere 
følsom over for selv små belastning-

er, som man reagerer voldsomt på. 
Reaktionerne kan være forstemthed, 
depression, manglende livslyst, sort-
syn, manglende selvtillid, eksistentiel 
angst, stress, vredesudbrud, irrita-
tion, søvnproblemer og forskellige 
fysiske symptomer. Reaktioner, som i 
de fleste tilfælde kan føre til en eller 
anden grad af uarbejdsdygtighed.

Desværre sker forværringen ofte 
meget langsomt og umærkeligt, indtil 
man ”pludselig” står i en alvorlig 
psykisk tilstand. Derfor bør man altid 
søge professionel hjælp, hvis disse 
symptomer tiltager og bliver vedva-
rende belastende i hverdagen. 

Søg altid professionel 
hjælp, hvis sympto
merne er alvorlige, 
tiltagende og ved
varende.
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Nervøsitet og stress
Nervøsitet og stress lyder ikke umid-
delbart som alvorlige symptomer. 
Men hvis man vedvarende udviser 
nervøs adfærd og lever et stresset 
liv, risikerer man meget lettere at 
blive alvorlig psykisk syg, hvis man 
udsættes for yderligere psykiske eller 
fysiske belastninger. En skilsmisse, 
en fyring, en nærtståendes dødsfald 
eller en pludselig opstået fysisk syg-
dom kan måske udløse en depres-
sion, fordi man er belastet i forvejen.

Nervøsitet og stress kan vise sig som 
glemsomhed, søvnbesvær, irritation 
og vrede, træthed og spiseforstyr-
relser. Det kan være, at man ikke 
kan finde sine ting, har svært ved at 
koncentrere sig, ”springer” i tan-
ker og handlinger (næsten som en 
dement), m.m. Fordi disse sympto-
mer kan føre til alvorlige psykiske 
symptomer og sygdom under ekstra 
belastninger, er det vigtigt at tage 
dem alvorligt. Først og fremmest ved 
at ændre sin livsførelse. Man kan 
f.eks. ændre måden, man arbejder 
på, måske finde et mindre stressende 
arbejde, planlægge sin dag og sit 
arbejde bedre, opbygge en hverdag 
med mere tryghed og kærlighed, eller 
afse tid til at meditere (f.eks. i form 
af mindfullness). 

Stress og nervøsitet har forbindelse 
til nyre-/binyresystemet. Derfor er 
behandling af nyrer og binyrer meget 
central ved stress, nervøsitet og 
angst.

Chamomilla comp. virker krampeløs-
nende og beroligende på psyken. Det 
indeholder homøopatisk kamillerod 
og belladonna, som begge beroliger 
nyrer og binyrer. Lægemidlet inde-
holder desuden homøopatisk magne-
sium phos., som beroliger galden og 
afslapper hjertet, så hjertets afslap-
pende fase (diastolen) bliver læn-
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gere. Magnesium har desuden en let 
bedøvende virkning på nervesystemet 
og dæmper derfor også fysiske og 
psykiske smerter.

Chamomilla comp. er frem for alt et 
godt beroligende middel til børn. 
De bliver mere rolige og afslappede 
om dagen, så de lettere kan indlære 
og sidde roligt i skolen. Ligesom de 
lettere falder i en dybere søvn om 
natten. Midlet kan f.eks. anvendes i 
en periode, hvor barnet er nervøst 
på grund af særlige belastninger. Her 
giver man 5-10 dråber om morgenen, 
om eftermiddagen, når de kommer 
hjem fra skole, samt omkring senge-
tid.

Hvis barnet generelt er uroligt på 
grund af oplevelser tidligt i livet eller 
vedvarende psykiske belastninger, 
eller hvis det har et følsomt gemyt 
og nervesystem, gives Chamomilla 
comp. over længere tid, evt. supple-
ret med anden homøopatisk medicin. 
Eksempelvis er det ofte en god ide at 
give Chamomilla comp. sammen med 
Belladonna D30 ved sengetid. Dette 
middel er stærkt fortyndet (homøopa-
tiseret) belladonna, som i denne høje 
fortynding (D30) virker direkte ind i 
psyken og beroliger under søvnen. 

Tabacum comp. går lidt dybere end 
Chamomilla comp. Det anvendes 
fortrinsvist til voksne, men kan dog 
også anvendes til børn, hvis virknin-
gen af Chamomilla comp. aftager. 

Tabacum comp. indeholder ho-
møopatisk tobak, kobber og kisel. 
Homøopatisk tobak beliver nyrer og 
binyrer og får hjerte og nyrer til at 
arbejde bedre sammen. Det er et af 
homøopatiens vigtigste chokmidler 
og har en regenererende virkning på 
psyken, hvis patienten i lang tid har 
været psykisk belastet. Homøopatisk 
kobber er homøopatiens vigtigste 
krampeløsnende middel. Det opbyg-
ger nyrer/binyrer og virker herfra be-
roligende. Homøopatisk kisel ernærer 
nerve-sansesystemet, så man lettere 
kan tåle støj, synsindtryk, påvirkning-
er fra mobiltelefoner, elledninger, 
sparepærer, lugte, drifter m.m. Homø-
opatisk kisel styrker jeg’et, dæmper 
nerve-sansesystemet og giver plads 
til, at man får mere kontrol over sig 
selv, sine tanker og handlinger.
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Langvarig stress
Langvarigt stress medfører nogle 
af de samme tilstande i kroppen 
og psyken, som ses ved pludselige 
chok. Ved chok sker der en vis ad-
skillelse mellem den fysiske krop og 
sjælen og ånden. Denne delvise ad-
skillelse virker stærkt belastende på 
en række organer, bl.a. nyrer/binyrer, 
bugspytkirtel og hjerte. Og det kan 
i værste fald udløse en lang række 
fysiske og psykiske sygdomme som 
f.eks. sukkersyge, hyppige infektio-
ner, hjertelidelser, fordøjelsesproble-
mer, depression m.m.

Rebalance er et homøopatisk middel 
til behandling af chok og langvarig 
stress (se også afsnittet om PTSD og 
binyretræthed). Dette middel hjælper 
krop og psyke til igen at forbinde sig 
med hinanden, og det har en rege-
nererende og belivende virkning på 
sjælen, nyrer og binyrer.

Rebalance indeholder homøopatisk 
tobak og sølv. Homøopatisk tobak er 
et af homøopatiens vigtigste midler 
til chokbehandling. Midlet styrker ny-
rer og binyrer og regulerer samarbej-
det mellem nyrer og hjerte. Det har 
en evne til at regenerere sjælen, når 
den har været udsat for belastninger, 
som f.eks. stress, chok, dødsfald, 

ulykker og sorg. Homøopatisk sølv 
er det vigtigste middel til igen at 
forbinde den fysiske krop med sjæ-
len. Ved stress og chok er det helt 
afgørende, at denne forbindelse igen 
bliver normal. Hvis den ikke bliver 
helet, er det vanskeligt at opnå gode 
effekter med medicin og psykiske 
tiltag. Man har brug for sølv i denne 
lave homøopatiske fortynding (D6), 
hvis man mangler vitalitet og let bli-
ver ængstelig og bange for bestemte 
ting, som f.eks. prøver, eksamen, 
tandlægebehandlinger, menneskefor-
samlinger m.m.

Ved længerevarende stress og chok 
bør man altid som det første tage 
dette middel. Gerne sammen med 
Tabacum comp. eller Chamomilla 
comp. (se også afsnittet Nervøsitet 
og stress).

Ambra comp. virker stærkt beroligen-
de og ernærende på nervesystemet. 
På nogle virker det endda direkte 
sløvende. Lægemidlet kan anvendes 
ved stress og depression, nervemæs-
sig udmattelse, stor følsomhed over 
for påvirkninger, og hvor stress og 
nervesvækkelse har udløst talrige 
mere eller mindre alvorlige sympto-
mer.
Ambra comp. indeholder homøo-
patisk ambra og en homøopatisk 
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zink-baldrianforbindelse. Ambra er 
et meget velduftende sekret fra ka-
skelothvalens fordøjelsessystem, 
som tidligere har været anvendt til 
parfume og kosmetik. Det er måske 
klodens mest sympatiske våben: Når 
hvalen kommer til at sluge krabber 
og andre lignende smådyr, begynder 
de at irritere og skrabe i hvalens 
tarmslimhinde. Hvalen reagerer ved 
at producere ambra i tarmslimhinden. 
Sekretet ”pakker smådyrene ind” i 
denne slimede og bedøvende vellugt, 
inden de skilles ud igen.

Ambra beroliger også mennesket og 
sætter os i forbindelse med noget af 
kaskelothvalens enorme vitale kraft. 
Det er et middel specifikt til mennes-
ker med et meget sart nervesystem, 
og hvor selv små påvirkninger udmat-
ter og irriterer. Denne tilstand kaldes 
også neurasteni. Når nervesystemet 
beroliges og tilføres vitalitet, bliver 
vi ikke så let nervøse, udmattede og 
deprimerede.

Zincum met. D10 eller D30 (homøopa-
tisk zink) kan bruges som alternativ 
til Ambra comp. Man siger, at ”zink 
er for nervesystemet, hvad jernet er 
for blodet”. De fleste ved, at blodet 
har brug for jern. Hvis vi ikke har 
ca. 5-7 gram jern i kroppen, bliver vi 
trætte og modløse. På samme måde 

har vi brug for ca. 2-4 gram zink i 
kroppen for at kunne fungere. Zink 
ernærer nervesystemet, og det har en 
central betydning for opbygningen af 
hjernen, som indeholder mere zink 
end andre organer. Langvarig stress 
medfører skader på hjernen. Også her 
kan både substantielt og homøopa-
tisk zink virke regenererende på bl.a. 
hjernen og det autonome (vegetative) 
nervesystem. Homøopatisk zink styr-
ker også optagelsen af substantielt 
zink og gør den levende og dyna-
misk, så den arbejder i hele kroppen. 

Homøopatisk zink kaldes også ”Det 
homøopatiske opium”. Det modvir-
ker depression, nervøs søvnløshed, 
kramper, stor træthed, udmattelse, 
svækket hukommelse, tungsind, de-
pression, svimmelhed, hovedpine, 
overfølsomme sanser (neurasteni) 
og søvnforstyrrelser m.m., og vi får 
ikke så let stress. Homøopatisk zink 
er desuden et vigtigt middel ved 
forskellige former for motorisk uro. 
f.eks. Tourettes syndrom samt kram-
per og uro i benene, typisk om nat-
ten. 

Zink-baldrianforbindelsen i Ambra 
comp. virker yderligere beroligende, 
men kan dog i nogle tilfælde virke 
for sløvende om dagen. Hvis den gør 
det, men ellers har en god virkning, 
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kan man om dagen tage den rene 
zink som homøopatisk enkeltmid-
del, f.eks. Zincum met. D10 eller D30 
(f.eks. 10 dråber 2 x dagligt), og så 
nøjes med at tage Ambra comp. ved 
sengetid.

Belladonna D30 virker meget kram-
peløsnende og beroligende via nyre-/
binyresystemet. Den virker også 
meget hurtigt (i løbet af minutter). 
Belladonna D30 anvendes især ved 
sengetid til meget urolige børn og 
voksne. Selvom søvnen indtræder, 
kan der godt i det ubevidste område 
være meget uro, som forstyrrer søv-
nen og søvnkvaliteten, så man ikke 
føler sig udhvilet, når man vågner. 
Man føler, at man har sovet over-
fladisk, og at der er foregået en hel 
masse, som har forstyrret søvnen. 
Belladonna D30 virker beroligende 
i det ubevidste område, så søvnen 
bliver mere rolig og derfor mere 
opbyggende.  

Magnesium phos. D6 (lysmetallet) 
betegnes som antistress-midlet. I 
Tyskland er det nok det mest brugte 
middel til stress. Lægemidlet virker 
på irritation, vrede og dårligt humør, 
som er centrale symptomer ved 
stress. 

Magnesium virker først og fremmest 
på lever-/galdesystemet. Det beroliger 
galden og virker stærkt opbyggende 
på leveren. Leveren har forbindelse 
til vores grundlæggende livskræfter 
(ligesom ordet ”lever” har forbin-
delse til ordet ”liv”). Når vi opbygger 
leveren, virker det på samme måde 
som en god helsebringende søvn. Vi 
bliver mere friske og i godt humør, 
klar til at tage fat på dagen og livet. 

Den centrale kerne i planternes 
klorofyl består af magnesium, som 
også kaldes” lysmetallet”. klorofyl 
bevirker, at planterne kan optage 
og omdanne solens lys til energi og 
vækst. Hos mennesker støtter mag-
nesium (og klorofyl) lysoptagelsen og 
vores indre lysstofskifte. Det fremmer 
humøret.

Magnesium virker også meget 
krampeløsnende. Det hjælper på den 
irritation, vrede og ærgrelse, som 
mange stressede opbygger. Og så vir-
ker det næsten øjeblikkeligt. Derfor 
er det et godt middel at have på sig 
i perioder med stress.
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Grundbehandling 
af stress
Grundbehandling af stress, børn: 
Chamomilla comp. 5-10 dråber 
morgen og middag (evt. når børnene 
kommer hjem fra skole). Belladonna 
D12 eller D30 v. sengetid, 5-10 drå-
ber. Brug Belladonna D12, hvis stres-
sen kommer til udtryk i følelser, som 
f.eks. gråd eller angst. Brug Bella-
donna D30, hvis stressen sidder mere 
i hovedet i form af f.eks. bekymrede 
tanker, der kører i ring. I lettere 
tilfælde giver man blot Chamomilla 
comp. i vejledende doser.

Denne behandling tages typisk 
kurmæssigt i ca. 2 måneder. Derefter 
kan man måske fortsætte med kun 
Chamomilla comp. ved sengetid eller 
i perioder, hvor børnene er urolige 
eller belastede. 

Hvis barnet har været udsat for chok 
eller langvarig psykisk belastning, 
gives Rebalance den første måned af 
behandlingen sammen med Chamo-
milla comp.

Ved meget uro og stor følsomhed 
over for belastninger (særligt sen-
sitive børn), ved udmattelse, mere 
kompliceret uro og depression gives 

Ambra comp. sammen med Chamo-
milla comp. 

Vær desuden altid opmærksom på at 
overholde en sund og regelmæssig 
søvnrytme.

Grundbehandling af stress, voksne: 
Tabacum comp. i vejledende dosis 
og 15 dråber Belladonna D30 ved 
sengetid. Behandlingen fortsættes 
2-3 måneder. Tabacum comp. kan 
erstattes med Magnesium phos. D6 
ved arbejdsstress (”manager-stress”), 
hvor irritation og vrede og evt. dårligt 
humør er fremherskende.

Ved følger af chok eller langvarig 
stress og uro tages først Rebalance 
sammen med Belladonna D30. Efter 
1 måned fortsættes med Tabacum 
comp. og Belladonna D30 v. sengetid.

Ved meget uro og stor følsomhed 
over for belastninger, ved udmattelse, 
mere kompliceret uro og depression 
kan man tage Ambra comp. sammen 
med Tabacum comp. 

Husk altid at få tilstrækkelig søvn 
og at sørge for at falde til ro inden 
sovetid – ingen fjernsyn og computer 
lige før sengetid. Gå i stedet for en 
tur, eller læs opbyggende litteratur, 
meditér m.m.
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Chok
Pludselige chok, f.eks. dødsfald, 
ulykker, skilsmisse, chokerende med-
delelser m.m. medfører i reglen en 
hvis adskillelse mellem krop og sjæl. 
Hvis chokket og adskillelsen er stærk 
nok, kan det f.eks. resultere i sukker-
syge fra det ene minut til det andet. 
I yderste tilfælde kan det medføre 
døden.  

Rebalance hjælper med til at føre 
kroppen og sjælen sammen igen. 
Midlet virker regenererende på 
psyken og nervesystemet. Det er en 
god idé at tage det i en akut dose-
ring lige efter chokket. Dryp f.eks. 
50 dråber i et glas vand og drik det 
slurkvist over dagen. Eller tag hyp-
pigt 5-10 dråber direkte i munden 
flere gange dagligt. Rebalance bør 
tages kurmæssigt nogle uger efter 
chok, indtil man mærker, at man igen 
er kommet i balance, 5-10 dråber 3 x 
dagligt. Ved meget uro kan man sup-
plere med Ambra comp. eller 
Belladonna D30 ved sengetid.

Oxalis comp. anvendes efter eller 
samtidigt med Rebalance. Det virker 
meget beroligende og opbyggende 
på nyre-/binyresystemet og har 
nogenlunde samme virkning som 
Tabacum comp. (se også afsnittet 

om Nervøsitet og stress). Men Oxalis 
comp. indeholder også oxalis (skov-
syre/oxalsyre), som løsner kramper i 
solar plexus. Mange, som har fået et 
chok, føler netop krampe i og sam-
mensnøring af solar plexus. 

Et chok kan sætte sig fast og føre til 
permanent stress, depression, forhø-
jet blodtryk, dårligt immunsystem, 
forstoppelse m.m. Langtidsvirkninger 
efter chok kan også behandles med 
Rebalance (typisk i ca. 2 måneder).

PTSD og 
binyretræthed
Langvarigt stress og chok kan føre til 
både PTSD og binyretræthed.

Rebalance virker på 
psykisk og fysisk udmat
telse. Efter bl.a. chok 
hjælper det med at 
regenerere nerve
systemet, så man kan 
vende tilbage til en god 
fysisk og psykisk balance
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PTSD  
PTSD (PostTramatisk Stresslidelse) er 
en alvorlig tilstand. Diagnosen PTSD 
blev første gang brugt i 1980 på bag-
grund af forskning i de amerikanske 
Vietnamveteraners psykiske lidelser. 
Men allerede efter 1. og 2. verdens-
krig kendte man til tilstanden under 
begrebet ”granatchok”. Især mange 
soldater er i tidens løb blevet trau-
matiserede efter voldsomme oplevel-
ser i krig. Men også andre traumati-
ske oplevelser, hvor vi udsættes for 
intens frygt, kan føre til PTSD.

Symptomerne viser sig typisk som 
en ekstrem følsomhed over for selv 
gans ke små belastninger. Det med-
fører søvnforstyrrelser, mareridt, 
hyppige infektioner, stor træthed, 
depression, indelukkethed, men-
neskeskyhed, uarbejdsdygtighed i 
årevis m.m.

Ved behandling af PTSD anvendes 
først lægemidler, som beroliger nyre-/
binyresystemet:

Rebalance tages som det første mid-
del, fordi det forbinder sjælen mere 
med kroppen igen.

Oxalis comp. kan tages samtidigt med 
Rebalance. Oxalis løsner i solar 
plexus, hvor man ofte føler et hul eller 
en tomhed, hvis man har fået chok.

Tabacum comp., som er næsten iden-
tisk med Oxalis comp., kan anvendes 
lidt senere i forløbet. Midlet inde-
holder Quarz D12 i stedet for oxalis. 
Quarz støtter jeg’et og dæmper føl-
somheden over for sansepåvirkninger.

Belladonna D30 virker dybt ind i den 
ubevidste, konstante uro, som især 
kan udfolde sig om natten. Midlet 
tages ved sengetid.

Ambra comp. er stærkt beroligende 
og kan f.eks. i en periode tages sam-
men med Rebalance.

Coffearon virker beroligende og søvn-
dyssende (se mere under afsnittet 
om søvnproblemer).

Chamomilla comp. anvendes til børn. 

Efter den indledende behandling af 
PTSD med beroligende midler tages 
midler, som opbygger nyrer og binyrer. 
Den opbyggende virkning findes alle-
rede i Oxalis comp. og Tabacum comp. 
på grund af kobberindholdet, men 
den kan yderligere understøttes med:

Cuprum ars. D12 og Glandula supra-
renalis D12 (homøopatisk binyre). Det 
er begge midler, som opbygger nyrer 
og binyrer. Man må ikke tage disse to 
midler i første fase, da man kan blive 
urolig.
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Binyretræthed
Livets oplevelser slider efterhånden 
på vores organer. I ungdommen op-
lever man måske, at det er stimule-
rende og spændende engang imellem 
at have travlt og få ordnet en masse 
i en fart. Man får eksempelvis en 
indskydelse om, at man gerne lige vil 
se 12 af vennerne til middag dagen 
efter. Inden længe har man fået 
inviteret, ordnet hjemmet, fundet op-
skrifter og købt ind. Næste dag efter 
arbejde får man hurtigt lige lavet en 
middag med dessert, som er klar, når 
gæsterne kommer kl. 19. Man hygger 
sig med vennerne hele aftenen, får 
ryddet op, når de er gået, og er så 
klar til at sove lidt og gå på arbejde 
den næste dag. 

Sådan et arrangement kan senere 
i livet lettere virke stressende og 
belastende, og man har måske ikke 
den samme glæde under forløbet. En 
af årsagerne er, at binyrerne slides 
med tiden. Jo mere pres og stress, 
vi udsættes for, jo mere trætte bliver 
nyrer og binyrer, som ikke længere 
kan tåle det samme pres. Fortsætter 
presset, bliver også leveren alvorligt 
belastet. Det kan føre til, at vi har 
svært ved at klare vores arbejde og 
dagligdagens små opgaver. 

Diagnosen udbrændthed opstår 
typisk hos meget samvittighedsfulde 
personer, som har passet deres job 
særdeles godt i lang tid. Nogle ender 
endda med at blive så udbrændte, at 
de slet ikke er i stand til at arbejde. 
De begynder at reagere voldsomt 
på selv små krav fra omgivelserne 
(eller sig selv). Og i sidste ende 
fører udbrændthed ofte til en ud-
mattelsesdepression. Her ser man 
typisk et pludseligt sammenbrud, 
hvorefter personen bliver ukoncen-
treret, meget træt og uarbejdsdygtig. 
Er man udbrændt, får man det kun 
ganske langsomt bedre. Ligesom 
man fremover i reglen kun tåler små 
belastninger.

Lettere tilstande af binyretræthed 
behandles med Cuprum ars. D12 + 
Glandula suprarenalis D6 (homøopa-
tisk binyre). Næsten alle mennesker 
mærker med tiden denne forskel i, 
hvordan de oplever travlhed. Når 
man har passeret midten af 40’erne, 
er det derfor ofte en god idé at 
styrke binyrerne med de omtalte mid-
ler 1-2 måneder hvert 3.-5. år.

Ved alvorligere tilstande af binyre-
træthed er behandlingen den samme 
som beskrevet under PTSD ovenfor.
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Angst og frygt
Angst kan vise sig på mange må-
der. Ofte i forbindelse med andre 
sygdomme som depression, ADHD, 
autisme, hjertesygdom m.m. Det kan 
være i form af panikangst i forbin-
delse med f.eks. højdeskræk, tand-
lægeskræk, angst for hunde og ed-
derkopper, klaustrofobi m.m. Det kan 
også være som præstationsangst, 
eksamensangst eller lampefeber. Eller 
angsten kan vise sig som dødsangst, 
nervøst hjerte eller frygt for sygdom-
me, man hører, andre lider af.

Aconitum D30 anvendes ved pludse-
ligt optrædende heftig angst, f.eks. 
tandlægeskræk, klaustrofobi, angst 
for hunde og edderkopper m.m. Akut 
dosering: 50 dråber i et glas vand, 
drikkes slurkvist over 15 minutter, 
inden flyrejse, tandlægebesøg, eller 
hvad der ellers fremprovokerer angst-
en.

Ved siden af denne akutte behand-
ling kan man kurmæssigt indtage 
Tabacum comp. eller Cuprum met. 
D30 i 1-2 måneder for at arbejde på 
mere grundlæggende at berolige 
psyken og binyrerne.

Rebalance anvendes til en knapt så 
akut og stormende angst f.eks. ek-
samensangst og præstationsangst.  
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Altså en angst, som bygges op i 
forbindelse med kommende begiven-
heder. Hvis der er tale om en person, 
som generelt let bliver ængstelig, kan 
vedkommende før disse kommende 
begivenheder opleve at få mavesmer-
ter og måske endda tynd mave, ho-
vedpine, søvnforstyrrelser og hyppig 
tissetrang. 

Argentum nitricum D6 er et grundlæg-
gende middel til behandling af eksa-
mensangst. Lægemidlet styrker hjer-
nen og fordøjelsens modstandskraft 
over for stress og dæmper reaktioner 
på nervøsitet, som f.eks. ”sommer-
fugle i maven”, kvalme, opkast og 
diarré. Samtidig nedsættes risikoen 
for, at man under eksamen glemmer 
stoffet. Supplér evt. med Stibium met. 
D10, som stabiliserer hjerterytmen, 
dæmper nervøsitet og hjertebanken, 
samt styrker koncentrationsevnen, 
hukommelsen og evnen til at tænke 
kreativt.

Phosphor D12 anvendes til personer, 
som føler sig ængstelige og frygt-
somme. De farer sammen ved den 
mindste lyd, har en livlig fantasi og 
forestiller sig let farer som ikke ek-
sisterer. Hjertet begynder at banke 
heftigt, og de bryder sig slet ikke om 
at være alene. Ofte er det hurtige, 

intelligente og tynde personer med et 
hurtigt stofskifte.

Aurum met. D6 gives til tynde, melan-
kolske mennesker, som let overvæl-
des af angst. Det kan være dødsangst 
– for deres egen eller en nærtståen-
des død. De kan være bange for, at 
deres hjerte holder op med at slå, 
eller bange for, at de bliver alvorligt 
syge. Især, hvis de hører om andre, 
der lider af en alvorlig sygdom, el-
ler som endog er død af den. De får 
let hjertesymptomer i form af hjerte-
banken, sammensnøren ved hjertet, 
uregelmæssig puls, oplever at hjertet 
løber løbsk m.m. Samtidig har de 
som regel tendens til lavt blodtryk. 

Ambra comp. virker særdeles beroli-
gende, men også sløvende. Det kan 
anvendes ved dyb angst, hvor de 
andre midler ikke er tilstrækkelige. 
Eksempelvis til personer, som både 
psykisk og motorisk reagerer vold-
somt, hvis de udsættes for noget, de 
er bange for. Det kan være en autist, 
som reagerer på sin angst for hunde 
med muskelspændinger, og som be-
gynder at løbe og måske at skrige.
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Depression
Symptomerne ved depression kan 
være mange. Man er måske trist til 
mode, præget af håbløshed og har 
svært ved at føle noget. Eller man 
lider af søvnforstyrrelser, manglende 
appetit, stor træthed, selvbebrejdel-
ser, manglende selvtillid, angst og 
kan ikke tage sig sammen til noget. 
Depressioner kan også medføre selv-
mordstanker, og alene af den grund 
er det vigtigt at tage depressioner 
meget alvorligt. Inden det kommer 
så vidt, er symptomerne dog mindre 
udtalte.

Årsager til depression
En depression kommer i reglen ikke 
af sig selv, selvom nogle er mere dis-
ponerede end andre. Flere forskellige 
faktorer og påvirkninger kan resul-

tere i, at man med tiden udvikler en 
depression. Det kan bl.a. være sorg, 
som ikke bliver lægt og bearbejdet, 
stress, utryghed, fysisk sygdom som 
f.eks. hjertesygdom, kroniske infek-
tioner, fysiske skader, økonomiske 
problemer eller sjælelige traumer – 
allerværst, hvis de sker tidligt i barn-
dommen, inden barnet kan huske. 

Der kan også være en arvelig kom-
ponent i forbindelse med depression 
(det, man tidligere kaldte ”endogen 
depression”).

De vigtigste tilstande, som med tiden 
kan føre til depression, er stress, 
chok, utryghed, sorger og fysisk 
sygdom. Gør man noget ved disse 
tilstande i tide, kan en depression 
ofte undgås. Er der tale om kortva-
rige tilstande, behøver man ikke altid 
behandling. 



 

30

Det er f.eks. naturligt, at man sørger, 
hvis en nærtstående dør eller udsæt-
tes for ulykke. Og det vil naturligt 
føre til, at man i en periode er mere 
indadvendt, træt og har nedsat akti-
vitet og humør. Her er det vigtigste 
i reglen, at omgivelserne udviser 
omsorg og medfølelse. Hører sorgen 
imidlertid ikke op efter en periode, 
kan det udløse en depression.

Det er derfor vigtigt at bearbejde 
sorg, gøre noget ved stress, bear-
bejde psykiske traumer i tide, lægge 
vægt på et trygt liv med plads til 
et godt privatliv, ikke sætte sig i en 
risikobetonet økonomi, mærke efter 
i sit hjerte, gøre noget ved fysisk 
sygdom, spise sundt, sørge for sin 
søvn, få motion, lys og luft hver dag 
m.m. Nogle gange behøver man også 
hjælp udefra for at komme videre.

Lever-galdesystemets betydning for 
depression 
Forud for mange depressioner fore-
kommer ofte ændringer i leverens og 
galdeblærens funktion. Symptomerne 
kan være mere eller mindre udtalte, 
men det mest almindelige er sympto-
mer fra galdesystemet. Det kan være 
vekslende gul og grå galde, som 
viser sig i afføringens farve: Gul af-
føring betyder stor galdeproduktion, 
grå betyder lille galdeproduktion. 

Problemer med galden kan også føre 
til oppustethed, træg afføring, galde-
kramper og evt. galdesten. Ligesom 
det kan give problemer med at regu-
lere blodsukkeret, som er skiftende 
højt og lavt – altså en slags begyn-
dende sukkersyge. 

Det er velkendt, at f.eks. vrede, 
ærgrelser, irritation og psykisk pres 
påvirker galden. Vi siger f.eks.: ”Han 
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har for meget galde”. Eller man kan 
”ærgre sig gul og grøn,” som antyder, 
at galden optages i blodet og farver 
huden (som man kender det ved 
gulsot).

Endogen depression 
Tidligere talte man om ”endogen 
depression”, en depression, som 
kom indefra (fra organerne). Det kan 
forstås sådan, at sjælelige oplevelser 
og belastninger efterhånden slår sig 

på det fysiske og påvirker organerne, 
f.eks. leveren, lungerne eller hjertet. 
I forbindelse med stress optræder 
f.eks. ofte irritation, svingende stem-
ninger, vrede og ærgrelser m.m. Disse 
stemninger ”angriber” lever-/galde-
systemet. Alene denne svækkelse af 
den fysiske krop kan udløse et tungt 
stemningsleje og depression.

I Tyskland mener flere alternativt 
arbejdende psykiatere, at lever-galde-
systemet spiller en helt central rolle 
ved alle depressioner, og at dette 
system altid skal medbehandles i 
forbindelse med depressioner. 

Nogle har ”arvet” en tendens til 
tungsind. Det betyder, at sygdommen 
har sat sig godt fast i organerne. I de 
første leveår er børn dog også meget 
påvirkelige af forældrenes stemning, 
som præger børnene dybt ind i 
organerne. Så også her kan der ske 
”skader” på organerne.

I et eller andet omfang er kroppens 
indre organer altid påvirkede ved 
depressioner. Først og fremmest 
leveren. Det er altså nødvendigt også 
at medbehandle det fysiske, når man 
behandler depressionen. Men det kan 
imidlertid være svært med kemisk 
medicin, som typisk belaster kroppen 
– især lever og nyrer.  
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Udmattelsesdepression – leverens 
betydning for livskræfter og vitalitet  
Ordet ”lever” har forbindelse til ordet 
”liv” i mange sprogstammer verden 
over (f.eks. den germanske og den 
latinske). Leveren har også forbin-
delse til vores helt grundlæggende 
livskræfter og vitalitet. Er leveren 
stærk og sund, bliver vi mere vitale, 
sunde og i godt humør. Vi kan lettere 
reagere på fysiske og psykiske uba-
lancer og overvinde dem. Hvis leve-
ren har det godt, bliver vores fysiske 
og psykiske immunsystem stærkere. 
Hvis leveren svækkes, bliver vi mere 
trætte, udmattede og i dårligt humør. 

Under søvnen regenererer vi på alle 
planer. Og det er veldokumenteret, at 
især leveren fra kl. ca. 21 til kl. 4-5 
om morgenen går ind i en opbyg-
gende fase. Hvis ikke vi sørger for at 
sove i dette tidsrum, bliver opbygnin-
gen mindre og dårligere. Og de fleste 
af os mærker tydeligt, at vi ikke bare 
bliver mere trætte om dagen, men 
typisk også i dårligere humør, når vi 
har sovet dårligt om natten. Det kan 
let blive en ond cirkel, da de fleste 
depressive får søvnforstyrrelser. 

Leveren har også intim forbindelse til 
vore viljekræfter. Ganske vist er det 
vores hjerne, som udtænker vores 

handlinger (de handlinger som er 
bevidste), men det er leverkræfterne, 
som sætter os i stand til at udføre 
de udtænkte handlinger. Netop det 
at handle kan være næsten umuligt, 
hvis man har en depression. Ved at 
støtte leveren støtter man evnen til 
at handle, og handling i sig selv let-
ter ofte en depression.

Hos unge er leveren som regel vital. 
Efterhånden som vi bliver ældre, 
svækkes leveren. Den aktive ”sum-
men”, man f.eks. møder i en børne-
have, står i modsætning til stilheden 
på et plejehjem. Disse to forskellige 
oplevelser afspejler ”leverkræfterne”. 
Det fører bl.a. til, at vi lettere bliver 
i dårligt humør og måske får depres-
sioner, når vi bliver ældre eller mere 
udmattede. 

Udmattelse kan altså medføre dårligt 
humør og med tiden en depression. 
Udmattelsen kan opstå efter psykiske 
belastninger, hvor sjælen kommer på 
overarbejde, ved stress, ved for lidt 
søvn og søvnforstyrrelser, manglende 
motion, dårlig kost og fysisk sygdom. 
Alle disse tilstande svækker først og 
fremmest leveren, som så igen på-
virker vores andre organer negativt, 
f.eks. hjertet og hjernen.
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Stress-depression – den onde cirkel 
mellem uro og depression 
Mange mennesker kommer ind i en 
ond cirkel, hvor stress og uro først er 
fremherskende. Når det har stået på 
et stykke tid, sætter udmattelsen ind. 
Det resulterer i reglen i, at trætheden 
og det dårlige humør bliver mere 
udtalt, hvorimod uroen aftager. Det 
medfører en vis opbygning, som så 
igen giver ”kræfter” til uroen. I den 
urolige fase er især nyre-/binyresyste-
met overaktivt. Det presser med tiden 
leveren, så depressionen bliver mere 
udtalt. Og man begynder at svinge 
mellem uro og depression. 

Denne svingning kan have betydning 
for terapien: I stressperioden gives 
først og fremmest midler og råd, 
som beroliger nyre-/binyresystemet: 
I depressionsfasen gives især midler 
til leveren. Bliver stressniveauet helt 
ukontrollabelt, vil både dårligt humør 
eller depression og stress optræde 
samtidigt.

Omkring hver 12. dansker indtager 
i øjeblikket ”lykkepiller”. De lærde 
er uenige om, hvor meget de reelt 
hjælper og om, hvor store bivirk-
ningerne er. De fleste uafhængige 
eksperter når frem til, at ”lykkepiller” 
hjælper et sted mellem 10 og 20% 
af dem, som indtager dem. I resten 
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af tilfældene har de ingen eller kun 
svag virkning. 

Ved depression anvendes ofte andre 
kemiske midler sammen med lyk-
kepiller, f.eks. sovepiller, beroligende 
midler, anti-psykotiske midler m.m. 
Sovepiller, som typisk indeholder 
benzodiazepiner, virker kun i ganske 
kort tid. Det betyder, at virkningen 
er næsten helt væk efter 2-3 uger. 
Sovepiller har desuden en lang 
række bivirkninger, bl.a. at de skaber 
afhængighed. 

Medikamentel behandling af depres-
sion kan være nødvendig, men er 
ikke uproblematisk. Mange depres-
sive patienter kan desuden have 
gavn af samtaler med psykolog eller 
psykoterapeut, især hvis årsagen 
er arbejdsmæssigt pres, stress eller 
sjælelige belastninger.  

Ved depression og udtalt dårligt 
humør bør man altid søge profes-
sionel hjælp, bl.a. fordi det nedsatte 
humør ofte medfører, at man ikke 
vurderer sig selv og sin situation 
realistisk. Man kan finde på at 
handle uhensigtsmæssigt, fordi man 
oplever alt som ”sort”, og risikoen 
for impulshandlinger, herunder selv-
mord, er betydelig.
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Homøopatien hjælper bedst dér, hvor 
symptomerne endnu er milde. Dog 
kan homøopatien også understøtte 
behandling med kemisk medicin. 
Blandt andet kan man med fordel 
give homøopatiske midler, som 
styrker lever, lunger, nyrer og hjerte. 
Erfaringen viser, at homøopatisk me-
dicin, der gives som supplement til 
kemisk medicin, kan være med til at 
mildne og forkorte en depression. Og 
bl.a. fordi al kemisk medicin belaster 
leveren, er det i forbindelse med de-
pression så godt som altid vigtigt at 
give noget, der opbygger leveren.

Som tidligere nævnt, optræder der 
forud for en depression altid andre 
symptomer, f.eks. stress, chok, utryg-
hed, fysisk sygdom samt ubearbej-
dede sorger og andre følelser. Hvis 
man behandler disse symptomer 
i tide, forebygger det ofte alvorlig 
depression.

Homøopatisk 
behandling af stress 
kan i reglen mærkes 
meget hurtigt af 
patienten. Ved 
depression skal man 
have lidt mere 
tålmodighed og 
må forvente, at der 
kan gå 23 uger, 
inden man for 
alvor mærker
virkningen af den 
homøopatiske 
behandling.
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Grundbehandling 
af depression
Ved behandling af depression skal 
man typisk indlede med midler, som 
virker belivende: 

Rebalance indeholder homøopatisk 
sølv (argentum nitricum D6), som 
virker meget belivende. Gammeldags 
filmruller er påført sølvbromid, som 
reagerer på eksponering for lys. Og 
man kan sige, at sølvet har forbin-
delse til lysoptagelse. Sølvet virker 
også stimulerende på både mandens 
og kvindens hormonsystem. 

Rebalance indeholder også homøo-
patisk tobak (tabacum D12), som 
virker styrkende på nyrer og hjerte 
og derved regenererer sjælen. 

Helioron indeholder bl.a. planten pe-
rikon i homøopatiske doser. Perikon 
har nogle af de samme virkninger 
som lykkepiller og kaldes derfor også 
”den grønne lykkepille”. Perikon støt-
ter leveren, fremmer lysoptagelsen 
og hjernens produktion af ”lykkehor-
monet” serotonin. Når man anvender 
homøopatisk perikon, er der ikke 
fare for interaktioner med kemisk 
medicin, hududslæt ved lyspåvirkning 
og andre reaktioner, som kendes 

fra midler med ikke-homøopatisk 
perikon.

Helioron indeholder også andre lever-
midler, nemlig planten cikorie (cicho-
rium) og metallet tin (stannum), som 
begge virker meget opbyggende på 
leveren. Cikorie fremmer både opta-
gelse og udskillelse i fordøjelsen og 
er faktisk den mest blod- og lever-
rensende plante, man kender. 



 

37

Hvis man ønsker en stærk direkte 
virkning på leveren, kan man i stedet 
anvende det homøopatiske middel 
Cichorium cum stanno i en akut dosis 
f.eks. den første uge: 10 dråber 6 x 
dagligt, eller 50 dråber i et glas vand, 
som drikkes slurkvist over dagen. 
Efter en uge forsætter man med 10 
dråber 4 x dagligt. Midlet indeholder 
cikorie og tin (”stanno”). Tin har en 
helt intim forbindelse til leveren og 
virker særdeles opbyggende og smi-
diggørende på den.

Helioron og Cichorium cum stanno 
kan med fordel suppleres med midlet 
Dormí, som fremmer en dyb og sund 
søvn. Hvis Dormí ikke virker tilstræk-
keligt på søvnen, kan man forsøge 
med Ambra comp. (Læs mere om 
disse midler under afsnittet om søvn-
problemer.)

Magnesium kaldes også ”lysmetal-
let”. Magnesium er den centrale 
kerne i planternes klorofyl, som 
muliggør, at planterne kan optage 
solens lys og udnytte dens energi. I 
gamle dage blev dette mineral bl.a. 
anvendt i ”spruttende” blitz i forbin-
delse med fotografering. Magnesium 
phos. D6 styrker lever og galde og 
virker meget krampeløsnende både 
fysisk og psykisk. Midlet gives bl.a. 
til mennesker, som er stressede, irri-
table, i dårligt humør og har tendens 

til kramper (f.eks. galde- og muskel-
kramper).

Homøopatisk guld (aurum) virker 
belivende på hjertet og blodet, og 
derfra stabiliserende på hele men-
nesket. Det kan tages i 3 forskellige 
homøopatiske fortyndinger: Aurum 
met. D30 virker på kraftige, pessi-
mistiske, tungsindige, indelukkede 
mennesker med forhøjet blodtryk og 
rødt ”vindrikkeransigt”. Aurum met. 
D12 har en almen belivende virkning 
på hjertet og blodet. Dette middel 
anvendes generelt til fortvivlede men-
nesker (både børn og voksne) f.eks. 
i forbindelse med sorger, udmattelse, 
depressioner, overgangsalder og 
fysisk (hjerte)sygdom. Aurum met. 
D6 anvendes til tynde, nervøse og 
melankolske mennesker.

Tin (stannum metallicum) er det me-
tal, som har den mest intime forbin-
delse til lever-/galdesystemet. Leveren 
er kroppens vigtigste ”kemiker”. Og 
tin støtter både leverens formdannel-
se og opbygning samt nedbrydning 
og opløsning af stoffer. To polære 
processer, som er helt centrale for 
leveren. Tin virker især meget opbyg-
gende på leverens væv og struktur 
på et finere plan, hvor også sjælen 
aktiveres. Det er i høj grad med til at 
gøre psyken mere stabil og smidig. 
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Hvis opbygningen og formdannelsen 
tager overhånd, fører det til en stag-
nation, som kan ende med depres-
sion. Bliver leverens opløsning og 
nedbrydning derimod for kraftig, kan 
det føre til en manisk sindstilstand. 

Stannum met. D12 (homøopatisk tin) 
stabiliserer psyken og hjælper til 
med at holde balancen mellem de to 
yderpoler. Midlet virker også meget 
opbyggende på selve den fysiske le-

ver og dens struktur. Denne virkning 
kan understøttes ved evt. at tage 
organmidlet Hepar D6 (homøopatisk 
lever).

Ignatia D12 eller D30 gives i forbin-
delse med sorg og svigt, der ikke 
bliver bearbejdet, og som med tiden 
kan udløse en eller anden grad af 
depression. Eksempelvis i forbin-
delse med skilsmisse eller tabet af 
et barn, en ven, far eller mor. Sorg 
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kan også udløses, når man oplever 
svigt. Eksempelvis, når forældre ikke 
har tid eller kræfter til at give et barn 
omsorg og kærlighed, når forældre 
opfører sig urimeligt over for et barn 
(f.eks. i form af vrede, drikkeri og an-
klager), eller når en ven eller kæreste 
svigter. Selvom nogle reagerer med 
vrede i disse situationer, er vreden 
egentlig en beskyttelsesmekanisme. 
Dybest set bliver man ked af det. 

Når man tager Ignatia D12 eller D30, 
skal man være klar til og turde at gå 
ind i sorgen igen. For ofte vil man 
genopleve og mærke sorgen dybt i 
sin sjæl. Men nu mærker man også, 
hvorfor man er ked af det. Det giver 
en bedre mulighed for at bearbejde 
oplevelsen psykisk, end når man blot 
i sine tanker ved, at man har været 
udsat for en sorg. I den forbindelse 
kan det være vigtigt at skrive sine 
stemninger ned. Sandsynligvis er det 
også en god idé at få professionel 
hjælp til at bearbejde sorgen. 

Ignatia D12 eller D30 tages typisk i 
ca. 1 måned. Nogle mærker hurtigt en 
bedring af sindstilstanden og føler, 
at ”de bliver 20 kg. lettere”. Brug 
Ignatia D12 i ”nyere” tilfælde og Igna-
tia D30, hvis det er en mere kronisk 
tilstand.

Natrium chlor. D12 eller D30 gives 
til et menneske, hvor sorgen sidder 
dybt. Vedkommende ærgrer sig let, 
føler sig let krænket, lukker sig inde, 
vil ikke trøstes og kan ikke glemme 
og tilgive. ”Natrium clor.-mennesket” 
har stor trang til salt og andre sti-
mulanser. Personen er ofte afmagret, 
specielt ved halsen, håndleddene og 
anklerne, og huden er grå og fedtet.

Jernmangel og depression 
Ligesom magnesium udviser jern 
også ”lysfænomener”. Slår man på 
det med en hammer, kan det slå 
gnister. 

Jern støtter livsmodet og handlekraf-
ten. Mennesker, som mangler jern, er 
ofte kraftesløse, blege og modløse. 
kvinder har fra naturens side - fra 
puberteten og resten af livet - gene-
relt et lavere jernspejl end manden. 
Jernmangel, eller for lidt aktivt jern i 
blodet, medfører træthed og nedsat 
humør. Og kvindens lavere jernspejl 
kan være den vigtigste grund til, at 
flere kvinder end mænd rammes af 
depression. Derfor er det vigtigt at 
måle blodprocenten (hæmoglobin-
indholdet) i blodet i forbindelse med 
depressioner. 

Vær dog opmærksom på, at man 
godt kan have jernprocesser, som 
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ikke er aktive nok, selv om blodpro-
centen er Ok. Denne tilstand kalder 
man i Tyskland ”latent jernmangel”. 

JernVital H og Ferrum phos. D12 er 
begge midler baseret på homøopa-
tisk jern. Disse midler anvendes især 
til kvinder med tendens til jernman-
gel. 

Børn, pubertetsbørn og mænd kan 
imidlertid også have jernmangel eller 
symptomer på jernmangel. Ligesom 
behandling med homøopatisk (og 
evt. substantielt) jern kan være vigtig 
til ældre, udmattede mennesker, som 
har tendens til lav blodprocent og/
eller har mistet livsgnisten. Voksne 
mænd har sjældent behov for (eller 
godt af ) at få tilført substantielt jern. 
Her kan homøopatisk jern stimu-
lere de dynamiske jernprocesser og 
hjælpe med til, at optagelsen af jern 
bliver bedre. 

Nogle depressive personer – og især 
kvinder - kan i første omgang blive 
urolige, når de indtager Ferrum Phos. 
Oplever man det, bør man først tage 
en beroligende kobberbehandling, 
f.eks. Tabacum comp. eller anvende 
JernVital H, som indeholder både 
kobber og jern. Er der meget uro 
inde i billedet, bør man først tage 
de beroligende midler, som er nævnt 
under afsnittet om stress.

Homøopatisk jern må ikke tages om 
aftenen, men tages bedst morgen, 
middag og eftermiddag, fordi man 
bliver vågen af jern.

Overgangsalder, kvinder 
Det er velkendt, at en del kvinder får 
humørsvingninger i overgangsalde-
ren. Sammen med overgangsalderen 
begynder produktionen af hormoner 
at svinge og dale. Hormonerne virker 
normalt belivende og udskillende. Så 
når produktionen aftager, er der ri-
siko for, at kvinden bliver mere træt, 
tager på og føler sjælelige foran-
dringer, som alt sammen kan udløse 
dårligt humør.

Bliver humøret hos kvinder dår-
ligt eller ustabilt i forbindelse med 
overgangsalderen, kan man behandle 
med Kliron eller det stærkere ho-
møopatiske hormonmiddel Refemme. 
Hormonsystemet og psyken kan 
yderligere stabiliseres med Aurum 
met. D12.

Overgangsalder, mænd 
Også mænds produktion af hormoner 
falder med tiden. ældre mænd bliver 
lettere trætte og sover væsentligt mere 
end de plejer. Måske bevæger de sig 
heller ikke så meget længere, og det 
sænker yderligere hormonproduktio-
nen. Denne tilstand kan udløse ten-
dens til dårligt humør og depression.
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Mandens overgangsalder kan støttes 
med Testes comp., som fremmer pro-
duktionen af mandligt kønshormon 
og styrker slimhinderne.

Cuprum ars. D12 virker meget 
belivende på nyrer, blære, testikler, 
prostata (urogenitalsystemet) og styr-
ker mandens evne til at dyrke sex. 
Det kan være en god idé at veksle 
mellem Cuprum ars. D12 og Ferrum 
ars. D12.

Ældre mennesker og depression
Det er meget forskelligt, hvor hurtigt 
et menneske ældes. Et godt og glæ-
deligt liv med gode venner, en god 
familie, en god partner, et positivt 
livssyn, et godt helbred og åndelige 
interesser er med til at dæmpe ald-
ringen og fremme livslysten. Sygdom, 
dårligt helbred og immunsystem, 
ensomhed, økonomiske problemer 
og negative sjælelige oplevelser kan 
derimod fremskynde aldringen. 
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Vores vitale livskræfter hænger intimt 
sammen med leveren, men det er 
også disse kræfter, som sørger for, at 
hjertet bliver ved med at slå rytmisk 
hele livet. Efterhånden som vores 
indre organer svækkes, aftager livs-
kræfterne og måske endda livslysten. 
Denne generelle svækkelse af livs-
kræfterne medfører større træthed, 
og vi bliver lettere i dårligt humør. 
Det er årsagen til, at så mange ældre 
får ”lykkepiller”. 

Vi ældes imidlertid ikke kun pga. af 
manglende opbygning i kroppen. I 
lige så høj grad skyldes det også, at 
udskillelsesprocesserne med tiden 
bliver dårligere og fører til aflejrings-
processer (bl.a. forkalkning), som 
blokerer for de opbyggende proces-
ser. Plumbum comp. fremmer udskil-
lelse og sund nedbrydning i kroppen, 
så der bliver plads til ny opbygning. 
Lægemidlet tages som en kur på 
ca. 1 måned, gerne sammen med 
birkeeleksir (fra Weleda), eller birke-
bladste, mælkebøttete eller en anden 
udrensende og blodrensende te. 

Bemærk, at man godt kan blive 
træt, mens man tager Plumbum 
comp. pga. af midlets udskillende og 
nedbrydende virkning. Men når man 
først har renset ud i kroppen, er der 
igen plads til ny opbygning. Derfor 
kan en kur med Plumbum comp. med 
fordel følges op af en periode, hvor 
man tager Argentum nitricum D6, 
som netop stimulerer opbygning og 
regenerering. 

ældre mennesker har ofte også brug 
for at få stimuleret jernprocesserne 
og immunsystemet. Her kan man 
f.eks. anvende Ferrum ars. D12 eller 
JernVital H. Det ældre menneske, 
som føler sig træt og modløs, har rin-
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ge appetit og sover i korte interval-
ler, bør få undersøgt, om der er jern 
nok i blodet. Er der tale om påviselig 
jernmangel, bør den ældre indtage 
substantielt jern i en periode (f.eks. 
kräuterblutsaft) ved siden af JernVital 
H. Husk også, at homøopatisk jern 
ikke bør indtages om aftenen, hvor 
den belivende virkning fremmer en 
vågen tilstand.

Cor/Arnica organocomp. indehol-
der bl.a. homøopatiseret guld, som 
styrker hjertet. ældre menneskers 
træthed kommer ofte fra hjertet, som 
bliver lidt træt og slidt, efterhånden 
som man kommer op i alderen. Her 
skal man huske på, at hjertet ikke 
bare bliver slidt af at pumpe. Også 
sorger og bekymringer slider på hjer-
tet. Og gennem et langt liv kan man 
sjældent undgå sørgelige oplevelser 
og tider, hvor livet er krævende.

Når man bliver ældre, sover man 
ofte også mindre. Frem for alt bliver 
søvnintervallerne kortere, og søvnen 
bliver mere overfladisk. Man kan som 
regel godt falde i søvn, men vågner 
flere gange om natten og når ikke 
så let ned i den dybe, regenererende 
søvn. Det homøopatiske middel 
Dormí fremmer en dyb, lang og rege-
nererende søvn. Og når søvnen bliver 
bedre, bliver humøret det i reglen 

også. (Se også afsnittet om søvnfor-
styrrelser).

Vinterdepression
Nogle mennesker bliver i markant 
dårligere humør i efterårs- og vin-
terperioden. De mister energien og 
bliver triste. Disse mennesker reage-
rer på den reducerede lyspåvirkning 
i vinterhalvåret, og det er tydeligt, at 
de får det bedre, når lysintensiteten 
igen stiger i det tidlige forår. 

Vinterdepression er en forholdsvis 
ukompliceret depression, som let 
lader sig påvirke og behandle, bl.a. 
med Magnesium phos. D6. Men man 
må også sørge for at komme ud i 
(sol)lyset i løbet af dagen, f.eks. ved 
at gøre det til en vane at gå en tur 
hver dag. Hvis ovenstående behand-
ling ikke er tilstrækkelig, kan det 
også være en god ide at købe en 
lysskærm, som man sætter sig foran 
dagligt. 
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Vrede, irritation 
og sorg
I forbindelse med stress, sorger og 
bekymringer opstår der ofte irri-
tation og vrede, som typisk rettes 
mod andre – men også mod én selv. 
Vrede og irritation kan også udvikles, 
hvis man føler sig dårligt behandlet, 
overset, presset og udnyttet eller 
føler, at man ikke får opmærksomhed 
og kærlighed nok. Meget ofte skyldes 
vreden egentlig, at man bliver ked af 
dét, man udsættes for. Men i stedet 
for at vise sorg, reagerer man med 
vrede for at beskytte sig selv. For at 
slippe af med vreden og irritationen 
kan det være nødvendigt at komme 
af med sin stress eller at få bearbej-
det de sår, man har fået. 

Magnesium phos. D6 er det primære 
antistressmiddel. Det virker krampe-
løsnende og beroligende på både 
muskler og psyke. Når vi er pressede 
over længere tid, bliver vi ofte gene-
relt irriterede. Egentlig er det en irri-
tation over den situation, vi befinder 
os i, men som ikke lige kan løses. 
Det kan f.eks. være for stort arbejds-
pres, økonomiske problemer eller 
familieproblemer, som kan brede sig 
ud over dagligdagens oplevelser. 

Vi begynder at reagere på, at bør-
nene er utilfredse eller larmer og er 
højrøstede. Eller vi reagerer på, at 
nogen roder og ikke har lagt noget 
på plads, at de taler på en irrite-
rende måde osv. Altså irritation over 
småting, som normalt ikke ville få 
os til at fare op. Men som kan føre 
til konflikter og mere vrede, hvis der 
ikke er overskud i familien.

I disse situationer udfører Magne-
sium phos. underværker. 20 dråber 
Magnesium phos. D6 i ½ glas vand 
drukket over 10 minutter virker kram-
peløsnende, beroligende, og irritation 
og muskelspændinger aftager. Og 
er der samtidig overskud i familien, 
undlader konen eller børnene også at 
blive irriterede og vrede. De tænker 
måske: ”Far er presset i dag, vi må 
hellere være søde og forstående”. 
Det hjælper ”magnesium-patienten” 
til at få øje på, at han er urimelig, så 
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han kan glæde sig over den fami-
lie, han har. Den person, som kan 
hjælpes af Magnesium phos., har 
endnu så meget selvrefleksion, at lidt 
ro og forståelse som regel fører til, 
at vedkommende kan gennemskue, 
hvad der foregår. Personen erkender 
sine urimelige reaktioner, og at der 
skal gøres noget ved dem.

Vi bruger udtrykket ”at ærgre sig gul 
og grøn”. Disse farver henviser til gal-
den, som Magnesium phos. også har 
en intim forbindelse til. Derfor virker 
magnsium phos. også godt på perso-
ner, som let ærgrer sig eller ”har for 
meget galde,” som vi siger.

Nux vomica D30 anvendes til de per-
soner, som udviser de samme symp-
tomer som ”Magnesium phos.-typen”, 
bare ”3 gange værre”. Personer, der 
har brug for Nux Vomica, kan få plud-
selige vredesudbrud med råben og 
skrigen og måske endda kaste med 
ting. På tysk siger man ”Er geht in 
die Luft” (”han går i luften”). Det er 
typisk en stresset manager-type, som 
hele tiden har meget travlt og har 
stor trang til stimulerende midler som 
kaffe, alkohol, nikotin m.m. Personen 
har slet ikke tid til at hvile ud og kan 
overhovedet ikke slappe af ind imel-
lem. Og i modsætning til ”Magnesium 
phos.-typen” har ”Nux vomica-typen” 

meget svært ved at se sig selv og 
erkende, at der er noget galt. Nej, 
det er altid omgivelserne, den er gal 
med. I disse tilfælde kan det hjælpe 
at anvende Nux Vomica D30, evt. 
sammen med Belladonna D30.

Nux vomica er også et godt middel 
til at løsne ”gammel vrede”. Vrede 
kan sætte sig fast i krop og sjæl i 
årevis og kan med tiden virke meget 
nedbrydende. Det kan f.eks. være 
efter oplevelser med en uretfærdig, 
mobbende lærer eller forælder. Som 
tidligere nævnt, er vreden ofte en 
beskyttelsesmekanisme, selv om den 
dybere følelse, når man bliver dårligt 
behandlet, egentlig er sorg. Sorg gør 
ondt, og man beskytter sig ved at 
reagere med vrede – især, hvis man 
er koleriker (mindre, hvis man er 
melankoliker). 

I et behandlingsforløb, hvor man 
mærker, at der kan ligge gammel 
vrede bag, betaler det sig at indlede 
behandlingen med Nux vomica D30. 
Når vreden er løsnet, kan man fort-
sætte med Ignatia D30, som virker på 
gammel sorg. Under sådan et forløb 
er det særdeles vigtigt at skrive ned, 
hvad sjælen bringer frem i løbet af 
behandlingen, så der er mulighed for 
at bearbejde de følelser, som typisk 
kommer op til overfladen.
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Søvnproblemer
Søvnen kaldes også ”den store 
helbreder”. En dyb og sund søvn kan 
udligne mange ubalancer. Psykiske 
problemer som stress og depression 
medfører ofte søvnforstyrrelser. Som 
så igen forstærker de psykiske pro-
      b lemer. Og en ond cirkel er begyndt.

Det er problematisk at indtage 
kemiske sovepiller (hypnotika), som 
indeholder benzodiazepiner, fordi 
virkningen aftager allerede efter 
nogle få uger. Bivirkningerne er også 
betydelige. Blandt andet skaber de 
afhængighed. Som alternativ findes 
der gode, bivirkningsfrie homøopa-
tiske midler, som hjælper med til at 

fremkalde en bedre søvn. Især hvis 
de relaterede psykiske symptomer 
ikke er blevet alt for store og kroni-
ske.

Søvnen kan være forstyrret på flere 
måder, som beskrives herunder.

Søvnproblemer hos børn 
Børn kan have svært ved at falde i 
søvn, hvis de i løbet af dagen har 
haft oplevelser, som har gjort dem 
urolige eller bekymrede. De har må-
ske hørt om én, der er blevet syg 
eller endog er død, og så kommer de 
til at tænke på, at de selv eller deres 
forældre kan risikere at dø. Det kan 
også være, at en kammerat har sagt, 
at han eller hun ikke vil lege mere el-
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ler skal rejse til en anden by. Mange 
børn er i dag sensitive og nervemæs-
sigt belastede og kræver ekstra op-
mærksomhed. 

Uanset, hvad årsagen kan være, er 
det vigtigt, at barnet finder ro, så 
bekymringerne forsvinder, og barnet 
kan falde i en rolig og tryg søvn. Det 
kan man gøre ved at læse lidt for 
barnet eller måske give det en dukke 
eller en varmedunk. Man kan også 
tale med barnet og mærke, om der er 
noget, der trykker, som man skal tale 
mere om. Sengetiden er et godt tids-
punkt at give barnet ro og tryghed. 
Især hvis barnet mærker omsorg og 
tryghed, vil det ofte betro sig til den 
voksne. Det letter sjælen og fremmer 
en tryg søvn.

Børn reagerer særdeles godt på ho-
møopati. I perioder eller dage med 
uro og utryghed kan man give barnet 
Chamomilla comp. ved sengetid, 
5-10 dråber i lidt vand. Hvis uroen og 
søvnbesværet står på i uger eller må-
neder (f.eks. på grund af skilsmisse, 
at en af forældrene har det svært, 
stridigheder, flytning m.m.), kan man 
give Chamomilla comp. morgen, mid-
dag og aften, og desuden ved sen-
getid Belladonna D12, eller ved svær 
uro Belladonna D30. Denne behand-
ling er ofte særdeles virksom og giver 

barnet en god søvn, som opbygger 
og beroliger.

Pubertetsbørn behandles med 
Coffearon ved sengetid, 10-15 dråber 
i lidt vand. Coffearon beskrives nær-
mere i afsnittet om voksne nedenfor.

Indsovningsproblemer 
Nogle mennesker bliver lysvågne og 
urolige, når de lægger sig for at sove. 
De får tankemylder og skal måske 
op at tisse adskillige gange. Det kan 
vare 1-2 timer eller endnu længere, 
inden de falder til ro og falder i søvn. 
I de lettere tilfælde bliver søvnen 
dyb, og personen sover resten af 
natten. 

I de sværere tilfælde gør uroen, at 
personen vågner igen flere gange om 
natten. Denne form for søvnforstyr-
relse ses typisk ved stress og uro hos 
børn og yngre mennesker.

I dette tilfælde behandles med 
Coffearon. 15-20 dråber v. sengetid i 
lidt vand, gerne kogt vand, afkølet, 
til det er lunkent. Har man ligget 
45 min.-1 time uden at falde i søvn, 
tager man en ny dosis. Coffearon 
indeholder homøopatisk kaffe, som 
netop i fysisk form bevirker, at man 
bliver lysvågen. I homøopatisk do-
sis er virkningen det modsatte, og 
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man bliver søvnig og træt. Coffearon 
indeholder også perikon og en zink-
baldrian-forbindelse (zincum valeria-
nicum). Perikon virker på humøret og 
giver velvære. Zink-baldrianforbindel-
sen er særdeles beroligende. 

Hvis Coffearon ikke virker tilstræk-
keligt, så gå over til – eller supplér 
med – Belladonna D30, 10-15 dråber 
ved sengetid. Vågner man i løbet af 
natten, tages yderligere en dosis Cof-
fearon.

Overfladisk søvn
Her falder man hurtigt i søvn af 
udmattelse, men vågner så igen 
typisk v. 4-5-tiden og har så svært 
ved at sove mere. Man kan også 
vågne tidligere, falde i søvn et 
stykke tid og vågne igen. Denne 
type søvnproblemer er karakteriseret 
ved, at kroppen og nervesystemet 
ikke kan holde sig adskilt i længere 
tid ad gangen. Søvnen er mest en 
slags bevidstløshed, som kommer af 
udmattelse. Men søvnen er ikke så 
regenererende. Denne søvnforstyr-
relse ses mest, når man er blevet lidt 
ældre (typisk fra 40 års-alderen). Ved 
psykiske problemer bliver det endnu 
sværere at holde krop og psyke 
adskilt under søvnen. Man kan stadig 
godt falde i søvn af udmattelse, men 
vågner mange gange i løbet af nat-

ten og føler sig slet ikke udhvilet om 
morgenen. Man er også træt i løbet 
af dagen og falder let i en kortvarig 
søvn flere gange i løbet af dagen.

I dette tilfælde tager man Dormí, 15 
dråber i lidt vand v. sengetid. Dormí 
bevirker, at man falder i en god, dyb 
og længerevarende søvn, som virker 
regenererende. Hvis man vågner i 
løbet af natten, tages igen en dosis 
Dormí. Dormí virker særdeles opbyg-
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gende på leveren, og når leveren er 
stærk, kan man lettere opnå en god 
adskillelse mellem krop og nervesy-
stem. Man kan sige, at Dormí virker 
på samme måde, som hvis man går 
ud og arbejder fysisk 1 time i haven. 
Fysisk aktivitet styrker leveren og 
beroliger nervesystemet, så vi sover 
bedre. Af den grund er Dormí egentlig 
et grundlæggende søvnmiddel.

Vær opmærksom på, at Dormí kan 
øge drømmeaktiviteten den første 
uge eller to, man tager det. Det er en 
midlertidig reaktion og et tegn på, at 
lægemidlet virker.

Svingende symptomer ved 
søvnforstyrrelser 
Ambra comp. er stærkt beroligende 
(læs om midlet under Nervøsistet 
og stress). Det indeholder en zink-
baldrian forbindelse og ambra (et 
sekret fra kaskalothvalen). Ambra 
comp. anvendes, hvis ovenstående 
midler ikke virker tilstrækkeligt. Det 
kan være ved søvnforstyrrelser, hvor 
psyken har påvirket fysikken, eller 
hvor søvnforstyrrelserne er svin-
gende: En nat sover man måske kun 
2 timer og vågner så helt op og kan 
ikke længere sove. Man bliver urolig, 
og smertefulde tanker og stemninger 
kører af sted. Der kan også opstå 
motorisk uro, trang til at rode rundt 

i sengen, bevæge arme og ben og 
måske endda gå rundt. Næste nat er 
søvnen måske dyb med karakter af 
nærmest bevidstløshed, opvågningen 
er besværlig, og stemningen er tung. 
Og den næste nat igen ligger man 
måske kun og halvsover eller døser 
hele natten. 

Man tager altså Ambra comp., når 
symptomerne er svingende og udløst 
af psykiske dybtsiddende problemer.

Søvnproblemer ved fysiske 
sygdomme 
Det behøver ikke altid at være 
psykiske problemer, som udløser 
søvnproblemer. Man ved jo bl.a., at 
mennesker typisk sover mindre med 
alderen. Med tiden svækkes organis-
men, så det under søvnen bliver svæ-
rere for den at ”holde nervesystemet 
væk fra kroppen”, så nervesystemet 
måske op til flere gange i løbet af 
natten dykker ned i den fysiske krop 
og vækker den. Måske kan man godt 
falde i søvn igen. Men generelt bliver 
søvnen med alderen mindre dyb, og 
man sover ikke så længe ad gangen.

Fysiske sygdomme svækker organis-
men, og det kan også give søvnpro-
b lemer, selv om man har det udmær-
ket psykisk. Det er f.eks. velkendt, 
at hjertesygdomme ofte udløser 
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søvnproblemer. Har man søvnforstyr-
relser, som ikke skyldes stress, uro, 
depression eller andet, er det vigtigt 
at få en grundig almen undersø-
gelse af helbredstilstanden hos en 
behandler. Man kan godt have en 
latent sygdom, hvor f.eks. hjertet el-
ler leveren er svækket eller træt i en 
eller anden grad, uden at lægen kan 
diagnosticere en decideret hjerte- el-
ler leversygdom (en manifest syg-
dom). Disse ”latente” svækkelser kan 

udløse søvnforstyrrelser, selv om det 
kan være vanskeligt for én selv at 
vurdere, at problemet er der. Finder 
man de svage punkter i organismen 
under sådan en undersøgelse, afhjæl-
per man ikke alene søvnforstyrrelser, 
men forebygger også mere alvorlig 
(manifest) sygdom.
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Kemiske lægemidlers betydning 
for søvnen 
Tager man kemiske lægemidler, skal 
man også være opmærksom på, at 
disse lægemidler svækker vores or-
ganer (frem for alt lever og nyrer). Og 
det forstyrrer ofte søvnen, som jo el-
lers er vigtig for at holde sig sund og 
rask. I disse tilfælde hjælper det ofte 

at støtte leveren med homøopatiske 
lægemidler, f.eks. Cichorium cum 
stanno eller Heparon, som man med 
fordel kan veksle mellem. Man bør 
dog også tale med lægen om, hvor-
vidt man stadig har brug for disse 
kemiske lægemidler, og om doserin-
gen er rigtig.
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Tvangstanker og 
tvangshandlinger
Tvangstanker og tvangshandlinger 
har forbindelse til lungesystemet. 
Symptomerne kan være mange. I 
lettere tilfælde kan man eksempelvis 
gentage de samme sætninger, nær-
mest automatisk. Man kan være om-
hyggelig med ikke at træde på stre-
gerne mellem fliserne på et fortov, 
eller man åbner døre på en gans ke 
bestemt måde. I værre tilfælde kan 
tvangstankerne og tvangshandling-
erne være mere invaliderende. 

Man er f.eks. bange for bakterier, 
som man oplever overalt og derfor 
vasker hænder 50 gange om dagen. 
Eller man skal måske sige godnat 
præcis 7 gange, ellers falder verden 
sammen. 

Ofte er der også angst forbundet 
med tvangshandlinger. Man tæn-
ker måske: ”Hvis jeg ikke gør den 
og den (irrationelle) ting, sker der 
en ulykke”. Den slags tanker og 
handling er kan fylde så meget af ens 
vågne liv, at det er invaliderende. 
Så er der tale om sygdommen OCD 
(Obsessive Compulsive Disorder). 
Ved denne lidelse er det ofte helt 
almindelige vaner, som udarter sig. 
Eksempelvis er det en god vane at 
vaske hænder, men ikke når den skal 
udføres tvangsmæssigt 50 gange 
om dagen på grund af dyb angst for 
bakterier. 

Netop gentagelse og angst er typisk, 
når man er domineret af tvangshand-
linger. Man holdes fast i en ”rund-
kørsel” uden udvikling. Man kender 
også symptomerne fra autister, hvor 
alt skal foregå på en ganske bestemt 
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måde. Alt skal være planlagt, og 
der må ikke ske noget uventet eller 
impulsivt. I disse tilfælde ser vi i den 
fysiske krop, at lungerne er forhær-
dede. Vi ser en slags ubevægelighed 
i lungesystemet. Jo mere forhærdede 
lungerne er, jo mere fastholdes be-
stemte mønstre. Der er ikke mulighed 
for kreativitet og bevægelse fremad. I 
modsætning til f.eks. mani, hvor be-

vægelse og ”nytænkning” har taget 
overhånd.

Ved at give homøopatiske læge-
midler som skaber bevægelse i 
lungesystemet, kan man ofte lette 
på symptomerne. Men behandling af 
tvangstanker og tvangshandlinger bør 
overlades til en erfaren terapeut. 
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Tics og Tourettes 
syndrom
Mennesker med tics og Tourettes 
syndrom lider af ufrivillige muskelbe-
vægelser. Man blinker f.eks. pludse-
ligt med øjnene, rømmer sig, snøfter, 
slår ud med hånden eller armen osv. 
Alt sammen bevægelser, man ikke 
kan styre. De to homøopatiske midler 
Cuprum aceticum D6 og Zincum met. 
D10 har ofte en god virkning på tics 
og Tourettes syndrom, selvom de i 
reglen ikke helbreder patienten.

Cuprum aceticum D6 indeholder 
kobber, som virker særdeles kram-
peløsnende på psyken og muskula-
turen.  Zincum met. D10 indeholder 
zink, som ernærer nervesystemet og 
opbygger hjernen. 200 års erfaringer 
med homøopatisk zink har vist, at 
det har en særdeles god virkning på 
motorisk uro.

Ved akut behov dryppes 3-5 dråber 
af hvert middel i samme glas med 
lidt vand, som indtages og holdes 
i munden i 30-60 sekunder, inden 
det synkes. Denne dosering kan 
gentages 3-6 x dagligt. På dage, 
hvor symptomerne er særlig slemme, 
dryppes i stedet 25 dråber af hvert 
middel i et glas vand, som drikkes 
slurkvist i løbet af dagen. Eller det 
kan drikkes over en time – f.eks. om 

morgenen eller om eftermiddagen – 
for at opnå en akut effekt.

Tics og Tourette er beslægtet med 
tvangshandlinger (se afsnittet om 
tvangstanker og tvangshandlinger). 
Man kan ved tics og Tourette sige, 
at nervesystemet har ”sat sig fast” 
i lungesystemet. Derfor hjælper 
homøopatiaske midler, som løsner 
f.eks. slim i lungesystemet.
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Eksempelvis kan et barn hele tiden 
hoste eller rømme sig tvangsmæssigt. 
Denne ”tørre tilstand” kan forvandles 
til en mere ”fugtig tilstand”. Barnet 
kan begynde at hoste mere løs slim 
og måske også snot op. På samme 
måde som når kroppen begynder 
at afsondre sekret fra næsen for at 
slippe af med en forkølelse. Det er en 
sund, udadrettet proces. Og efterhån-
den som denne udadrettede reaktion 
forløber, letter symptomerne i hals og 
lunger. 

Sygdommen kan imidlertid også gå 
indad og udvikle sig til tør hoste, 
bronkitis og lungebetændelse. Eller 
der kan opstå en slags forhærdning i 
lungesystemet, som på sigt kan med-
føre ticks og Tourette eller tvangshand-
linger og tvangstanker. kroppens im-
munsystem vil altid forsøge at arbejde 
sygdom udad gennem en udskillelses-
reaktion. Hvis ikke det lykkes, starter 
i stedet en indadrettet nerveproces, 
hvor de akutte reaktioner ophører, og 
en mere kronisk tilstand opstår. 

De samme mekanismer ser vi, når vi 
udsættes for psykiske belastninger. Vi 
kan reagere udadrettet, f.eks. i form 
af gråd, vrede og et stort behov for 
at snakke. Eller vi kan reagere indad-
rettet i form af sorg og depression, 
som kan føre til kroniske psykiske 

tilstande og med tiden også fysiske 
sygdomme.

Det homøopatiske middel Cepa 
comp. består bl.a. af udtræk fra løg, 
som indeholder kalium og svovl. 
Begge stoffer aktiverer stofskifte- og 
udskillelsesreaktioner i kroppen. Og 
vi har sikkert alle prøvet, hvordan 
kontakt med løg kan udløse sekreti-
on fra næse og øjne – altså udadret-
tede væskereaktioner, hvor slim løs-
nes fra bronkier og næseslimhinder. 
Cepa comp. kan f.eks. forvandle tics 
omkring næsen (en usund nervepro-
ces) til snotsekretion fra næsen (en 
sund immun-/udskillelsesproces).
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Særligt sensitive 
børn og unge
Omkring hvert 5. barn er født særligt 
sensitivt. Tidligere kaldte man disse 
børn og unge for sarte og overføl-
somme. Men i dag ved vi, at de er 
født med et nervesystem, der har 
en lavere tærskel for påvirkninger 
udefra, og at de bearbejder indtryk 
med større dybde. De kan virke mere 
generte og forsigtige og har brug for 
god tid til at forberede sig til nye 
situationer. De er meget påvirkelige 
over for andre menneskers følelser 
såsom vrede, sorg osv., som de kan 
blive helt drænede af. Men de kan 
også nemt blive kørt op i ”for højt 
gear” pga. overstimulering. 

Disse børn bryder sig ikke om løgne 
eller uretfærdighed og reagerer ofte 
meget stærkt på kritik, selvom de 
samtidig kan være meget selvkriti-
ske. De har tit meget intense følelser 
og kan have let til tårer, vrede, fru-
stration, begejstring eller latter. Ofte 
er de også meget eftertænksomme 
og tager tit i en tidlig alder stilling til 
sociale og samfundsmæssige proble-
mer. Eksempelvis kan de ønske at 
leve økologisk eller som vegetarer 
for at skåne naturen og dyrene. 

De kan også have en særlig sensitivi-
tet over for f.eks. kulde, varme, høje 
lyde, lys, tøj, der kradser eller stram-
mer, smerte, sult, smagsoplevelser 
og nye madvarer. 

Særligt sensitive børn og unge er 
lige så forskellige som andre børn 
og unge og skal selvfølgelig altid be-
handles individuelt. Overordnet har 
de brug for nærvær, ro, fordybelse, 
accept og lige tilpas stimuli. Det er 
både en gave og en opgave at være 
særligt sensitiv. Derfor er det også 
meget vigtigt, at vi tager de specielle 
hensyn, som disse børn har brug for, 

samt at vi hurtigst muligt lærer dem 
at leve i balance med deres sensiti-
vitet. 

Homøopatisk medicin har ofte en 
rigtig god og hurtig effekt på de 
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problemstillinger, særligt sensitive 
børn oplever. Det er en meget mild 
behandling til krop, sjæl og ånd, der 
samtidig virker meget dybtgående. 
Og langt de fleste børn tager glade-
ligt deres homøopatiske medicin, når 
de først har erfaret dens virkning. 

Vær opmærksom på, at 
særligt sensitive netop 
pga. deres følsomhed 
ofte har brug for en 
mindre dosis homøopa
tisk medicin. 

Chamomilla comp. virker fysisk og 
psykisk krampeløsende og beroligen-
de via nyre-/binyresystemet. Midlet 
anvendes bl.a. ved nervøsitet, indre 
uro, anspændthed, urolig søvn og 
mareridt. Er også rigtig god til mindre 
børn.

Belladonna D30 har en opbyggende 
virkning på nyre-/binyresystemet 
og virker beroligende på følsomme, 
sensitive, nervøse eller forkrampede 
mennesker. Midlet bevirker en dybere 
og mere sammenhængende søvn og 
er meget effektiv til alle former for 
søvnproblematikker. En god nat-

tesøvn er regenererende og opbyg-
gende både fysisk og psykisk og har 
utrolig stor indflydelse på, hvordan 
vi fungerer i løbet af dagen. Tag 10 
dråber Belladonna D30 før sengetid 
(børn 2-7 dråber).

Argentum nitricum D6 anvendes ved 
psykisk og fysisk udmattelse. Midlet 
virker meget opbyggende og styr-
kende på livskræfterne og kan hjælpe 
ved chok og regenerering af nervesy-
stemet. Desuden er det rigtig godt til 
børn og unge, som er kommet ud af 
balance, er blevet rystede eller som 
har en følelse af at gå lidt ved siden 
af sig selv.

Magnesium phos. D12 virker afslap-
pende og krampeløsnende på både 
krop og sjæl. Det anvendes til nervø-
sitet, anspændthed, vrede og angst. 
Magnesium forbedrer vores evne 
til at optage lys og er derfor meget 
virksom på tristhed og depressioner. 
Særligt sensitive børn og unge bruger 
mange kræfter på at samle sig, når 
de er sammen med andre mennes-
ker, og her er magnesium phos. et 
fantastisk antistress-middel. Tag 10 
dråber 2 x dagligt. (Børn: 2-7 dråber 
2 x dagligt .)

Quarz har betydning for alle vore san-
seorganer, og vores nervesystem kan 
ikke fungere uden. Det afgrænser os 
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fra omverdenen, men ikke mere end, 
at vores indre stadigt kan registrere, 
hvad der foregår i omgivelserne. Vi 
behøver denne afgrænsning for at 
kunne danne vores eget selvstæn-
dige univers. Sensitive mennesker vil 
derfor opleve, at Quarz nærer deres 
sanser, så de bedre tåler sansepå-
virkninger. Gives som Quarz D30. 
Tag 10 dråber 1 x dagligt (Børn: 2-7 
dråber 1 x dagligt ).

Udover behandling med homøopatis-
ke lægemidler næres de særligt sen-
sitive børn og unge også af omsorg, 
nærvær, kærlighed, respekt og ikke 
mindst en fuldstændig grundlæg-
gende og imødekommende accept af, 
hvem de er.

Autisme – 
anderledes børn, 
unge og voksne
Der findes flere former for autisme 
med mange forskellige nuancer og 
problemstillinger. De sidste nye 
forskningsresultater peger på, at 
autisme er en medfødt, biologisk 
betinget udviklingsforstyrrelse, der 
blandt andet påvirker evnen til at 
kommunikere socialt. Mennesker 
med autisme har ofte svært ved at 
sætte sig ind i andre menneskers 
tanker og følelser, og det kan derfor 
være svært at gebærde sig i almin-
delige sociale situationer. Der kan 
være sproglige pro      b lemer, både mht. 
at forstå beskeder fra andre og selv 
at udtrykke sig. Og autisters sprog 
bærer ofte præg af en anderledes 
måde at tænke på. Andre problemer 
kan være angst, uro, koncentrations-
besvær, vredesudbrud og søvnpro-
blemer, eller hypersensibilitet over 
for lyde, omgivelserne generelt og 
forandringer i det hele taget. 

For mennesker med autisme er 
verden uforudsigelig og kan være 
temmelig svær at forstå og kapere. 
Ofte er de kronisk stressede, fordi 
de befinder sig i en konstant kamp-/
flugttilstand, hvor der udskilles en 
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øget mængde kortisol fra binyrerne. 
øget kortisol er fint og nødvendigt i 
akutte situationer, hvor der opstår en 
eller anden fare. Men som en per-
manent tilstand er det en belastning 
for kroppen. Dette kan bl.a. medføre 
forhøjet blodsukker, som igen kan 
føre til diabetes, forhøjet blodtryk, 
hjertebanken, overfladisk vejrtræk-
ning, søvnforstyrrelser og nedsat 
immunforsvar, som igen kan føre til 
infektionssygdomme. 

Derudover svækkes kroppens nerve-
celler, som bliver tyndere med færre 
forgreninger. Det kan føre til depressi-
on, nedsat koncentration og demens, 
som med tiden kan give permanente 
skader i hjernen. Derfor er det først 
og fremmest meget vigtigt at skabe 
ro, regelmæssighed, rytme, forud-
sigelighed og overblik i hverdagen.  
Derudover kan homøopatisk medicin 
ofte afhjælpe ovenstående problem-
stillinger med rigtig god effekt. 

Vær opmærksom på, at 
autister ofte har brug for 
en mindre dosis homøo
patisk medicin, fordi de 
er så sensitive. Til gen
gæld virker medicinen 
som regel også meget 
hurtigt.

Anderledes børn, unge og voksne 
fortjener også værdsættelse, kærlig-
hed og respekt fra alle de mennesker, 
de kommer i berøring med i deres liv. 
Udadtil er de måske ikke helt som 
de fleste, men inderst inde, i deres 
inderste væsenskerne, er de fuld-
stændig som andre. 

Herunder er et lille udvalg af de ho-
møopatiske produkter, der findes til 
at afhjælpe problematikker i forbin-
delse med autisme: 

Chamomilla comp. virker fysisk og 
psykisk krampeløsende og beroligen-
de via nyre-/binyresystemet. Midlet 
anvendes bl.a. ved nervøsitet, indre 
uro, anspændthed, urolig søvn og 
mareridt. Er også rigtig god til mindre 
børn. 
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Ambra comp. anvendes ved nerve-
mæssige svækkelser og udmattelser. 
Ved depressioner, motorisk uro, 
søvnforstyrrelser, træthed, nervøs 
overfølsomhed og sensibilitet over 
for lugte og støj. Midlet bevirker en 
stærk stimulation af livskræfterne og 
tilfører sjælero og velvære. Derud-
over virker det meget ernærende og 
styrkende på nervesystemet. 

Aurum met. D6 virker på angst, 
vrede, raserianfald, mani og kraftes-
løshed. Mange med autisme er meget 
plagede af angst over for det ukend-
te, men også kendte ting som f.eks. 
hunde, balloner osv. Aurum met. D6 
kan dæmpe angst og raserianfald, 
som også ofte kommer til udtryk ved 
autisme. Når angsten dæmpes, opnår 
man større tillid til verden og modet 
til at turde deltage mere i livet. 

Nux vomica D30 virker på vrede, 
raserianfald og ophidselsestilstande. 
Meget vrede og mange raserianfald 
er både opslidende og udmattende 
for omgivelserne, men ikke mindst 
også i forhold til personen selv. Når 
man tager Nux vomica D30, bliver 
man i stand til at give udtryk for sine 
følelser og behov på en meget mere 
afdæmpet og hensigtsmæssig måde. 
På den måde bliver det også nemme-
re at indgå i sociale sammenhænge. 

Giv 10 dråber før sengetid. (Børn: 2-7 
dråber før sengetid)

Belladonna D30 har en opbyggende 
virkning på nyre-/binyresystemet 
og virker beroligende på følsomme, 
sensitive, nervøse eller forkrampede 
mennesker. Midlet bevirker en dybere 
og mere sammenhængende søvn og 
er meget effektivt til alle former for 
søvnproblematikker. En god nat-
tesøvn er regenererende og opbyg-
gende både fysisk og psykisk og har 
utrolig stor indflydelse på, hvordan 
man fungerer i løbet af dagen. Giv 
10 dråber før sengetid. (Børn: 2-7 
dråber før sengetid).
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Hvor kan jeg få mere at vide om 
homøopatiske lægemidler?                   
Foreningen Alma har til formål at oplyse om homøopatiske lægemidler og 
antroposofisk lægekunst. Foreningen udgiver en række bøger, hæfter og 
foldere. Materialet kan rekvireres og købes i helsekostbutikker over hele 
landet.

Du kan også blive medlem af Foreningen Alma.

På Foreningen Almas hjemmeside kan du finde nærmere information om 
homøopatisk behandling. www.alma-info.com

Hvor kan jeg købe 
homøopatiske lægemidler?
De homøopatiske lægemidler, som er nævnt i dette hæfte, kan købes i 
Helsam, Matas og helsekostbutikker over hele landet samt hos behandlere, 
der behand ler med homøopati. 

På hjemmesiden kan du søge information om nærmeste butik eller 
behandler: www.allergica.dk

Alle homøopatiske lægemidler, som er nævnt i dette hæfte fremstilles under  
farmaceutisk kontrol af de danske lægemiddelmyndigheder.
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Hæfter om behandling med 
homøopati fra Foreningen Alma

Cellesalte af naturlige krystaller
Dette hæfte beskriver en uskadelig og naturlig 
helbredelsesmetode, som er anvendt og afprøvet 
i mere end 125 år. Den moderne livsstil med bl.a. 
stress, dårlig ernæring og for lidt søvn og motion 
fører til en række lidelser, som kan afhjælpes med 
de 15 cellesalte af naturlige krystaller. 
Find hjælp til f.eks. jernmangel, ”computer-
træthed”, fordøjelsesproblemer, stress, hudproble-
mer, nedsat livslyst m.m.

Naturlig hjælp til kvinder
Dette hæfte henvender sig til kvinder i alle aldre. 
Det beskriver mulighederne for at forebygge og 
behandle typiske kvindesygdomme og -ubalancer 
med homøopati. Find hjælp til f.eks. blærebetæn-
delse, overgangsalder, manglende graviditet, 
risiko for abort, menstruationsproblemer, PMS 
m.m.

50+ og hømøopati
Med stigende alder optræder der oftere forskellige 
ubalancer som søvnbesvær, ledproblemer, fordøjelses-
vanskeligheder og begyndende svækkelser af kroppens 
indre organer. Dette hæfte beskriver mulighederne for 
at forebygge og behandle de mest almindelige alders-
betingede ubalancer og sygdomme med homøopati. 
Find hjælp til f.eks. forhøjet kolesteroltal, højt blodtryk, 
åreknuder, hæmorider, inkontinens, overgangsalder, 
knog leskørhed, gigt, forkalkning, grå og grøn stær m.m.
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Naturlig hjælp til børn
Dette hæfte beskriver mulighederne for at behandle 
de mest almindelige sygdomme og problemer hos 
børn med homøopati. Med homøopatiske midler kan 
man, især hos børn, helbrede de fleste sygdomme 
skånsomt, hurtigt og uden utilsigtede eftervirkninger. 
Find hjælp til f.eks. falsk strubehoste, kighoste, 
mellemørebetændelse, astma, sengevædning, kolik, 
søvnbesvær, børnesår, vokseværk m.m.

Homøopatisk Husapotek
Dette hæfte henvender sig til hele familien. Det er 
et opslagsværk, som på en let tilgængelig måde 
giver indblik i, hvordan man behandler velkendte 
symptomer og sygdomme med en række velafprø-
vede homøopatiske lægemidler. Find hjælp til f.eks. 
bronkitis, buler, forstuvninger, feber, forkølelse, 
halsbetændelse, hovedpine, soleksem, influenza, 
insektstik, smerter, øjenbetændelse m.m.

Udover nævnte hæfte udgiver Foreningen Alma en række foldere, der 
beskriver behandlinger for høfeber, soleksem, insektstikallergi, 
søvnproblemer, blærebetændelse og bindevævs svagheder.

Alle hæfter og foldere kan rekvireres i din Helsam, Matas eller helsekostfor-
retning. De kan også downloades fra Almas hjemmeside: www.alma-info.com
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