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Hvilke sygdomme kan behandles?

Neurologiske sygdomme 
- sklerose
 

 

”Det siger sig selv, at man også kan 
behandle godartede svulster med 
homøopati.

Medens dette skrives, har jeg en 34-
årig kvinde i behandling, der i syv år 
har haft en knude (en koldt adenom) i 
skjoldbrusk kirtlen. Patienten har 
desuden i to år haft konstante stærke 
smerter i hele højre side fra halsen og 
til tæerne. Smerterne har været mest 
udtalt i hofteregionen. 

En time efter den første dosis 
homøopatisk medicin forsvandt alle 
smerterne og de er ikke kommet igen. 
Og nu – to måneder efter den 
homøopatiske behandlings begydelse – 
er adenomet halveret i størrelse. 

 

 

 

”Meden dette skrives, er der en 
voldsom diskussion i gang om 
betimeligheden af anvendelse af 
interferon ved behandling af 
dissemineret sclerose. 

Denne behandling, der er meget dyr, 
skal i givet fald reserveres til meget 
syge patienter, og man kan kun 
forvente en beskeden virkning. 
Homøopati kan formentlig ikke påvirke 
disse meget syge sclerosepatienter, 
men mindre dårlige patienter har ofte 
betydelig glæde af behandlingen, men 
det er ikke lykkedes for mig at helbrede 
nogen sclerosepatient. 

Herefter skal et par patienter omtales, 
der ud fra lægevidenskabelige kriterier 
overhovedet ikke skulle kunne 
behandles. 

Den 23.jan 1996 kom en 46-årig kvinde 
med postpoliosyndrom. Hun havde fået 
polio med lammelser i ben og ryg i 
1952. lammelserne gik væk i nogle år, 
men begyndte så igen, og hun må nu 
bruge kørestol. 

Hun kunne kun gå meget korte 
afstande og havde snurrende 
fornemmelser, krampagtige smerter og 
besværlig vejrtrækning. 

Patienten opnåede en bedring allerede 
efter første konsultation og fik lettere 
ved at trække vejret, og efterhånden fik 
hun også lettere ved at gå, selv om det 
ikke har været muligt at undvære 
kørestolen. Smerterne er efterhånden 
meget mindre udtalte, men hun er til 
stadighed afhængig af den 
homøopatiske medicin. Hun er derfor i 
stadig behandling. 
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