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Hvilke sygdomme kan behandles?

Allergier
 

”Dagen før dette skrives, kom en ung 
kvinde for en hudsygdom og astma. 
Hun havde selv bemærket, at hendes 
astma kunne fremprovokeres af kontakt 
med hun og kat, men den allergolokiske 
diagnostik viste ingen overfølsomhed 
for de to husdyr. Efter at 
hudspecialisten havde forsøgt med 
diverse cremer uden affekt på huden, 
var der foretaget en undersøgelse, som 
viste allergi for duemider. Man kunne 
derfor kun give hende ét råd: hun 
skulle holde sig fra duer – men hun 
havde aldrig haft den mindste 
forbindelse med duer. 

Der gøres altså et stort arbejde for at 
finde frem til de stoffer, som udløser 
den allergiske reaktion, de såkaldte 
allergener, som man betragter som den 

direkte årsag til de allergiske 
sygdomme.

Når man har fundet allergenerne, kan 
man enten starte en såkaldt 
desensibilerende behandling, eller man 
kan forsøge at fjerne allergenerne fra 
patienten. Det er ofte nødvendigt at 
fortsætte den desensibiliserende 
behandling i meget lang tid, undertiden 
i årevis. Den langvarige behandling 
forekommer ret ubekvem, og 
resultaterne af behandlingen er tilmed 
ofte skuffende, og det forekommer 
utilfredsstillende, når allergologer 
meddeler deres patienter, at 
behandlingen går ud på at undgå det 
ene eller det andet. Det havde været 
bedre at gennemføre en behandling, 
som sætter patienten i stand til at tåle 
det, som fremkalder den allergiske 
reaktion. 

En 54-årig kvinde henvendte sig på 
grund af migræne, som hun havde lidt 
under i 20 år. Hn havde anfald hver 
uge, og ind imellem anfaldene havde hn 
hovedpine. Hun kunne kun tåle at spise 
kartofler, smør flæskekød og oksekød – 
alle andre fødemidler gav hævelser i 
ansigtet, i tungen og i halsen. Kort før 
den homøopatiske behandlings start var 
det højfre ben også begyndt at hæve 
op. Denne hævelse havde 
tilsyneladende ikke noget at gørem med 
fødeindtagelse. 

De undersøgelser, der var blevet 
foretaget, havde ikke vist noget om 
årsagen til det hævede ben. Patienten 
kom kun til behandling en enkelt gang. 
Hævelserne forsvandt på tre uger, men 
migrænen var uændret, tre uger senere 
var migrænen imidlertid ogsøå 
forsvundet. Patienten kunne nu spise al 
mad. 
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En 55-årig kvinde havde haft astma og 
bronkitis i fem år. Hun var under 
behandling med Bricanyl og Ventoline, 
og der blev ofte givet penicillinkure. Alle 
disse kure havde en forbigående 
virkning på bronkiten. Der var i fem år 
blevet givet desensibiliserende 
behandling, men det havde ikke 
påvirket astmaen. 

Umeddelbart efter den første 
homøopatiske dosisis kom der en ti 
dage varende forværrelse af astmaen, 
hvorefter der kom en betydelig bedring. 
Der kom så et kortvarigt tilbagefald 
efterfulgt af en langsomt indtrædende 
forbedring af situationen. 

Efter nogle måneders behandling hørte 
jeg ikke mere fra patienten, men to år 
senere fortalte en veninde, som nu kom 
til behandling, at alt var gået meget 
fint. 

 

Veninden havde haft astma i 15 år, som 
var startet efter en tandoperation. Hun 
havde været indlagt flere gange til 
undersøgelse, og på Tandlægehøjskolen 
havde man været inde på, om årsagen 
til generne dunne være, at der var to 
metaller, nemlig guld og amalgam i 
mundhulen. Der var imidlertid ikke 
kommet noget ud af de foretagne 
undersøgelser….

Den homøopatiske behandling hjalp i 
løbet af nogle gange. 

 

 

En 18-øårig kvinde kom, fordi næsen 
havde løbet hver dag – og det havde 
den gjort i to år. Hun havde været 
behandlet med husstøv vaccinationer i 
halvandet år, og det havde hjulpet en 
lille smule. Der havde desuden været 
hovedpine, så hun tog seks 
codimagnyltabletter om dagen. 
Halvanden måned efter behandlingens 
begyndelse var alle generne 
forsvundet.” 
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