At udvikle sig fra astma, allergi og eksem
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De fleste børn og unge, der har astma,
allergi eller eksem, vokser heldigvis fra det. Og det er
meget heldigt, da man regner med at 40 % af nutidens børn
lider af allergi.

Alligevel plages en del unge og voksne af disse sygdomme. Det
er derfor værd at kigge på, hvad det vil sige at vokse fra sin sygdom – for måske kunne det også ske for dig, hvis du selv hjalp
lidt til.

Astma, allergi og eksem er sygdomme forbundet med

rrelser i immunsystemet.

nogle mindre forsty

Ved allergi angriber kroppen fremmede antigener
– stoffer der er fremmede for kroppen – selv
om de ikke på nogen måde er skadelige for
kroppen. Når immunsystemet således forsvarer
sig mod pollen, der trænger ned i lungerne, kan
dette give allergisk astma, i næsen giver det
høfeber og på huden allergisk eksem. Mange gange
er der ikke noget tydeligt allergisk fx ved eksem, selv
om vi ved, at det oftest følges med allergi. Når huden
er svag, skyldes det at hudens celler bliver forstyrret i
deres arbejde med at lave huden tyk og stærk. Hvad
der præcist forstyrrer cellerne har længe været en

gåde

for lægevidenskaben.

Den holistiske medicin
påstår at den mest almindelige forstyrrelse af vores
celler kommer fra vores eget
sind. Når vi undertrykker de
mange svære følelser som enhver barndom er fuld af, kommer disse følel

ser

ned i kroppen, hvor de netop skaber den forstyrrelse der
plager os (se brochuren “Hvad er holistisk medicin”).

Når vi vokser fra vores sygdom er det fordi vi gennem
opvæksten får konfronteret mange af de ting, der fra starten
har plaget os, således at vores indre

balance og

selvfølelse bliver bedre.

Når vi nogle gange ikke vokser fra sygdommene er det
fordi vi personligt har valgt en måde at leve på, hvor vi
prøver at undslippe de følelsesmæssige vanskeligheder, i stedet
for systematisk at se

dem

i øjnene.
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Din sygdom kan bedres og måske ligefrem forsvinde helt, i takt med din personlige udvikling
Imidlertid kan man lære at leve mere i kontakt med sig selv og
følelserne og være mindre på flugt fra dem. Det er denne øvelse, der
kan få os til at vokse fra astma, allergi og eksem, også som unge og
voksne.

Det forløb vi sætter sammen for dig – tilpasset dine personlige
behov – vil tage fat på din krop, dine følelser og dit sind. Vi vil

urlig” livs-

støtte dig i at udvikle en mere sund og “nat

filosofi, hvor du vedkender dig dine følelser og lever med
dem, og hvor du giver dig selv og din krop den plads
og det rum, der behøves.

Vi er sikre på at din sygdom kan bedres og måske
ligefrem forsvinde helt, i takt med din person-

lige udvikling. Se dog nedenfor under
forskning, da alle behandlinger tilbydes på
forsøgsbasis, og garantier ikke kan gives.

Se også gerne brochurerne om
“Livskva

litetspakken”, “Behandlings-

og udviklingsplanen”, om “Behandlingsformerne”
og i tilfælde af en mere alvorlig immunologisk
forstyrrelse også brochuren “Trim

ning af

immunforsvaret med holistisk medicin”.
Forskning
Vi håber at se dig som patient på
Forskningsklinik for Holistisk Medicin, og vil i
den forbindelse opfordre dig til at indgå i vores
forskningsprojekt af samme navn som denne
brochure. Se mere i brochuren “Forskning og
Udvikling” om hvad dette kræver af dig.
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Bliv smuk, god og sand. Pia P. har malet “Verdensmoderen” efter inspiration fra
Gustav Klimt til Forskningsklinik for Holistisk Medicin. “Verdensmoderen”
udtrykker en indre tilstand af skønhed, godhed og sandhed. Klinikken skal netop
hjælpe folk til at blive mere smukke, gode og sande.
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