Nya artiklar om Naturlig Medicin I Slutet Av 2016
!

Naturlig medicin vår tids folkmedicin?
!

Örtterapi är en av de äldsta formerna av terapi och har hängt med ända sedan vår första tid
som människor här på jorden och tjänat människan väl under denna tid.

!
Här kommer en ny grundläggande artikel i ämnet nästa år där det berättas om hur Naturlig
medicin föll i vanrykte framförallt i Europa under mitten av 1800-talet. Vad var det som
hände och varför är örtterapi starkt på väg tillbaka över hela världen? Vi hoppas på att få in
ett par artiklar i ämnet också på Engelska i mitten av 2016.

Örtterapin i Europa

Naturlig medicin i Europa blev delvis ekonomiskt utkonkurrerad och delvis utsatt för ej
sanningsenlig ryktespridning av det nya etablissemang av läkare och forskare som växte
fram under senare delen av 1800-talet och som fick lagstiftarnas stöd. Dessa nya läkare/
forskare upphöjdes på då oklara grunder till nya bärare av hälsans fana. Inflytelserika
medier som SVT och andra mediakoncerners journalister har en oförmåga att penetrera de
föreställningar som råder om vad som skapar dagen hälsa och inte skapar hälsa och vilken
roll sjukvårdens myndigheter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket spelar ekonomiskt.
Det enda parti i Sverige som på allvar har intresserat sig för frågan är Miljöpartiet de andra
partierna
och deras politiker med vissa undantag är mycket passiva i frågan om vår hälsa.
!
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Varför kommer Naturlig Medicin tillbaka?
Detta är vad artiklarna kommer att handla om. Men helt klart kan man säga att traditionella
naturliga hälsosystem från Asien av mycket gammalt datum som Traditionell Kinesisk
Medicin och Ayurveda har spelat och spelar en avgörande roll som motiverande kraft för
utvecklingen av Naturlig medicin i Väst. Många västerlänningar har sedan mitten av 1900talet lärt sig terapier ifrån dessa hälsosystem och numera finns högskole utbildningar och
doktorsprogram inom dessa discipliner i USA och Europa samt Kina, Indien och andra
Asiatiska länder.
Att få fram åtminstone grundläggande material om hur Naturlig medicin fungerar i
förhållande sig till den vanlige läkarens behandling och deras betydelse är ett viktigt och

betydelsefullt att arbeta med för komplementär medicinare som har en viktig roll att
fylla i dagens sjukvård. Artiklar i ämnet kommer att läggas upp på denna sida i slutet
av 2016 och under 2017vi hoppas då att kunna lägga u!pp artiklar i ämnet på
!
framförallt
Engelska.
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