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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. 
!
Ny grundläggande artikel är på gång senare i 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 slutet av 2018. 

Örtterapin i Europa 
Naturlig medicin i Europa och Nord-Amerika blev delvis ekonomiskt utkonkurrerad och delvist 
utsatt för delvis osann ryktespridning av ett starkt växande etablissemang  av läkare och forskare 
som växte fram under speciellt senare delen av 1800-talet, de fick ett starkt stöd av den tidens 
elit och politiker. De nya läkarna och forskarna  fick gradvis ett lagfäst ansvar för befolkningens 
hälsa och utveckling av medicin. I Sverige idag saknar man kunskap om vanlig medicin och 
naturlig samt komplementär medicin hos inflytelserika medier som SVT och andra 
mediakoncerners journalister samt att det finns en oförmåga att penetrera de föreställningar som 
råder om vad som skapar dagen hälsa och vad som skapar ohälsa. Sjukvårdens myndigheter som 
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och tex. läkarnas fackförbund spelar ekonomiskt och 
lagmässigt en stor roll för att hämma all utveckling utanför skolmedicinen som till 99% 
praktiseras av sjukvården och privatläkare i Sverige. Idag finns ingen politik inom något parti i 
Sverige för att utveckla hälsovård och vardagsmedicin som är ekonomisk, tillgänglig och effektiv 
för vanliga hälsoproblem. Vanliga politiker är mycket passiva och de flesta journalister är direkt 
okunniga i frågan om vår hälsa... 

Varför kommer Naturlig Medicin tillbaka? 
Man kan helt klart 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 1900-talet 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 publicera grundläggande, pålitligt material om hur  naturlig medicin 
fungerar och förhåller sig till den vanlige läkarens behandling och betydelsen av naturlig medicin, 
är ett viktigt och betydelsefullt arbete för utövare av komplementär, naturlig hälsovård och terapi.
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 Alternativa hälsosystem som Ayurveda från Indien, det Traditionella Kinesiska 
Hälsosystemet samt traditionell örtterapi från tex. England och Tyskland har i seriös 
forskning och utövning i länder som Kina, Japan, USA, England och länder i Latinamerika 
och Afrika visat sig ha en viktig roll att fylla i dagens sjukvård både ekonomiskt och för att 
kunna ge en progressiv, positiv kraft i dagens alltmer försämrade hälsoläge för vanliga 
människor. Kostnaderna för sjukvård och hälsovård ökar alltmer drastiskt idag och ser 
trots detta inte ut att ge en bättre sjukvård...
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