
Anbefaling af bog: 
 
Marianne Palm og Pernille Lund: ”Sundhedshåndbogen”.  
 
Bogen er ment som en brugs bog, hvor du kan slå op i behandlingsnøglen 
under dine symptomer/sygdomme og se kurforslag til kostråd, vitaminer og 
mineraler, fedtsyrer, lægeurter og evt. andet. Men bogen understreger også 
flere gange, at den ikke er ment som en erstatning for et besøg hos lægen. 
Der er en kort og informativ gennemgang af belastende faktorer for ens 
helbred, faseteorier i forbindelse med sundhed og sygdom, kostterapi samt 
overblik over vitaminer, mineraler og lægeurter. Undervejs er der tjek-
skemaer til alle emner, hvor man kan teste ens egen tilstand. 
 
Men den største del af bogen er behandlingsnøglen, hvor der er mange fine 
råd og vejledninger til at afhjælpe sundheds problemer. Dermed har du 
mulighed for at få nogle gode redskaber til selv at påvirke din sundhed i en 
positiv retning. Det betyder også, at du har en mulighed for at lære dig selv 
og din krop nærmere at kende. Blive klogere på hvordan vi er skruet sammen 
som mennesker, og hvad det er, som påvirker os i positiv og negativ retning. 
Forfatterne er bl.a. naturopather, og derfor har lægeurter en stor og naturlig 
plads i bogen. 

Bogen er ikke meget dyb eller fuld af revolutionerende ny viden, men som 
titlen også fortæller, er den ment som en håndbog i sundhed, og som sådan 
fungerer den meget fint. Det er her, du kan læse om bl.a. ingefæromslag på 
bihulerne, som kan lindre og stoppe udviklingen af sygdommen med ganske 
få behandlinger: 

Skær en lille ingefær rod i skiver. En liter vand bringes i kog og fjernes fra 
blusset. Bomuldsklude – f.eks. et gammelt viskestykke - rives i små stykker, 
som passer til pande og kæber. Kludene lægges i vandet sammen med 
ingefærskiverne i minimum tyve minutter, eller indtil vandet er tilpas afkølet, 
så du kan vride kludene og lægge dem på pande og kæber. Læg et stykke 
plastik over, og lad det ligge, indtil omslaget er koldt, og nye bomuldsstykker 
lægges på.  
  
Gentag i minimum en halv time. Materien skulle gerne løbe ud med det 
samme eller i løbet af de næste par timer. Kan gentages morgen og aften 
eller hver dag i en uges tid. Pas på øjnene, for de aktive stoffer i ingefær er 
stærke. Huden kan blive lidt rød og irriteret, men kan smøres med en creme 
efter behandlingen. 
 
Du kan også læse mere og få flere tips på www.sund-forskning.dk. 
 


