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Forord

Formålet med denne bog er at hjælpe folk med astma til at
leve bedre med deres astma. Denne bogs indhold er altså
ikke beregnet på at erstatte nødvendig lægelig behandling.
Du kan sideløbende med lægens anbefalinger benytte
denne bogs vejledning. Hvis du har astma, kan du foruden
at have kontakt med din læge, også hjælpes af en ernærings-
terapeut eller en holistisk arbejdende læge.

Denne bog er skrevet til alle, der har interesse i astma.
Måske er du en af de 350.000 mennesker i Danmark, der har
astma. Du er måske allerede i medicinsk behandling herfor.

Du har måske prøvet andre former for behandling – zone-
terapi, akupunktur eller andet i et forsøg på at mildne din
astma med andet end medicin. Måske er dette dit første
skridt på vejen til selv at tage hånd om din astma. I alle tilfæl-
de kan du have glæde af at vide, hvilke principper der ligger
til grund for de forslag, du får her i bogen. Denne bog for-
søger at skabe et overblik over de muligheder du har for at
bedre dit helbred og hvor du bedst lægger din indsats og
dine ressourcer, tid og energi, såvel som penge.

Du finder ikke et enkeltstående mirakelmiddel her i
bogen – ingen “astmakur” som gælder for alle med astma.
Men forhåbentlig finder du i stedet et værktøj til at finde ud
af, hvad der medvirker i din astma og hvordan du får et liv
med færre, mindre udtalte eller ingen astmasymptomer.
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