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Hej, jeg hedder Dorthe Lis Lindgaard-Thomsen - jeg er klog kone og medium af den gamle skole. 
Jeg arbejder som sundhedsformidler, forfatter, underviser og foredragsholder. Jeg brænder for at få formidlet en sundhedsbevidsthed 
i balance med naturen. Sådan lever jeg selv, naturen er min store inspirationskilde - og midt i det midtjyske bor jeg med min familie, 
omgivet af træer, sø, dyreliv og natur.
Her har jeg også min skole Center for Livskraft - skolen for esoteriske uddannelser og kurser- hvor jeg blandt andet underviser alter-
native behandlere og kommende alternative behandlere i homøopati, zonehealing og spirituel energibalance. Det er også herfra mit 
øvrige virke går.  Denne e-bog til tablets er min tredje bog. Jeg har også skrevet og udgivet kogebogen: Mad med Livskraft, samt en 
kunst- og digtsamling: Kunst med Livskraft. Begge bøger er udkommet som e-bøger, der kan købes gennem saxo.com.
Du er velkommen til at besøge mine websider og læse mere om mig: www.dorthe-l-thomsen.dk  

Indledning og præsentation af den kloge kone

Indledning
Det har længe stået klart for mig,

 
 at megen viden om naturens planter og urter til hverdagsbrug sammen 

med gamle husråd er ved at gå tabt - af mange forskellige sociale og samfundsmæssige grunde.

Det moderne menneskes bekendtskab med urter er for mange begrænset til drivhusdyrket dild og persille i 
potter eller plastikposer. Bliver man småsyg - og det er der mange, der er - går de fleste på apoteket - selv 
for helt almindelige småskavanker som hård/tynd mave, lus og lettere hovedpine - og køber her medicin og 
kemiske præparater, der ikke kun koster prisen i penge, men også har en skjult udgift i form af en belast-
ning for vores miljø - foruden fysiske bivirkninger, som ingen kender det fulde omfang af endnu.

Det er helt galt. Alt for langt væk fra menneskers naturlige miljø, rytme og cyklus.

Mange af hverdagens småskavanker klarede mennesker førhen med husråd, der blev overleveret fra 
generation til generation. Nogle af dem havde karakter af magi, som virkede, når man troede på dem - 
andre virkede helt konkret og jordnært både dengang og nu. Jeg siger ikke, vi helt skal tilbage til gamle 
dage, men hvorfor ikke tage det bedste fra alle tider og bruge det på ny.

I denne e-bog har jeg derfor samlet en række gode råd til mange forskellige skavanker. Jeg tager de bed-
ste fra gammel tid - nogle overleveret til mig fra min mormor - og andre ældre, kloge koner, jeg kender - 
og kombinerer med min viden og erfaringer om homøopati, moderne urtemedicin, kost og naturlige 
healingsmetoder. Du kan sagtens kombinere urter, kost og homøopati, de tre ting går fint sammen. Det er 
helt op til dig, hvordan du anvender rådene.

Naturen viser vejen - og jeg oplever, at rigtig mange mennesker har det småskidt, fordi de næsten aldrig 
oplever naturen i al dens energivibrerende vælde, men ofte kun erfarer den gennem naturprogrammer på 
TV. Man bliver fredfyldt, glad og sund af at røre ved livskraftige planter og urter, få fingre i jorden, trække 
vejret dybt i ren luft og børste jorden af guleroden, før man spiser den. Desuden er havearbejde glimrende 
gratis motion.

Det er mit håb, du vil finde naturlig inspiration og hjælp i denne bog, både til skavankerne og til sundheds-
balancen - men du må huske på, at rådene i sagens natur kun kan være generelle, du må også bruge din 
sunde fornuft - det er dit ansvar, hvordan du anvender rådene. 
Så skulle symptomerne blive ved - eller fejler du eller dine kære noget alvorligt - så er det klogt at søge 
professionel hjælp. 

Sunde hilsner fra Dorthe

Herover øverst: foto af min elskede solbærbusk - fyldt 
med C-vitaminer til immunforsvaret - det giver saft 
med 70% ren frugt og ikke andet tilsat end økologisk 
rørsukker.
Nederst: Persillehøst til min fryser.
Der blev også persille til den nærmeste familie - og 
dette fra kun fire rækker i haven.
Jorden bliver dyrket økologisk - uden gift og kemi - 
men med økologisk gødning og hestemøg.
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Sund i krop og sind med naturens mange gaver - i tre trin

1. Trin: God mad
2. Trin: Fredfyldt sind og væren, ren luft, rent vand og blå himmel
3. Trin: Urter til både smag, næring og medicin

1. Trin: God mad

God mad er lavet med kærlighed. Det er rigtig mad, der har sin oprindelse i ren, sprøjtefri jord uden GMO, 
uden den store fabriksforarbejdning og uden skadelige e-numre - men med omtanke både for dyr, jord, planter 
og mennesker. Det er økologi og biodynamiske råvarer. Du skal ikke være bange for rigtig mad, men vær kritisk 
ift hvor maden kommer fra, for:

God mad er lavet med omtanke for råvarer og oprindelse, med glæde og fantasi, med sang og dybe famili-
erødder. God mad er varieret med det bedste fra alle naturens skatkamre: luft, jord og hav.

God mad spises bedst sammen med mindst en, du elsker - om den ene “blot” er dig selv.

God mad er fyldt med livskraft fra naturens smagskammer af krydderier og urter - fyldt med smag, duft og 
næring - samt masser af gode signaler på subtile planer, der er fundamentet for, at helheden fungerer bedst.

God mad er byggesten til dine celler og din sundhed. God mad gør dig glad og sund.
Hver dag. Læs mere i min bog: Mad med Livskraft.

https://www.saxo.com/dk/mad-med-livskraft_pdf_9788799572618
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2. Trin: Fredfyldt sind og væren, ren luft, rent vand og blå himmel

I den fri natur er oplevelserne gratis, det er blot med at åbne øjnene og være til stede i den. 
Der findes for det meste ikke dårligt vejr, kun uhensigtsmæssig påklædning, så medmindre himmel og jord står i ét, så stik næsen udenfor og opdag na-
turen. Træk vejret dybt, løft ansigtet mod himlen, eller vend blikket på naturens smukke detaljer, farven på et blad, formen og duften på en blomst.

Dit indre bliver fredfyldt og stressfrit, når blot du prøver at se, føle, sanse, fornemme og indsnuse al naturens vibrerende kraft uden en tankemæs-
sig forventning om, at din oplevelse skal være på en bestemt måde for at være rigtig.
Ren væren er uden forventning i tanken, er uden planlægning, kalendere og klokkesnore.

Meditation i en stol eller seng, med et tændt lys og smuk musik, skal også være uden forventning. Det er ikke bare sådan lige at slå tankerne fra, men 
lader du dem være, vil du se, det gradvist bliver nemmere at koble fra. Tankerne kan blive rettesnore for en indre opdagelsesrejse, der kan åbenbare, 
hvad du egentlig rummer, og hvad der styrer dig. Her kan du opdage, du ikke er dine tanker, men har en anden kerne, der betragter dine tanker. 

I naturen kan du gå på en anden slags kombineret indre som ydre opdagelsesrejse. Mærk dine naturlige rødder og vær til stede, når du betragter farver, 
dufte og former - og lærer din verden at kende, fyldt som den er med planter, dyr, svampe, rødder og urter. 
Mærk din deltagelse i naturens rytme, åndedrag og cyklus.
Vi har brug for den frie, rene luft, for planternes energi, for bølgernes skvulp eller brøl, for at mærke blodet suse i årerne, når vi skal træde op ad bakke 
en stund for at få bedre udsyn - eller blot føle glæden ved at bruge kroppen. Det er sundt for os.

Vores kroppe er allerede i pagt med naturen. Men mange års civiliseret social fernis har fået os til i tanken og i hverdagens bymæssige rum at bevæge os 
mere og mere væk derfra. Deri bliver vi afskåret fra selve vores hjerteblod, fra vores kredsløb, der i krop, ånd og sjæl hører til i naturens kredsløb. 

Vi er som civilisation stadig en del af kredsløbet på den måde, at alt vi sender ud i naturen, får vi tilbage igen. Både det gode og det dårlige. Når hjertet 
og bevidstheden er med, får vi dobbelt igen af alle goderne, for hjertets dybe bevidsthed kan ikke andet end være i pagt med naturen.
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3. Trin: Urterne til både smag, næring og medicin
 
Urterne repræsenterer naturens apotek. Det er herfra moderne medicin har sit udspring. Urterne tilsammen med andre naturlige komponenter er også 
kilden til homøopatisk medicin, som jeg skriver meget mere om på de følgende sider. 

Urter kan inddeles i forskellige kategorier. Nogle bruges kun til medicin og må aldrig puttes i mad. 
Andre bruges mest som krydderier i mad, hvor de udgør den mest koncentrerede næring, som naturen tilbyder os. Det er supermad fra naturen. 

Nogle urter kan bruges til begge dele - til både mad og medicin. Her er det oftest doseringen eller/og forarbejdningen og serveringen - om det er som te, 
tinktur, udtræk eller destillation til æteriske olier - der afgør, om urten bruges til det ene eller det andet.

Æteriske olier inddeles igen i olier, der kan bruges indvortes, udvortes eller begge - samt olier, der kan bruges i mad, kosmetik og hudpleje, som 
medicin eller/og mad. Nogle æteriske olier er fantastiske til blid massage, hvor de både har en virkning på huden, sindet og den indre fysiske balance.

Den daglige kop urtete står for nogle mennesker som en noget langhåret affære - te drikker de kun modvilligt, når de er syge.
Men urtete kan både være til lindring af ubalancer, samt til nydelse - det afhænger af urten, man vælger.

Så det drejer sig om at kende urterne og søge viden om dette spændende emne, om man ønsker at drage dem mere ind i sin hverdag og ikke kun nøjes 
med et drys persille i sovsen. Der findes mange gode bøger om urter - på litteratursiden henviser jeg til nogle af dem, og på næste side samt på side 58 
kan du læse om urter i juicer - om hvad der er klogt bruge hvordan.

Urterne er naturens gave til vores sundhed. De kan noget, som konventionel medicin ikke kan, fordi de giver os en helhed. Læs videre på de kom-
mende sider, hvor jeg uddyber dette. Urter fremmer sundheden og livskraften, når de bruges mere udbredt i maden - og som en daglig del af kosten er de 
mildere urter - som basilikum, dild, persille, timian m. fl. med til at forebygge skavanker og styrke den sunde balance.

Timian og rosmarin Salvie Ramsløg Ingefær Brændenælde
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Urter - in natura og som tilskud, udtræk og tinkturer

Urter - generelt

Man skal have respekt for naturens apotek. Det er ikke 
alle urter, der er lige velegnede til selvbehandling - 
nogle urter er medicinske lægeplanter, som i ren form 
kan være giftige. Velkendte krydderurter har heldigvis 
også helsebringende egenskaber. 
Brug dem rigeligt i den daglige kost - som tilskud til 
salatskålen, som krydderi i varm mad og i 
helsebringende smoothies.
Under de enkelte afsnit her i bogen, vil du få anvisning 
til, hvordan du benytter kendte urter til at lindre for-
skellige skavanker og styrker sundheden.
Hvis du har en alvorlig sygdom, så eksperimenter ikke 
selv med urter, men kontakt en fagperson, der ved 
mere.

Den rene urt
Urter benyttes i ren form enten friske eller tørre-
de.
Nogle urter er velegnede til tørring, andre kan 
fryses og tages op og bruges som friske urter - 
fx persille, ramsløg og dild.
Krydderurter som basilikum, rosmarin og es-
tragon bliver mere intense i smagen, når de 
tørres - enten i tørreovn eller buketter med 
hovederne nedad.
Urter som knoldfennikel kan blancheres, snittes 
og fryses på samme måde som spinat.
Er du glad for urter, så er en tørreovn en genial 
investering, her kan du tørre både mælkebøtte, 
humle, kamille, mynte og brændenælde. 
Opbevar de tørrede urter tørt, mørkt og i glas. 

Praktisk anvendelse af rene urter
Man kan lave udtræk af urter i fx vand, vin, olie eller al-
kohol. I gammel tid brugte man meget at lave udtræk-
kene i vin - I dag har kryddersnapsene mange tilhæn-
gere - mest for smag og sjov.
Omslag af urter er en effektiv behandlingsmetode til 
mange ubalancer, omend en smule besværligt. Min 
moderne version er olieudtræk, der så kan benyttes til 
at smøre sig med. 
Fod- og håndbade med urter bruger jeg stadig, se side 
60 for 7 gavnlige bade. Klassisk er også et dampbad 
med kogende vand over urter i en balje - og så hovedet 
henover med et håndklæde om nakken, så de gavnlige 
stoffer ikke slipper væk, se side 28. 

 Tilskud - i tabletform eller kapsler
Hvis man er meget entusiastisk, så er det 
naturligvis muligt selv at presse urter sammen 
til små kugler/tabletter. 
De fleste foretrækker nu nok at købe urtekapsler 
og tabletter som kosttilskud eller naturlige 
lægemidler i den almindelige handel.
Der er mange gode urtetilskud, men der er 
desværre også meget skrammel. Se dig godt for. 
Læs ingredienslisten grundigt. Hvis der er noget 
i, du ikke ved, hvad er, så spørg - eller lad være 
med at købe det.

Viden er vejen til sundhed med tryghed

foto

Fotos:

Øverst: mælkebøtte

I midten til venstre: timian.

I midten: brændenælde

I midten til højre: dild

Nederst: lægestokrose og 
prikbladet perikon
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Det er en smule bagvendt at kalde konventionel medicin for “den rig-
tige medicin” og urterne for “alternativ” medicin, for i virkeligheden var 
det urterne, som startede det hele. De var her først. Gamle græske læger 
som fx Dioscorides skrev tykke lægebøger om urters virkning - urtebøger, 
som blev grundstammen og fundamentet for al videreudvikling af moderne 
medicin, lægegerning og homøopati.

De midler, vi kender som lægens medicin, er udviklet først af læger 
og apotekere og senere af medicinalindustrierne - oprindeligt på baggrund 
af et behov for at dosere urters kendte virkningsstoffer i rette mængder. 

Dosering af hele urter kan være en udfordring - det er nemmere at dosere 
homøopatiske midler. Urter, der gror vildt i naturen eller dyrkes, har mål-
bare phytokemiske indholdsstoffer, og de målinger og forsøg, der er lavet 
med urter, viser en variation i indholdsstoffer alt efter høsttidspunkt, jor-
dens beskaffenhed, vind og vejr.

Ved alvorlige sygdomme og lidelser som fatale infektioner, er det lidt 
af et moderne mirakel, at der findes medicin, som kan doseres i rette 
mængde og på rette tidspunkt og med en lynhurtig virkning. Penicillin har 
reddet mange liv.

Måske er det den ønskelige, lynhurtige virkning, der var en med-
spillende årsag til at skubbe forbruget af konventionel medicin ud på et 
skråplan. Den bliver brugt i al for høj grad og på selv mildere ubalancer, 
hvor naturens egne midler ville være de bedste for en hel helbredelse, uan-
set om det er i urteform eller som homøopati. 

Det er dog forståeligt. Mennesker bryder sig ikke om at have ondt, bry-
der sig ikke om skavanker - naturligvis ikke. 

Med moderne ydre krav om altid at være på og yde sit bedste bliver 
moderne medicin ofte benyttet med lidt for løs hånd. 
For eksempel til at dulme nerverne, hvor mennesket måske i virkeligheden 
havde mere brug for en god nattesøvn og en kop kamillete. 
Vi ser også et forbrug af smertestillende midler til at tage toppen af en 
feber og hovedpine, så man kan passe sit arbejde haltende og hostende, i 
stedet for at lægge sig under dynen og lade naturen gå sin gang.

Så er der alle de bivirkninger, som konventionel medicin kan give, især 
når de gives over længere tid. Medicin - uanset om den er konventionel, 
homøopatisk eller i urteform - bør kun gives i kortere perioder for at støtte 
kroppens helbredelse - ikke for at låse mennesker fast i et overforbrug.
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Medicin eller urter?

Der er medicin, som aldrig burde være udviklet og givet til den brede be-
folkning. Det gælder især for medicin, der er udviklet til konstruerede “syg-
domme”, som ikke fandtes for blot ganske få år tilbage. 

Der findes mennesker, som lever i et konstant smertehelvede, fordi de er 
blevet afhængige af smertestillende midler, hvis forgiftningssymptomer 
også giver smerter. 

Det er som en ond spiral, det kan være svært at komme ud af, for men-
nesker og vaner hænger godt sammen. 

Jeg anbefaler, at man ser i andre retninger, kigger efter årsager og bru-
ger ubalancer til selvreflektion, men også til at finde nye og bedre løs-
ninger. 

Intet så skidt, at det ikke er godt for noget - sagde man engang - 
men det er ikke nok at sige det, man må også undersøge og få øje på, hvad 
det så er godt for. Ofte er det, der er godt, det, man lærer af sin situation. 

Det er så vigtigt, at vi lærer at se helheden. En ubalance det ene 
sted kan have sin oprindelse et helt andet sted. Men det, som vi ikke ved, 
kan vi ikke gøre noget ved. Uanset om vi vælger naturens vej eller konven-
tionel medicin, må vi se på helheden. 

Vi må søge viden, meget mere viden om vore egne skavanker, så 
vi kan tage et ansvar for eget helbred. Overordnet må der skabes mulighed 
for, at den enkeltes frihed til at vælge bliver det vigtigste - og læger, be-
handlere og terapeuter må udover den lægende gerning også oplyse objek-
tivt og udfra et helhedssyn, så valget kan træffes frit.

Urter har mange flere lægende egenskaber, end vi kan måle og veje end-
nu. Konventionel medicin er - som nævnt - skabt ud fra enkelte urteke-
miske stoffers virkning, der oprindeligt blev taget ud af den sammenhæng, 
som naturen har skabt: urternes mange samvirkende indholdstoffer. 
Det er i sig selv problematisk, at vi ved kun at vælge konventionel medicin 
afskærer os fra at modtage de skjulte gaver, som vi kan nyde godt af fra 
naturen - uden helt at vide hvorfor og hvordan. 
Det er min holdning, at der er plads til både urter og konventionel medicin 
- de kan ofte benyttes sammen - eller hver for sig, alt efter ubalancens art 
og alvor. Begge med omtanke og viden.

Urter kan noget, konventionel medicin ikke kan.
Og omvendt.




