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Naturen, kuren & samhället handlar om vårdinrättningar som kurorter, sanatorier, alkoholistanstalter, enskilda
sjukhem och hälsohem i Sverige under 1800-talets sista decennier och fram till i dag, med tonvikt på perioden
runt sekelskiftet 1900. Här kan läsas om pionjärer inom svensk alkoholistvård om kurortskultur och nyttan av
barfotavandringar om flickors och kvinnors sjukdomsbehandling vid Loka och Porla brunn om kurortens
betydelse för kronikervård och om plikten till ett glatt sinnelag.
Antologins elva kapitel är skrivna av historiker, idéhistoriker och kulturvetare som belyser olika teoretiska och
praktiska försök att skapa god vård huvudsakligen genom naturliga läkande krafter i och utanför människan.
Vårdformernas betoning på naturliga behandlingsmetoder väcker förnyat intresse idag.
Motzi Eklöf är bokens redaktör och initiativtagare.
Hon är docent i hälsa och samhälle och verksam som medicinhistoriker. Hennes senaste böcker är Kurkulturer
(2008) och Läkare och läkekonster (2010).
Homeopatiske medisiner er laget av ulike produkter fra naturen, De er laget av planter, mineraler og
substanser fra dyreriket. Homeopatiske medisiner er fortynnet for. Faste - en naturlig vei til bedre helse:

Christian Paaske, November 28th, 2002 : I følge den engelske forfatteren Bernhard Shaw finnes det to former
for lidelse. REVEBJELLE: Digitalis purpurea : ANDRE NORSKE NAVN: Revebjølle, bjølleblom,
røvehanske, røveleike, fingergull, fingerbjør, fingerbjølle, akkalei. Vi mennesker bombarderer oss selv og
hverandre med den komplette idioti.
Som ung miljøaktivist kom jeg i skade for å lese Georg Borgström. Borgström var professor. NÅ ER JEG
ALTSÅ SÅ DRITTLEI! I dag er jeg ikke først og fremst trist, jeg er rett og slett forbanna. Totalt irrasjonell og
helt ekstremt sint og bitter. Hei! Jeg også har oppdaget natron(før jeg vart syk), så nå driver jeg å overtaler
resten av familien til å omfavne natron. En basisk kropp er deilig, det er jo. I kroppen vår pågår det
avgiftningsprosesser hele tiden. Det er nødvendig, fordi vi kontinuerlig utsettes for giftige stoffer i form av
bl.a. Vi fortsetter våre dypdykk i naturlige og miljøvennlige alternativer til rengjøringsmidler, kropps- og
helsepleie. Kokosolje tilbyr en myriade av helsemessige.

