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Homeopati bygger på principen att lika botar lika. Att en sjukdom kan botas genom tillförsel av det
ämne som hos friska framkallar en effekt som liknar sjukdomens symtom. Homeopaten söker efter
de symtom som patienten lider av just nu, den aktuella symtomtotaliteten. Utifrån 3-8 valda symtom
tar terapeuten fram det homeopatmedel som bäst överensstämmer med patientens sjukdomsbild.
Det finns cirka 1250 homeopatmedel att välja mellan, varför ett metodiskt tillvägagångssätt är viktigt.
Blir den behandlade tilldelad ett överensstämmande homeopatmedel brukar patienten känna
förbättring inom någon dag till inom en månad.

Regler och bestämmelser
Genom olika utspel från Socialstyrelsen i Sverige och Konsumentombudsmannen har vissa affärer
blivit tveksamma, om vilka medicinalväxter som är tillåtna att saluföra.
Alla medicinalväxter, som vid normalt bruk inte ger förgiftningssymptom är tillåtna att saluföra
i lösvikt, dvs i påsar där endast en ört finnes. Extrakt på medicinalväxter kan fordra registrering.
Redan i 1 Mos 1:29 fick människan veta, vad hon skulle ha som föda för att kunna leva ett friskt liv
och leva länge. Hippokrates var grek och levde på 400-talet f Kr. Han sade:

Din mat skall vara din medicin och din medicin skall vara din mat.
Kunskapen inom den officiella medicinen har växlat. Den s k vetenskapen har ändrat sin inställning till
olika fakta. Ett exempel på detta var, att man 1923 gav Nobelpriset till en läkare, för att han gjort
gällande, att cancer berodde på en bakterie, som dock ej kunnat identifieras. 90 % av medicinalväxterna har använts som medicinalväxter i mer än 1000 år.
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Under denna tid har alla skadliga eller biverkningsframkallande växter kunnat mönstras ut. Den
moderna officiella medicinen karaktäriseras av, att man renframställer ämnen, som man anser har
medicinsk effekt.
Men därmed kommer också biverkningarna. Ämnet har tagits ut ur sitt naturliga sammanhang och
dess verkan kan därmed också förändras. Dessutom är de flesta moderna läkarreceptbelagda
medicinerna artificiella kompositioner, som inte alltid har samma verkan, som deras naturliga så
kallade modersubstans. De saknar därmed sin naturliga förankring hos naturmediciner och
medicinalväxter. Med detta följer också att man ibland får snabbare effekt vid användning av
läkamas receptbelagda mediciner än vid användandet av naturmedicin eller medicinalväxter.
Konsumentombudsmannen i Sverige har varit aktiv i att försöka förhindra svenska folket att få veta
vad olika medicinalväxter har för effekt. Denne man förbjöd att det fick stå på örtpåsarna, vad
örterna var tjänliga till. Det är enligt vår mening en olaglig inskränkning i allmänhetens behov av
information om en varas effekt. I böcker och tidningsartiklar kan samma information framföras men
blir inte lika lättillgänglig, som på örtpåsen. Carl von Linné var sin tids kunnigaste man på
medicinalväxter. Bertil Juneby är en av de mest kunniga svenskar på medcinalväxter i vår tid.

Förklaringar m.m.
Naturläkemedel är ämnen, som är registrerade på Läkemedelsverket som naturläkemedel. Dessa kan
vara tillverkade i Sverige eller importerade. Om de är registrerade som naturläkemedel i ett annat
EU-land skall de utan vidare också registreras i Sverige som naturläkemedel, om någon så begär.
Naturmedel är ämnen, som är registrerade på Läkemedelsverket som naturmedel och som kan vara
naturmedicin. Naturmedicin är medicinalväxter och/eller produkter därav, som inte är
receptbelagda.
Medicinalväxter är sådana växter, som sedan gammalt använts i medicinskt syfte.
Många medicinalväxter har använts inom den officiella medicinen i flera tusen år och ännu flera
medicinalväxter har använts inom den officiella medicinen i flera hundra år. De flesta medicinalväxter, som användes i Sverige, växer också i Sverige även om de inte ursprungligen varit inhemska i
vårt land.
Medicinalväxternas innehåll av verksamma ämnen kan bero på växtplats och klimat.
De ämnen, som ingår i medicinalväxter och som anses ha effekt för att bota sjukdomar och/eller
hålla människor friska är förutom vitaminer och mineraler också alkaloider, glykosider, saponier,
garvämnen, eteriska oljor, bitterämnen och slemämnen.
Alkaioider kan vara exempelvis koffein, nikotin, morfin etc.
Glykosider kan vara digitalis etc.
Saponiner finns i bl a björkblad, gullviva etc.
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Garvämnen finnns i bl a kaffe, ekbark etc.
Eteriska oljor finns bl a i kamfer, mynta etc.
Bitterämnen finns bl a i humle, maskros etc.
Slemämnen finns bl a i linfrö, spetsgrobald etc.
Medicinalväxter och naturmedicin kan naturligtvis ge biverkningar men ger det sällan i så stor
utsträckning och med så många och svåra biverkningar, som de kemiska och receptbelagda
preparaten.
Medicinalväxter har ofta avsedd verkan, även där de kemiska preparaten inte ger önskad effekt trots
svåra biverkningar.
Människan har genom urvalsmetoden funnit vilka örter, som är smakliga, vilka som är nyttiga, vilka
som är verksamma vid behandling av sjukdomstillstånd, vilka växter som har en positiv effekt på vårt
välbefinnande eller som ökar vår uthållighet och/eller vår prestationsförmåga. Man har också funnit
ut, vilka växter som kan förlänga resp förkorta vårt liv.
Fördelen med medicinalväxterna är att man använt dem under så lång tid, att man blivit säker på
dess verkningar och eventuella biverkningar. En annan fördel med medicinalväxterna är att patienten
själv kan plocka sina växter och således känner till både växtplats och vet att det är rätt växt man har
fått tag i. Vi har ett hundratal medicinalväxter i Sverige och ytterligare ett tjugotal, som kan anses
värdefulla. Det är en måttlig mängd att hålla ordning på.
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Bakgrund
Numera skickar man hem så kallade färdigbehandlade utskrivningsklara patienter för att förkorta
behandlingstiden på sjukhus. Skolmedicinen har många och svåra biverkningar. Detta leder till att
30 % av alla som tas in på kroppssjukhus tas in där för att de har fått biverkningar från läkarreceptbelagda preparat.
Det är alltså ur både patientens synpunkt och ur ekonomisk synpunkt bättre att använda homeopatläkemedel än att använda skolmedicin. För att kunna uppträda som homeopat måste man vara väl
bevandrad i sjukdomarnas karaktär och i homeopatläkemedlens förmåga att påverka dels den
patient, man har framför sig och dels den sjukdom denne patient har.
I många fall i vårt land är det så, att patienten först vänder sig till skolmedicinarna. När dessa misslyckats i att bota den sjuke eller sjukdomen vänder sig ett mindre antal patienter till homeopat och
får då oftast den hjälp de söker.
Skolmedicinarna experimenterar ofta på sina patienter, vilket inte är vetenskap och beprövad
erfarenhet utan en form av kvacksalveri. Alla allergier låter sig botas med homeopatmedicin, under
det att de flesta allergier icke betraktas som botbara av skolmedicinarna. Astma, s k oral galvanism,
matsmältningsallergier etc. är allergier, som skolmedicinarna har förklarat som obotliga men som vid
homeopatisk behandling blir befriade från sin sjukdom.
De flesta sjukdomar går att bota med homeopatläkemedel, om man kan finna en erfaren homeopat.
Även sådana sjukdomar, som av kirurgerna betraktas som kirurgiska sjukdomar kan botas med
homeopatläkemedel - dock icke alla. Om vi i Sverige såsom fallet är i många andra länder i världen
kunde få till stånd ett förtroendefullt samarbete mellan homeopater och skolmedicinare skulle
mycket lidande kunna undvikas. Dessutom skulle kostnaderna för sjukdomarnas botande kunna
minskas till hälften, om homeopatläkemedel användes i större utsträckning - och i så stor
utsträckning, som vore indikerat.

Om Evald
1920
Evald Lindqvist är född i Habo socken och stationssamhälle i
Skaraborgs län 17 km norr om Jönköping den 14 oktober 1920.
Fadern var sadelmakare och tapetserare, ägde egen villa byggd
1919 och drev eget företag i villan fram till våren 1931 då han
sadlade om och blev småbrukare.
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1935
Evald började förvärvsarbeta 1935 först som jordbruksarbetare, sedan som skogsarbetare under
andra världskriget och senare som rättare på en herrgård utanför Falköping vid namn Agnestad för
att därpå bli bonde under åren 1950-1954.
1955
Evald sadlade nu om och blev ingenjör och anställdes som teknisk redaktör på SKF under åren 19611964. Senare har han varit konsulterande ingenjör i Sverige och Finland på ett flertal större och
mindre företag. Sedan 1947 har han varit revisor och ekonomisk rådgivare åt många större och
mindre företag fram till 1980 då han officiellt blev pensionerad.
Evald har genom sitt enorma engagemang varit sedan 1940-talet aktiv i föreningslivet och sedan
1947 suttit som ordförande i ett stort antal föreningar. I dagsläget sitter Evald med styrelsen i ett 25tal föreningar bland annat som ordförande.
1970
Evald har sedan 1970 tagit emot patienter som sökt hans hjälp emot de flesta sjukdomar som finns i
vårt samhälle. Hans patientgrupp varierar ifrån Läkare, Medicinalråd och andra sjukvårdsanställd till
gemene man. Omnämnas bör även de patienter tillresta ifrån andra delar av världen som erhållit
hans behandlingar. Genom åren har han botat bland annat 700 för tinnitus samt 300 för så kallade
sjukhussjuka.
Evald har sitt liv igenom haft ett gediget intresse för Homeopati och har anordnat kurser inom
Homeopati samt läran om medicinalväxter och dess läkande kraft. I dessa ämnen har han även
författat ett flertal böcker. Sedan slutet av 1940-talet har han hållit ett hundratal föredrag i olika
ämnen, dock främst inom vegetarism och hälsovård.
Evald har även genom åren hunnit författa ett böcker även inom andra områden som tex
uppslagsböcker om bibliska namn och en om svenska förnamn, cancer samt om ordspråk han funnit
intressanta m.m. Han har även författat en roman samt ett flertal noveller.
Evald är även en för Göteborgarna känd radioröst då han sedan 1982 sänt närradio, Samt med inlägg
i bl.a. klarspråk i P1. Han har även deltagit aktivt i den offentliga debatten genom ett tusental
insändare, brev till politiker m.m.
Slutligen bör även omnämnas Evalds engagemang inom frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen
sedan mitten av 1930-talet.
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Evald Lindqvists verkförteckning
Ett hundra medicinalväxter
Kan cancer botas och förebyggas?
Rättvisa - åt vem?
Biblisk uppslagsbok. Bibeln namn för namn (Tre Böcker)
Aforismer och ordspråk (Marcus förlag)
Födelsedagsnamnsdagsbok
Medicinalväxter, historia och användning
Homeopati - en vetenskap
Biblisk uppslagsbok om 9000 namn och 700 sidor
Ämnen för föredrag samt författarbesök
Abraham och hans söner - judar och araber
Apostlarnas och en del kyrkofäders dödssätt
Den bibliska ekonomin
Namn i Bibeln, deras betydelse och likhet med många av Våra namn och ord
Det kristna dopets historia
Fastans betydelse som hälsobringande metod
Den svenska frikyrkans historia
Försoningsläror inom kristenheten
Grafologi och dess betydelse
Homeopatin, dess behandlingsmöjligheter, ursprung och vetenskaplighet
Det kommande Israels gränser och storlek
Jubelår och sabbatsår som en social reglering av ett lands och folks ekonomi
Den kristna kyrkans historia
Medicinalväxter, dess historia, användningssätt och verkningar
Miljöförstöringen i Bibelns ljus
Ordspråk och aforismer
De olika plågorna i Egypten före Israels barns uttåg ur Egypten
Profeterna Elias och Elisas underverk
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