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Livets Medicin Mette Mouritsen Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er unik, da den får os til at se os selv og
hinanden, som grundlæggende raske, hele og kærlige mennesker med en foranderlig krop, som er i stand til at

helbrede sig selv, når den hjælpes på rette vej. Med stor viden og nærvær beretter forfatteren om egne
erfaringer foruden mange levende patienthistorier fra hendes arbejde som praktiserende læge, og med sin

faglighed anviser hun forskellige helbredelsesveje, vi kan vælge.
Hun gør op med nogle begreber om sundhed, som medvirker til en standardiseret opfattelse af sygdommes

forløb og behandling: ”I begyndelsen tror vi alene på evidensen, indtil vi ved bedre.” Hun åbner for en anden
sygdomsforståelse: ”Når vi erkender, at fremkomst af et symptom A ikke entydigt skyldes arven eller
hændelsen B, og ikke nødvendigvis fører til resultatet C, så går vores barndoms ABC i en vis forstand i

opløsning. Vores lineære opfattelse af verden og mennesket ophører, vi træder ind i en anden dimension og
med den åbnes til en større menneske forståelse og nye muligheder for helbredelse.”

Med hendes evne til at se det hele menneske får også smerte en ny betydning, som åbner for andre
helbredelse veje: ”Bag alle smerte-ord er der er en psykisk smerte, og den handler både om fysik og kemi og

rigtig meget empati”

 

Forlaget skriver: Bogen er unik, da den får os til at se os selv og
hinanden, som grundlæggende raske, hele og kærlige mennesker med
en foranderlig krop, som er i stand til at helbrede sig selv, når den
hjælpes på rette vej. Med stor viden og nærvær beretter forfatteren
om egne erfaringer foruden mange levende patienthistorier fra

hendes arbejde som praktiserende læge, og med sin faglighed anviser
hun forskellige helbredelsesveje, vi kan vælge.

Hun gør op med nogle begreber om sundhed, som medvirker til en
standardiseret opfattelse af sygdommes forløb og behandling: ”I
begyndelsen tror vi alene på evidensen, indtil vi ved bedre.” Hun

åbner for en anden sygdomsforståelse: ”Når vi erkender, at
fremkomst af et symptom A ikke entydigt skyldes arven eller

hændelsen B, og ikke nødvendigvis fører til resultatet C, så går vores
barndoms ABC i en vis forstand i opløsning. Vores lineære opfattelse
af verden og mennesket ophører, vi træder ind i en anden dimension

og med den åbnes til en større menneske forståelse og nye
muligheder for helbredelse.”

Med hendes evne til at se det hele menneske får også smerte en ny
betydning, som åbner for andre helbredelse veje: ”Bag alle smerte-
ord er der er en psykisk smerte, og den handler både om fysik og

kemi og rigtig meget empati”
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