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 ניקוי מרעלים באמצעות ההומאופתיה                       

 

 . פובא במגע עם חומרים שעלולים להזיק לגוהאדם  ,הרבה לפני ףמהלידה וא

לגוף האדם יש יכולת מדהימה להפטר בעצמו מחומרים מסוכנים, אבל בהדרגה עם הזמן 

 טהר בכוחות עצמו. היוהגוף כבר לא יכול ל ,חומרים רעילים יכולים להצטבר

, חיסונים והקרנות, עבודה עם חומרים רעילים אנטיביוטיותתרופות ושימוש בגלולות 

מזונות שעברו שינוי גנטי, שימוש בחומרים  צריכת ,זיהום הסביבה ,במשך שנים מסיםומ

ועוד הרבה חומרים נוספים מצטברים באיברים  לבית כימיים מסוכנים כמוצרי ניקוי

אחרונות הבלתי הפכים. בשנים אף וגורמים נזקים חמורים ולפעמים ומערכות הגוף 

 .ותהור פנימייהמודעות בנושא איכות הסביבה ו"ניקיון פנימי" עולה ומחפשים שיטות ט

ישנם  השוק כיום מלא בכמויות אדירות של מוצרים שמשתמשים למטרת ניקוי רעלים,

 צמחי מרפא ותוספי מזון רבים, שיטות ניקוי כמו: מ רביםם מוצרי

 דיאטות מורכבות .1

 חוקני ניקוי .2

 שיטות ניקוי של כבד .3

 מעייםההידרוקולונותרפיה, שיטת ניקוי של  .4

 DU LAVAGEעיכול הניקוי של מערכת  .5

כרת של יכמות נמ פטריםנ אתהזמה וביחד הסרת חלק של פל –פלאזמופורז  .6

 טוקסינים

בנויה על פירוק של רקמות שומן עקב שימוש השיטה  –ליפוליפוליז  .7

ELECTROIMPULSE PHYSIOTHERAPY 

 הומאופתי. הטיפול הוכמובן  .8

 

על  ןבהשפעת ותותוקפני ותמאוד אלימ ן, אבל חלקותחלק מהשיטות אפקטיבי

 הגוף, דורשות הרבה זמן וגם די יקרות.

זרת תרופה עובדת בכמה שכבות ורמות, בעעדינה והינה  ההומאופתיהלעומת זאת, 

( או במילים detoxification) דטוקסיפיקציההומאופתית אפשר להשיג תוצאות של 

 חומרים מסוכנים ומזיקים מהגוף. תהוצאאחרות 

 ,הטוקסיפיקציה מחומרים מזיקים כבעיהדאת רואים  קלסייםהומאופתים ההכמה מ

שדרושה חייבת לבצע את כל העבודה היא מתאימה  ”הסימילימום“אם הרמדי  לדעתם

וישנה רמדי מתאימה וטובה, אבל יתכנו מקרים שיש צורך בניקוי  לצורך ריפוי מלא. יתכן

. היו הומאופתים גדולים בעבר שהיו מתחילים את הטיפול מניקוי תמיאזמתי ברמהגוף 

(DRENAGE ניקוי מחומרים מזיקים ורק לאחר מכן היו מוצאים ,) הרמדי היחידה את

המתאימה. לאחר הניקוי הזה רמדי הסימילימום הייתה עובדת יותר מהר וברמות יותר 

 עמוקות. 

הנטייה  - הגוף שלנו מגיב לרעלים ”איך”ב אלא בעיה לא רק ברעלים,הצריך לציין ש

 לגורמים המזיקים בסביבתו.ועמידות האדם 
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 אז מה זה הרעלים?

 על כלל בדרך ,מוות או ,מחלה ,פציעה אורגניזמיםל לגרום שעלול חומר הוא רעל"

 רעלנים גם הם מהרעלים חלק  .מולקולריתה ברמה אחרת פעילות או כימית תגובה ידי

 הוא רעל פיזיקהו כימיהב מדענים. בקרב לא גם תמיד, מוקפדת אינה השניים בין וההבחנה

 וןסימ התגובה. של קטליזטורל חבירה ידי על למשל כימית, תגובה מונע או שמפריע חומר

 .לבן בשחור מוצלבות עצמות רקע על גולגולת של ציור הוא לרעל בינלאומי

 צמחים חיים, בעלי) אורגניזמים ידי על המופק רעיל חומר הוא (טוקסין  :בלועזית רעלן

 .וכדומה

 הרעלנים  .חיידקים כגון שונים, מחלות גורמי ידי על רבים במקרים מופרשים רעלנים

 אותן ומוציאים המולקולות עם מגיבים שהם או ,גוףה תאיב מולקולות בין קשרים מפרקים

 .פעולה מכלל בכך

 חשובים, חלבונים או נוקלאוטידים ,קולטנים ,אנזימים הן הנפגעות כשהמולקולות

 הדבר בגוף, כלשהי במערכת מוגדר תפקיד לתא אם התא. פעולת נפסקת או משתבשת

 .למחלה מביא

 .דיזנטריה היא רעלן ידי על הנגרמת למחלה דוגמה

 מפריש, החיידק אותו  ,EXOTOXIN , או ָתִאי-חּוץ ַרֲעָלן אקסוטוקסין בין מבדילים

 ".החיידק של התא דופןמ חלק המהווה ,ENDOTOXIN ,ָתִאי-תֹוְך ַרֲעָלן ואנדוטוקסין

Wikipedia.org 

 

 :קבוצות 3את הרעלים לסווג אפשר ל

 

למשל חומרים שנכנסו לגוף דרך בליעה ) פסולת כימית, שהגיעו  –פסולת אקסוגנית  .1
 לתוך הגוף יחד עם מזון או תרופות או משהו דומה (

למשל הרעלנים מופרשים ע"י חיידקים או וירוסים או תוצאות  –פסולת אנדוגנית  .2
 תגובה של הגוף כמו מוגלה, הפרשות שונות או מוצרים מטבוליים. 

מגוון של פסולת קשורה לפוטנציאל הגנטי או מיאזמתי של  –פסולת אוטוגנית  .3
 המטופל. 

 

 ?מה התפקיד של רעלנים בזמן המחלה

 

או גוף לא מצליח למחזר הששל אוסף פסולת בגוף,  עקיפתרוב המחלות הן תוצאה ישירה או 
 . על ידי הרעלנים מוחמרותשבגלל השפעת מחלות 

הרעלים. מחלות מ להפטרניסיון של הגוף כ לראותמחלות אקוטיות כמו קדחת או דלקות אפשר 
 (נרכשת או תורשתית)או מחלות רבות של העור מראות לנו חוסר יכולת  סארטריטיכרוניות כמו 

להפטר יכולת החוסר מכתוצאה גם  מופעים  םאוטוגניימרעלים מאזור מסוים. תהליכים  להפטר
 מחלות כרוניות ממושכות. ל גורמיםו ,מרעלים

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%90
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 למה דווקא שיטות של הומאופתיה ? 

 

 בשיטת ניקוי הומאופתית יש כמה יתרונות על פני שיטות אחרות של דטוקסיפיקציה:

חומרים נמצאים בכמויות זעירות מאוד. לכן הן לא גורמות הבתרופות הומאופתיות  .1
לעומס יתר בתהליכים מטבוליים ולא מאטות את התהליכים של דטוקסיפיקציה עם 

 מהגוף.  ראים על פינוייאחאיברים  על ידית נוספת יצור פסול

אשר ביוכימית, הן מומאופתיות פעילות יותר ברמה אנרגטית התרופות ההמכוון ש .2
יכולות לנקות מערכות ספציפיות של הגוף בלי להשפיע באותו זמן על מערכות שלא 

 . האנרגיהלהקטין את צריכת  מה שמאפשר ,אליהםפיזיולוגית קשורות 

 

או  מסוימיםאו איברים ספציפיות ת והומאופתית אפשר לבחור בתור מטר בשיטה .3
 *ספציפי. טוקסין קבוצת רעלים או 

ל השפעות דינמיות בטביכולתה לזהות ולהיא הומאופתית הניקוי ה תשל שיט הכוח .4
השפעות המשניות יכולות להתעכב לתקופה בלתי המשניות של השפעות קודמות. 

בצורה סימפטומטית גם אחרי שתרופה או רעל כבר לא " מוגדרת בצורה מוסתרת או 
 נמצא" בגוף.

ע"י רעלים, תרופות או חומרים מסוכנים לגוף צריך לזהות לפי סימפטומים,  םנזק שנגר
 על השפעות שהיו בעבר. םרפואיימטופלים, לפי בדיקות או מסמכים הזיכרונות של 

 

 

 

 

, או מערכת כלי דם, או איבר כמו *  איברים מסוימים או מערכות כמו מערכת עיכול •
כבד, בלוטת התריס ועוד. טוקסין ספציפי כמו ערלה מכספית, אלומיניום או חיידק 

 מסוים, נזק מחיסון הידוע. יש הסבר בהמשך.
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 מתי יש צורך בדטוקסיפיקציה? 

אלכוהוליזם,  כמו:בשיטת דטוקסיפיקציה לעתים קרובות משתמשים לריפוי מחלות 
לסמים או עישון, לצורך התחדשות או לחיזוק מערכת חיסונית וגם לשיפור  התמכרות

 איכות החיים.

האורגניזם המזוהם עם רעלים בדרך כלל שולח את האותות שהוא זקוק לעזרה. 
בצורת סימפטומים כמו כאבי ראש תכופים, עצבנות,  הופיעל ים האותות האלו יכול

, נדודי שינה, מתח עצבני, הפרעות מערכת נמנמתבזיכרון, רדימות,  בעיהאקנה, 
 .ועוד עיכול, חוסר תאבון, ריח רע מהפה, אלרגיות, כאבי פרקים

היא המלצה  -במשך תקופה הגיונית תקוע תהליך הריפוי מצב שכל מצב כרוני או ב
 דטוקסיפיקציה.לתהליך של 

הומאופתי יהיה סתם בזבוז של הבמצבים של דלקות אקוטיות שימוש בשיטת הניקוי 
פועל בכל הכוח הוא נלחם לצורך ניקוי כדי לגרש  VFבמצב תקין )כאשר  זמן וכוחות.

דלקתי נמשך ולא התהליך האבל אם  מהאיזון(.  האת הכוח החיצוני שגרם ליציא
רופות מתאימות בתקופה שבדרך כלל אמור להיות מצליחים לעצור אותו בעזרת הת

 ניקוי. ה שיטתשיפור, אז במקרה כזה מומלץ לנסות 

של  במצבים גם לחשוב על דטוקסיפיקציה )במקרה שאין פתולוגיה רצינית(  כדאי
מטופל רגיש למחלות זיהומיות מתמשכות שה, במקרים יהוויטלכוח הכרוני של  מחסור

 בסביבה. מזהמים לגורמיםאו רגיש 

נטייה לאלרגיות, כאבי ראש  כאשר רואיםהומאופתית הלחשוב על שיטת הניקוי  כדאי
 כרוניות, מחלות עור כרוניות, או הפרעות נשימה כרוניות.

מצב הדטוקסיפיקציה, שבדרך כלל בנוי על הכמה שיטות איך לבצע את טיפול  ןישנ
עליה ב משתמשיםוטיזם שבועות. במקרים של א 2-4קליני של מטופל לתקופה בין ה

 שבועות כל פוטנציה לשבוע.  4בפוטנציה במשך 

 ניקוי של הגוף רוב הסימפטומים בדרך כלל נעלמים.  תאחרי תקופ

מחלות נעלמות לפעמים לתמיד בשל טיהור השפעות משניות שהשפיעו בעבר ע"י 
 חומרים רעלים וגם מדוכאים. 

לעבודה פונדמנטלית "מחלות כרוניות" של סמואל הנאמן שבחלק הראשון  אני פונה
י, כדי ובשימוש לצורך הריפו  simillimum and idemהוא מסביר על המונחים כמו 

 לקבל הבנה לגבי ניסיון של המורה שלנו בשיטות השונות: 

 

 “…even if the prepared itch substance should be given to the same 
patient from whom it was taken, it would not remain idem (same), as it 
could only be useful to him in a potenzied state, since crude itch 
substance which he has already in his body as an idem is without effect 
of him. But the dinamization or potentizing changes it and modifies it; 
just as gold leaf after potentizing is no more crude gold leaf inert in the 
human body, but in every stage of dinamization it is more and more 
modified and changed.  

Thus potenzied and modified also, the itch substance (Psorin) when 
taken is no more an idem (same) with the crude original itch substance, 
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but only a simillimum (thing most similar). For between IDEM and 
SIMILLIUM there is no intermediate for any one that can think; or in other 
words between idem and simile, only simillimum can be intermediate. 

 Isopathic and aquale are equivocal expressions, with if they should 
signify anything reliable can only signify simillimum, because they are 
not idem.” 

 

של רמדי שעבר תהליך דינמיזציה הוא הסימילימום במצב סיבה למחלה  ווהשהיחומר 
חולי של מחלה למצב מתאימים שלמחלה הזאת, מכיוון שבפרובינג הוא מוציא סימפטומים 

 הזאת. 

המתקבלת מאנמנזה של מטופל לא תמיד בטוחה ומדויקת, מומלץ  אטיולוגיהשהאבל מכיוון 
רונולוגיה )זמן הופעת הנוכחים. חשוב לשים לב לכ לסימפטומיםלתת רמדי שמתאימה 

 "שורש" הבעיה.את וכמובן חשוב להבין הסימפטומים(. 

 

תמיד עבודה לא קלה ודורשת ידע, הבנה, ניסיון, אומנות, ויכולת לחבר את  ובחירת הרמדי ז
 המתאימה ביותר. ורמדי הנכונה להכל 

 קיימות הרבה שיטות, נתיבים וגישות בהומאופתיה של היום. 

 אני מנסה למצוא בכל דרך את הזרע החי שאפשר להצמיח ממנו צמח שייתן פרי. 

הצלחה  –ת לעזור ולהיות כלי עזר למטרה היחידה ובהמשך אפשר לראות כמה גישות שיכול
 בריפוי. 
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 תרופות הומאופתיות

 

 

על של החומר השפעה הניקוי" מרעלים לפי האפשר לדרג את "חומרי 
 ת. וחומר הרעיל, או לפי מיאזמות ונוזודהאיברים, או לפי ה

 

 של איברים  (DRAINAGEלניקוז ) רמדיז .1

 :לקטגוריה זו נכנסות רמדיז כמו

 Chelidonium - ,לניקוז של כבד 

Apis melifica - ,לכליה ימנית 

Berberis vulgaris -,לכליה שמאלית 

 Phosphorus -,לראיות 

 Strophanthus -,ללב 

 Adonis -םלוורידי, 

 Ceanothus americanus -,לטחול 

 Syzigium -,ללבלב 

 Pilocarpinum -,לבלוטת פרוטידים 

 Baryta Iodata -,לבלוטות הצוואר 

 Sulphur .לעור ועוד 

 

 

 

 .לניקוז מהגוף חומרים ספציפיים רמדיז .2

 :קבוצות של חומרים. למשל לעמשפיעות הלקטגוריה הזו נכנסות רמדיז 

 Benzoicum acidum - עם חומצות, יםלניקוז של חומרים שמורכב 

 Silica  או- Hepar- Sulphur,לניקוז חומרים מורכבים ממתכות 

 Nux-vomica - לניקוז מסטימולנטים ממריצים ושומנים מסיסים כולל תרופות
 וכימיקלים אחרים, פרמצבטיות

 Arsenicum album -,לניקוז מהרעלת מזון 

 Thuja -,לניקוז מחומרים שישנם בחיסונים 

 Cadmium Sulphuratum –  בכימותרפיהלניקוז מחומרים שמשתמשים. 

 יש גם שיטה איזופתית.

 משתמשים לניקוז מהגוף כספית, Mercuryרמדי כמו  
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 Plumbum metallicum - עופרת,לניקוז 

  -  Ferrum metallicumשל ברזל, לניקוז 

 גם הרבה אחרות, כמו נחושת, אלומיניום, אבץ.  

Alumina -  שנמצא כמעט בכל חיסון, בעטיפה של מזון  אלומיניוםלניקוז של
 .משומר

 

 אלופטיותרמדי עשויות מתרופות  .3

לנו שזה לא פותר את הבעיה וגורם  המרא אנטיביוטיותבתרופות שימוש מופרז 
השפעות מ דטוקסיפיקציהלמחלה כרונית. המלצה של דר סמיטס להתחיל טיפול 

כל  Polyantiboiticum 30C,200C,1M ,10Mברמדי  אנטיביוטיותשל תרופות 
 שבועות סה"כ. 4פוטנציה פעמיים בשבוע 

 ופה. להכין רמדי מתר Hydrocortisoneבמקרים שטיפלו באקזמה בתרופה 

 General)חומר להרדמה( יש רמדי לניקוז  באנסתזיהבמקרים שהשתמשו גם 
Analhetics 

התפתח סינדרום קושינג,  Prednisolאו במקרים של שימוש ממושך בתרופת 
MANFRED MULLER  השתמש בPrednisonium 30C  במשך כמה שבועות

 וסינדרום קושינג נעלם.

 התרופות ורעלים: רשימת

• Hormonal contraceptives; 

• Painkillers and NSAIDs; 

• Antibiotics; 

• Antidepressants, antipsychotics; 

• Fever suppressors (paracetamol); cancer occurs because the 
body cannot produce fever; 

• Antihypertensive; statins; 

• Seizure medications; 

• Anti-emetics containing aluminium compounds; 

• Amalgams; 

• Eye drops containing hydrocortisone; 

• Corticosteroids, prednisone, cortisone inhalers; 

• Bronchodilators: Ventolin, Salbutamol; 

• Hypnotics like Zopiclone, Oxazepam, Diazepam; 

• Antacids which suppresses bile production, or contain 
aluminium; 

• Hydrocortisone creams; 

• ADHD medications; Ritalin, Concerta, Strattera; 

• Grommets in ears requiring anaesthetics. 
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 רמדי עשויות בשיטה איזופתית  .4

לגופינו יש יכולת מדהימה לסלק  .יומיומי עם חומרים מזיקים מגעבאים באדם  בני
את רוב החומרים המזיקים מהגוף, אבל באופן הדרגתי רעלים מתאספים ומסלולי 

 ניקוז נפגעים ונותרת טביעת האצבע של החותם השלילי. 

 תרופות אנטיביוטיותאמצעי מניעה, פגיעה הנפוצה כוללת חיסונים, להחשיפה 
. תלונה של מטופל כימיקלייםת של ותרופות נוספות, הקרנות, והרעלות תעשייתי

"מעולם לא היה טוב מאז..." זה נקודה חשובה להתחיל לבדוק לעומק את הסיבה 
 למחלה. 

למשל הופעה של מחלה כרונית אחרי קבלת חיסוני טיולים יכול להצביע על "שורש 
 המקרה".

 הינה הרשימה חלקית בשימוש איזופתי:

• Poly Corticosteroids 

• Poly Contraceptives 

• Poly Childhood Vaccination (individualized per country and 
year) 

• Poly Tropical Vaccines 

• Influenza Vaccines 

• Anti-rhesus injections 

• Poly Antibiotics 

• Poly Bowel Nosodes 

• IVF combination 

• Dental Amalgam 

• Plastic Softeners 

• Poly Anaesthetics 

• Epidural 

• Salbutamol 

• Anti-hypertensives 

• Anti-depressants 

• Statins 

 משתמשים בכל חומר שיש חשד שהוא המקור לנזק: איזופתיתבשיטה 

 ועוד הרבה אחרים.ח קמ אלכוהול, שוקולד, שומנים, חלב, אטיל

דם, דם מחזורי, רוק, בנוסף לזה יש שימוש בחומרים שהגוף מיצר בעצמו כמו: 
שימוש בתוצרי הגוף שייך כבר  , מוגלה ועוד.דימה, זיעהצואה, ליחה ברונכיאלי, 

 לשיטה אורגנותרפיה עם מדובר בתוצר או חלק של איבר.
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 רמדי עשויות מנוזודות  .5

 סימנים של מחלות ברמה אנרגטית שימוש בנוזודות לצורך ניקוי מ

  eidesו  "מחלה" שמשמעותה nosos יווניתה מקורו במילה "nosode" המונח
הומיאופתיה, שמקורם בחומר פתולוגי, עשוי להיות ממוצא " ב- "  משמעותו "כמו

או  ותאנושי, של בעלי חיים או של צמחים, כולל מיקרואורגניזמים, רקמות חול
 (.Swayne 200הפרשות." )מוצרים של תהליכי מחלה, כגון 

מוגדרת כבעלת פתולוגיה, כלומר "שינויים מבניים ופונקציונליים  "פתולוגי"
 (Dorland 1974) ברקמות ובאיברים בגוף הגורמים או נגרמים על ידי מחלה

כגון רק להיות  נלקח, nosodeהבלבול מתעורר אם הגדרה רופפת יותר של 
 .(Vermulen 2006מוצר של מחלה" )מ" העשוי רמדי

 המעיים  נוזודותשל  האמתיאי פעם על טבעם למעשה, התמיהה הראשונה 
bowel nosode  1928הגיעה מד"ר באך בכתובים שלו על פסורה בשנת ,

. ובמסגרת זו הוא הציג את שאלתו לגבי "סיבה, אפקט או ניסיון לרפא"
השימוש בנוזודות האם זה מתאים להומאופתיה מלכתחילה הוא היה סבור כי 

 . "על פי חוקי האנמן"הוא ניסח זאת , כפי שקלאסית

   . John Paterson על ידי ג 'ון פטרסון באה את ההבהרה הבאה של שאלה זו 
Patersons מהדורה השישית של וב תהיו קלסיים בגישתם הומאופתיOrganon 

 . (Brown 1967) הוזכרו

אבל במצב האקוטי באמת,  nosodes bowelאמנם יש כמה אינדיקציות עבור 
  שלהם היא בטיפול במחלות כרוניות.התועלת המכרעת 

הייתה כלי המחקר המרכזי של העבודה וחלק  a faecal swabבמהלך השנים, 
את כל  ביססה  Elizabeth Paterson.   בלתי נפרד מתהליך בחירת הרמדי

   swabשלוש מאות ושלושים מהמקרים המוקלטים שלה על תוצאות של 

בניהול מקרה. יצוין כי רוב  bowel nosodesלהלן השיטות בהן ניתן לשלב את 
 אלה עוסקים בתנאים כרוניים ומכשולים להתקדמות במקרה.

השימוש בנוזודות לפי עקרון הדומה, לפי הדומה של פתולוגיה, לפי המחלה הדומה 
בעבר, ובמיוחד כאשר מטופלים מתלוננים שלא הצליחו להבריא עד הסוף מאז 

 שחלו במחלה כזאת או אחרת.

 תנאים לבחירת הרמדי מנוזודות:שישה 

 כתרופות בזכות עצמן .1
 כדי לנקות תמונת סימפטום .2
 קצר זמן משךפעולה לכאשר תרופה שנבחרה היטב נכשל לפעול או יש  .3
 המעיים הקשורים יחד nosode באמצעות תרופה שצוינו ואת .4
 כדי להתגבר על רגישות רבה לתרופה שנבחרה היטב .5

 כישלון כללי לשגשג לאחר מחלה חריפה כדי לנקות סימפטומים מתמידים או .6
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 Journees Homeopathiques( כותב בעיתון "Pfisterדר' פפיסטר )לדוגמא: 
Alsaciennesעל מקרה של ריפוי מאפילפסיה עם אישיאס חד צדדי  1938" ב
 יפוס.טשנבחר בגלל שפעם מטופל חלה ב EBERTHINUMבעזרת רמדי 

 

" נטבע בתחילת העבודה, ומשקף גם את המחשבה bowel nosodeהמונח "
המקובלת כיום על סיבת המחלה ועל חוסר הוודאות ההומיאופתית לגבי התפקיד 

 NLFB (non-lactose fermenting bacilli) John Saxt0n  2008של  האמתי

 

ת העיקריות שמשתמשים היום :דוהנוזו רשימת

• Anthracinum 

• Bacillinum  במיוחד  מומלץ
פת או ברונכיטקטזיס חבמצבים של ש

 אצל ילדים

• B.C.G-  לאחר חיסון, מצבים    
 פתיים.חש

• Borrelia 

• Botulinum 

• Brucella melitensis 

• Carcinosin, 
Epitheliominum, Scirrhinum 

• Colibacillinum 

• Coccal Co  

• Diphthericum, 
Diphtherotoxinum, 

Diphtherinum 

• D.T.T.A.B 

• Eberthinum 

• Enterococcinum 

• Framboesinum 

• Faecalis 

• Gonotoxinum 

• Hydrophobinum 

• Hippozaeninum 

• Herpesinum 

• Influenzinum 

• Bacillus Morgan, 
Bacillus Proteus, Bacillus No 7, 

Bacillus No10 Bacillus 
Gartner, Dysenterie-Bacillus, 
Sicoccus, Bacillus mutabilis, 

Bacillus faecalis 

• Luesinum Syphilinum 

• Malandrinum 

• Malaria 

• Marmorek 

• Medorrhinum 

• Meningococcinum 

• Mononucleosic 

• Morbillinum 

• Morgan Gaertner 

• Mucotoxin 

• Mutabile 

• No growth 

• Oscillococcinum 

• Ourlianum 

• Paratyphoidinum B 

• Penicillinum 

• Pertussinum 

• Pollen 

• Psorinum 

• Pyrogenium 

• Scarlatinum 

• Staphylococcinum, 
Staphylotoxinum 

• Streptociccinum 
Streptoenterokokken 

• Tetanotoxinum 

• Tuberculinum, 
Tuberculinum Residum Koch 

(TR) 

• Vaccinotoxinum 

• Variolinum 

• Yersinsches Serum 
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הרבה הומאופתים גם בעבר וגם היום משתמשים בנוזודות לצורך ניקוי וריפוי. שיטת הניקוי 
DRAINAGE ה מהעבר ובשימוש גם היום.של בית הספר הצרפתי ידוע 

 גישה מיאזמתית  בעזרת שימוש בנוזודות גם בשימוש אצל הרבה הומאופתים הודים.  

מספר על מקרה של ריפוי של מטופל שסבל מברונכיטיס כרוני עם צמרמורות  BERNARDדר' 
 .Psorinum  200ועור "מלוכלך" עם שריטות בכל הגוף אחרי שקיבל מנה אחת של 

הרבה הומאופתים קלסיים משתמשים בנוזודות. יש שיטות שבבסיסם שימוש בנוזודה כמו 
 למשל.  DRAINAGEשיטת 

 DRAINAGE ,CEASE ,HOMEOPATHUCאתייחס בפירוט רב יותר לשיטות בהמשך 

DETOX THERAPY (HDT) 
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 בעזרת הנוזודות DRAINAGEשיטת הניקוז 

 

ות אפשר ליחס לתקופה של היפוקרטס בספרות בשימוש בנוזוד ברושמדפעם הראשונה 
Hippocrates of Kos איזופתיה בשימוש על ה יץמלומ. הוא פעם הראשונה מפנה

"VOMITUS VOMITU CURANTUR." 

 Tuberculinumהשתמש בנוזודה של  Robert Fludd 15במאה 

 בספרו "סימנים ותאימות" המליץ להשתמש בשיטה איזופתיה.  Oswald Crollius 16במאה 

תקופה ממושכת לצורך מניעה אבעבועות השתמשו ב"חיסון" שהכינו  במזרח הרחוק, בסין
 מנוזודה של אנשים חולים ומרחו על העור לאנשים בריאים. 

 מתוצרי מחלה. ריפוי שמקורו  היכולת פרצלסיוס גם כתב על 

Vilgelm Lux  התחיל להשתמש בצורה הומאופתית בריפוי וטרינרי. 1820בשנה 

 איזופתיה. כקונסטנטין הרינג התחיל לטפל עם נוזודות על פי עיקרון "דומה בדומה" ולא  1831ב

( "ששיטה איזופתית 1)56הנאמן כותב בתוספת לסעיף  4באורגנון בהוצאה לאור מספר 
ציה גבוהה ולתת נ, אבל מיאזם חייב להיות בפוטשמחלה עצמה מיאזםשמטפלים עם אותו 

 של הנאמן השתנו מפעם לפעם.  יואותה בצורה שונה. לפי "דומה מרפא דומה". דעות

שניתן להקל  ,שישנם מחלות כרוניות גם מין וגם לא מן אמראבספר שלו "מחלות כרוניות" הנ
נה קמן הגיע למסאבעזרת רמדיז הומאופתיות אבל אי אפשר להשיג את הריפוי המלא. הנ

שכדי להגיע לריפוי המלא במחלות הכרוניות לא מספיק רק קונסטיטוציה חזקה , אורך החיים 
חיים בריאים, מחלות כרוניות לנכון ותזונה נכונה, גם אם שומרים על כל התנאים הנדרשים 
סיבה הנה שקמן היגיע למסאהנ .משנה לשנה רק מוחמרות ומתפתחות עם סימפטומים חדשים

של העור פנימה בהשפעת תרופות. יש העברה מהירה של סימפטומים שכרוניות הלמחלות 
 .מיאזמים תתאורייאחר כך הוא דיבר על 

היום כמעט כל הומאופת מטפל בנוזודות. יש כאלו שמתחילים כל טיפול מנוזודה המתאימה 
 למטופל, יש כאלו שמוסיפים נוזודה לטיפול. 

כותבים בספר שלהם  Dr. Bhawisha & Dr. Shachindra Joshiג'ושי הומאופתים הודים 
"”Nosodes& Imponderables come alive! 

בלוק במצב ריפוי או רמדי ביניים. מתי זה קורה? בלוק  שחרורשימוש בנוזודות כרמדי לצורך “-
כאשר מטופל מפסיק להגיב לטובה או כאשר בקושי כל סימפטום , או עצירה בתהליך הריפוי

מטופל את האו משחררת בלוק ועושה  מיאזםמתברר כסימפטום מיאזמתי. נוזודה מייצגת 
מחלה זה מנקה את הבלוק ומעורר הישנם רק סימפטומים של שבמקרים יותר פתוח לרמדי, או 

  ”כך שמופיעים סימפטומים המאפיינים טוב יותר. יהוויטלכוח את האת המערכת או 

, היום ידוע הל תששייכ מהמוצר של מחלה והכי קרובה למחלה או למיאז ומכיוון שנוזודה ז
. עצמה של תחושהשמראה  מהומיאזשלכל רמדי יש תחושות עמוקות עם מהות של רמדי 

לדוגמה כאשר במקרה יש סימפטומים שדומים לשתי רמדיז ששייכות לאותה מיאזמה ונבחרת 
פתחת שכבה נוספת ואפשר מלא, מומלץ לתת נוזודה ואז נ אחד מהן אבל בכל זאת אין ריפוי

 לבחור רמדי יותר מדויקת אם יש צורך בהמשך הטיפול לריפוי מלא. 

גם למיאזמות. חלוקת נוזודות שמשייכים   16מזכרים  JOSHIהזוג   בספרות שלבפרקטיקה ו 
 :  נוזודות לפי מיאזמות

• TYPHOIDINUM 

• PSORINUM –  מיאזמהPSORIC 

• MALARIA –  מיאזמהMALARIAL 

• RINGWORM –  מיאזמהRINGWORM 
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• MEDORRHINUM –  מיאזמהSICOTIC 

• CARCINOSIN-  מיאזמהCANCER 

• ANTHRACINUM 

• TUBERCULINUM –  מיאזמהTUBERCULAR 

• BACILLINUM 

• PERTUSSINUM-  מיאזמהTUBERCULAR 

• DIPHTHERINUM 

• LEPROMINUM –  מיאזמהLEPROSY 

• VARIOLINUM –  מיאזמהLEPROSY 

• SYPHILINUM –  מיאזמהSYPHILITIC 

• PYROGEN-  מיאזמהTYPHOID 

• LYSSINUM –  מיאזמהACUTE 

 

 

 ימיאזמתשימוש בנוזודות בשיטת ניקוי 

 

לרפא מחלה כרונית הוא פתרון שונה מזה אשר האנמן הגה בתחילה כאשר  nosodeבחירת 
מתוך הבחירות של תרופות היו מיאזמות, הבעת הצגת  .מיאזמותשל  הציג את התיאוריה

עשויות מצמחים או מינרלים בעיקר לצורך בטיפול שהומיאופתיות הרשימה של תרופות 
או  הסיקוזיס" של הריפויכזו אחת עבור "רמדי למשל, ת. ספציפיבהשפעות של מיאזמה 

זה מעניין לציין כי   .occidentalis Thuja, כפי שהוצע על ידי האנמן, היה Sycoticמיאזמה 
  של זיבה. nosode, את Medorrhinumלא מציע  Hahnemannבעבודתו המקורית 

ת ממלכרמדי ולא אחד הצמחים או המינרלים )או אפילו  nosode -נותנים מרשם לאבל למה 
  ?Boenninghausenהאנמן ועל ידי  ךאחרות( שהוצעו במקור ברשימה שערהחי 

  .nosode -ל של חולה שזקוק להתנהגות ומצבויש כמה נקודות נוספות הקשורות 

את הנושא תאוריה של מיאזמות ונוזודות מאוד לא חד משמעית. יש הומאופתים שלא מקבלים 
ממצב  שחרורכלל, יש שמתחילים טיפול עם נוזודה. יש כאלו שמשתמשים בנוזודות לצורך 

 , רוב השימוש מוצלח בא מניסיון הקליני.intermittent remedyתקוע בתור 

יוצאת מיאזמה, ולכן מקום הראשון שבלפעמים רמדי שנבחרה בקפדנות מפסיקה לעבוד מכיוון 
 י לכוון את הטיפול במסלול הזה. מה התנאים שיש חשד לחסימה מיאזמתית? אכד

o שחפת, סרטן, ליקמיה,  היוו במשפחתו \אם בהיסטוריה של מטופל או
 ונוריה מדוכאים ע"י תרופות אלופטיותגקונדילומות, זיבה, 

o  עליה בפוטנציה תלמרואם רמדי מפסיקה לעבוד 

o אם אין מספיק סימפטומים 
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 דוגמאות מניסיון קליני של ההומאופתים הידועים:כמה 

 

חודשים סובלת מפריחה  7ילדה בת   -N43מקרה :  Rajendran E.Sמניסיון קליני של דר' 
חיים עם גירוד. )אטופי דרמטיטיס(, הפריחה הופיעה חודש אחרי לידה והתפשרה לאזורים בל

רבים בגוף. התחילה דלקת עם ריח ומוגלה דמית. לפני פניה לדר' רג'דרן הורים פנו לטיפולים 
נה קללא הצלחה. לאחר אנליזה מיאזמתית של אנמנזה משפחתית הוא הגיע למס הומאופתים

 מההוא מיאז תהדומיננטי מהמיאזהוא החליט של לפי הסימפטומים שיש כמה מיאזמות אב
. 80%. תוך שבוע מצב השתפר בSyphilinum CMקיבלה מנה של  מטופלת. לכן תסיפיליטי

במשך חצי שנה מטופלת קיבלה רק פלצבו. לפי מצב טוטלי של סימפטומים החדשים ניתנה 
ופיעו סימפטומים חדשים של חוסר ה. לאחר מכן Kali Iodatum 10Mרמדי חדשה מנה של 

. בסיום של ריפוי היא קיבלה מנה של Psorinum 10Mחם פנימי והיא קיבלה מנה של 
Sulphur 10M  ריפוי מלא. ל והיגיעהואפשר 

, לכן המיאזמתי בתקופה די קצרהדינמי במצב השינוי ה אתלפי המקרה הזה אפשר לראות 
 שך טיפול וקבלת החלטות.הומאופת חייב להיות גמיש בהבנות לגבי המ

 6השחי במשך  בתי באזורמוגלתי שסובל מפורונקולוזיס  19עוד מקרה נוסף של בחור בן 
  ולימפוגניט.התקפי מלריה, סינוסיטיס פרונטלי  4שנים. במשך שנתיים סובל מטחורים. 

 תיהדומיננט המיאזמההומאופת החליט שהוטוטליות של סימפטומים  משפחתיתלפי אנמנזה 
ומצבו השתפר  Tuberculinum 10Mמטופל קיבל מנה ה. תטוברקוליניהמיאזמה ה וז

היגיע  יהומאופתהטיפול . בעזרת Sepiaמשמעותי. לאחר מכן לפי הסימפטומים הוא קיבל 
 .לריפוי מלא

 

 

 

 

 סיבה לשימוש בנוזודה יכולה להיות גם יחסים גנטיים. 

Louis Klein “Miasms and Nosodes” :מציין 

שורש זיהומי מתגלה על ידי גנטיקה. דלקת הלבלב כרונית נראה שיש קישורים גנטיים  "
 .לטיפוס

עובד  Crotalus horridusיש תלונות כולל דלקת כרונית של הלבלב ו  מטופללדוגמה, ל
שוב, הפעם עם דלקת ופיעים מ סימפטומיםאז שלוש עד חמש שנים מאוחר יותר ה בתחילה.

  Crotalus horridus. זוהי עדות לכך (בעיה נוספת עם פחותלכרונית של הלבלב בלבד )או 
מצאתי כי את  ,טיפוס הבטן. בפועל nosodeהפסיק לפעול, אז אני עכשיו יכול לשקול את 

nosode "שבה תרופה מוכרת היטב לא החידה המקורית של האנמן ) .את הטיפול סיים"מ
אשר כעת התפתח  -האולטימטיבי שלו  miasmatic( הפתרון ו לא המשיכה לעבודעבדה א

 רבות ומשונות."  nosodesוהתרחב לתוך שימוש 
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  פוטנציות

 

 X 10,15,20,30,60בדרך כלל שיטת של בית הספר הצרפתי השתמשו בפוטנציות של 

X10 – יומי או יום כן ויום לא 

X15 ,X20 –  ימים מנה 10-14כל 

X30 ,X60- חודשים. 2-3חודשי או פעם ב 

ימים  3אפילו לתקופה של  םאקוטייבמצבים , 200C ,1Mגם בפוטנציות גבוהות יש שימוש 
 ברצף.

 CAHIS ,CASTUEIL ,BARISHAC ,FORTIERהמייסדים של שיטת הטיפול בנוזודות 
BERNOVILLE  ואחרים המליצו גם שילוב של פוטנציהD15 וD20סיונם הריפוי היה י. מנ

 יותר מהיר, עמוק וללא תופעות לוואי רבות. 

 

 

חוזרות ופנו לשיטות ניקוי הקשות והמחלות כרוניות המקור את הרבה הומאופתים חיפשו 
 מרעלים כבסיס להבנה של סיבה עמוקה וריפוי בשכבות עמוקות. 

נות שרוב המחלות קלמסהרבה רופאים אלופתים והומאופתים שמטפלים בילדים מגיעים 
 נגרם ע"י חומרים מסוכנים או טראומות. שלאחר הרעלה או נזק  ותקשות של ילדים מתפתחה

הומאופתים הגדולים שטיפל בילדים והשתמש בשיטת ניקוי מרעלים היגיע לתוצאות האחד מ
יש לו  של התנהגות והתפתחות. עם בעיות . דר' סמיטס טיפל בילדיםריפוימאוד במדהימות 

 אוטיסטי. ה םבספקטרומקרים של ריפוי מלא או חלקי של ילדים  300 יותר מב הצלחה 

 טינוס סמיטס וטון יאנסן.  'בהמשך אני מתייחסת לשתי שיטות די דומות של דר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 Tinus Smits  .Dr -EASEC- Complete Elimination ofשל ישיטת ניקו
ExpressionAutistic Spectrum    

 

דר' סמיטס התחיל לטפל בילדים עם בעיות התנהגות והפרעות התפתחות אחרי נזקי חיסון 
 ע"י טיפול בניקוי חיסונים.

 זה אומנות." –זה נס, לשמור אותו בריא  –"לידה של ילד בריא 

התינוק בא לעולם עם כול המטען הגנטי מהוריו. היום אנחנו יודעים שלמצבו 
כמו של הוריו.  בריאותםמצב בהוא תלוי גם  ,ושעובהבריאותי של התינוק תלוי לא רק בתקופה 

כמו תנאים אקולוגיים, תזונה, מוצרים מסוכנים  - כן יש פקטורים רבים נוספים שיכולים להשפיע
גז מסוכנים, שימוש מופרז בתרופות )אנטיביוטיקה, הורמונים  תובתזונה ובאוויר, פליט

ללא בקרה יכולים לגרום נזקים רבים לתינוק בעתיד.  מוח שואחרים( ועוד הרבה סוגים נוספים 
. מולקולות חומרים כימייםות נפגע מלהשפעה ובקלשל עובר ותינוק עד גיל שנתיים מאוד רגיש 

עדיין  BBBשל אתנול, פחמן דו חמצני ואחרים בקלות חודרות דרך הנימים לכל חלקי המוח. 
 חומרים המסוכנים הללו למוח של עובר.השל  כניסתםלא בנוי ולא חוסם את 

אפילו שנחשבת כ"לא מסוכנת" צריך לחשוד בה כמסוכנת בפוטנציאל שלה. חלקן  ,כל תרופה
 גורמות לאוטיזם ובעיות בהתנהגות של ילדים בעתיד. 

 וגם לפני, הוא תלוי גם ןההיריובריאות של הוריו בזמן בלא רק  התינוק תלויהשל  ובריאות
קיבלה בזמן  שאמוהתרופות  פקטורים נוספים כמו אקולוגיה, מזון, חיסונים, תרופות. בהרבה

 הריון, בזמן הלידה )זירוז, חומרי הרדמה, משכי כאבים(, לפני כניסה להריון.

חולים במיוחד מחלות כרוניות  שתינוקות הסיבותרוב התינוקות נולדים בריאים. אז מה 
 ואוטיזם? 

 סיבה גנטית למחלות.  .1

 ידוע שחצי מגנום תינוק מקבל מאימא וחצי מאבא.

 .כימית למחלהסיבה  .2

 

, טבקבזמן הריון דרך חבל הטבור יכולים להיכנס טוקסינים כולל מתכות כבדות, אתנול, 
 טוקסינים של מזון.

 :אחרי לידה טוקסינים יכולים לחדור

 

 :דרך המזון, הנקה או תחליפי מזון (1

 סוכרים •

 שומנים •

 חומרים משמרים •

 גלוטן •

 תוספי טעם וריח •

 (םוצעצועיחומרים פלסטי )משתחררים מבקבוקים  •
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 תרופות  (2

 רבים הזיהומיםאנטיביוטיקות בגלל  •

 הורמונים •

 חיסונים •

 חומרים דרך העור הרגיש (3

 שמפו •

 סבונים •

 קרמים •

 משחות •

 פרבן •

 אתילגליקול •

 פטלטום •

 ביסולפנול ואחרים •

 עם אוויר  (4

 לקים •

 צבעים •

 גזים מסוכנים •

 

 

 .סיבה אנרגטית למחלה .3

 

חומרים רעלים ומסוכנים יכולים להזיק לעובר לא רק ברמה כימית. הם יכולים 
 שלו.  תהוויטלילהשאיר סימנים ברמה האנרגטית ולשבש את האנרגיה 

בזמן הריון או לפני כניסת הריון  רגשית-רוחנית-פסיכולוגית-כל סיבה נפשית
להשאיר סימן אנרגטי ה או בתקופה קרובה לאחר הלידה במצבה של אם יכול

 בריאותי של התינוק. הבמצב 

 

 : הורים לפני כניסה להריוןטוקסינים שהשפיעו על סיבה כאשר  .4

 

 חיסון נגד מחלות טרופיות •

 גלולות למניעה •

 IVFטיפול ב  •

 טיפול הורמונלי לצורך הזרעה •

 B הפטיטיס •
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 חיסונים נוספים •

 LIMEמחלת סינדרום  •

 מונונוקליאוזיס •

 פיברומיאלגיה •

 במשכי כאבים שימוש •

 נגד אסתמה באינהלטוריםשימוש  •

 סארטריטיתרופות נגד  •

 שימוש בסמים •

 אלכוהול •

 עישון •

  OMEGA  3תזונה לא עשירה בחומצות  •

 הגזמה בסוכרים •

 

 

 

 כתוצאה  –טראומה    -סיבה נוספת .5

 

 טראומות יכולות להיות מכמה וכמה סיבות כמו שציינתי קודם 

 חיסון •

 תוסף מזון •

 טוקסינים מאוויר •

 תרופות •

טראומות מסיבה אמוציונלי, כמו מוות של תינוק אחר בזמן הריון או מוות של אדם  •
 בגיל רך. אשפוזקרוב, 

 

 

סמיטס תמיד צריך לחפש אפשרות לרמדי קונסטיטוציונלי אם אפשר, אבל אם  'לפי שיטת דר
 צריך לבדוק אופציה לרמדי מחומר הטוקסיני שגרם למחלה. –סיבה למחלה היא טוקסין 

 רמדי מדויקת יכולה להפעיל תהליך של ריפוי, אבל לא תמיד אפשר להגיע לעומקים. 

עליה  לסיבה העיקרית האת טינוס סמיטס להבנה שתוכנית החיסונים היא  ההצלחה רבה הביא
 אוטיזם.ההתנהגות וההתפתחות הבהפרעות כל כך גדולה ה

לוואי מחיסונים התחיל גל התנגדות וביקורת רבה מצד התופעות  שלכמובן בשנים האחרונות ב
זו הסיבה  מסויםההורים, רופאים, מדענים. אך קשה להוכיח שחיסון או תרופה או חומר 

 לתופעה של מחלה. 

מכוון שילדים נולדים בריאים באחוזים גבוהים ומתפתחים לפי הנורמות בתקופה ראשונית 
-בגיל שנה בהתפתחות היל להיות פיגור ועצירלהסביר שפתאום מתחניתן לחיים, אז איך 

 שנתיים? 
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 מה יכול להשפיע על מוח של תינוק עם מערכת חיסונית חלשה? 

 איך מתפתח אוטיזם? 

סיבות התהליך, אבל זה רק במבט הראשון. במקרים רבים במבט הראשון נראה שאין שום 
ילד פתאום נעצרת או לעין. כאשר התפתחות של  ותראשונות לטרגדיה של אוטיזם לא נראה

אפילו חוזרת חזרה, נראה כאילו הסיבה זו תרופה או חיסון. אבל בדרך כלל החיסון זה רק 
"הקש האחרון ששבר את הגב הגמל". צריך לחפש את הסיבות עוד לפני החיסון, בזמן הריון, 

 או אפילו לפני כניסה להריון. וסיבות רבות יכולות להתאסף.

וץ חתינוק כבר לא מספיק חזקה כדי לשים גדר לנזקים שבאים מבכאשר אנרגיה ויטלית של 
מביאות , אנרגיות השליליות של חומרים מסוכנים לקויהוגם מערכת חיסונית  ואם מוסיפים חיסון

דנטי במוח ומשחררות רדיקלים חופשיים של חמצן שיכולים לשבש תהליכים לסטרס אוקסי
מוח כולו או בחלקים הי יכול לגרום להפרעה באקטיביות של טרבים בתאי המוח. סטרס אוקסידנ

מוח. לכן אנו יכולים לראות ילדים אוטיסטים עם יכולות שאין אצל ילדים הואזורים ספציפיים של 
 רגילים. 

בתהליך אנרגטי במוח יכול לגרום לחסימות באזורים שונים במוח וקושי בעבודתו.  שיבוש
קס באונה הקדמית של המוח שאחראי על סוציאליזציה לפעמים אזורים של דיבור, בקורט

 ת במצב משובש. וורגשות שעובד

 ופרכוסים של אפילפסיה. התכווצותלפעמים הנזקים מתאספים ומשתחררים בצורה של 

 מה התגובות של הגוף כאשר הוא מקבל חיסון? 

מרעלנים בעזרת ההפרשות  להפטראנו רואים בקליניקה שכאשר לאחר החיסון גוף מנסה 
 זה ניסיון של הגוף להציל את המוח.  שונות מאוזניים, אף, פה ועיניים

 

 

 ? CEASEמה זה שיטת ריפוי 

 תמצית של שיטה היא איזופתיה כשיטה ספציפית לריפוי מאוטיזם. 

הרבה סיבות לאוטיזם כמו חיסונים, אנטיביוטיקות ותרופות משונות  ןנשיש דעיםוהיום אנו י
 ושפעת. יסמונונוקלאוז, חומרים מסוכנים שונים, מחלות קשות כמו , תוספי מזוןאלופטיות

איזופתיה יכולה להיות גם אמצעי אבחון של גורמים סיבתיים אפשריים. כאשר יש חשד 
, 30Cשאיזשהו חיסון גרם לנזק אז נותנים טיפול עם רמדי מאותו חיסון בפוטנציות 

200C,1M,10M  וזה יכול להבהיר את המצב. אם אין שום תגובה, שינוי במצב בריאותי אחרי
 דטוקסיפיקציה אפשר להיות בטוח שישנם גורמים אחרים למחלה. 

ואם בדיקות דם למחלה הזו שליליים אבל יש חשד  LYMEלמשל מאוד קשה לזהות מחלת 
פסול חשדות הללו. ואם שבכל זאת מחלה הזאת קיימת, שימוש באיזופתיה יכול להוכיח או ל
 LYMEמחלת  שזאתרואים תגובות ברורות לדטוקסיפיקציה אפשר להגיד בוודאות 

(diagnostics ex juvantibus) 

כדי להבין את המנגנון של פעולת דטוקסיפיקציה אנו צריכים להניח שמחלות נגרמות לא רק 
קונבנציונלית. כל חומר יכול הרפואה ה כפי שמאמינהע"י חיידקים ונגיפים, פטריות ורעלנים 

לגרום להפרעות תפקודיות מתמשכות ולהשאיר סימן בשדה האנרגטי של מטופל. הסימנים 
מחלה או טראומה אמוציונלית, הסימנים יכולים  ,להיות לא רק מנזק ישיר מחיסון יםהאלו יכול

רות מדור בגוף שמעוב תלהתקבל מהורים לילד למשל, חיסונים יכולים לגרום הפרעות עמוקו
 לא מחלה עצמה או גורם למחלה אלא "סימן אנרגטי" בשדה של הורה לעתיד.  זולדור. 

"הסימנים" יכולים להיות ברמות שונות של שדה האנרגטי. זה תלוי בכמה עמוק יש ליקוי 
 מטופל. הבאנרגטיקה של 
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ת. אחרים וכמעט לא מגיבים לפוטנציות גבוהו C30יש מטופלים שמגיבים מאוד חזק לפוטנציה 
  1-2להפך מגיבים רק לגבוהות ולא מגיבים לנמוכה. בדרך כלל התגובה החזקה ביותר ל

 , אבל ישנם גם תגובות לכל פוטנציה.בסדרהפוטנציות 

שכל אחד  30C ,200C ,1M ,10Mלניקוי מלא מומלץ להשתמש בכל הסדרה של פוטנציות 
 . אחרת מהן מתאימה לרמה אנרגטית

רציניות נמשך כחודש כאשר כל שבוע ניתנת פוטנציה פעמיים. במצב של משך הטיפול בבעיות 
מחלה כרונית לא מטפלים בסדרה קצרה. במקרי אפילפסיה ממשיכים במשך חודשיים עם 

פעמים. חשוב לשים לב לתגובות ושינויים בתגובה בכל פוטנציה ולא לתת  4חזרות כל פוטנציה 
 מרת תגובה לפוטנציה הקודמת.בשום פנים פוטנציה הבאה בסדרה עד שלא נג

את התגובה עם תרופות מכיוון שזו תגובה בריאה ולא א התגובה המוכרת זו קדחת. אסור לדכ
חמרות במחלה. תגובות כמו שלשול, שיעול עם ליחה, סימפטומים מהמחלה. זה עוזר להימנע 

 של שפעת, שתן מסריח גם תגובות של ניקוי.

קציה חייבים לעשות הפסקה של שבועיים כדי שתהליך בין שתי סדרות של טיפול דטוקסיפי
 מצב יציב. ההניקוי יסתיים ולראות ש

 .מומלץ לחזור לסדרת טיפול חודשי עד מצב שאין תגובה

 

( גם לפתוגנזיס )מנגנון אטיולוגיהכל מחלה חייבים לשים לב לא רק לסיבות )בבטיפול 
 (. המחלה התפתחות

משתמשים במינרלים, ויטמינים, חלבונים, ותוספי מזון  CEASEחוץ מאיזופתיה בשיטה של 
 .Omega 3 ,Zinc ,Magnesium(, C)ויטמין  Ascorbil Palmitate העיקרים הם:

של  כאנטגוניסט)מסיס בשומן וגם במים( חודרים לתאי מוח ועובדים  Cשני סוגי של ויטמין 
 תאי מוח. ס רדיקלים החופשיים, שגורמים להרס של ממברנות של תאי מוח והר

Omega 3  משמש כחומר לבניה של גבולות התאים וגם מקור לפרוסטגלנדינים שמשפיעות
 להחלשה של תהליכים דלקתיים. 

Zinc ממתכות כבדות שומר 

Magnesium .ידוע ביכולת אנטיספאסטית 

  Saccarum officinaleמשתמשים ברמדיז  CEASEבנוסף לשימוש איזופתי בשיטה 

 6D ,30C 200C ,1Mבפוטנציות 

Saccarum officinale 30C – מגרה התפתחות רגשית וסוציאליזציה 

 Saccarum officinale 6D - משפרת עיכול 

ספג במעי יסכרידים ופוליסכרידים גורמים להפרעות רבות במערכת עיכול. הם לא יכולים להוד
והם מסוגים ה"לא טובים" הדק וכאשר הם מגיעים למעי הגס זה גורם להתרבות של חיידקים 

חשובים לפעילות תקינה של מערכת הטובים" הטובים" ומקטינים כמות של "ה"את דוחקים 
עיכול, הם גורמים לריריות יתר ושלשול. דיסכרידים לא נספגים גם במעי הגס והופכים להיות ה

מזון לחיידקים שמייצרים רעלנים שנספגים בדם ומגיעים עם זרם הדם למוח וגורמים סטרס 
 אוקסידנטי )מתח חמצני( והפרעות בהתנהגות. 

שאחראית על  Candida Albicansסוכר וממתקים מזרזים גידול של שמרים ופטריות מסוג 
 מגוון רחב של הפרעות. 

מוח שמופעים ה דים שלוספיגה לקויה של ויטמינים ומינרלים מביאה להפרעות בתפק
)דיסאוריינטציה(, הפרעות  הטעיהבמצבי רוח,  שינויאפילפסיה, אלימות, של  כסימפטומים

, אבל כאשר רק יוניהגקשר נראה לא הבדיבור, הפרעות בהליכה, הפרעות זיכרון. לפעמים 
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את התהליך של הפרעות הרבות הללו, שמים  זה יכול לעצורוכרים בתזונה ומגבילים כמות הס
  לב לכך.

 

Metallothionein  

הוא אנזים שנוצר בכבד של בעלי חיים ומנטרל עודף רעיל של מתכות כבדות  ןמטלוטיאוני
זו הגנה - MTעם רמה גבוהה של ציסטין  חלבון .זה חלבון והוא נשא של אבץ בתאבגוף. 

בה י, ארסן וכסף. החלבון נמצא בחלל הפה, בקיוםכמו כספית, קדממתכות כבדות  ראשונה נגד
אם במעיים הכמות של מטלוטיאונין קטנה מדי אז מתכות כבדות כמו  ובכמות גדולה במעיים.

. במצב שחלבון ZINCומתחלפות עם  עם החלבון הזהנקשרות ופרת וגם אלומיניום  עת ויכספ
ם אמתכות כבדות חודרות לזרם הדם והן מאוד מסוכנות  בגלל חוסר באבץ, לא מתפקד כראוי,

 מגיעות לתאי המוח. 

, סתימות שיניים שעשויות מאמלגמהת גם בתזונה, גם ביחשופים לכמויות גדולות של כספ ואנ
 ה.מתכות כבדות חודרות לגופינו בדרכי הנשימובנוסף 

נוכחות של מתכות כבדות בחיסונים ומגיעות לתוך הגוף ישירות לזרם הדם דרך הזרקה, גורם 
 לסכנה רבה. 

. אצל ילדים אוטיסטים Zincאחד מסיבות של ליקוי בתפקיד של חלבון מטלוטיאונין זה חוסר 
 בבדיקות דם.   Zincידוע שיש חוסר ב

אסור כל סוג של לכן , הוטרייילדים אוטיסטים רגישים במיוחד לסביבה וזקוקים לתזונה בריאה 
 . Aluminiumמורכבות ממתכות כמו טיפות עכל ה. פותיטעבאוכל מעובד ושמור 

Dr. William Walsh Ph.D.    מצא אחרי  ארה"בפפאיפר אילינויס  רפואין כימאי ממרכז דעמ
ילדים אוטיסטים בבדיקות דם יש רמה גבוה מאוד של נחושת לא קשורה.  הוא  500בדיקה של 

יכול לגרום להפרעות בטעם ותאבון שנראה הרבה אצל ילדים  מטלוטיאוניןחושב שליקוי בחלבון 
 מבחר של מזונם מאוד מצומצם.והאוטיסטים. הם לא מוכנים לאכול מזון מוצק או עם גושים, 

Zinc לרגיה לגלוטן רקים קזאין וגלוטן. לכן מופיעה אהכרחי לתפקוד תקין של פרמנטים שמפ
 וקזאין.

מטלוטיאונין מאוד חשוב כספק העיקרי של אבץ אל תוך התא, במיוחד לתאים הלבנים 
 שמאוד הכרחי למערכת חיסונית. )ליקוציטים(

 אצל ילדים יכול לגרום להפרעות גדילה, התפתחות מינית ומערכת אנדוקרינית.  Zincחוסר ב 

שביחד   acid Phyticזה אכילת לחם שמרים. בלחם הזה יש  Zincאחד מסיבות של חוסר ב 
בונה קומפלקס שלא נמס וגורם לאי עיכול. לחם עשוי על בסיס מחמצת משיפון מפרק  Zincעם 
 . Phytic acidאת 

ולכן אוטיזם  ןמטלוטיאוניחלבון  ה שלשים כמו אסטרוגן ופרוגסטרון מזרזים הפקהורמונים נ
 מנשים. 4אצל גברים פי 

 : CAESEעוד רמדיז שבשימוש בשיטה 

Hydrogenium –  .יכולת לקשר את האדם עם מהות שלו, עם עצמו 

CARCINOSINUM CUM CUPRUM –CCC  'רמדי מורכבת משני חומרים שייצר דר
הוא שם לב שלמטופלים ישנם סימפטומים של שני רמדיז ושימוש בכל אחד מהן לא  סמיטס.

 , לכן הוא חיבר אותן. הביא לשיפור

 חוסר ביטחון עצמי, התנהגות אובססיבית, חוסר גמישות

Opium- ניין. קסיפיקציה מהרדמה. תדהמה, חוסר עלצורך בדטו 

Vernix Caseosa  
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 .remedy is made with the sebum of ten different new born babies this -Vernix
Vernix Caseosa (sebum) protects the unborn baby during its incarnation 
process and it was logical that this substance would be appropriate to protect 

the patient against outside influences.                                                 

Tabacum – ניקוי מהשפעת העישון בזמן הריון 

 

 :  CAESEבנוסף רשימה של חומרים ורמדיז שמשתמשים בשיטת 

Atrovent: bronchial dilator 

BCG: vaccine against tuberculosis 

Bricanyl: bronchial dilator 

Clamoxyl: antibiotic 

Cytomegalovirus: virus that frequently causes chronic ailments 

DKTP: combined vaccine against diphtheria, whooping cough, tetanus and 
polio 

DTP: combined vaccine similar to DKTP but without whooping cough 

Diarolyte: remedy for the prevention of dehydration as a result of diarrhea and 
vomiting 

Deptropine: bronchial dilator and remedy against allergy 

Erythrocine: antibiotic 

Gamma-globulin: preventive injection against hepatitis A 

HIB: vaccine against haemophilus influenza B virus that can cause meningitis 

Lariam: preventive remedy against malaria 

Mantoux: product injected subcutaneously in the arm to confirm the presence 
or absence of tuberculosis in a person 

MMR: combined vaccine against mumps, measles and German measles 

Salazopyrine: infection-inhibiting remedy for enteritis 

Zaditen: remedy against allergy 
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  JANSENשיטה נוספת שאנו יכולים לראות שימושית בימים האלו שיטת ניקוי מרעלים של 

 

 ANTONIUS JANSEN HUMAN CHEMISTRY & HOMEOPATHUCשיטה של 
DETOX THERAPY (HDT) 

 

HC) Human Chemistry ) .בין  האינטראקציזאת דרך להבנה וריפוי בני אדם ברמה עמוקה
העולם החיצון עם הגורמים החיצוניים, תהליכים הפנימיים, פעולת גומלין גוף האדם ו

עובדת עם כימיה אנושית שלמה, תוך  HCמולקולרית עם חומרים שונים למשל כמו הורמונים. 
", טיפול קונסטיטוציונלי, טיפול  DETOXשימוש בטיפול המתאים ביותר למטופל. זה כולל: "

נים, הורמונים, של חומרים בגוף, ויטמי איזוןבסיבת הביקור של מטופל, טיפול עבור הבאת 
 תרופות הומאופתיות חדשות, וטיפול ברובד המיאזמתי. 

HDT – משיטת  זה חלקHUMAN CHEMESTRY  זו דרך להתמודד עם בעיות בריאות
שמטרתה לטהר ולרענן תהליכים בגוף ברמה תאית. הטיפול הוא עדין ויכול להציע התאוששות 

 מהירה ומתמשכת. 

HC :מורכבת מ 

 קלאסית הומאופתיה -

" כדי לתמוך בגוף להיפטר מהשלכות של חומרים DETOXסדרות של ניקוי " -
 מזיקים

באיברים ומערכות עם רמדיז הומאופתיות ספציפיות או חומרים של תמיכה  -
 גוף עצמו כרמדי הומאופתית.

 תוספים אורתומולקולריים.תמיכה עם  -

דוגמאות של שימוש בשיטה הן סימפטומים מעורפלים ותלונות של מחלות כרוניות חמורות, 
גרנות, אוטיזם, , פיברומיאלגיה, מידיכאונות, חרדות, PMS ,ADDכמו אסתמה, אקזמה, 
וראומטיזם. מחלות אקוטיות  PMS, פרכוסים אפילפטיים, LYMEסכרת, פחדים, מחלת 
 וכרוניות לאחר חיסונים. 

עוזרת לקבל יותר תובנה פתולוגיות של איברים או מערכות כמו מערכת הלימפה,  HDTשיטת 
 או מערכת אנדוקרינית. 

מספקת אמצעים לקביעת ההיררכיה בהפרעה ואיך להמשיך צד אחרי צד  HDTשיטת 
 להתקרב להחלמה. 

היא להבין את הביוכימיה שמאחורי הפתולוגיה ואת ההפרעות הנפשיות  HDT -המטרה ב
שעלולות לגרום. זה עובד גם בכיוון ההפוך, שבו טראומות נפשיות ורגשיות משפיעות על 

 ביוכימיה.

 .HDT היא חלק מהותי שלהיררכיה של שכבות 

 של איברים ומערכות איברים היררכיה 1.

 . היררכיה של חומרים רעילים2

 

שכבות לפי החשיבות לבריאות  7היררכיה של איברים ומערכות איברים היא הכי חשובה. ישנם 
 של אדם. 

 שכבה ראשונה: מערכת אנדוקרינית ולימפה •
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 שכבה שנייה : נוירולוגית •

 שכבה שלישית: כבד •

 שכבה רביעית : כליות •

 שכבה חמישית: עור, ראות, מערכת עיכול •

 שכבה שישית: מערכות של שרירים כולל לב •

 שכבה שביעית: עצמות  •

רעלים שונים נוטים להפעיל הפרעות מיאזמטיות שונות. הטבלה שלהלן מציגה רעלים נפוצים, 
שהרעלן המדובר יכול מערכות האיברים שהם מפריעים, והמיאזמות הראשוניות והמשניות 

 :להביא אל פני השטח

 

 מיאזמה משנית מיאזמה  ראשוני מערכת או איבר שכבה

יכול כל המיאזמות  SYPH אנדוקרינית הורמונים
עם  ותלהיות מעורב

 הפרעה אנדוקרינית

 נוירולוגית כימיקלים נדיפים

 אנדוקרינית

SYC סיקוטית וסיפיליטית 

 כבד חיסונים

 נוירולוגית

 אנדוקרינית

SYPH  יכול להיות מושפע כל
מיאזמות. אם כי עמוק 
עגבת, תלונות העור 

הפחדים של המחלה ו
 הם פסורי בטבע

 נוירולוגית תרופות

 אנדוקרינית

 כבד

 עיכול

SYPH סיקוטית 

תרופות בדרך כלל 
גורמות להפרעות שתי 
מיאזמות גם הרסנית 
סיפיליטית ומדכאת  

 סיקוטית 

 כל המיאזמות PSOR כבד מינרלים

 נוירולוגית סמים

 כבד

SYC סיפיליטית, פסורית 

 חיידקים

 וירוסים

 פטריות

 נוירולוגית

 כבד

 עיכול

SYPH  כל המיאזמות וזה תלוי
גם לשקול את  מפתוגן.

 ותמושפעשהמיאזמות 
תרופות למחלה מ

  המקורית.

תרופות מושכות 
 למיאזמה עמוקה יותר
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או חומרים מהגוף עצמו \משתמשים ברמדיז הומאופתיות ולצורך תמיכה באיברים ומערכות 
 )לדוגמא הורמונים וחלבונים(. בתור רמדי הומאופתית

 

 

 שמשתמשים כרמדיס:  סיווג של חומרים בגוף עצמו

 

 רמדי סיווג

 Amniotic fluid הריון ולידה

Placenta 

 Umbilical cord 

 Vernix Caseosa 

 Adrenaline נוירוטרנסמיטרים

 Dopamine 

 Endorphin and Exorphins 

 5-HTP (5-hydroxytryptofaan) 

 Oxytocin 

 Serotonin 

 Bilirubin כבד ולבלב

 Cholestirol 

 Cytokines 

 Histamine 

 Insulin 

 Proinsulin 

 Pancreatic enzymes (DPP4) 

 Melatonin 

 Urea Pura 

 Cortisol הורמונים
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 DHEA: dehydroepianrosterone 

 Epo (erythropoietin)  

 Folliculinum 

 Prednisolone 

 Progesterone 

 Prolactin 

 Prostaglandins 

 SHBG (Sex Hormone Binding 

Globulin) 

 Testosterone 

 Thyroidinum 

 GHB (gamma-hydroxybutyric acid) אחרים

 Immunoglobulin A/G 

 Medullossenium (bone marrow) 

 Myelin 

 Skatole 

 חיסול של חומרים מזיקים משופרת ע"י שימוש בתוספים אורתומולקולריים.

אצות ירוקות   KLAMATH LAKE ALGAES 

Colactive-3-bovin-colostrum with lactoferrin and acidophilus 

   

 םותוספים רבים נוספי
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LESS-KNOWN REMEDIES: 

 

 

Remedy Organ or organ system Theme         נושא 

Aspartame Nervous system and 

Liver 
 קושי להביע את עצמי 

Borellia Burgdorferi Nervous system, motor 

control 
 כולם אויבים        

Candida Albicans Mouth, genitals, skin, 

intestines, lungs 
 התפוררות הגבולות    

Casein Intestines           התפטרות 

Cow’s blood (Sanguis 
Bovinum) 

Blood              מעודד 

Gluten Intestines        ערמומי, עצבני 

HPV Skin, genitals  המאפשר לעצמו להאמין
 בשקר             

Interferon Beta 1b Central nervous 
system 

 סתגלן, קולב          

Nortriptyline Nervous system           פסיביות 

Prednisone/Prednisolone Adrenal Glands           סבל פסיבי 

Resveratrol Cellular health Bon viveur 

Salvestrol Cellular health             שורד 

Saponin Intestines       לא מסוגל לעכל 

Sotalol Muscular (heart and 
throat) and Kidneys 

 אף פעם לא ממש מאושר 

Strychnine Neurological, Liver                מכווץ 

Testosterone propionate Endocrine                פגום 

Yeast (Poly Yeast) Intestinal  ,בתחתית של סולם החברתי
 אין מבנה
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 סוגים של הקרנות בזמן הדיאגנוזה רפואית כמו:

X-ray 

Radioactive substances, radioactive iodine; 

Contract dyes; 

CT scan; 

Mammograms; 

Biopsies (can spread encapsulated cancer) 

 

 

הקרונות כידוע הן גורמות לשינוים בגוף ונזקים רבים. היום יש רמדיז לניקוי נזקים לאחר 
 הקרנות. 
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 סיכום:

 

בתהליך של ריפוי הומאופת נמצא בצומת דרכים כאשר תרופה שנבדקה והתאימה מאוד לא 
פוי מלא וסופי. ישנם הרבה סיבות ופקטורים שיכולים לשבש את יעוזרת ולא מקדמת לר

 התהליך הריפוי שאנחנו קוראים להם "מכשולים". 

מטופל שנוטל רמדי לא במינון הנכון, השפעת המטופל שמסתיר את המידע, המידע שמבלבל, 
סר האנשים על מטופל, שימוש מופרז בתרופות, סמים, אלכוהול, חוסר ידע במטריה מדיקה, חו

 לא נכונה, " הישגי הציוויליזציה".ונה רמדיז שעברו ניסוי בפרובינגים, זיהום סביבה, תז

 בלש" כדי למצוא את כל האופציות לשורש הבעיה.  -הומאופת חייב להיות "חוקר

הנאמן כותב: "אם רמדי שנבחרה בקפידה ונתנה במינון נכון ולא עובדת, זה  252בפארגרף 
או בסיטואציה ים ה שמחלה לא נפסקת עדיין נמצאת באורך חייהיה סימן בטוח כי הסיב

 אשר שיהיה ריפוי מלא חייבות להיות מחוסלות."שמטופל נמצא, וישנן נסיבות 

 

גם היום לפי שיטת הנאמן: מומלץ בזמנו של הנאמן מה שמומלץ לגבי שינוי אורך חיים אז 
לפי רצון של מטופל ובמחלות כרוניות לתת המלצות לפי מיאזמה  המלצות - במחלות אקוטיות

פעילה אז לא מומלץ לאכול בשר אדום(.  הסקוטיתהפעילה ברגע נתון )למשל אם המיאזמה 
לאכול בשר ומתוקים, ולהפך להגדיל כמות של פירות וירקות  איבדרך כלל לרוב מטופלים לא כד

 את הכוח החיות.  במיוחד טריים. מזון מעובד יכול רק להנמיך

זה שבמקום הראשון יוצאת מיאזמה וחייבים למצוא  –אחד מהסיבות שרמדי הפסיקה לעבוד 
 ממיאזמה. לכוון את הריפוי לשחרור  –לזה פתרון 

 

הוספת כלור ופלואור למי ": הציוויליזציההעבודה של הומאופת נהיית קשה יותר עם "הישגי 
הקרנות וזיהום אוויר, חיסונים רבים, שימוש מופרז שתיה, תרופות רבות וכימיקלים רבים, 

 , כימותרפיה. וברביטורטים באנטיביוטיקה

 למחלות בעידן היום. רבות שונות ומשונות  עוד סיבות 

 

 איכות החיים והשפעת הסמים ואלכוהול. 

         מטופל ושינוי באורך החיים יכולים להשפיע על תהליך הריפוי.  אורך החיים של

 לעבוד כדאי לברר האם משהו השתנה בחייו.  פתאוםאם רמדי מפסיקה 

זרמים כוחות למחלות כרוניות, בדיוק על זה ומ -חיים לא מסודרים שכאשר הההיגיון אומר 
 .77 סעיףב ןהנאמדיבר 

 .בהומאופתיה יש הרבה רמדיז שיכולים להיות בתור אנטידוט לחטאים

 כדי לנטרל השפעת של חומרים המזיקים :הינה רשימת הרמדיז שאפשר להשתמש בהן 

  Nux-Vomica ,Asarum,Kali- B -בירה

 Zincum ,Nux-Vomica –יין 

 Ledum,Sulphur –ויסקי, משקאות חריפים 

 Sulphuricum Acidum, Ignis, Glonoinum –כהל 

 Pulsatilla ,Thuja –תה 
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 Chamomile ,Nux-Vomica ,Coffea –קפה 

 Pulsatilla ,Nux-Vomica –מזון עשיר בשומן 

 Argentum Nitricum –סוכר 

 Caladium ,Lobelia –סיגריות 

 Cannabis Indica –מריחואנה 

 Avena Sativa ,Nux-Vomica –סמים קלים 

 Medorrhinum ,Fluoricum Acidum ,Platina -סקס מוגזם או לא מסודר

 Ozon)ערים גדולות(  הציוויליזציזיהום של אוויר, זיהום של 

 Camphora–הרעלה כללית 

  Berberis - בכיס המרה)דגים( דלקות  הרעלות מזון

 Chimaphila Umbellata (Ericaceae) - במצבים דלקתיים בבטן

מוניקוסיד, קרבון  9הרעלות ממזון )דגים, מולים, פטריות( מתכות )נחושת, עופרת, אלומיניום
 Dioscorea - מינוטוקסינים, עשן, נשיכות חיות.בריום, ברביטורינים, ציאניד, אנטרקס, 

Villosa (Dios) – 

  Lycopodium -הרעלה מדגים, עופרת 

  Mercury - הרעלה מעופרת, נחושת, ארסן

 Okoubaka -הרעלה עם חולשה ובחילה )מיקוטוקסינים, שפעת, ועוד( 

Secale Cornutum- septicemia blood ,Arsenicum Iodatum 

  Uranium Nitricum –הרעלה רדיואקטיבית 

 

כל הומאופת עם הניסיון מוצא שיטה ודרך מתאימה לו למטרה יחידה להגיע עם המטופל לריפוי 
 מלא בדרך עדינה ולתווך מתמשך. 

להיות מאוד דינמי ביחד עם המטופל, לשים לב לכל שינוי שקורה ולא  יהריפוחשוב בכל תהליך 
עם הרמדי של מרשם הראשוני ואם יש צורך בשינוי פוטנץ או רמדי לפי המצב הנוכחי,  עלהיתק

 לקבל החלטה על מרשם השני או המשכי. 

לכל כך הרבה סוגים של טוקסינים והקרנות, תנאים של זיהום  חשופיםמכיוון שכל יום אנו 
תרופות בכמויות , הדברה ופליטות גזים, כימיקלייםהסביבה, תזונה מרוססת ומים מלאים 

מותקפות כל רגע ורגע. כדי שלנו מערכות חיסון והגנה סטרסים,  מופרזות, חיסונים מיותרים,
לעזור לגופינו להפטר מרעלים ונזקים  ,ומאושרים בריאיםנפש ולהבטיח חיים יותר -להגן על גוף

טות שי , לגרום למנגנון ההגנה לפעול בחוזקה המקסימלית שלו, יש לנו שנאספים בתוכו
שתפקידו  ויטלי,טיפול הומאופתי גורם לסטימולציה של כוח הוהעדינות של טיפול ההומאופתי. 

 להביא לאיזון ולמצב בריאותי שלם.
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