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שדברים כאלו קורים!
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כחמישי�

מאז ומתמיד שאיפתו העיקרית של כל רופא היתה לעזור לחולה, ל�ייע במצוקתו
וא� להציל את חייו. שאיפה ב�י�ית זו עוברת כחוט השני בי�וד	 של כל השיטות,

ה�וגי� ותפי�ות העול� של עו�קי הרפואה השוני�, והיא היחידה המשותפת
והמאחדת את כול�. נכו	 להיו�, הרפואה המודרנית הופכת יותר ויותר לע�ק כלכלי

המפנה את רוב מאמציה והשקעותיה למחקר ופיתוח אמצעי�, תרופות ושיטות
שייעוד� להחזיר את ההשקעות האדירות ולהביא לרווחי� מק�ימליי�, דבר אשר

לא בהכרח עולה בקנה אחד ע� האינטר� הב�י�י של כל חולה וחולה. מגמה זו
מביאה להזנחה והדחקה של הרבה שיטות לא תרופתיות אשר מקור� במ�ורת

עתיקה של עמי�, שיטות מועילות ביותר, א� לא מוצדקות מבחינה כלכלית.

עמדה

ב“תפילת הרופא“ ע“פ הרמב“�, מוצגות הבקשות והשאיפות
הטהורות של הרופא היהודי הרואה את עצמו כשליח של הקב“ה, בתקווה שתפילה

זו ת�ייע לו לעשות את עבודתו נאמנה תו� העמדת אינטר� החולה בראש �ול�
עדיפויותיו המקצועיות.

ד“ר איל� זמיר
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י לכל מא דב
בי חרדה  יר סבלתי ממ יל  יל 49 מ אני אישה ב

קבות לידה כל הזמ ליוו אותי  ודיכאו קשי ב
ירו  ו הולכת למות ב מחשבות כפייתיות שאני ח

של דפיקות לב מהירות תחושת חנק בכי אפאטיות 
לתקופות מסוימות

לת לתפקד בבית מידי פ הייתי  לא הייתי מסו
רנות וסחרחורות מקבלת  התקפי מ

ות חמות  י כשפניתי בהמל ד לפני כשנה וח וכל זה 
של מטופלי לרופא הומיאופט דר איל זמיר קיבלתי 

ד  ל  יל מאוד  י ומו ו טיפול הומיאופטי מק
מי ביו  היחס האנושי והתומ לקחתי טיפות 3 פ

וזריקות חיסו הומאופתיות מידי פ
י לתפקוד מלא  כבר מאז שנה וח כיו חזרתי 

ה טובה ומודה לבורא  וי חיתנתי בת בש ישה מ מר
ל הרפואה  ול ולשליחו הנאמ דר איל זמיר 

השלימה שזכיתי
יה זו באופ אישי אשמח לדבר  כל הסובל מב

בברכה
ל ד

ירושלי
 

ב נ
תי לחלוטי מטיפול  מזלי שמתחילת המחלה נמנ

תי  ל רופא פסיכיאטרי שהופניתי אליו מכיוו שיד א
ול א ל שמזה אני לא א

ח  בכסלו תשס

בני ב  לומד בתלמוד תורה בכיתה  החל מכיתה ב הוא 
ות  לו הפר לו א ות הבוקר כיו שהת מקבל כדור ריטלי בש

ות  זר לו להתרכז בש קשב וריכוז החל מכיתה א הכדור 
ות לוואי  הבוקר ובאמת היה שיפור א יחד  זאת היו תופ

ות  ות הבוקר השתוללות יתר בש כמו חוסר תיאבו בש
ט חסר שליטה אחה  רב תיאבו פתאומי כמ אחה וה

הריי וכד למרות שאכל בתלמוד תורה ארוחת 
ר זמיר קוראת  יינת באתר האינטרנט של ד מזה זמ אני מ
יתו ושקלתי לקחת את בני  בודתו מדי פ ב ל  כתבות 

לו שיחלי את הטיפול הכימי שנות פתרו נקודתי  לטיפול א
תיד ות לוואי מרובות שהווה ול  תופ

ר זמיר  ות התחלנו את הטיפול של ד לפני שלושה שבו
בד  הבנתי בדי כאשר הפסקנו מיידית את הטיפול בריטלי 

ה שיש כאלו שמפסיקי את הריטלי בהדר
בבדיקה במחברותיו ראיתי שהכתב מסודר והמחברת מלאה 
וד התיאבו המלא חזר אליו  זה אחד הסימני שהוא בקשב 

ות הבוקר וזה מאז אותו לכל היו זה נכו שמידי   בש
ת  ב ומידי פ  ק ות ר ות של התפר דיי תופ פ יש 
ורי  השתוללות וקשה לו מידי פ להיכנס לריכוז בהכנת ש

כשהוא כבר מתחיל אז הוא בפני  הבית 
דולי שלפחות בהתחלת הטיפול יהיה קושי  היו לי חששות 

וד אבל  וד ו ב בלימודי ו חששתי שהוא יאבד את הק
לי שמח כי מאד  האמת שהוא אוהב את הטיפול הנוכחי ב
ה  חשש מהטפול בריטלי וכ אני כשאני רואה את ההשפ
ה  יי וקיבל ב דולי במהל השבו בר 3 מבחני  הוא 

יוני טובי מאד
ליח וישפי   פה ומאמינה שהטיפול י ה אני מ תודה וב
תידו של הילד ל 
ל   י

י לכל מא דב
קבות לידה כל הזמ ליוו אותי מחשבות כפייתיות  בי חרדה ודיכאו קשי ב יר סבלתי ממ יל  יל 49 מ אני אישה ב

ירו של דפיקות לב מהירות תחושת חנק בכי אפאטיות לתקופות מסוימות ו הולכת למות ב שאני ח
רנות וסחרחורות לת לתפקד בבית מידי פ הייתי מקבלת  התקפי מ לא הייתי מסו

ות חמות של מטופלי לרופא הומיאופט דר איל זמיר קיבלתי טיפול  י כשפניתי בהמל ד לפני כשנה וח וכל זה 
מי ביו וזריקות חיסו  ד היחס האנושי והתומ לקחתי טיפות 3 פ ל  יל מאוד  י ומו ו הומיאופטי מק

הומאופתיות מידי פ
ול ולשליחו  ה טובה ומודה לבורא  וי חיתנתי בת בש ישה מ י לתפקוד מלא מר כבר מאז שנה וח כיו חזרתי 

ל הרפואה השלימה שזכיתי הנאמ דר איל זמיר 
יה זו באופ אישי אשמח לדבר  כל הסובל מב

בברכה
ל ד

ירושלי
ב נ

תי שמזה אני לא  ל רופא פסיכיאטרי שהופניתי אליו מכיוו שיד תי לחלוטי מטיפול א מזלי שמתחילת המחלה נמנ
ול א ל א
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מאז ומתמיד שאיפתו העיקרית של כל רופא היתה לעזור לחולה, ל�ייע במצוקתו
וא� להציל את חייו. שאיפה ב�י�ית זו עוברת כחוט השני בי�וד	 של כל השיטות,

ה�וגי� ותפי�ות העול� של עו�קי הרפואה השוני�, והיא היחידה המשותפת
והמאחדת את כול�. נכו	 להיו�, הרפואה המודרנית הופכת יותר ויותר לע�ק כלכלי

המפנה את רוב מאמציה והשקעותיה למחקר ופיתוח אמצעי�, תרופות ושיטות
שייעוד� להחזיר את ההשקעות האדירות ולהביא לרווחי� מק�ימליי�, דבר אשר

לא בהכרח עולה בקנה אחד ע� האינטר� הב�י�י של כל חולה וחולה. מגמה זו
מביאה להזנחה והדחקה של הרבה שיטות לא תרופתיות אשר מקור� במ�ורת

עתיקה של עמי�, שיטות מועילות ביותר, א� לא מוצדקות מבחינה כלכלית.
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זו ת�ייע לו לעשות את עבודתו נאמנה תו� העמדת אינטר� החולה בראש �ול�
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לכבוד הרופא המהולל
ט דר איל זמיר ה ישמרהו ויחיהו לאוי

ולמי השיר והשבח לחי ה
י ונאמני שדליתני מחליי ר

שושנה לי פרחה  כאשר בפת פתאו בר
תה האדומה שחומרתה היתה ניכרת בהופ

וטובי הרופאי איבחנו שיש לי דלקת חריפה
וא לה תרופה אבל נלאו למ

י האנטיביוטיקה ו לי לקחת כל סו י וה
ובזה לדכא את החיידק והמחלה שאותי תקפה

בור ז ד י ולשכב במיטה כמה ימי 
לול לחזור מדי פ תו אזהרה שאחרי הטיפול הדבר 

או אז ברוב טובו וחסדו הזמי לי הבורא
איש נבו וחכ ר איל זמיר הרופא

ל שכמו להתחסד  הבריות אשר לקח 
שת אחריות מתו דח של שליחות קודש והר

וא מזור ותרופה לתחלואיה למ
קבותיה ות לוואי ב בלי להשאיר תופ

ליונה חה ה יר נאמ של ההש וכ
הוא תמיד משדר למטופליו את האמונה
ת בלבד שתכלית הרפואה היא בידי השי

ל ביטחונו בה אחד לחת הטיפול הנפלא שלו תלוי  וכל ה
רת ש דר זמיר בזריזותו הבו ואז ני

יות מחי מרפא ותרופות טב לרשו 
שמה הורה לקחת רק מספר טיפות

ילות ות להתנזרות מהתרופות הר ביחד  המל
ו בידיו האמונות ומ השמי סיי

ות בו ת הדלקת ומראות ה ותו יו התחילו לס
בלות ט ללא מ ולמחרת יכולתי לתפקד כמ

לי לב כשל להיות ד שביו השלישי חזר ר
ות ד ללא אות תופ ונתרפאתי בס

ילות החריפות המלוות כל לקיחה של התרופות הר
ו להסביר ילי לא יד ברתי נס רפואי מדהי שהרופאי הר

ו ר איל זמיר הי ד
י אחרי שני  ו ר איל זמיר אשר בזכות טיפולו המסור והמק וני להודות לרופא הומיאופת ידידי היקר ד בר

ל טובי הרופאי  סו כל סו נולדה לנו בת רבות של טיפולי והשתדלויות רבות א
ול א מסיבות לא ברורות למרות בריאותנו  וד ילדי ל ינו להביא  ד כה היה לנו ילד אחד ובכל מאודנו ר

ל טובי  ויינת והבדיקות התקינות לא זכינו לפרי בט ניסינו טיפולי שוני כולל החדשניי ביותר א המ
הרופאי בירושלי א כול השיבו את פנינו ריק

ר איל זמיר  מומחה הומיאופט ראשו באר המפורס   ות טובות לד לפני קרוב לשנתיי הופננו בהמל
רכת החיסונית וההורמונלית בתחו זה התחלנו בטיפול וזריקות הומיאופטיות לחיזוק המ

לחה נפלאה  לפני שלושה חודשי נולדה לנו בת חמודה ואנו  הטיפול אר מספר חודשי וברו ה הוכתר בה
ו ר איל זמיר הי מנו ושלח לנו את שליחו הנאמ  ד מל  ל החסד ש ה  מודי להקב

ות לבביות בתודה ברכה והמל
יתו ור ה ה קדושי  

ה וד 2 ילדי בריאי ב מאז המכתב נולדו למשפחה 

ל  ניינות תדירה  לח שנתת בסבר פני יפות ומתו הת ל הטיפול המסור והמו ומק הלב  והנני להודות ל מ
ה  ד היית השליח הנאמ להביא לי ישו ה בש שושנה שבס הידו לי  הדלקת החריפה והחמורה מאוד שפ בר

שרי  ל  ברו כבר מ ו ומאז  י ילי ה רי בלי לקחת הטיפול האנטיביוטי שהרופאי הר נפלאה תו ימי ק
לחה  במחלה זו ובשאר המחלות שבה הוא מטפל בה ד הדבר לא חזר היות וטיפולו המיוחד של דר זמיר  שנה ובס

זר   ו להדו המחלה ובמש אות השני  וסק בדיכוי הסימפטומי אלא בפיתוח החסינות של ה ד לא  בס
כרונית ו שמדובר במחלה  לרבי ממכירי שחלו בשושנה סבלו שוב ושוב מהמחלה ורופאיה קב

ול דר איל זמיר בשמי ובש משפחתי הרחבה ו בש כל אלה שהפניתי  אי בפי המילי להודות לכבוד הרופא הד
את מ הכלל במש השני באות נושאי שבה הוא מתמחה וכל זאת בחוט  ורה יו ל ידו ב זרנו  אליו שכולנו נ

יינטי  ה כנה לטובת הפ ל הליכותיו ודא ליו ו של ח וחסד המשוכה 
בודתו  והנני לבר את מכובדנו דר איל זמיר שיארי ימי ושני בתפקידו החשוב וימשי לקדש ש שמי ברבי ב
או מתחת חלוקו הלבנה והיראת שמי המיוחדת שלו שהוא מקרי  יותיו המבדרות ב י יבור   המסורה לטובת ה

יני  יאת ח ב ושר ומ שה ידיו ורוב נחת מכל משפחתו מתו בריאות ו לחה מרובה בכל מ לכל סביבו ויראה ה
אלוקי ואד

מוקה המבר בלב ונפש ומתו הכרת הטוב 
אוהבו ידידו ומוקירו

  י נ 
   בני ברק טבת תש

ב נ
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פסיכיאטריה אלטרנטיבית - חלום שהתגשם! News1 , ו ליי ר

נפלאות ההומיאופתיה
עם עובדות לא מתווכחים

רפואה קונבנציונלית במערומיה
מסתורין סביב חברות התרופות

חברות התרופות אינן בוחלות לעוות נתונים 
באמעות כותבי-צללים, שאין להם קשר 

כלשהו לניהול המחקר שעליו הם כותבים - 
הכל על-פי ההנחיות שהם מקבלים מאנשי 

השיווק של חברות התרופות.

דוגמאות לסוגי תרופות שאיכזבו יש למכביר: תחליפי-הורמו־
נים, כאלה שנועדו לטיפול בהפרעות בקצב הלב, בהשמנה, 

בתופעות של זיקנה, אלרגיות, דיכאון, סוכרת, סרטן, והרשימה 
עדיין ארוכה.

מסתבר שיצרניות התרופות מסתירות מחקרים שחשפו עלייה 
בהתאבדויות ובפגיעות נפשיות ופיזיות כתוצאה מנטילת 

תרופות כמו פרוזאק ואחרות. מצויות חברות שמפריזות בטענו־
תיהן לגבי יעילות תרופות כמו קלריפין, פן-פן ופנוטרול. 

מחקרים חשפו שתרופות פסיכיאטריות ואחרות מתבררות כלא 
יותר יעילות מתרופות-דמה.

עיוות נתוני
ככל שחולף הזמן הולכת ופוחתת 
יעילותן של התרופות למיניהן והן 

כרוכות ביותר תופעות-לוואי - זוהי 
מסקנתו הנחרצת של פרופסור מאיר 

ברזיס, העומד בראש מרכז "הדסה" 
לאיכות ובטיחות קלינית. היא 

משתמעת מהרצאה פנימית שלו 
בחוג רופאים, מלווה במצגת. עולה 
ממנה כי תעשיית התרופות נוהגת 
להסתיר מהציבור נתונים חיוניים 

באשר לנזקים ולחוסר יעילותן של 
התרופות למיניהן, מתוך מגמה 

ברורה להפקת רווחים מקסימליים 
ממכירתן.

ו חסרות יעילות  מזיקות 

פרופ‘ מאיר ברזיס
ראש מרכז ”הדסה“

לאיכות ובטיחות קלינית

       11.10.15                           
לכבוד דר' זמיר!

ברצוני לספר דבר שבחיים לא הייתי מאמינה שיקרה לי. 
פניתי אליך ב-6.9.15 עם בעיה חמורה. מדובר במועקה קשה, עצבות, לחץ 

קבוע בבית החזה ודיכאון חמור. הרגשתי עייפות, בעיקר על רקע תאונת 
עבודה של בעלי וגירושין של ביתי. הרגשתי שאני מתעלפת ממש. היו לי נדודי 

שינה (חייתי על כדורי שינה), כאבי ראש חזקים.
אחרי ביקור אצלך קיבלתי כדוריות קטנות. בצאתי מבית מרקחת ביתי הציעה לי 
לקחת מנה אחת של חמישה כדוריות. אחרי שלקחתי מיידית הרגשתי שיפור אדיר 

– עבר לי הכובד בראש, השתחרר הלחץ והמועקה בחזה, מאז נרגעתי ואני 
לא סובלת מכל התופעות הקשות שהיו לי לפחות בחצי שנה האחרונה.

תודה רבה לרופא ובהמלצות טובות לכל הזקוקים לטיפול מקצועי ומוצלח.
אשמח להמליץ אישית. 

ל.מ
 

נ.ב. 
ברצוני להוסיף ולספר ששיפור במצבי נמשך בעקביות והיום אני כבר 

חודשיים ושבוע לאחר שהסיוט שלי נגמר. חזרתי לעצמי ב-100%, חזר לי 
הכוח, מצב הרוח ואין לי שום בלבולים ושום מיחושים.

ברוך ד' אני שוב אדם בריא!
 

שוב תודה רבה!
                                                                       ל.מ

יום ה' לחודש אלול תשע"ה
לכבוד דר' זמיר שליט"א

שלום וברכה!

שמעתי שיש דברים כאלו, אבל עד שלא חווים - לא מאמינים שזה קיים. הבן 
שלי, אחרי החתונה קיבל שיגעון של גדלות, רצה לכתוב ספר, רצה להיות 
עשיר, וזה היה שונה מאופיו. מדובר בבחור ביישן, בחור טוב, לומד טוב! 
חיכיתי שזה יעבור, אך לשוא. אחרי תקופה הוא נכנס לדיכאון - לא יכל 

לישון בלילות, היה חיור ולא רגוע.
ואני בתור אמא, חשבתי שעולמי חרב עלי, עם כל האמונה והבטחון, לא ידעתי 

מה לעשות.
בחסדי שמיים הגעתי לד"ר זמיר, ששמע את דברי בקשב רב והתאים לו 

פורמולה הומאופתית, כי לא רציתי לתת לו כדורים קונבנציונלים.
ב"ה, אחרי תקופה קצרה ראיתי שיפור מדהים! לא יאומן שדברים כאלו 

קוראים!
אני מודה לה׳ ולך מכל הלב, השם יעזור שתמיד תהיה שליח טוב! 

 
***

עברה מאז שנה, וב"ה כאילו דבר לא היה - בני לומד בהתמדה, הוא חזר 
לעצמו, שקול ורגוע, אף אחד אחר מסביב לא רואה ולא יכול לחשוב שעבר(!) 

מחלה כל כך קשה.
נודע לי שיש לזה שם "מאניה דיפרסיה" שאין אדם בעולם שיכול לחיות עם 

מחלה כזו בלי תרופות, כל שכן - אף אחד לא התרפא מזה , ויתר על כך 
רופאים פסיכיאטרים מאשפזים אותם, ורושמים להם תרופות לכל החיים.

מדובר במשפחה חרדית , המאמינה בבורא עולם ובשליחים שלו,

תודה רבה רבה!
אמא של הבחור

תעשיות התרופות נוהגות להעניק מתנות-שוחד לרופאים, כמו 
דוגמיות-חינם, תכשיטים, ארוחות, טיולים, מימון-מחקרים, שכר 

עבור שירותי-יעוץ, תגמולים עבור גיוס רופאים לניסויים 
ועמלות עבור רישום תרופות.

חברות התרופות מעבירות מידע מוטה למטופלים, לערוצי-
טלוויזיה, לאיגודים מקצועיים ולגופי-פיקוח. הלהיטות למכור 

תרופות מעבירה אותן לא אחת על דעתן. 
להיטות המכירות כה גדולה, עד שחברות התרופות לא מהססות 

למכור מצבים טבעיים כמחלות, שעבורן צריך ליטול תרופה. 
הדברים אמורים בדיכאון, בהיפראקטיביות, בתסמונת-מחזור, 

בתסמונת המעי הגס, בהפרעת חרדה חברתית, בהפרעת 
בתפקוד המיני, בתסמונת הבלות, בלחץ-דם, בסוכרת, בכולסט־

רול גבוה ובאוסטיאופורוזיס.
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תאריך:______________שעה:________________ גרפיקאית:_________________
נשלח מייל/פקס__________________ הודעה ללקוח שהמודעה מוכנה כן / לא תגובת הלקוח__________________

לקוח נכבד! מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה. נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים/אישור:
asakim10@014.net.il :בטל. 02-5718880 או בפקס: 02-5718882 או במיל

ללא אישור, אין פרסום!!!!

עסקים בתנופה בע”מ

בריא לדעת - החיים יותר בריאים בלי תרופות וניתוחים!

מדיסק

סדרת דיסקים רפואיים של ד"ר א. זמיר 
לטיפול עצמי במגוון בעיות רפואיות ופסיכולוגיות בשיטת הרפיה
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לאיכות חיים ואושר, בריאות ושלווה, עוצמה ובטחון

לילה טוב חלומות פז / להירדמות טבעית ללא תרופות 
רק מי שאינו נרדם שעות ולילות ארוכים ונאלץ להיעזר בסמי הרדמה 
על מנת לזכות ולו במעט של שינה, יכול להעריך את השיטה הלא 

תרופתית לפתרון קל, טבעי ולא מזיק של בעיה כאובה זאת.
משכיח  ושלווה,  רוגע  תחושת  המטופל  על  משרה  בהרפיה  טיפול 

טרדות ודאגות ומעביר אותו בהדרגה למצב מנוחה מוחלטת....

שלום בית לבעל / לאישה
טיפול לשיפור מידות וסובלנות הדדית

כמות  אף  על  אך  זוג,  בני  להנחות  נועדו  רבות  והרצאות  ספרים 
האינפורמציה העצומה, אין בהם די להשפיע ולשפר תכונות ומידות 
של רוב בני האדם, דבר המתאפשר ע"י טיפול בהרפיה. שיטה זאת 
לבעל  ולהופכו  האדם  של  שליליים  אופי  וקווי  הרגלים  לתקן  נועדה 

מידות חיוביות מתוך רצון, ובצורה טבעית לחלוטין.
טיפול להרפיה עצמית תסייע לאישה לשפר מהיסוד התייחסותה לתפקידה בבית,לגרום 
לה תחושת סיפוק ורוגע, לרסן כעס ותסכול. וכל זאת למטרת קיום ושמירת שלום בית.את 
רוב הקונפליקטים ומקרי גירושין אפשר להציל ולמנוע פירוד באמצעות שיטת ההרפיה, 
אשר תוריד את מידת האנוכיות, תמנע שנאה וכעס, תגלה ותטפח מידות נעלות כנתינה 

וחסד, התחשבות בזולת וסובלנות.

 הכנה נפשית לטסט ללא חרדה
ואף  גבוהה  מתח  במידת  כלל  בדרך  מתלווה  )טסט(  נהיגה  מבחן 

גורלית.
חומרתו נובעת מתחושת תלות ורתיעה מהבוחן, מתנאי ביצוע מבחן 
המתרחש בתנועה סואנת ומלאת הפתעות ומרצון עז לזכות ברישיון 
הנכסף. שימוש בשיטת הרפיה כהכנה למבחן, מאפשר לגשת לטסט 

בשלווה, תוך בטחון עצמי, ערנות ודריכות ולהשיג תוצאות מעולות

לידה כחוויה ללא כאבים / בשיטת הרפיה 
גבול  על  בתופעות  מלווה  ובריא,  טבעי  תהליך  היותה  למרות  לידה, 

הבריאות והחולי, אך רובם כלל אינם מסכנים את האישה.
הכנה ללידה באמצעות הרפיה מוכרת ומקובלת בעולם, אך השימוש 

זה מוגבל עקב מחסור בבעלי מקצוע ועלותה יקרה.
מטרת טיפול בשיטת ההרפיה – להפוך את הלידה לחוויה ללא חשש, 

פחד וחרדה.

ובחרת בחיים / סיוע נפשי לחולי סרטן
מידע  וקבלת  האיבחון  מרגע  סרטן  חולי  של  ביותר  הקשה  הפגיעה 

מהרופא היא דווקא הפגיעה הנפשית.
וקשורה  יותר  מאוחר  בד"כ  באה  בכלל,  אם  הגופנית,  ההדרדרות 

קשר הדוק עם המצב הנפשי. 
טיפול בשיטת ההרפיה פועל להגברת המוראל, כח האמונה והרצון 
חיות  לחידוש  והדאגה,  החרדה  עוצמת  של  מירבי  למיתון  להירפא, 

ותקווה בליבו של החולה במהלך ההתמודדות במחלה ובטיפול, הכ"כ נחוצים לו.
מטרה נוספת וחשובה – הקטנת הנזק מעוצמת תופעות הלוואי של טיפולים כימותרפיים.

לחיות רגוע / טיפול בעצבנות ומתחים 
אין זה פלא שבחברה תחרותית מודרנית רוב בני האדם סובלים 
מבחינה  מתוקפנות.  אף  ולעיתים  עצבנות  שקט,ממתחים,  מאי 
פסיכולוגית מתח וכעס משפיעים לא רק על הסובבים את האדם 
הכועס אלא, כמו בומרנג, פוגעים בתדמיתו הוא, ביחס החברה 

ובני משפחתו כלפיו.
טיפול בהרפיה הינו הדרך הטובה והבטוחה ביותר להחזיר לאדם 
שליטה עצמית, לתקן מידותיו, לשחררו מהלחץ התמידי ובדרך זו לשמור על בריאותו 

התקינה לאורך זמן.

הרזיה בהרפיה
מרוסנת.  לא  מאכילה  נובע  משקלם  עודף  האנשים  רוב  אצל 
וממה  מדאגות  ומשמחה,  מצער  ומשעמום,  מעצבים  זוללים 

לא.....
אך במרוצת הזמן, אם אדם אינו מודע ואינו פועל לריסון עצמי, 
ומעמיק  גובר  עימם  ויחד  ותופחים  הולכים  גופו  ומימדי  משקלו 
התסכול והלחץ הנפשי. מה לא מוכן אז לעשות האדם השמן 
על מנת לרזות – דיאטות רצחניות, תרופות לדיכוי התיאבון, טיפולים מסובכים ויקרים 

עד ניתוח קשירת לסתות וקיצור קיבה, רח"ל - צעדי ייאוש ממש!
שיטת ההרפיה המומלצת כבר בשלבים התחלתיים של ההשמנה מכוונת להגברת 
ליכולת  לזלילה,  המביאים  ממתחים  האכילה,לשחרור  יצר  לריסון  חיובית,  מוטיבציה 

שליטה על הפה, וכל זה בצורה נעימה, ספונטנית, ולא כפייתית.

אל דאגה / טיפול בדיכאון
וסיבותיו שונים מאדם לאדם. אחד נכנס  סוגי הדיכאון, צורותיו 
למרה שחורה עקב הפסד או חוב כספי, שני – בעקבות כישלון 
בכלל  נובע  דיכאון  של  אחר  סוג  שונות,  אכזבות  או  בלימודים 
מסיבות בריאותיות – פנימיות שונות ועוד... טיפול בכל סוג דיכאון 

ובכל אדם חייב להיות אישי ומקצועי ביותר.
הסובלים,  לרוב  האופייניים  מסוימים  סימפטומים  קיימים  אולם 
עם  להתמודד  רצון  העדר  הן:  ואלה  כללית  הרפיה  בשיטת  לטיפול  ניתנים  אשר 
נטייה  ובני המשפחה,  ובטחון עצמי, התרחקות מהחברה  ירידה בהערכה  המציאות, 
לייאוש ואף לאיבוד עניין בחיים. טיפול בהרפיה, להבדיל מטיפול פסיכיאטרי – תרופתי, 
המוראל,  את  מעלה  חיוביים,  ומוטיבציה  רגשי  מסר  החולה  של  מודע  לתת  מעביר 
עם  להתמודדות  הדרוש  הנפשי  הפוטנציאל  את  להגביר  במגמה  ומעודדו  מחזקו 

מכלול בעיות סביבתיות ובריאותיות.

נהיגה בטוחה ללא מתח 
מבכל  אנשים  יותר  דרכים  בתאונות  נהרגו  המדינה  קום  מאז 

מלחמות ישראל !!!
על אף ריבוי גרסאות שונות אודות סיבות הקטל, לכל בר דעת 
האדם  אלא  האוויר,  מזג  ולא  שהורג  הוא  הכביש  שלא  ברור 

האוחז בהגה.
וההרס  הקטל  מימדי  את  ולהקטין  הנהיגה  צורת  את  למתן  מיועד  בהרפיה  טיפול 
באמצעות הקניית דפוסי התנהגות מתוקנים בכביש, זהירות הנובעת מאחריות, איפוק 

מירבי, השראת רוגע ושלווה, הכול כך חסרים ונחוצים לנהג הישראלי.

מדיסק

המרכז לרפואה משלימה - בהנהלת ד"ר א. זמיר רופא הומיאופט
סניף ירושלים, רח' כנפי נשרים 24, גבעת שאול 02-6537575/8 • סניף ת"א מרפאת אדיב, רח' הנחושת 2 רמת החי"ל 0777-282484

www.dr-zamir.co.il :אתר zamirdoc@gmail.com :מרכז מידע ארצי 1700-55-16-55,  דוא"ל

מחיר כל דיסק 50&. ניתן לשלוח צ׳ק בדואר או לרכוש במקום. 
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  בס"ד                          14 במאי 2016

לרופא רשות לרפאות ודווקא איפה שאחרים אוהב אותך שהרי מזכין ע"י זכאי... ועוד-נתנה על כל התקדמות שזה הלל פרטי.אני בטוח שה' מלא בכ"א אמר לי להגיד פרק תהלים קג וקיא הגומל אמר לי ת"ח גדול שיש לחכות לריפוי לך הצלחה בכל הענינים ברו"ג .  לגבי ברכת היית שליח נאמן ועודך מחזיק בזה  ה' יתן עברו 5 חודשים!
אבא ובעל מתפקד בסייעתא דשמיא מיוחדת..תודתי היא בשם כל משפחתי שפתאום יש להם נכשלו אתה הצלחת!!!!  

בהערכה מרובה!     
נחמיה.   

בריא לדעת!

המרכז לרפואה משלימה
בהנהלת ד"ר אילן זמיר רופא )MD( ההומיאופת הוותיק בישראל 
מרפאה ראשית: ירושלים, גבעת שאול, רח' כנפי נשרים 24, 02-6537575/8  

מודיעין עלית: רח' רשב"י 36, 055-6790100  
תל אביב: רחוב הגולן 2 , רמת החי״ל

zamirdoc@gmail.com :058-6537575 |  1700-55-16-55   דוא"ל

בס"ד        

                     18 בינואר 2016

הכל התחיל לפני 9 שנים, התחלתי להרגיש לא טוב, כאבי בטן חריפים וחזקים יחד עם שלשולים דמיים 

הקאות וסחרחורות. לאחר בדיקות דם, CT ,MRI ו-קולונוסקופיה, איששו את הכל, יש לך כוליטיס )דלקת 

מעיים במעי הגס( חשבתי כמו שלהרבה מחלות יש תרופה בוודאי גם לכוליטיס יש תרופה ,אך הרופא אמר 

:"זו מחלה כרונית עדין לא מצאו דרך ריפוי רק כדורים "קוסמטיים" - "חיים עם כוליטיס". באותו רגע חשך 

עלי עולמי!! לא אלאה אתכם מה עבר עלי בשנים האלו, אשפוזים חוזרים ונשנים, קבלת עירויי מנות דם )אין 

ספיגה טובה במעי(. היה חוסר בברזל וויטמינים חשובים, קבלתי בנוסף כאבי פרקים ותשישות רבה. עקב 

צורך תדיר להשתמש בשירותים, לפני כל יציאה מהבית הייתי בודק איפה יש שירותים בסביבה. אגב עקב 

המורכבות של הרבה תסמינים שפיתחתי ובראשם פיסטולה - קרע וכאבים אדירים ליד פי הטבעת - נותחתי. 

הוחלט שאני דומה יותר לחולה קרוהן. ניסיתי בשנים אילו תרופות קונבנציונליות, סטרואידים למכביר-בכל 

אשפוז קרוב ל-80-100 מ"ג. בין לבין הלכתי לכל מיני יועצים ומרפאים כאלה ואחרים, תרופות טבעיות  

ואחרות, דיאטות שונות ומשונות ,הוזלתי דמים רבים )תרתי משמע( ולמרות כל זה עדיין ההטבה בוששה 

מלבוא, כבר לא ציפיתי שאתרפא כלל. הייתי מעדיף לא לאכול, הייתי מבולבל מתוסכל ואף מצבי הרוח 

משתנים אבל.... לאחרונה  פתאום החלו כאבי פרקים ברמה לא רגילה, ברך ימין התנפחה, לא יכולתי לזוז 

.שכבתי במיטה ורק לשירותים הלכתי )תחשבו על חולה קרוהן שיש לו צורך לרוץ להתפנות אך הוא סובל 

מדלקת פרקים ברגלים!?( אח"כ ברך שמאל, כף הרגל ימין, שמאל וקרסוליים, 4 מפרקים  בב"א.  זהו 

הגיעו מים עד נפש ,פה הגיע שלב מכריע. כמה מבני המשפחה ספרו לי על מרפאתו של ד"ר אילן זמיר 

בי-ם, הוא בעל שם וניסיון. אני שבעתי מרופאים ותרופות, הייתי על סף יאוש והבנה שכנראה נגזר שלא אצא 

מזה! החלטתי בלית ברירה עם המון חשש ללכת לד"ר זמיר ,הייתי מאד סקפטי, התקשרתי לד"ר, הוא ענה 

בנעימות, שאל את שאלותיו ואמר :"בא נדבר" במפגש הראשון  בתאריך 18.10.15 ישבנו אני ואשתי לפניו 

ופירטנו על המחלה, הקשיים ,התרופות שכבר לקחתי וכל הבעיות שנלוות וכ"ו. אז ד"ר זמיר אמר: "עכשיו 

נתחיל לטפל במחלה עצמה" הוא שואל, אני עונה ואז רושם לי טיפות וכדורים מבית מרקחת )ודואג 

לברר עם הרוקח שהתרופות נמצאות במלאי( ועוד טיפולים לעשות בבית, ולבסוף הוסיף: "תשמע מעל הכל 

אתה ואני צריכים זכויות תתפלל ואני אתפלל" הרגשתי הייתה טובה, קודם כל רופא אנושי, שנית, רופא 

מקצועי, יודע שיטות שונות ומגוונות ברפואה ההומאופתית, מתעניין בשלומי ונותן עצות לטיפול יעיל. קבלתי 

גם אבחון וטיפול בשיטת תדרים ע״י יבגני, העובד עם ד״ר זמיר ולאחר כחודש התחלתי להרגיש הטבה 

משמעותית בבטן היציאות ירדו ל-4/5 ביום, התכיפות פחתה בצורה משמעותית, בד"כ ללא דם וב"ה מצב 

זה נמשך כבר קרוב לחודשיים. עדיין אני מטופל במרפאתו לזריקות ולמעקב להמשך טיפול והמלצות ואני 

מאמין ומקווה בעז"ה בורא רפואות שאצא ממחלה זו לתמיד והיא תמחה מזכורני כל מה שאני כותב הוא 

באחריותי ועל דעתי מתוך הכרת הטוב לד״ר זמיר וליבגני המומחה לרפואת תדרים למקום שאני נמצא 

בו כרגע וכל מי שחווה מחלה נוראית )IBD( זו ומעוניין להיפטר ממנה )אפילו שאתה רק בהתחלה, אל 

תחכה ותסבול( מוזמן לפנות למרפאתם!

בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"     

ח.נחמיה     

בס"ד

כמה זמן נמשכת מחלת הקרוהן?
קרוהן היא מחלה כרונית. 

במילים אחרות היא נמשכת כל החיים

  ריפוי 
במחלת  קרוהן
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בתי חולים - מכלאות חולים!
פסיכיאטריה - תמונת מצב עגומה 

הפסיכיאטריה המודרנית הרחיבה מאוד את ההגדרות של מחלות 
הנפש והשתלטה בכוח הזרוע על המונים בכל העולם. פועל יוצא מכך, 
הוא שתעשיית התרופות הפסיכיאטריות משגשגת ומגלגלת מיליארדי 

דולרים על סבלם של החולים ובני משפחותיהם.

כיום - כמעט כל אדם המתנהג בצורה חריגה מהנורמה המקובלת, 
מסווג מיד לקטגוריה כלשהי מרשימה ארוכה של הפרעות נפשיות.

ברוב המקרים, בעל התנהגות חריגה "מושך אש" והופך לאובייקט 
בלתי הפיך הראוי לטיפול פסיכיאטרי תרופתי, ואף מצריך אשפוז 

בכפייה, כולל קשירות ארוכות ועד למכות חשמל!!!
מוחלטת  לתלות  המטופלים  את  מובילה  בהכרח  פסיכיאטריה 
ימי חייהם ברופאים ובתרופות, תלות שאין ממנה דרך חזרה!  לכל 

במילים אחרות - אינה מסוגלת לרפאות אף חולה!
ואלימה  דורסנית  התנהגות  הפסיכיאטרי,  החולה  של  מצוקתו 
התמכרותו  בתחום,  הנוקשה  הרגולציה  כלפיו,  השלטונות  מצד 
כוח  הן הסיבות שאין  כל אלה  המוחלטת של המטופל לתרופות, 

בעולם שיכול לשנות, ולו במעט, את המצב העגום הזה.
די בכך - תרופות פסיכיאטריות מסוגלות לשנות את עצם  אך לא 
נזקים  לגרימת  סכנה  כולל  המטופל  של  והתנהגותו  אישיותו 
לרצח,  ואף  אלימות  קנאה,  )תוקפנות,  אותו  לסובבים  חמורים 

חס ושלום!(. 
לשוקת  החולים  את  רבות  פעמים  מביא  לעיל  המתואר  כל 
שבורה - אשפוזים ארוכים חוזרים, שיבוש קשה ביחסים עם בני 

משפחה וחברים ואף אובדן של צלם אנוש.

עד  נרתעתי  ההומיאופתיה  בתחום  עבודתי  שנות   36 כל  במהלך 

להיענות  העזתי  ולא  הפסיכיאטרייה  לתחום  מלהיכנס  מאוד 
אבודים  מקרים  בהם  ראיתי  אלטרנטיבי;  טיפול  שביקשו  לאלה 
עבורי בשל התמכרותם  הטוטאלית לתרופות, דבר שפוגע קשות 
והרגיש לעירוב עם תרופות  ביעילות הטיפול ההומיאופתי העדין 

בכלל ועם סמים פסיכיאטריים בפרט.
ידי  את  להם  ולהושיט  לנסות  החלטה  קיבלתי  כשנתיים  לפני 
דיכאון  סכיזופרניה,  כגון  נפש  בבעיות  בלוקים  לטפל  והתחלתי 

וחרדות, ובע"ה ראיתי ניסים גלויים וברכה עצומה בטיפול בהם!
תודה  מכתבי  בידיי  הפקידו  ובשמחה,  תודה  הכרת  מתוך  רובם, 
וברכה בעקבות הצלחתנו המשותפת בטיפול הומיאופתי. הטיפול 

פסיכיאטריה אלטרנטיבית
מאת ד"ר אילן זמיר, 

רופא הומיאופת

 לכבוד ד"ר זמיר,
ברצוני לבקש להודיע ולעדכן את הציבור הרחב בסיפור מורכב ולא פשוט שעברתי בנוגע 

לחרדות קשות שהופיעו אצלי באמצע החיים ללא סיבה וללא כל סימנים מקדימים.
החמור שבתיאור החרדה - תחושה נוראית שאני עומדת להיפטר מהעולם. התופעה 
ממש.  חנק  תחושת  עד  נשימה  וקוצר  שקט  אי  החזה,  בשטח  בלחצים  מלווה  הייתה 
בבדיקות מקיפות לא גילו דבר ולא הציעו שום טיפול, עד שעל דעת עצמי לקחתי 

כדורי לוריבן שעזר לי זמנית בלבד.
בהמלצת בתי שטופלה אצלך קודם לכן, פניתי גם אני אליך בשל החרדות האלה. 
הטיפול היה קל ונוח בטיפות וזריקות חיסון הומיאופתיות. תוך זמן קצר הרגשתי 
שיפור. לשמחתי הרבה פסקו התקפי החרדה, הבכי, ותופעות קוצר הנשימה והלחץ 
בחזה. אני שוב מתפקדת כרגיל, חזרו אליי שמחת חיים והביטחון העצמי. מאז עברו 
כשלוש שנים ואני מודה לבורא עולם ולד"ר זמיר על הטיפול המקצועי, היסודי והמועיל! 
מניסיוני עם הומיאופתיה – אני ממליצה לכל חולה הסובל מבעיה דומה לא לפנות 
לטיפול פסיכיאטרי ולהעדיף טיפול הומיאופתי שהתברר כיעיל ביותר וללא כל תופעות 

לוואי.

 12.11.15 – תוספת למכתב: 
ברצוני להוסיף ולספר שהשיפור במצבי נמשך בעקביות והיום אני כבר חודשים ושבוע 
לאחר שהסיוט שלי נגמר. חזרתי לעצמי ב-%100, חזר לי הכוח, חזר לי מצב הרוח ואין 

לי שום בלבולים ושום מיחושים.
 ברוך ד' אני שוב אדם בריא!   שוב תודה רבה!

נ"ב אני מבקשת לפרסם מכתב זה ברבים!
ד.  ירושלים 

מה היא האלטרנטיבה ?
ככלל  האלטרנטיבית  הגישה  עיקרי  את  להגיש  המקום  אן  כ
פסיכיאטריות  בתופעות  לטפל  בבואן  בפרט,  ההומיאופתיה   ו

למיניהן:  
יסוד המחלה הפסיכיאטרית  והנפש,  הגוף  א. כמו בשאר מחלות 
והסינכרון  האיזון  על  האחראית  החיסונית,  במערכת  פגם  נו  ה

בין פעולות עצביות בתוך המוח ומחוצה לו.
מערכת  וכו',  העיכול  השרירים,  הדם,  כלי  ממערכות  הבדיל  ל
לניטור  ניתנת  ואינה  בגוף  ותא  תא  בכל  מרושתת  חיסונית  ה
וכלים העומדים לרשות הרפואה. הדרך  זיהוי באמצעות שיטות  ו
מושלם,  לריפוי  מרבי  סיכוי  בעלת  יסודית  להתערבות  יחידה  ה
היא להתחקות אחר תופעות הפתולוגיות בתפקודו של המטופל 

באמצעות תחקיר מפורט.

סנכרון הוא סוד והיסוד של הריפוי.
מאז הנחת יסודות ההומיאופתיה מלפני יותר מ-200 שנה, נרשמה 
התפתחות אדירה ונצבר ניסיון חיובי עשיר בטיפול בחולים, ואולם 
דווקא לאור הצלחתה מדהימה בשטח ואולי דווקא בשל כך - קמו 
היתר  בין  מרים בקרב הממסד הרפואי,  מתנגדים  להומיאופתיה 

בשל היותה רפואה השונה בתכלית מכל דבר מוכר אחר, נטולת כל 
תופעות לוואי והמטפלת בחולה באשר הוא, לאחר תחקיר מעמיק 
של תחושותיו, תלונותיו, אורחות חייו וכו׳ של המטופל, ולא במחלה 

בשמה המדעי/הרפואי.
המדהימה  ההצלחה  לסוד  חותך  הסבר  המודרנית  לרפואה  ין  א
ביו- סינכרון  יצירת  על  מדברת  הסברה  ההומיאופתי.  ריפוי  ל  ש

אנרגטי המתאפשר בזכות ביו-רזוננס )ביו-תהודה( מושלם שנוצר 
לבין התמציות ההומיאופתיות  הגוף  בין המערכת החיסונית של 
אפשר  מונים(.  מיליוני  המדוללים  טבעיים  מחומרים  המיוצרות  (
שבו  הרצוי,  לתדר  רדיו  מקלט  לכיוון  הריפוי  תהליך  את  דמות  ל
וברור. טיפול הומיאופתי  נקי  בו מופיעה תוצאה בצורת צליל  ורק 
ללא  ארוך,  ולטווח  מלא  לריפוי  המקרים  ברוב  מביא,  קצועי  מ
של  והחולפת  המוגבלת  מההשפעה  להבדיל  לוואי,  תופעות  ל  כ

תרופות קונבנציונליות.

המתאימים  אחדים  ממרכיבים  אחד  מרכיב  אביא  המחשה  שם  ל
לפחות לחלק מהחולים הסובלים מדיכאונות או מחרדות: מדובר 
)Aurum( המדוללות במיליוני פעמים, שאותם  זהב  במולקולות 
זה  פוטנצי  ימים.  בכמה  פעם  ללשון  מתחת  אל  המטופל  וטל  נ
מסוגלת  אדיר  בדילול  ההומיאופתיות(  התרופות  נקראות  כך  (

zamirdoc@gmail.com
1700-55-16-55
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The Center for Complementary Medicine
Under the direction of Dr. Ilan Zamir MD. The most experienced homeopath in Israel. 
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HP Dermatology (healing the skin) is a unique, non-invasive 
approach that successfully improves one’s aesthetic 
appearance without the need for surgical intervention. 

Our skin fulfills many important functions, for example: it 
protects the body against extreme fluctuations in 
temperature, prevents the permeation of various dangerous 
infected substances (bacteria, viruses, etc.), and prevents 
types of physical injury, etc. Yet, a person’s skin also has 
another unique function: it protects and enhances a person’s 
external appearance, particularly the skin of the face and the 
neck. 

When it comes to facial blemishes and defects, conventional 
medicine advises surgery (dermatological surgery), laser 
treatments and liquid nitrogen, which all work in an invasive 
fashion to rectify the situation. When all is said and done, 
most people who decide to subject themselves to such 
treatments, end up disappointed and injured. The reason for 
this is that these treatments o�en leave scars that look more 
repulsive than the original blemish. 

Homeopathic doctor Dr. Ilan Zamir, established a new 
branch of dermatology that o�ers the greatest precision. 
High Precision Dermatology is a treatment method that 
facilitates the complete removal of the blemish (particularly 
on the face) without causing any other blemishes or scars in 
the process. This method is suitable for any person who 
seeks aesthetic treatment, is hoping for an improvement in 
his external appearance, and is simultaneously unwilling to 
take unnecessary risks and endure ine�ective treatments 
that will ultimately not meet his expectations. 

Here are some photos that testify the results of treatment via 
HP Dermatology.

High Precision
Dermatology

Before treatment:

A�er treatment:

Before treatment:

A�er treatment:

Healthy
to Know
Dr. Ilan Zamir

Healthy
to Know
Dr. Ilan Zamir

See Page 14

Before treatment:

After treatment:
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כל חיי המקצועיים התמודדתי. מאז ומתמיד לא 
התפשרתי עם השיגרה המוסכמת על רקע החסרונות 

של הרפואה הממסדית, ובראש ובראשונה - סכנות 
של התרופותיה וחלק משיטותיה האגרסיביות. כי אני 
מאמין שעל הרופא לעשות מאמץ אינטלקטואלי על 

מנת לפרוץ פרוטוקולים מוסכמים ולצאת למרחב של 
חשיבה ועשיה מקצועית בלתי תלויים לאור האמת 

המשתקפת מהנסיון והמחשבה המעמיקה. 

לאור 48 שנות נסיוני הרפואי אני 
מכיר היטב את היכולות הרפואה 

הנקראת ״תרופתית״ ונקודת המבט 
הקונבנציונאלית שלה וחושב שממנה 

לא תבואה הישועה בכלל, ובתחום 
מחלות אוטואימוניות בפרט.

כל זה נכון גם כשמדובר באטופיק דרמטיטיס. 
המילה ״אטופיק״- פירושה - דבר לא שגרתי, לא 

סטנדרטי. מדובר במחלה אוטואימונית, כזו שנגרמת 
כאשר המערכת החיסונית תוקפת את הגוף במקום 
להגן ולשמור עליו. למחלות מסוג זה ישנם מספר 

תחומי פגיעה, כגון: מערכת הנשימה, הפרקים והעור, 
כאשר אטופיק דרמטיטיס )אסטמת העור( היא אחד 

מהמחלות הנפוצות והקשות ברשימה זו.

המחלה מתחילה בדרך כלל כבר בגיל הינקות. הילד 
מתגרד כאשר במקביל מופיעים על עורו פריחה אדומה 

וקילוף, כל אלו גורמים לחוסר שקט, עצבנות, חוסר 
תיאבון ובכיינות. התופעה מופיעה, בעיקר, בקיפולי 

הגפיים - מאחורי הברכיים, מרפקים, מאחורי האוזניים, 
לפעמים גם על הפנים ועל שאר חלקי הגוף.

הגורם לתופעה הוא התעלומה הגדולה בקרב הרופאים. 
לדעתי ברוב המקרים הסיבה היא - שימוש חוזר 

באנטיביוטיקה. בדקתי את הסברה הזאת בקרב מטופלי 
וגיליתי שיותר מתשעים אחוז מאלה שהגיעו  עם 

מחלת אסטמה, למשל, טרם התפתחות המחלה, קיבלו 
טיפולים אנטיביוטיים.

הטיפול שאני מציע הוא שילוב בין תכשיר הומיאופטי 
אינדיבידואלי ושימוש במשחה צמחית ייחודית. ושילוב 
מנצח זה, ברוב מוחלט של המקרים, עושה את העבודה 

המדהימה! השיפור חל תוך ימים ספורים, נעלמים 
פצעים והפריחות האדומות, נרגע הגירוד המשגע והילד 

יחד עם משפחתו חוזרים לחיי שיגרה שקטים ושלוים.

לעומת זאת, בעיני הטיפול ע״י הרפואה הרגילה הנו 
טיפול סרק. רוב התרופות מכילות סטרואידים הגורמים 

לפגיעה בתפקוד בלוטת יותרת הכליה ולהתמכרות, שזה 
נושא רגיש בפני עצמו. במקרים זיהומיים הרופאים לא 
בוחלים במתן אנטיביוטיקה, דבר שלטווח רחוק  תורם 

להסתבכות ורק מחמיר את המצב, לפי הגישה שלי.

יחד עם זאת, איני פוסל לחלוטין את הטיפול 
הקונבנציונלי ובהחלט מאמין שהטיפול הזה עשוי 

להקל, אבל אנחנו לא מחפשים רק הקלות, אלא 
ריפוי מוחלט )ורפא ירפא(, אגב, טיפול המקובל 

ממש "מבלבל" את הגוף ועלול לשבש את המערכות 
החיסוניות עד כדי כך שבסופו של דבר החולה יוצא 

מופסד. אני רואה המון אנשים ובעיקר ילדים, שעוברים 
את כל התהליכים ואת טיפולי הסטרואידים ו״נהנים״ 
מהם רק סמוך למתן תרופות, וכעבור זמן לא רב זה 

כבר מפסיק לעבוד והכל חוזר לעיתים ביתר שאת.

הטיפול ההומיאופטי יעיל יותר ככל שהוא מתחיל 
מוקדם יותר, מסיבה זאת אצל ילדים יותר קל לפתור 
את הבעיה מהיסוד, אצל מבוגרים קשה יותר לשקם 

את העור כי, עם השנים, הוא הופך לגס ועבה יותר, אם 
כי גם אצלם ניתן לעזור ולרפא. מה שבאמת חשוב זה 

למצוא את הריפוי המושלם ולא רק את ההקלה על 
הסימפטומים.

הרעיון הוא לאזן, בעזרת הרמדי, את פעילות המערכת 
החיסונית ולשקם אותה. כך היא מפסיקה לתקוף 

ולשבש את פעילות הגוף. במקרה הזה המשחה היא 
למעשה תזונה לעור המגורה והפורח שממש "זועק" 

למשהו שחסר לו בגוף. כמובן שהחומרים כולם טבעיים, 
ללא סטרואידים. אני חותר לריפוי אמיתי ומלא עד 
כמה שאפשר, כאשר ההומיאופתיה נוגעת בשורש 

התקלה. אני משוכנע שבכל מה שקשור לאסטמה בכלל 
ולאסטמה של העור בפרט, זה הטיפול האולטימטיבי. 

עובדה שאנשים מתרפאים.

הילד החולה מקבל מספר טיפות שלוש פעמים  ביום 
במשך שלושה חודשים. החולה מגיע לביקורת לאחר 

לשלושה שבועות. במקרים קשים אני מוסיף סדרת 
טיפולים בחדר מלח, דבר המוסיף לחיזוק מערכת 

החיסונית.

אטופיק
דרמטיטיס

אסטמה של העור
סיבות ודרכי הטיפול

אחרילפני
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דרמטולוגיה (רפואת העור) ייחודית שמרנית, בעלת רמת 
דיוק והצלחה אסטתית גבוהים ביותר ללא צורך התערבות 

כירורגית.

אטופיק  כגון:  חולי,  ממצבי  מורכב  העור  מחלות  חום  ת
מלוסקים,  אלרגיות,  דלקות,  פסוריאזיס,  רמטיטיס,  ד
מפגמים  השני,  ומצד  וכו�  גידולים  יבלות,  טריות,  פ
אסטתיים - תיסטות, שומות, נקודות חן, צלקות, קמטים 

וכתמים למניהם.

איננה  והיא  מוחלט  מענה  אין  הקונבנציונלית  רפואה  ל
מושלמת  בצורה  העור  מחלות  רוב  את  לרפא  סוגלת  מ
חוזר  שימוש  תוך  בלבד,  להקלה  ופועלת  זמן,  לאורך  ו
סטרואידים  על  לרוב  המבוססות,  בתרופות  כפייתי  ו

(הורמונים).

מדובר בהורמון מסוג קורטיזון שכל תפקידו הוא לדכא 
תהליכים פתולוגיים המתרחשים במערכות הגוף שונות 

כולל בעור.

כשלון דומה קיים גם בתחום האסטתי.

כאשר מדובר בפגמים ונגעי עור, הרפואה מציעה טיפולים 
נוזלי,  וחנקן  לייזרים  (כירורגיה דרמטולוגית),  כירורגיים 
הפועלים בצורה פולשנית וגבה לתיקון (שיפוץ) המצב. 
יוצאים  הכירורגיים  מהטיפולים  המוחלט  ברוב  פועל,  ב
והסיבה היא היווצרותן  ופגועים.  המטופלים מאוכזבים 
של צלקות הנראות לעתים גרועות מן הנגעים המקוריים.

High Precision Dermatology

***
ד�ר אילן זמיר, רופא הומאופת וותיק, ייסד תחום חדש של 

דרמטולוגיה בעלת דיוק עליונה

טיפול  בשיטת  מדובר   ,H igh Precision Dermatology
המאפשרת הסרה מושלמת של נגעי עור (בעיקר בפנים) 
ללא היווצרות פגמים או צלקות במקום הנגע המקורי. 
אסטתי  לטיפול  שפונה  אדם  לכל  המתאימה  כניקה  ט
ומצפה לשיפור המראה החיצוני ולא מוכן ליטול סיכון 

מיותר בטיפול שאיננו יעיל.

רופאים פלסטיקאים מחתימים מטופלים על מסמך של 
וויתור על כל תביעות במקרה של כשלון והיווצרות צלקות 
באיזור הטיפול, אך אף אחד מהרופאים לא יציג תמונות 
כאן  הניתוח,  מן  כתוצאה  הצטלקות  סכנת  על  יעידו  ש
מוצגות מספר תמונות המעידות על רמתה של כירורגיה 

פלסטית ודרמטולוגית: 

ד�ר זמיר, לפני כשני עשורים, פיתח ומשתמש בהצלחה 
ובצורה  במתינות  בהדרגה,  המוריד  נוסלי  בתכשיר  בה  ר
מושלמת שומות ונקודות חן מכל הגדלים כולל זעירות 
ביותר בפנים ובשאר הגוף, נגעים שמציקים לאנשים לא 

רק מבחינה אסתטית, אלא גם בריאותית.

תוך  מצג-שווא  ללקוחותיהם  מציגים  כירורגים  ופאים  ר
הפחדת המטופל באפשרות של הימצאות תאים סרטניים 
בכל נגע ומפצירים, שישנו צורך ממשי לבצע ביופסיה על 
מנת לבדוק בצורה מיקרוסקופית את טיב הרקמות. חשוב 
לזכור שביופסיה מהווה למעשה התערבות כירורגית, מצב 
שלא משאיר לחולה אופציה לטיפול שמרני, אלה רק ניתוח 
(בעיקר  להשלמת התהליך. בסיטואציה שהנגע ממאיר 
מלנומה), חס ושלום, עצם פגיעה בשלמות רקמות בתוך 
העור מביאה לפיזור תאים סרטניים עם זרם הדם, תופעה 

הגורמת לפזור גרורות עם השלכות החמורות.

של  ויזואלית  בדיקה  במרפאתו  לבצע  נוהג  זמיר  �ר  ד

HP DERMATOLOGY

צלקות שנוצרו כתוצאה מניתוחים

הנגעים כולל שימוש במיקרוסקופ ייחודי בעל רזולוציה 
בהגדלה  נגע  כל  ומציג  מגדיל  המכשיר  ביותר.  בוהה  ג
של עד שלושים מונים ובתלת מימד תצודה המאפשרת 
לעמוד על טיבה ולאבחן כל גידול, כולל גידול סרטני ח�ו, 

בדיוק של 98%.
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זמיר אילן מובחרים של ד"ר שירים

שלו חידה למוח, תעלומה חוקים האור - מהות

כולו! עולם לפני נברא וכוח, רצון מסמל הוא
לחי לפרוח מאפשר הוא מדהימה, כה עוצמת האור

תומה, עד הוא בריאה מילא
חלקיק של כוח - הוא גל וקוונט

ומגוון - נראית לעין, תוכנו מורכב האור פשטות

בענן. יוצר הוא קשת נסתר שבו עדיין, עצום
הוא נושא רצון השם, - גם דומה לאור גורל עמנו

להיעלם. לחושך לגרום - בעולמנו פזרו זוהר,אשר של תקופות עבר הוא גם
שקיעה ושוב זריחה שקיעה,

לאמונה. מבחן שמשו הסוהר בתי שואה, ובינתוגלות, חיים חוכמת נפש וכוח קיימו עולם כאור השמש,כישרונותיו
וגדולתו! ייחודו זה

היא מתנה חכמת חיים

ללא שינה עבור לילות

חברים של בגידות עבור

אהובים של דמעות עבור

פתאומיות פרידות עבור

וייסורים רעות בשורות

אכזבות וסבל, עלבון

מנופצים... וחלומות

בשפע היא מצויה בספרים

לא לומדים מהם החכמה אך

בכסף ערך ושווי לה אין

- חיים! מחירה הוא

חיינו דרך של אבני

התפתחות של שלבים הם

שבלבינו כאב הם

– התמוטטות ותקוות

מחשבות של סערות

ומרירות אכזבות

דאגות מוות, פחד

התמודדות. סוף ואין

אימונה של נצחון

ערכים של משמעות

וחוכמה רוח כוח

אלוקים! של מלכותו

הקפואים גלים בין
הגליל גבעות של
מבטי כמו סירה

קליל. מתנועע

לוהטת שמש תחת
הרוחות יללות

והנצח אמת אות
קולטות. אוזני

בליבי נצח רוח
עולמי את מילאה היא
ושמש ברושים אבנים,

אין-סופי. והאופק

גבעות כיסתה נישמתי
היערות שכבת כמו
רוחות הרים ובצל

מרעננות. מצחי את

ומסתורי עדין אור
ממרחקים מהבהב
עולם בורא מגלה

חיים. מהות מאין-סוף

והנצחי יחיד הוא
במרומים שוכן הוא
וישועה חוכמה בו

אליו... תחזור נשמתי

צפת

חכמת חיים

אור של עם
דרך אבני
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