
 קליני? דיכאון מהו

 המומחים שלדברי תוןנ מדיכאון, סובלים המערבית העולם מהאוכלוסית %02-כ כיום

 יומי, היום התפקוד על לרעה המשפיע קשה, ריגשי מצב הוא קליני דיכאון בהתמדה. עולה

 בדברים עניין איבוד ,ייאוש של סימפטומים מופיעים העצב, מלבד והתעסוקתי. החברתי

 במשקל, עליה או ירידה עם בתיאבון הפרעות פנימית, ריקנות מרגשים, פעם שהיו

 אובדניות. מחשבות ועד שליליות מחשבות שינה, הפרעת

 ת=הקונבנציונאלי ברפואה לדיכאון הגישה

 כמו= פסיכיאטריות תרופות ידי על בדיכאון לטפל נהוג הקונבציונלית הרפואה פי על

 דיכואונית האנטי התרופות של האפקטיביות מידת ודומיו. רסיטל ס,סרוקסט,ציפרלק

 משמעותיים. לפעמים חסרונות יש זה ולטיפול במחלוקת שנויה

 =הומאופתיה באמצעות בדיכאון טיפול

 יש ההומאופתי לטיפול נפשיות, גם כמו פיזיות בבעיות גם מטפלת וההומאופתיה מאחר

 המצב הרוח, מצב את אמיתי באופן משפר הומאופתי פולטי טווח. וארוך יעיל מענה

 זמן תוך )רמדי(, פתיתההומאו התרופה נטילת לאחר הכללית. והבריאות הריגשי

 נכנסת עצב במקום רגיעה, נכנסת לחץ במקום – הרוח במצב שינוי ראותל ניתן קצר

 איזון שמושג ועד נפשית מבחינה מתחזק שהאדם עד נמשך התהליך ושמחה. אופטימיות

 נפשי.

 גישה היא ההומאופתית הגישה קונבנציאונלי, מטיפול מאוד שונה הוא הומאופתי טיפול

 ,תאינדיבידואלי איה הטיפול והתאמת בכללותו האדם על מסתכל ההומאופת הוליסטית.

  שונה. טיפול יקבל אחד כל בעיה, מאותה סובלים אנשים שני שאם כך

 מכיוון זמנית בו והומאופתי יאטריפסיכ טיפולב להיות מניעה כל אין זאת, עם יחד

 לטיפול הפרעה כל ואין שונה באופן פועלות ומאופתיותהה תרופותהש

 במצב משמעותי שיפור רק לא יחווה המטופל מוצלח, הומאופתי בטיפול הפסיכיאטרי.

  הכוללת. בבריאותו כללי שיפור גם אלא לטיפול, הגיע שבגינו הרוח

  קשה. מדיכאון סובלים אתם אם גם הומאופתי לטיפול לפנות תהססו אל

  בשבילכם! בדיוק טיפול פתרונות ויש עובד בדיכאון הומאופתי טיפול

 חיים! מציל ההומאופתי הטיפול

 

 מהקליניקה= מקרה



 לידה. שלאחר בדיכאון לטיפול אלי הגיעה בנות, לשתי אם ,33 בת מאיה

 דיכאונית. -אנטי תרופה לה רשם והוא רופא אצל ביקרה היא

 הלוואי מתופעות חששה כי הטיפול על לותר נאלצה היא מאוד, קשה היה השמצב למרות

 לאחר להתאושש מצליחה שלא מספרת היא לעשות. עלולים הפסיכיאטרים שהכדורים

 היום כל נמצאת לתפקד, מצליחה לא ביומיום שחורה. בעננה שוקעת שהיא הלידה,

 עם יחד הילדות בשתי מטפלת במשפחה הסבתא ולהניק. לאכול כדי וקמה במיטה

 למעשים עוברת לא טורדני. באופן מוות על חושבת אובדניות, מחשבות לה יש מטפלת.

 לבד מרגישה היא טוב. לה עושה לא דבר שום נכה. ותשאר במעשה תצליח שלא מהפחד

 הסבתא של המלצה בעקבות אלי גיעהה היא אותה. יעזוב שבעלה ומפחדת בעולם

 .לעזור יכולה שהומאופתיה שחושבת

 

  .לטיפו עבורכם ונתאם היום עוד קשר צרו מדיכאון? סובלים

  שעובר! יום כל על חבל
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