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קורס הרפואה החדשה
מודול 1 - הבסיס:

מבוא
1
הרפואה החדשה מהי? - הצגה כללית של הרפואה החדשה, אסונו ותגליותיו של ד"ר האמר, האם צריך רפואה חדשה?
	מחלה מהי:  מהי מחלה ע"פ התפיסה הרגילה – מה גורם למחלה, כיצד מתנהלת מחלה בגוף, האם התפיסה הקיימת נותנת מענה? מה אנו רוצים לדעת על מחלות?
2-6
חוקי הרפואה החדשה

חוק ראשון: הקונפליקט – מהו, מה התנאים להתרחשותו, האם כל טראומה היא קונפליקט, מה קורה בגוףנפש ברגע הקונפליקט, האם אפשר להמנע מקונפליקטים, להתגונן מהם או להתכונן אליהם?

חוק שני: התוכנית הביולוגית המיוחדת (תב"מ) מהי – מהם שלבי התוכנית הזו, מהן המשמעיות שלה בגוףנפש, מתי יש תסמינים ומתי זה "מחלה", מה ההשלכות שלה בנפש, במוח ובאיבר בגוף.

חוק שלישי: שכבות הנבט – מהן, מה מקורן ההתפתחותי, כיצד הן משפיעות על התרחשות התב"מ.

חוק רביעי: מיקרובים ותפקידם – מהו תפקידם של המיקרובים, כיצד הוא מתבטא בבמהלך התב"מ, מהו מקומם ההתפתחותי ומה הקשר שלהם לשכבות הנבט, האם הם מזיקים או מועילים, כיצד התפתחה הפרדיגמה של "מיקרובים הם אויבים גורמי מחלות" ברפואה הרגילה, ומהי תקפותה?

חוק חמישי: התמצית – המהות של בשורת הרפואה החדשה, האם הטבע שוגה? מה ההשלכות של הרפואה החדשה על תפיסתנו את הבריאות והחולי, ואת העולם בכלל.

השלכות של חוקי הרפואה החדשה 
	מהו הלם האבחון ומה סכנתו 
	כיצד קשור הלם האבחון לפלסבו ונוסבו
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תוכניות ביולוגיות (מחלות) באיברים ומערכות:

תב"מים של מערכת העיכול: 
הקיבה – לא יכול לעכל את זה או בעיות בטריטוריה
המעי הדק – לא יכול לספוג את זה
המעי הגס – משהו מלוכלך פה

תב"מים של הכליות:
צינוריות האיסוף – דג מחוץ למים, הסינדרום וסכנתו
הפרנכימה – יותר מידי מים, ציסטות ("סרטן") בכליות
?? אגן הכליה – לסמן את הטריטוריה

תב"מים של השָד – סרטן שד
"סרטן" בבלוטות החלב – יש צרות בקן שלי
"סרטן" בצינוריות החלב בשד – פרידה כואבת או פרידה חייבת?

מבוא לגישה טיפולית – האדם במרכז
10
מודע ותת מודע – האם תמיד צריך לפתור את הקונפליקט: או להפחית את עוצמתו, 
	שימו לב איך אתם מדברים – להקטין ולמנוע את הלם האבחון – כלים לרופא (ולמטפל).
	תזונה ע"פ הרפואה החדשה – מה המשמעות של תזונה, איזו תזונה כדאי לצרוך? מהו השלב קריטי מבחינה תזונתית? האם יש תוספים מומלצים? מה אנו יכולים ללמוד ממגיפות?



