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 ملخص بروتوكول سحب المعادن بجرعات قليلة و متكررة:

 يمكن وال يحاصر الدماغ في الزئبق تراكم فبمجرد. الدماغ في الزئبق  من للتخلص طبيعية آلية يملك ال االنسان جسم إن

,  اإليدتا,  الكزبرة, الكلوريلال)  مثل الزئبق لسحب مواد باستخدام سوء االمر زيادة يمكن و طبيعية وسيلة بأي منه التخلص

 01 بروتوكول,  المرتفعة الوريدية الجرعة)  مثل آمنة غير بروتوكوالت باتباع او (الخ" .....الهيموباثي"  التجانسي الطب

 الطرق بكل االلمام الباءا على بأن نؤمن نحن(.  يوم بعد يوم طريقة حتى أو ساعات 8 كل تعطى بحيث باوند لكل ملغم

.آمنة بطريقة المعادن لسحب المتاحة  

 

 

 ماهية سحب المعادن بجرعات قليلة :

 كان الذي الزئبق تسمم من للتخلص منآ عالج عن كتلر آندي البروفيسور بحث عندما بدأت قليلة بجرعات المعادن سحب إن

 اخلد الدوائية الحركة قواعد بتطبيق و(. الكيليتور)  الساحبة المادة على الكيمياء أساسيات بتطبيق كتلر الدكتور قام .منه يعاني

 من التخلص على المريض يساعد وهذا .العشوائي السحب في تحدث التي األعراض من كثير تفادي المريض يستطيعل الجسم

 بحيث أسيد ليبوك األلفا و الدمسا هي البروتوكول هذا في المستخدمة المواد .أكبرضرر  إحداث بدون و آمنة بطريقة دنالمعا

 ما هذا و متواصلة أيام ثالثة لمدة أدنى بحد و ساعات 3 كل اسيد الليبوك يؤخذ بينما ساعات 4 كل الدمسا جرعات تؤخذ

 كتلر الدكتور بكتاب مدرجة التفاصيل.جديدة دورة" ب البدء قبل راحة أكثر أو أيام 4 يتبعها ثم (.دورة)  عليه يطلق

Amaglam Illness:Diagnosis and treatment. 

 

 ما هو مدى األمان في هذه الطريقة؟

نة و تلك الطرق غير آم الشبكة و مطبقة من قبل األطباء لسحب المعادن و العديد من هناك كم هائل من البروتوكوالت  على

عندما يتم تطبيق بروتوكول الجرعات القليلة فإن األعراض الجانبية تكون قليلة جدا و ممكن عالوة على ذلك تعتبر خطيرة.

وفي حالة ظهور أي من األعراض  ت الداعمة.السيطرة عليها او التقليص منها بالعودة الى البروتوكول و استخدام المكمال

يقاف الدورة على الفور و بذلك نتفادى أي ضرر ممكن.لمقلقة خالل الدورة فعلى األباء إا  

 ماذا عن جهات الدعم خالل تطبيق البروتوكول ؟

بتطبيقه دون دعم او مساندة طبية. لكن هناك المئات من العائالت يقوموا دعم محليا في مجتمعك وقد يكون من الصعب إيجاد 

 طبيب أو العائلة طبيب بمراجعة تقوم في حالة إصابة طفلك باي مرضكول ال يحتاج الى فحوصات معينة وتطبيق هذا البروتو

كثير من بروتوكول معظم األطباء الذين يسحبوا المعادن يتبعون طرق عالجية أخطر ب.اآلخرين اطفالك مع تفعل كما األطفال

فانت أحرص الناس على سالمة طفلكثقف و تعلم تتعرض األطفال ألضرار بالغة . المتكررة  ات المنخفضةالجرع  
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ا البروتوكول بزيارة هذا الموقع: تستطيع تبادل النقاش مع عائالت تطبق هذ  

http://acautism.com 

 

 كيف نعرف بأن البروتوكول فعال ؟

دورات. و في الغالب يرى األهل نتائج إيجابية بعد أول دورة. و  01-5في العموم يرى األهل نتائج إيجابية بعد اإلنتهاء من 

عدد الدورات.....الخالتحسنات التي تطرأ, و الجرعات واالحتفاظ بتسجيل فيديو أو سجل كتابي ألعراض الطفل و كذلك بينصح   

القيام بفحص الشعر سنويا.يفضل بعض األهل لمعظم األطفال والدوري غير مطلوب إن الفحص   

 

 هل هناك آثار جانبية يجب وضعها باالعتبار؟

يوم أو يومين بعد قد يحدث سحب المعادن حالة هيجان في أعراض الطفل , و بالعادة ينتهي هذا بغضون 

ثناء سحب المعادن و لكن من في العديد من الحاالت تحدث حاالت هيجان فطري )كانديدا( أانتهاء الدورة.

  مالت المشروح عنها مفصال في كتابالسهل السيطرة عليها باستخدام المك
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 و باالجمال ال يعاني األطفال من أعراض جانبية مقلقة.

 

 هل هناك مكمالت يجب أن تعطى للطفل ؟

ال تشتري آر ألفا  في الواليات المتحدة على رفروف البيع ) األلفا ليبوك أسيد , الدمسا(تتواجد أدوية سحب المعادن ) الكليتور( 

 ليبوك أسيد.

www.vrp.com  

ونيملغم في هذا الموقع االلكتر 5يتواجد الليبوك أسيد بتركيز   

www.everythingspectrum.com 

يجب أن يعطى األطفال مكمالت أساسية خالل تطبيق البروتوكول , هذه المكمالت تساعد أجسامهم على العمل بكفاءة في حالة 

 وجود تسمم زئبق. كما تساعد على التقليل من األعراض الجانبية لسحب المعادن مثل االجهاد.

مرات في اليوم: 4-3من  يحتاج األطفال الى التالي  

.ملغم / يوميا   مقسمة الى اربع جرعات 0111-511فيتامين سي :      - 

جرعات. 4ملغم / يوميا  مقسمة الى  411مغنيسيوم :      - 

جرعات. 4ملغم / يوميا مقسمة الى  51-31زنك:        - 

 الفيتامينات الدهنية تعطى مرة واحدة في اليوم:

http://acautism.com/en/
http://www.vrp.com/
http://www.everythingspectrum.com/


وحدة / يوميا ) تركيبة دي ألفا توكوفيرول و ليس دي إل ألفا توكوفيرول ( 411    فيتامين إي :  

خالي من الزئبق.( يجب أن يكون زيت السمك : ) هو ليس أساسي و لكنه مفيد -  

هنالك العديد من المكمالت األخرى التي تعطى حسب األعراض و حسب حاجة طفلك و يمكن اضافتها الحقا وهي مدرجة في 

ب.الكتا  

 هل نحتاج الى اية فحوص طبية , كيف و اين نجدهم؟

 الفحص الوحيد الذي ننصح به هو فحص عينة من الشعر في مختبر

Doctors Data Labs. 

اذا رغب األهل بعمل فحص تعداد الدم  السي بي سي  و لكنه غير مطلوب . يستطيع أي طبيب أطفال طلب 

الت المتوافرة هل المكم. في معظم األوقات يختار األالتأمين التي غالبا ما يتكفل بها الفحوصات األساسية

 على رفوف البيع بدون نصيحة او مساعدة.

 

 كم من الوقت يستغرق البروتوكول ؟

دورة  311-011و تتراوح الدورات بين  ل.هي عملية بطيئة و تستلزم وقت طوي ن عملية سحب المعادنإ

بالعادة تبقيك متحفز للمواصلة  أعوام. ولكن التحسنات 5-2و مما يعني   

 هل يحتاج طفلي على حمية خاصة؟

  حتى تستطيع الحفاظ على صحة طفلك يجب أن تختار الحمية الغذائية األفضل و األنسب.

ات الغذائية او التحسس الكيميائيبعض األطفال يحتاجون الى حمية محددة بسبب وجود التحسسس  

ال يحتاج جميع األطفال الى حمية خالية من الغلوتين و الكازين مع االخذ بعين االعتبار ان هذه الحمية 

تساعد الكثيرين من أطفال التوحد و لكن ليس كل األطفال.األساس هو إتباع حمية غذائية متوازنة مالئمة 

العضوي.ع باالعتماد على الغذاء الكامل وللطفل و ننصح الجمي  

 خطوة بخطوة :

 1.اشتري كتاب  

Fight Autism And And Win : Biomedical Therapies That Actually Work! 

www.fightautismandwin.com 

اشتري فحص عينة الشعر..2   

و انتظر عدة أيام قبل إضافة مكمل جديد  رجة أعاله. ابدأ بكل مكمل على حدىقم بتقديم المكمالت المد.3 

 حتى تتاكد من تحمل الطفل له.

في حالة  أمالغام( بحشوات تسمى ) الزئبق ةتحوي معدنية أسنان حشوات لديه ليس طفلك أن تأكد.4

.األسنان قبل البدء بسحب المعادنوجودهم قم باستبدالهم عند طبيب   

http://www.fightautismandwin.com/


www. IAOMT.org 

فلك للزئبق ) السمك , المطاعيم (تخلص من مصادر تعرض ط .5 

رية ) االدرينالين( و الكانديدا و هي شائعة جدا خالل فترة السحب و يمكن السيطرة تعرف على اعراض اجهاد الغدة الكظ.6

 عليها بسهولة.

ابدأ بسحب المعادن باتباع البروتوكول..7  

 الجرعات / و التوقيت :

شهور  3يمكن البدء بأي من المواد الساحبة ) الكليتور ( )الدمسا , االلفا ليبوك اسيد( اال في حالة التعرض للزئيق مؤخرا )   -

معظم اإلباء يفضلون البدء بالدمسا و من ثم  الماضية ( مثل ) المطاعيم , حشوات األسنان المعدنية , حمية غنية بالسمك ..الخ(

شهور  3أيام قبل البدء بالدمسا و  4( . اما في حالة التعرض الحالي يجب األنتظار مدة 01-2الدورة )يضيفون الليبوك ايد بين 

ألفا ليبوك أسيد هي تركيبة مختلفة.-قبل تقديم الليبوك أسيد.  ال تستخدم آر  

 

ال  أرفع الجرعة بالتدريجو باوندات(ابدأ بثمن وزن الطفل ) الملغم لكل باوند. 0/4الى  0/8ة االبتدائية و تكون من الجرع  -

ذكر سواء أكانت إيجابية او سلبييةدورات دون نتائج ت 5من وزن الطفل اال في حالة االنتهاء من  %51تزيد أكثر من   

 

مدار الساعة صباحا و مساءا و لمدة ثالثة أيام متتالية. يمكن استخدام الليبوك أسيد مع او الدمسا كل اربع ساعات على  يعطى  -

 4ساعات خالل النهار و يمكنك تمديد الفترة الى كل  3دمسا.عند استخدام األلفا ليبوك أسيد قم بإعطاء الجرعة كل بدون 
ساعة . 24خالل ساعات النوم و لجرعتين فقط خالل ال ساعات  

 

و ابدأ مرة أخرى في المرة القادمة ) عادة نهاية  إذا تأخرت عن إعطاء الجرع لمدة تزيد على ساعة توقف عن إكمال الدورة.  -

ساعات تتقلص الفترة الى نصف ساعة و بعدها ال  4بساعات الليل كل األسبوع الذي يليه(. عندما تقدم جرعات الليبوك أسيد 

بوك أسيد عطاء الليها ولكن ال يمكنك تأخيرها. يمكن إلموعد يمكنك مواصلة الدورة. ممكن أن تعطي الجرعة في وقت سابق

 3ن يجب أن يتم تعديل موعد إعطاء الجرعة التالية وفقا لها و بحيث ال تنتظر أكثر من ساعات. ولك 3بدال من  2331ثال كل م
ساعات في حالة الدمسا لوحده. 4و  ساعات في حالة الليبوك والدمسا )معا(  

عات المبكرة هو امر مقبول في بعض األحيان و مالحظة : ينصح بالحفاظ على توقيت الجرعات قدر المستطاع ز فاعطاء الجر

 4او  3ساعات , ساعة ونصف , ساعتين و هكذا . حاول االتزام ب  3لكن ال تقوم باعطاء الجرعات عشوائيا مثال : ساعة , 
 ساعات قدر اإلمكان.

 

ة من المدرسة مساء يوم ساعة لألطفال الطالب , تبدأ من لحظة العود 64ساعة . و اقل وقت للدورة هو  72الدورة هي  -

ساعة كلما ظهرت اعراض و  72الجمعة و تستمر حتى اللحظة التي يغادر فيها الى المدرسة صباح االثنين. كلما قلت المدة عن 

 تناثر للمعادن اكثر. لذلك يجب تجنب الدورات القصيرة ما أمكن.

http://www.jaomt.org/


 

 

أيام دورة و أربعة أيام راحة ) أي انك تقوم  3المعظم هو  الوقت بين الدورات يكون مساوى على األقل لعدد أيام الدورةز  -

ممكن أن تختار السحب كل أسبوعين مرة, ولكن سيزيد من هذا الوقت الالزم إلكمال العالج..بسحب المعادن مرة باألسبوع (  

 

 متى نوقف الدورة ؟

. القيء 0  

.. االجهاد , االعياء الشديد2  

فهرنهايت. 012حرارة مرتفعة فوق  .3  

. تفويت جرعة لمدة تزيد عن ساعة .4  

 
 

 

 

 

 

   


