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You can't overdose on homeopathic remedies; Why won't
homeopathy skeptics drink their own medicine?

08 March at 22:17 · Like · Comment · Share

2 people like this.

Daniel Øyan Hvorfor er det ufarlig å ta en overdose med
homeopatisk medisin: Fordi det er sukker m ristet vann på. Helt
virkningsløst, men veldig dyrt...
Hvorfor tar ikke skeptikere overdose skolemedisin: Fordi
skolemedisin er basert på forskning og har en dokumentert virkning,
dose++ Det er også kjent hvor mye man må ta for å få en
overdose, og hva som skjer hvis man får en overdose.
08 March at 22:28 · Like ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Hva som skal til for at det blir en
overdose er individuellt.
08 March at 22:47 · Like

Olav Ragnar Rennie Løkke "Hva som skal til for at det blir en
overdose er individuellt." Tenker du her på en overdose med
medisin eller homeopatiske remedier?
08 March at 22:57 · Unlike ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Hvis du leser linken min over får
du svaret på ditt spørsmål Olav .
08 March at 22:59 · Like

Daniel Øyan Vet ikke helt om jeg forstår deg nå. la oss ta
homeopatiske sukkerpiller på en side og en velkjent skolemedisin,
paracet, på en annen side. Paracet er valgt da det er en medisin
som desverre mange med vilje overdoserer på.

Sukkerpiller: Dersom to personer, en med sukkersyke og en uten,
tar ca 80 gram (homeopatisk) perlesukker vil det koste ca 1 krone
hvis man kjøper det i matbutikken og mellom 500 og 1000 kr tror
jeg hvis man kjøper det på apoteket . Hos den uten sukkersyke vil
man ikke se noe effekt, men hos den med sukkersyke vil man se
en stigning av blodsukker.
08 March at 23:00 · Like ·

Daniel Øyan Paracet: hvis to voksne personer, en med alvorlig
leversykdom og en uten, tar 5g paracet, går det bra for ham uten
leversykdom. Det kan være farlig for ham med leversykdom hvis
personen ikke kommer raskt til kyndig medisinsk ekspertise.
08 March at 23:02 · Like ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Dersom den homeopatiske
medisinen var valgt ut til denne bestemte pasienten på et helt
annet og bredere grunnlag enn bare sukkersyken, og medisinen var
korrekt for vedkommende, ville blodsukkerverdiene normaliseres og
pasientens almenbefinnende, energi, humør etc . bli positivt
forbedret. Dersom samme homeopatiske medisin ble gitt til ti andre
pasienter med sukkersyke, men ikke resonnerte med pasienten
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Daniel Øyan mener du at dersom en person med sukkersyke tar,
la oss si 100g, av "korrekt " homeopatisk sukker vil det ikke påvirke
blodsukkeret?
08 March at 23:12 · Like ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Å sammenligne homeopati med
kjemiske medisiner er helt meningsløst. Det er to helt forskjellige
konsepter.
08 March at 23:12 · Like

Olav Ragnar Rennie Løkke OK. 1) Det er noe av det dummeste
jeg har lest. Et lite utdrag: "
But homeopathy isn 't a chemical. It 's a resonance. A vibration, or a
harmony. It's the restructuring of water to resonate with the
particular energy of a plant or substance."

2) Når deharmoniseres vannet, i så fall? Alt vann på jorden må jo
være harmonisert opp, ned og i mente etter 200 år med
homeopati? I så fall burde det ikke være noe sykdom igjen? Eller?
08 March at 23:17 · Unlike ·

Daniel Øyan _Det_ kan jeg si meg enig i. Skolemedisinen er basert
på vitenskap, inkl forskning og dokumentasjon. Sukkerpiller er , eh,
sukkerpiller.

På en annen side er jo også sukker et kjemisk stoff (helt korrekt
flere forskjellige som druesukker, fruktose etc ), så hvis du mener at
homepatiske pillebokser ikke inneholder kjemikalier er de ennå
tynnere på innhold enn først antatt..
08 March at 23:17 · Like ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Olav: energimedisin er ikke noe
nytt, selv om du ikke har peiling på det. At du syns det virker dumt
skyldes bare at du mangler kunnskap på dette feltet. For oss andre,
som har brukt litt mer tid og energi på å sette oss inn i det er det
like naturlig som å puste.

Når det gjelder sukkeret, har ikke det noe annet med medisinen å
gjøre enn at det funker som bindemiddel. Man kan like gjerne ha
homeopatisk medisin i flytende form eller tinktur.

Hvorvidt vi gir to tre piller, eller 20 spiller ingen rolle . Man kan ikke
måle dette på samme måte som kjemiske medisiner. Antall ggr vi
gir det spiller en rolle , men ikke hvor stor mengde. Nå fikk dere
noe å bryne hjernen på, hva?
08 March at 23:41 · Like

Daniel Øyan nope, energimedisin= homeopati= svindel . Men
selvfølgelig artig å høre at selv en homeopat mener at mengde
homeopatiske sukkerpiller man inntar er uvesentlig...
08 March at 23:44 · Like ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Energimedisin har russerne drevet
med i årtier. De har forsket på mye spennende, men slikt blir man
vaksinert mot innen visse kretser. Homeopatiske medisiner har
ingen ting med sukkeret å gjøre. Men dette blir tydeligvis for
komplisert for deg.
08 March at 23:59 · Like

Olav Ragnar Rennie Løkke "Men dette blir tydeligvis for
komplisert for deg."
Standard Jacobsen-svar når hun ikke kan eller vil forklare noe. Get
used to it, Daniel.
09 March at 00:19 · Unlike ·

Olav Ragnar Rennie Løkke "Hvorvidt vi gir to tre piller, eller 20
spiller ingen rolle ." Gjelder det også når pasienten er diabetiker?
09 March at 00:22 · Unlike ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen What Olav? Jeg regner med at vi
som har mange års utdannelse i homeopati har en annen forståelse
av prinsippene enn dere som avviser alt som ikke kan veies
ogmåles etter deres egne verdinormer? Jeg forventer ikke at dere
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seg i det vide og det brede, men det er bortkastet energi. Dessuten
er det ikke vesentlig for meg at dere tror på homeopati.
09 March at 00:30 · Like

Reidun Alice Flåtter Jakobsen For så vidt ja, Olav , men vi bruker
ikke 20 piller, for det er unødvendig.
09 March at 00:33 · Like

Reidun Alice Flåtter Jakobsen PS: vi behandler ikke sykdommer,
men syke mennesker. Så jeg sier ikke at vi behandler sukkersyke i
seg selv. Bare for å ha sagt det .
09 March at 00:37 · Like

Olav Ragnar Rennie Løkke "dere som avviser alt som ikke kan
veies ogmåles etter deres egne verdinormer" En litt merkelig
setning. Hva mener du egentlig her? Vi avviser vel først og fremst
det som ikke er etterprøvbart. Hvilke "verdinormer" du snakker om
er litt uklart her. Kan du utdype litt?

Så du innrømmer altså at dere behandler mennesker med diabetes
med sukkerpiller?
09 March at 01:15 · Unlike ·

Daniel Øyan å diskutere med deg er lite hensiktsmessig, ja, da du
som du selv formulerer, har et "helt annet tenkesett "...
Det ser ut som om sjefen din, Tiril, har blitt så fobiske for ordene
dokumentasjon og forklaring til at dere ikke lenger vil for klare eller
dokumentere noe som helst. "Du kommer ikke til å forstå det
uansett" er visst et fint svar...
i påstanden " vi behandler ikke sykdommer, men syke mennesker."
har du 50% rett, noe som er langt over snittet for en homeopat.
Jeg er helt enig i at dere ikke behandler sykdommer. Dersom du
ville hatt full score skulle du endret ordene etter komma til "men vi
tar gjerne pengene deres"
09 March at 07:08 · Like ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Tiril ? Henne har jeg aldri hørt om,
hvor har du det fra? Jeg behandler ikke sukkersyke nei Olav . Men
det kan godt hende det dukker opp pasienter som har den
diagnosen.

Olav: verdinormen at alt, og jeg mener absolutt alt må være
stemplet godkjent via en viss kanal som vitenskapelig godkjent , før
dere våger å tro det . Kanalen som styres av en industri med egne
interesser . Sterkt utsilet og kontrollert . Rene fobien. Det verste er at
dere avviser ting som faktisk er dokumentert, men hvor
dokumentasjonen fornektes og undertrykkes.

Verden er i utvikling , slik som også mennesket er, og hva som er
sannhet endres i takt med det . Dere klamrer dere fast i et system
som heldigvis nå er i endring, og vi ser et paradigmeskifte på vei.
Energimedisin er på full fart inn, jeg omfavner det , dere må gjerne
velge å forbli der dere er.
09 March at 08:30 · Like ·

Olav Ragnar Rennie Løkke "Dere klamrer dere fast i et system
som heldigvis nå er i endring, og vi ser et paradigmeskifte på vei."

Litt av en påstand fra en som forfekter en behandlingsform som
ikke har utviklet seg nevneverdig på over 200 år. Skolemedisin er i
stadig utvikling . Det som fungerer inkorporeres, det som ikke
fungerer forkastes. Så ja, jeg har langt større tillit til et system som
grundig forsker og tester framfor et system som åpenlyst sier at de
ikke vet hvordan deres egen behandling virker, men at det har noe
med harmonier å gjøre og som innrømmer at det ikke er aktive
ingredienser i sine remedier, bare "minnet" av det.
09 March at 16:31 · Unlike ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Hvorfor gjentar du alt jeg skriver?
Jeg vet da vitterlig vel hva jeg har skrevet. Dessverre er ikke den
medisinen du setter slik lit til fullt så vitenskapelig dokumentert som
du går rundt og tror . Homeopatien har vært langt forut for sin tid .
Hahnemann forfektet saker som vitenskapen "godkjente" lenge etter.
Dessuten brukte vi medisiner som i dag brukes av skolemedisin,
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begynner jeg saktens å bli en smule trøtt av å diskutere disse
tingene med deg. Livet består saktens av viktigere ting å foreta seg.
09 March at 16:55 · Like

Olav Ragnar Rennie Løkke Ingen som tvinger deg til å diskutere
vet du. :)

Jeg siterer deg fordi jeg ikke vil det skal være noen tvil om hva jeg
kommenterer.
09 March at 16:59 · Unlike ·

Olav Ragnar Rennie Løkke Og dessuten; Skolemedisinen ligger
langt forut for homeopatien hva gjelder forskning og
dokumentering. Skolemedisinen tar til seg det som fungerer, derfor
har skolemedisinen tatt til seg remedier med dokumentert og
etterprøvbar effekt. At dere har brukt remedier som skolemedisinen
har tatt til seg betyr ikke at alt dere forfekter har effekt.
"Harmonisert" vann blir nok aldri en schläger i skolemedisinen, for å
si det slik.
09 March at 21:18 · Like

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Si ikke det Olav ...mange leger
rundt i verden bruker homeopati. 40% av franske leger. Historisk
sett vet vi at de alternativt tenkende alltid ligger forut for
nyvinningene. Så kommer "vitenskapen" diltende etter.
09 March at 22:12 · Like

Olav Ragnar Rennie Løkke Man kan ikke komme diltende etter
når dere har stått på stedet hvil i over 200 år.
09 March at 22:15 · Like

Reidun Alice Flåtter Jakobsen På stedet hvil ? Hva mener du med
det egentlig? At ikke våre medisiner må byttes ut eller trekkes
tilbake jevnlig fordi de viser seg å være skadelige eller nye "bedre"
medisiner dukker opp?

Homeopatien vokser Olav. Den kurerer unger med autisme. Det ser
vi ikke innen skolemedisin. Det vi ser innen skolemedisinske
systemet er at stadig flere og alvorligere sykdommer utfordrer oss,
ikke at folk blir friskere.
09 March at 22:19 · Like

Reidun Alice Flåtter Jakobsen PS: Olav: antallet homeopatiske
medisiner har økt enormt de siste tiår, etterhvert som flere og flere
"provings" blir foretatt. Du har ikke mye innsikt i faget og det
skinner grellt igjennom i dine kommentarer.
09 March at 22:21 · Like

Daniel Øyan "Den kurerer unger med autisme"
har du en god dobbeltblindet studie på dette?
09 March at 22:40 · Like ·

Olav Ragnar Rennie Løkke Jeg ser at du sier mye
oppsiktsvekkende her, Jacobsen. Kan du DOKUMENTERE noen av
dine påstander? :)
09 March at 22:46 · Like

Olav Ragnar Rennie Løkke *Jakobsen. Beklager.
09 March at 22:46 · Like

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Vet du Daneil, at når man ser en
unge som har vært i institusjon , uten språk og sosiale ferdigheter
bli "friskmeldt", i stand til å gå i vanlig skole, og med normal
adferd....ja da blir liksom gnålet om dobbelblind studie ikke mye
vesentlig. Dr. Tinus Smits i Holland har behandlet og hjulpet 300
autistiske unger tilbake til et verdig liv. Kurset i Holland i fjor var
nok det mest imponerende jeg har vært med om i min tid som
homeopat.
09 March at 23:22 · Like

Reidun Alice Flåtter Jakobsen http ://www.youtube.com/watch?
v=Wp_YF2Y-NOM
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Reidun Alice Flåtter Jakobsen http ://www.cease-autism.co
m/3842/autism.aspx

09 March at 23:32 · Like

Gunnar Roland Tjomlid Argumentet med individualisering er
beviselig feil. Hele fundamentet for homeopati er såkalte "provings"
hvor _friske_ personer inntar en homeopatisk fortynnet substans og
rapporterer så hvilke symptomer/effekter det gir. Deretter matcher
man disse symptomene med symptomene til en sykdom/lidelse
basert på likt-kurerer-likt-konseptet . Så hvis man ikke merker noen
effekt overhodet fra en homeopatisk substans før man faktisk er
syk slik homeopatiforsvarerne hevder, hvorfor er da hele kjernen i
"oppdagelsen" av nye homeopatiske "medisiner" at dette må testes
på _friske_ personer som så rapporterer om effekten de opplever?

Ingen homeopat har ennå villet svare meg på dette åpenbare
paradokset.
10 March at 23:16 · Like ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Neimen HALLO! Har du forvillet
deg inn hit nå?

Man kan også oppleve "proving" uten at det var hensikten, dersom
man tar et middel for lenge, eller at man er sensitiv overfor det.
Jeg opplevde f .eks å få chloasma i ansiktet en gang i tiden når jeg
tok Sepia for lenge. Sepia er et middel som er kjent for å kunne
kurere denne tilstanden, men hos meg forårsaket middelet dette.
(Det forsvant heldigvis etter noen uker igjen .) Så her gjorde jeg en
proving uten at det var hensikten. (Jeg tok middelet for andre
grunner enn chloasma i utgangspunktet, men det var veldig
interessant å oppleve dette.)

Så i en proving ser man hvilke symptomer folk utvikler
(forbigående), og noterer disse. Man ser hvilke symptomer som går
igjen hos proverne, og ut fra dette lærer man stoffets iboende
egenskaper. Symptomene er ikke bare fysiske, de emosjonelle og
mentale symptoemene tillegges like stor vekt.

Det første stoffet Hahnemann prøvde ut, (på seg selv), var kinin.
Han begyndte å utvikle symptomer som han igjennkjendte som
malarialignende, (han var jo lege), og ut fra dette antok han at
middelet ville kunne ha en helbredende effekt mot malaria. Og det
er jo interessant at nettopp kinin har vært brukt som behandling
mot malaria, også innenfor skolemedisinen.

Altså : friske mennesker kan få symptomer fra inntak av
homeopatiske medisiner, men de er forbigående. Hos noen som har
de samme symptomene fra før av, vil homeopatien "utligne" og
symptomet forsvinner . Dette fenomenet ser vi bl.a ved behandling
av "hyperaktivitet" med amfetamin. (T.o.m innen skolemedisinen.)
10 March at 23:35 · Like

Gunnar Roland Tjomlid Så da er du uenig med deg selv i din
tidligere kommentar hvor du skrev: "Dersom samme homeopatiske
medisin ble gitt til ti andre pasienter med sukkersyke, men ikke
resonnerte med pasienten overhodet ville ingenting skje."

Du er også uenig med Fladeby og en hel drøss andre
homeopattilhengere som latterliggjorde 10:23-kampanjen på det
grunnlag at en overdose SELVSAGT ikke ville ha NOEN SOM HELST
effekt på en person uten de rette symptomene?
12 March at 12:34 · Like ·

Reidun Alice Flåtter Jakobsen Her snakker vi om KURATIV
EFFEKT. Det er det som er hensikten med medisin ikke sant? Ved
proving, slik jeg allerede har sagt , taes midlet over tid, ikke en
enkelt dose.
12 March at 12:41 · Like

Olav Ragnar Rennie Løkke Gunnar: Vi kommer nok aldri til å
forstå dette. Vi må nemlig tenke på en HELT ANNEN MÅTE for at
dette skal gi mening, ser du. ;)
13 March at 03:57 · Like
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Reidun Alice Flåtter Jakobsen Der sa du jo noe fornuftig til slutt
Olav. :-)
13 March at 10:26 · Like

Write a comment...
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