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Hierdie boek is waarskynlik een van die mees ongewone wat jy ooit sal lees – een wat jou denke
oor gesondheid en jou hantering van stres in die daaglikse lewe sal verander. Weefselsoute –
ook bekend as sel- of biochemiese soute – is ’n groep van 12 minerale wat perfek gebalanseerd
in ons liggame teenwoordig behoort te wees sodat ons heeltemal gesond kan wees. Dié soute
word in die natuur in die aarde se gesteentes en grond aangetref en kom natuurlik voor in
gewasse wat organies in mineraalryke grond gekweek is. Maar met die vinnige tempo van die
moderne lewe en die tydbesparende gemors- en geprosesseerde kos wat ons geneig is om te
eet, ontbreek dit in ons liggame en word ons vatbaar vir’n wye reeks kwale. Margaret Roberts
deel in hierdie boek haar uitgebreide ervaring van hoe om die dieet met weefselsoute aan te vul
en hoe dit nie net goeie gesondheid bevorder nie, maar ook spesifieke kwale behandel – in die
vorm van ’n tablet wat maklik is om te neem of deur middel van druppels. Margaret beklemtoon
dat dit ook belangrik is om baie vrugte, groente en kruie ryk aan die bepaalde minerale te eet,
en die name daarvan verskyn in elke hoofstuk. Weefselsoute is binne almal se bereik omdat
hulle goedkoop en geredelik by apteke oral in die land beskikbaar is. Dit is die natuur se manier
om ’n moeë, afgematte liggaam weer blakend gesond te maak en wakker en positiewe denke te
herstel.



Uitgegee deur Struik Nature(’n drukkersnaam van Random House Struik (Pty) Ltd)Maatskappy
reg. nr. 1966/003153/07Wembleyplein, Solanstraat, Tuine, KaapstadPosbus 1144, Kaapstad,
8000 Suid-AfrikaEerste uitgawe in 2001 deur Spearhead, ’n afdeling vanNew Africa Books
(Edms) BpkHierdie uitgawe in 2008 deur Struik Nature gepubliseer10 9 8 7 6Kopiereg © van die
Engelse teks, 2001, 2008: Margaret RobertsKopiereg © van die Afrikaanse vertaling, 2003,
2008: Margaret RobertsKopiereg © van die Afrikaanse uitgawe, 2008: Random House Struik
(Edms) BpkOmslagontwerp deur Crazy Cat DesignsVertaal deur Marie Gerber uit Tissue Salts
for Healthy LivingGedruk en gebind deur DJE Flexible Print SolutionsAlle regte voorbehou.
Geen gedeelte van hierdie publikasie mag gereproduseer, in ‘n outsluitingstelsel bewaar of
weergegee word, in enige vorm of op enige manier, hetsy elektronies of meganies, deur
fotokopiëring, die maak van opnames of andersins sonder die skriftelike verlof van die
kopiereghouer(s) nie.Ook in Engels beskikbaar as Tissue Salts for Healthy Living 978 1 77007
773 7Waarskuwing:Die inhoud van hierdie boek is nie veronderstel om konsultasies met ‘n
professionele dokter te vervang nie. Moenie op enige behandeling gaan sonder om die advies
van jou dokter in te win nie. Die outeur en uitgewers aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige
siekte of ongemak wat mag ontstaan as gevolg van die inligting in hierdie boek nie.

InhoudsopgaweErkenningsInleidingWat is weefselsoute?Weefselsoute – ’n samevattingDie 12
weefselsoute1.Calc. Fluor.: Calcium Fluoride / Kalsiumfluoried2.Calc. Phos.: Calcium
Phosphate / Kalsiumfosfaat3.Calc. Sulph.: Calcium Sulphate / Kalsiumsulfaat4.Ferrum Phos.:
Ferrum Phosphoricum / Ysterfosfaat5.Kali. Mur.: Kalium Muriaticum6.Kali. Phos.: Kalium
Phosphate / Kaliumfosfaat7.Kali. Sulph.: Kalium Sulphate / Kaliumsulfaat8.Mag. Phos.:
Magnesium Phosphate / Magnesiumfosfaat9.Nat. Mur.: Natrium Muriaticum10.Nat. Phos.:
Natrium Phosphoricum / Natriumfosfaat11.Nat. Sulph.: Natrium Sulphate /
Natriumsulfaat12.Silica: Silicon Dioxide / SilikondioksiedKwaal-indeks

ErkenningsDaar is baie mense wat ek vir hulle hulp in my werk met weefselsoute moet bedank.
Allereers my vriendin, Doreen Mankowitz, wat my aan hierdie wonderlike manier van selfhulp
bekend gestel het – sy is ’n begeesterende mens wat haar magdom kennis deur die jare met so
baie van ons gedeel het. ’n Baie groot ‘dankie’ aan ’n lojale en ondersteunende vriendin oor al
die jare heen.Ek bedank ook die Natura Homeopathic Laboratories – veral Dr. Elsabé Stoffberg
en Mary Green – die vervaardigers van die weefselsoute wat ek gebruik en wat ons met
entoesiasme ondersteun en met nimmereindigende, nuttige raad en vriendelikheid in ons
behoeftes voorsien en hierdie siek ou wêreld in ’n beter plek omskep. Baie, baie dankie vir alles,
ook vir die manier waarop al my bestellings wat tot op die laaste uitgestel is, so professioneel
gebottel is. Julle weet presies wat om te doen.Aan my redigeerder, Reneé Ferreira, wat
kilometers ver ry om manuskripte af te haal en terug te bring en altyd dieselfde – ondersteunend



en bedagsaam – is. Dankie dat jy nie sperdatums teen my kop gegooi het nie, en dat jy alles
byeengebring het en steeds koelkop gebly het!My dank gaan ook aan my kopieredigeerder, Elsa
Austin, wat deur die jare my tydskrifartikels geredigeer het en my skryfwerk so goed ken. Dit was
nog altyd net ’n plesier om met jou saam te werk en te weet dat jy, net soos ek, opgewonde is
oor hierdie soute. Dankie dat jy al die los drade vasgevat het, kruisverwysings gemaak en al die
feite op een plek bymekaar gehou het!Dank ook aan my drie kinders en die plaasdiere en voëls
op wie ek geëksperimenteer het, wat ek gedwing het om die ‘wit pilletjies’ te neem en op wie ek
die eienaardige ligkleurige mengsels gesmeer het. Dankie dat julle so gewillig mondjies en
snoete en bekke oopgemaak het en my meer as 30 jaar lank die verbasende resultate laat
beleef het wat uiteindelik in hierdie boek opgeneem is! En kyk net hoe gesond is julle almal en
watter gebalanseerde volwassenes het julle geword!Baie dankie aan Annatjie van Wyk, my
tikster wat my skrif kan ontsyfer, wat dit regkry om die resultate van my krabbels om 4 vm., my
aantekeninge om middernag en my gejaagde en dringende notas, in haar besige program in te
pas en tred hou met alles wat elke dag gedoen moet word. Annatjie onthou selfs wat ek laas
maand geskryf het! Dankie dat jy my al so baie keer uit die moeilikheid gered het en dat jy die
bladsye wat ek soggens vroeg in die donker by die plaashek aflaai, vang voordat hulle wegwaai!
Dankie aan Phyllis Green, die fotograaf, wat soveel tyd daaraan bestee en soveel belangstelling
daarin toon om ’n prente-biblioteek op te bou van elke krui en plant wat in hierdie boek genoem
word, en wat ook die foto’s op die omslag geneem het. Ons het dit almal geniet om saam met
jou te werk!Ek moet ook melding maak van die groot getal studente wat my klasse by die
Kruiesentrum bygewoon het, wie se lewens danksy die soute verbeter het en wat dit wat ek hier
geskryf het, beleef en bevestig het. Dankie vir al julle entoesiastiese terugvoer.Ek is so dankbaar
dat hierdie natuurlike, eenvoudige geneesmiddels op soveel verskillende maniere en in so baie
mense se lewens ’n verskil kan maak. Danksy Dr. Schuessler se navorsing en eksperimente wat
soveel dekades gelede gedoen is, kan ons nou baat by die natuur en ons lewens lank volkome
gebalanseerd en gesond wees.KruiesentrumDe WildtNoordwes-ProvinsieSuid-Afrika

InleidingHierdie boek sal waarskynlik een van die mees ongewone wees wat jy ooit sal lees en
beslis een van die belangrikste boeke wat ek ooit sal skryf.Ek hoop dit sal ’n insiggewende en
verbasend eenvoudige maar nuwe benadering tot gesondheidsaanvullings bied. Jy kan selfs
vind dat die gebruik van weefselsoute verstommende resultate lewer en jou lewe verander – die
resultate kan selfs heel oorweldigend wees. Want dit is wat hierdie kosbare weefselsoute in
werklikheid kan doen. Hulle sal letterlik jou denke oor gesondheid verander, asook die manier
waarop jy enige toekomstige angs sal hanteer, van die daaglikse klein probleme tot die ernstiger
en meer skrikwekkende siektes wat ons sowel as ons dierbares deesdae voortdurend teister.Die
21ste eeu bring ongekende probleme en situasies mee. Die hedendaagse omstandighede stel
eise aan ons liggame en ons denke – ons wesenlike innerlike – wanneer ons met die tegnologie
en die eise van die lewe probeer tred hou. Gevolglik is ons dikwels so angstig dat dit lyk asof ons
nooit weer sal herstel om toekomstige struikelblokke die hoof te bied nie.Wat ons nie besef nie,



is dat die intense stres ons liggame en denke uitput. Deur egter die spesifieke mineraalsoute te
kies wat ons liggame nodig het, en ons dieet reg te stel om die vrugte, groente en kruie in te sluit
wat ryk is aan hierdie bepaalde minerale, kan ons blakend gesond wees en flinke, positiewe
denke ontwikkel. En ons sal bowenal alles kan hanteer wat die lewe ons bied, terwyl ons ook
siektes en uitputting teenwerk.Ek het meer as 30 jaar gelede vir die eerste keer met
biochemiese weefselsoute kennis gemaak, toe ek my tweede baba verwag het en elke oggend
naar was. Ek moet my spesiale vriendin van baie jare, Doreen Mankowitz, daarvoor bedank dat
sy my nie net soveel inspirerende boeke gegee het om te lees en my denke so voortdurend
gestimuleer het nie, maar ook dat sy my met behulp van ’n boek, The Tissues of Salvation deur
Dr. Carey en Dr. Perry, aan weefselsoute bekend gestel het. Doreen was so vrygewig om my al
12 van die weefselsoute te gee en het gekyk hoe ek Kali. Mur. gedrink het wat onmiddellik ’n
einde aan die oggendnaarheid gemaak het, asook Nat. Mur. wat baie gou van my hooikoors
ontslae geraak het. Dit het my oortuig. Terwyl ek die uitgebreide 1932-uitgawe van die boek (wat
oorspronklik in 1906 geskryf is) gelees het, is ek totaal gefassineerd en is dit vandag
nog.Volgens die twee skrywers, albei geneeshere, bestaan daar geen menslike
gesondheidstoestand wat nie deur die spesifieke weefselsout vir daardie siekte gehelp kan
word nie. En ek het hierdie feit sedertdien oor en oor bewys – nie net vir mense nie, maar ook vir
diere, voëls en selfs plante. En in elke geval is daar ’n onmiddellike en uitstekende reaksie
getoon. Ek wonder hoe ek ooit daarsonder klaargekom het.

Wat is weefselsoute?Weefselsoute – ook bekend as sel- of biochemiese soute – is minerale,
dieselfde minerale wat in rotse en in die grond aangetref word. Hierdie minerale behoort perfek
gebalanseer in ons liggame voor te kom, as voorvereiste vir totale gesondheid en welsyn.Dr.
Schuessler (1828-1898), ’n vooraanstaande Duitse geneeskundige, het in die 19de eeu deur
ontleding uitgevind dat wanneer die menslike sel tot as gereduseer word, 12 minerale onderskei
kan word. Hy het hierdie stelsel biochemie (die chemie van die lewe) genoem, afgelei van die
Griekse woord bios wat ‘die verloop van die lewe’ beteken, en chemie wat verwys na die kennis
van die elemente en die wette rakende die manier waarop hulle kombineer en reageer.Die
weefselsoute is in kos teenwoordig, of behoort daar teenwoordig te wees, as dit organies in
mineraalryke grond gekweek word. Maar in hedendaagse landboupraktyke word die
lewensonverhoudende minerale uit die grond geloog en dit word eerder met kunsmisstowwe en
spuitstowwe aangevul.Dr. Schuessler het die anorganiese mineraalstowwe wat in ons planeet
Aarde aangetref word as die volledige basis van die samestelling van die liggaam se gebeente
en bloed, organe en spiere beskou. As hulle tot miniskule deeltjies gemaal word, kan hulle
maklik deur die menslike liggaam opgeneem word.Weefselsoute kan by enige apteek of
gesondheidswinkel gekoop word. Die soute word ses keer met die hand in laktose gemaal
(bekend as ‘triturasie’) om dit te verdun en die resultaat is ’n maklik absorbeerbare pil wat ’n baie
klein hoeveelheid van ’n spesifieke mineraalsout in ’n laktose-basis bevat. Babas of diabete, of
diegene wat ’n vloeistof verkies, kan drie tot 10 keer per dag ses tot 10 druppels in ’n bietjie



water drink.Aanbevole dosisGewoonlik word die soute in die vorm van twee tablette twee tot vier
keer per dag geneem.Vir ernstige toestande, neem elke 10 tot 30 minute tot een uur twee
tablette wat in ’n bietjie warm water fyngedruk is. Wanneer die toestand effens verlig is, plaas
twee tablette onder die tong om daar op te los. Herhaal elke twee tot drie uur deur die dag en
daarna elke vier tot ses uur totdat die toestand opklaar.Vir chroniese toestande, drink twee
tablette van ’n spesifieke sout. Dit is dikwels nodig om twee tot drie ander soute vir die toestand
te gebruik, dus is dit beter om hulle ’n paar minute na mekaar te drink, gewoonlik twee op ’n keer
twee of selfs drie keer per dag, deur hulle onder die tong te plaas om op te los.Is weefselsoute
veilig? Kan ’n mens ’n oordosis neem?Heeltemal veilig, en nee, ’n mens kan nie te veel daarvan
drink nie. Vergiftiging is eenvoudig nie moontlik nie – die konsentrasie is mikroskopies,
gewoonlik een deel per miljoen. Vir minder ernstige siektetoestande en kwale is weefselsoute
heeltemal veilig, maar raadpleeg altyd jou dokter voordat jy met tuisbehandeling begin.

Weefselsoute – ’n samevattingHieronder volg ’n kort samevatting van die belangrikste nut of
gebruike van die 12 weefselsoute – die sleutelwoorde wat hier saam met elke sout gebruik word,
word gewoonlik op die etiket van die bottel aangegee.Calc. Fluor.: elastisiteit; buigsaamheid;
opknapping; sterkte en veerkrag van spier- en verbindingsweefsel, gebeente, tandemalje en die
wande van die bloedvate.Calc. Phos.: Hierdie sout help met die bou van selle, is ’n puik tonikum
en ontwikkel en ondersteun groei. Dit onderhou liggaamsfunksies en help met herstel. Nodig vir
die bloed, verbindingsweefsel, tande en gebeente.Calc. Sulph.: ’n Natuurlike suiweraar, ook van
die bloed. Los afskeidings op, dreineer weefsels, genees en klaar verswering op; bevorder
uitskeiding, veral in die lewer, bloed en gal.Ferrum Phos.: Die lewensadem – die verspreider van
suurstof; anti-inflammatories; werk bloeding teen; verkoel ontsteekte, oorverhitte fisieke
toestande. Dit help met die vorming van rooibloedselle en versterk die wande van die bloedvate.
’n Noodhulpmiddel.Kali. Mur.: ’n Puik sout vir kinders, spesifiek vir kindersiektes; lewerfunksie;
ontstumiddel; anti-inflammatories; genees die tweede stadium van inflammasie; kliertonikum;
opknapper vir die bloed en limfkliere; bevorder spysvertering. Noodsaaklik vir die bloed en
senuweeweefsels.Kali. Phos.: Voed die senuwees en is ’n natuurlike kalmeermiddel, dien as
opkikkeraar en laat ’n mens goed voel; bied emosionele balans; verlig pyn, belangrik vir die hart,
breinweefsel en intersellulêre vloeistof.Kali. Sulph.: Verhoog suurstofvloei na die selle – werk
saam met Ferrum Phos. om suurstofvloei te bevorder; bevorder lewerfunksie; werk veral goed vir
veltoestande soos ekseem, en die slymvliese wat dit normaliseer, reinig en opknap; raak ontslae
van slym.Mag. Phos.: Die krampweerder, natuurlike pynstiller vir krampe; ’n wonderlike
ontspannende en voedende sout vir die senuwees en spiere; help ook met spasmas, spanning,
nierstene en stresverwante pyne en spanning.Nat. Mur.: Vir oorweldigende emosie, woede,
depressie, geïrriteerdheid; versprei ook water vir veltoestande, vir ’n loopneus, hooikoors en alle
toestande rakende die slymvliese.Nat. Phos.: Natuurlike teensuurmiddel en suur-alkalie-
balanseerder vir die behandeling van probleme met spysvertering en pyn en styfheid as gevolg
van artritis. Sal jou opkikker, jou liggaamsisteem neutraliseer en stres verlig.Nat. Sulph.: Die



natuurlike diuretikum en reiniger van toksiene help om kongestie in die lewer te verlig en
reguleer liggaamsvloeistof in die hele metabolisme.Silica: Elimineer toksiene uit die weefsels,
verlig verswering en werp vreemde stowwe uit die liggaam. Dit versterk ook bindweefsel, steun
en onderhou na oormatige stres en ooreising, verbeter die geheue en die opname van minerale
– die perfekte weefselsout vir diegene wat nie meer so jonk is nie.

Calc. Fluor.Calcium Fluoride / KalsiumfluoriedHierdie mineraalsout bevorder elastisiteit en
buigsaamheid en verbeter geestesprobleme soos besluiteloosheid. Dit werk uitstekend saam
met ander weefselsoute omdat dit ’n opknappende uitwerking het (bv. die opknapping van
elastiese spiervesels), wat beteken dat dit baie belangrik is by die behandeling van velkwale en
probleme met die bloedsomloop. Calc. Fluor. is vir die groeiende kind sowel as die bejaarde
volwassene van onskatbare waarde.Toestande om te behandelDie gebeenteDrink Calc. Fluor.
vir probleme met die gebeente en die genesing van beenbreuke, vir vingergewrigte wat weens
jig en rumatiek vergroot is, vir moegheid en pyn in die onderste deel van die rug en wanneer jy
baie uitgeput voel. Iemand wie se rug sterk moet wees om sy of haar werk te doen en dit dus
gedurig onder druk plaas, kan twee Calc. Fluor.-tablette neem en dit elke vier uur met twee Nat.
Mur.-tablette afwissel. Dit is veral van nut as dit 14 dae lank daagliks geneem word.Die tandeAs
jou mond droog is en daar baie tandverrotting is, is Calc. Fluor. die weefselsout om te gebruik.
Daar is reeds bewys dat kinders wat laat tande kry, baie baat vind by Calc. Fluor. As die tande
los voel in die kaste, drink onmiddellik Calc. Fluor. Los vier tablette in warm water op, of voeg 20
druppels van die vloeibare vorm van die weefselsout by ’n glas warm water. Spoel die mond met
hierdie oplossing deur dit in die mond te hou en so lank moontlik in die mond rond te spoel
sodat die oplossing goed met die tandvleis in aanraking kom. Dit sal ook help om die tande se
sensitiwiteit vir hitte en koue te verlig en om gebrekkige tandemalje op te bou. Dit is die
belangrikste sout vir tandemalje en om barsies in die tong te genees.VerslankingCalc. Fluor. is ’n
belangrike weefselsout vir verslanking wanneer twee tablette om die beurt met Calc. Phos. een
uur voor ’n maaltyd gedrink word. Hierdie twee weefselsoute bevorder die absorpsie van stysel
en vette en beperk sodoende die opbou van vetneerslae tot ’n minimum.Die oëCalc. Fluor. is van
groot hulp vir katarakte of harde lae selle soos siste op die oppervlak van die oog. Hierdie sout
korrigeer baie gou ’n vertraging in fokus wanneer jy jou kop te vinnig draai. As jy
senuweetrekkings of pyn in die oog het, sal Calc. Fluor. dit gou verlig. Wanneer jy te lank gelees
het, jou oë ooreis het terwyl jy studeer het of nie behoorlik kan fokus nie, drink vir ’n uur of wat
elke 15 minute een Calc. Fluor.-tablet. Vir katarakte, wissel twee Calc. Fluor.-tablette vier keer
per dag af met twee Calc. Phos.-tablette. Konjunktivitis reageer gou op Calc. Fluor. as dit saam
met Calc. Phos.- en Nat. Mur.-tablette (een tot twee van elk), ongeveer vier tot vyf uur lank op
die uur gedrink word. Kolle voor die oë, flikkering en ligflitse kan ook met Calc. Fluor. verlig word.
Drink vir ulkusse en kolle op die kornea twee of selfs drie keer per dag twee Calc. Phos.-tablette,
afgewissel met twee Calc. Fluor.-tablette. Calc. Fluor. verbeter ook die gevoel van drukking op
die oë.Bloedsomloop, are en aambeieCalc. Fluor. help besonder goed vir spatare en pynlike



aambeie. Die pynlike geklop word onmiddellik verlig en indien die aambeie buite die liggaam is,
sal Calc. Fluor. help om hulle te laat krimp. Behandel barsies om die rektum met ’n room
bestaande uit 10 Calc. Fluor.- en ses Kali. Sulph.-tablette wat verpoeier en met ’n koppie
akwaroom van goeie gehalte gemeng is. Wend hierdie room dikwels op die area aan vir
onmiddellike verligting. Los terselfdertyd drie keer per dag twee van elke tablet onder die tong
op. As die aambeie bloei, gebruik ook Ferrum Phos. Ses Calc. Fluor.-tablette kan ook in ’n halwe
koppie warm water opgelos en die oplossing met watte as ’n warm pap op die area aangewend
word om gejeuk en irritasie te verlig. Calc. Fluor. help ook vir hardlywigheid waar daar ’n
chroniese onvermoë is om te ontlas. Dit help voorkom ook bloeding van die binnewande van die
anus en genees klein krakies om die gerekte area.Die velCalc. Fluor. is uitstekend vir skurwe vel,
barsies om die naels, die lippe, hakskene, in die handpalm en in ekseem waar die vel nat is,
hard word en kraak. Calc. Fluor. kan dikwels saam met Silica gebruik word wanneer littekens
vorm en prominent bly. Hulle kan ook saam gebruik word om ’n room te maak – ses tablette van
elk wat verpoeier en met ’n halwe koppie akwaroom gemeng word. Voeg twee teelepels vitamien
E-olie en een eetlepel amandelolie by en meng baie goed. Hierdie room is ’n uitstekende
masseersalf as dit twee keer per dag met klein sirkelbewegings in die litteken ingevryf word. Dit
sal gou die littekenweefsel afbreek, dit versprei en losmaak.SpysverteringstelselVir diegene wat
hik, of las van slegte spysvertering en die vomering van onverteerde kos het, sal Calc. Fluor.
spysvertering bevorder en krampe verlig. Hou een tablet ná maaltye onder die tong en laat dit
oplos. Gee vir kinders wat hik vier of vyf druppels Calc. Fluor. in vloeistofvorm op die tong, wat
gou die sametrekkings van ’n gehik sal beëindig.VroueproblemeCalc. Fluor. bied ’n oplossing vir
menstruele vloei wat te dik is en groot, donker klonte bevat. Ná ’n miskraam verloor die uterus
soms spiertonus – Calc. Fluor. sal die weefsels opknap en sterker maak. Dit is een van die
belangrikste funksies van hierdie weefselsout, dus is dit uiters belangrik om twee keer per dag
twee Calc. Fluor.-tablette te drink. Tydens hewige menstruele vloei kan Calc. Fluor. vier keer per
dag geneem word en onmiddellike resultate lewer. Gedurende hewige menstruasie voel dit
dikwels asof ’n mens se bekkenvloer val en soms is daar pyn asof jy wil druk. Verlig albei
probleme deur op jou rug te lê, jou knieë te buig en ’n warmwatersak teen die bekkenvloer te
plaas. Plaas twee Calc. Fluor.-tablette onder die tong en rus 15 minute lank. Drink ’n halfuur later
nog twee tablette en, indien nodig, ná nog ’n uur weer.AsemhalingstelselCalc. Fluor. bring vir
asmalyers baie verligting, veral as daar tekens van ’n produktiewe hoes is. Plaas elke 15 minute
twee tablette onder die tong totdat die benoudheid op die bors verdwyn. Vir ’n langdurige
verkoue wat net nie wil verdwyn nie, tesame met ’n irriterende gehoes, postnasale drup en ’n
middeloorinfeksie, drink twee Silica-tablette en twee of drie keer per dag twee Calc. Fluor.-
tablette. Dit verbaas my steeds hoe so ’n eenvoudige behandeling wat so maklik toegedien kan
word, soveel ongerief kan verlig. Dit werk ook uitstekend vir diere.Hoe jy voelBaie van die kwale
waarvoor Calc. Fluor. gebruik moet word, hou verband met slegte weer, veral gedurende koue,
nat toestande, ysige winde, trekke en nat, grou dae. Slegte weersomstandighede kan party
mense nadelig beïnvloed. Hulle toon tekens van depressie, irritasie en ’n magdom ander



negatiewe persoonlikheidseienskappe wat op ’n behoefte aan Calc. Fluor. dui. ’n Neerslagtige,
rustelose, ongemotiveerde geaardheid sal baat by twee Calc. Fluor.-tablette wat onder die tong
opgelos word en die simptome sal verlig word. Calc. Fluor. bied letterlik krag en gelykmatigheid
op fisieke sowel as geestelike vlak.Vir kinders met ’n gebrek aan konsentrasie en wat tekens van
onstabiliteit en wispelturige gedrag toon en oordrewe fantastiese verhale vertel, is dit die
mineraal wat hulle sal help om in die hedendaagse gejaagde lewe die mas op te kom. Mense
van alle ouderdomme is blootgestel aan stres, maar baie van die simptome kan deur die gebruik
van Calc. Fluor. verlig word.Groeisels en swelselsSiste en onderhuidse knoppe, veselgewasse
in die uterus en ander groeisels op en onder die vel, asook die oorproduksie van weefsel, kan
dikwels opgelos word deur op ’n gereelde en langtermyngrondslag Calc. Fluor. te gebruik. As
enige groeisel egter pynlik is of daar ’n groeisel in die borste verskyn, moet jy onmiddellik jou
dokter raadpleeg.Daar is allerlei wonderlike verhale van hoe Calc. Fluor. in die behandeling van
beenprobleme by perde gebruik is. ’n Manjifieke jaaroue stamboekvul het misvormde, reuse
verbeende hoewe en knobbelrige gewrigte aan sy voorbene gehad. ’n Span veeartse het baie
behandelings probeer, maar sonder sukses, totdat ’n ou dokter op ’n dag toevallig die perd
gesien het. Hy het 10 Calc. Fluor.-tablette twee keer per dag oor ’n tydperk van drie maande
voorgeskryf, daarna 10 tablette een keer per dag vir ses maande en daarna vir ’n jaar lank ses
tablette per dag. Daar was ’n geleidelike maar deurlopende verbetering en die perd was binne ’n
jaar gesond, normaal en het reeds begin oefen om aan polowedstryde deel te neem. Vandag is
hy een van die beste poloperde en word hy ook vir teeldoeleindes gebruik.Die
ingewandeMantelvliesbreuk is ’n kommerwekkende en algemene moderne kwaal, en gerekte
areas in die dikderm lei dikwels tot prikkelbare dermsindroom – wat nou algemeen voorkom.
Hardlywigheid is ’n vloek van die moderne tyd en verlies aan weefselelastisiteit word
gediagnoseer as die grondoorsaak vir al hierdie ongemaklike toestande wat byna altyd aan ’n
gebrek aan Calc. Fluor. te wyte is. Twee tablette drie keer per dag sal die toestand baie verbeter
en die bloedvate opknap.UrinestelselDie blaas kan, net soos die ingewande, baie gestreel en
die weefsels opgeknap en versterk word (veral by bejaardes) deur drie keer per dag twee Calc.
Fluor.-tablette te drink. Hierdie behandeling word ook aanbeveel vir ’n vergrote prostaatklier en
enige verharde weefsel in hierdie area en rondom die uretra.SlaapDrink drie Calc. Fluor.-tablette
voordat jy gaan slaap en maak ’n einde aan vreesaanjaende nagmerries en ontstellende drome.
Nie-inspannende rekoefeninge sal die bloedsomloop verbeter en help om die liggaam en denke
te laat ontspan.Sekondêre en aanvullende souteSilica werk baie goed saam met Calc. Fluor. vir
al die bogenoemde simptome, maar veral vir probleme met die gebeente en die oor-produksie
van weefsel. Kali. Phos. stem baie ooreen met Calc. Fluor. in die sin dat dit ook as opknapper
dien, denke verhelder en die gemoedstoestand verbeter. Gebruik hierdie twee aanvullende
soute saam met Calc. Fluor. vir die beste resultate – twee tablette van elk een keer per dag.Kruie
wat Calc. Fluor. bevatKnoffel: eet een huisie knoffel per dag, hetsy in kos of in kapsulevorm.
Knoffel is ’n natuurlike antibiotikum.Pietersielie: eet elke dag een eetlepel varsgekapte
pietersielie oor kos. Pietersielie is ’n uitstekende ontgiftingsmiddel, wat veral goed is vir nier- en



blaaskwale.Salie (Salvia officinalis): vir breinkrag en as hulpmiddel vir hoes, verkoue, sinus en
griep, drink ’n koppie salietee gemaak met ’n kwart koppie vars blare in een koppie kookwater.
Laat trek vir vyf minute, syg deur en versoet met ’n bietjie heuning indien verkies. Drink elke
tweede dag een koppie of, vir akute toestande, een koppie per dag of twee keer per
dag.Meerjarige bonekruid (Satureja montana): ’n wonderlike krui wat spysvertering bevorder.
Sprinkel ’n halwe teelepel vars, fyngekapte blare oor vleis- en boontjiegeregte. Dit verlig ook
spierpyn, verstopte sinusse en hardlywigheid.Muurkruid (Stellaria media): ’n welige,
selfsaaiende winterkrui met klein, sappige blare. Dit is uitstekende behandeling vir rumatiek, jig,
nier- en blaaskwale en is ’n velversagter. Sprinkel elke dag gedurende hierdie krui se kort
lewensiklus ’n halfkoppie vars blare oor slaaie en kaasgeregte.Mosterd: vars blare stimuleer die
bloedsomloop en is uitstekend vir die blaas, ingewande, katar en seer gewrigte. Eet drie keer
per week een koppievol saam met slaai en roerbraaigeregte. Die blomme, groen peule en
spruite is ook eetbaar.Grasuie: ’n natuurlike antibiotikum – hou die bloedsomloop flink en
versterk die immuunstelsel. Eet elke dag ’n halfkoppie in slaaie.Bokwiet: bevat baie van die
waardevolle rutien, wat die wande van die bloedvate versterk. Die blare en blomme is ryk aan
minerale, veral Calc. Fluor., en dit sal die hele bloedsomloopnetwerk opknap en help om
verstopte sinusse en toe ore te verlig en postnasale drup op te klaar. Eet elke dag ’n koppievol
bokwietblare totdat die infeksie opgeklaar het.Suurlemoen en suurlemoen-witskil: druk
suurlemoensap oor enigiets uit en krap die witskil uit – ’n teelepel witskil per dag is goed vir
naels en tande en ryk aan bioflavonoïede wat die wande van die bloedvate versterk en help om
katar en verstopte sinusse op te klaar.Kossoorte ryk aan Calc. Fluor.Druiwe, lemoene,
pampoen, skorsie, kopkool, uie en rogbrood. Enigiemand met seer of geswelde gewrigte en jig
moet koringprodukte en brood vermy. Eet eerder rogbrood. Al die vrugte en groente op hierdie
lys is ryk aan betakaroteen, vitamiene C, A en D en klein hoeveelhede vitamien P (in
suurlemoene, lemoene en die witskil daarvan). Die groot verskeidenheid minerale en
bioflavonoïede werk sinergeties met Calc. Fluor., wat beteken dat die liggaam maklik die Calc.
Fluor. wat dit nodig het om verskillende kwale te behandel, absorbeer.
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Nicky du Toit, “Five Stars. This book became my medical bible!”

The book by Lisa Funnell has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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