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 مواردی که ابید پرهزی شود:

)قند، شکر،  قندهای ش مییایی .1

     شریینیجات قنادی ها و...(

)آ مبیوه های  اسانسهای ش مییایی .2

ش مییایی، نوشابه های گازدار، بستین های 

     (و ... صنعیت

)روغن جامد، موز،  چربیهای اب ترانس ابال .3

ای، خامه، غذاهای پُر چرب، کیک خامه 

 س یاه، ته دیگ(رسشری، لکّه پاچه، جگر 

)چای مانده، چای پُر  اکفئنی زاید .4

    رنگ، اکاکئو، شالکت، قهوه، نساکفه(

نعیت و غذاهای آ ماده خوراکهای ص  .5

)فست فودها، سوسیس ها، اکلباسها، 

مهربگرها، پیزتا و...( ]که بس یاری از 

امالح مقّوی و ویتامنی های آ ن از بنی 

آ نزمیهای مفید آ ن پائنی  %08رفته و 

 آ مده[

 مکپوت ها   و کنرسوها   .6

 غذاهای مانده .7

رسخ کردین ها و تف دادنیها و  .0

 بودادنیها   

 مک حتریک .9

 پرخوری .18

 اسرتس شدید .11

 مک خوین شدید .12

 مسمومیت شدید .13

 موارد زیر مرصف شود:

قوه، ، لفلجی برایپوست درخِت بَِنْه  اب مصطکی ) ۀجوشاند .1

 .(، ورم مفاصل مفید استرعشه

 .وگوشت آ ه. 2

 .شری دهی()منع مرصف در حاملگی و (موضعی ،ِزنیان )خورایک .3

 .(ساعت 24گرم در  18ک )روغن کرچَ  .4

 .قاشق چاخیوری 3یاهدانه روزی س   .5

 .نیسان صبح انش تا عسل آ ویشن اب آ ِب  .6

و خوردن یک  .، ماساژ اب روغن یوجنهیوجنه ۀضامد پخت .7

اس تاکن عرق طبیعی یوجنه )اسپست( قبل و بعد از هر وعدۀ 

 غذایئ، ِضّد پارکینسون، ِضّدِ رعشه و ِضّد تش نّج میباشد.

زنیان + س یاهدانه + آ ویشن ، خملوط را خورده و در پارچه  .0

 .پیچیده روی موضع گذارید

 .خملوط اب پودر َخردلشسنت صورت و اعضاء اب رسکة  .9

سپند .18 سپند، خبور ا  سپنددود ا   .، ماساژ اب روغن ا 

 .یزد ۀ، آ ردکنجد، روغن کنجد ۀدان .11

 .پودر آ نرا اس تنشاق کنند (ُگل ارغوان ۀفندیق از تری ۀدانَرِته) .12

 .آ مهل اب عسل ۀخوردن میو .13

 .آ ویشن اب عسل .14

س تربق اب روغن ُگل .15  .مالیدن برگ ا 

 .گیاه انخنک انفع سکته و لقوه میباشد .16

 .مالیدن روغن اببونه .17

هجت درمان لقوه و تقویت مالیدن روغن پس ته اب ُمشک ) .10

 .(حافظه

مرصف روغن ِبالِدر و عسل آ ن )به علّت مّسی بودن  .19

 .(چهارم ات دو چهارم ِدرمه ابشد، مرصف یک ِبالِدر

، فلج و خملوط کرده ضامد کنیدروغن زیتون فرفیون را اب  ۀشری .28

 .ای آ عصاب و مفاصل را درمان میکندسس یت اعضاء و درده ولقوه 

. یک قاشق چاخیوری صبح و یکی عرص از خملوط سائیدۀ 21

 آ فتمیون اب عسل.

.. ماساژ اب روغن ابلنگ22



یس،  –.لوو دو پا 3،یب –پا  دوو .لو 2پا،  دو .لوو1میدهد که عوارض سویئ دارد: پزشکی جدید در درمان پارکینسون داروهای ش مییایئ  

پارکینسون(،  -.بزنوتروپنی مس یالت )دیس توین6پارکینسون(،  -. ِبزِنتروپنی )اکسرتاپریامیدال5پارکینسون(،  -اکبرگولنی )پروالکتنی ابال .4

 پارکینسون(. -.ابی پرییدن )اکسرتاپریامیدال در مسمومیّت دارویئ7

 لجی:درمان ُسس یت و فَ 

 .آ مهل اب عسل ۀخوردن میو .1

 .گیاه آ ویشن را بر بدن خشص فلج ماساژ دهید ۀآ ویشن اب عسل خورده و در مّحام ُگل و برگ و ساق .2

 .گرم 5ات  3( از ت و بعیض آ نرا َعرَعر دانس ته اندآ هَبل )که نوعی از رسو کوهی اسۀ خوردن میو .3

 .نآ   ۀعدد دان 14ات  5ند از سپ  ۀخوردن دان .4

 .ابشد ّدوس انفع فلجی و َرعشه میآ س توخ .5

س َترَبق اب روغِن ُگلمالیدن ب .6  .رگ ا 

 ابه و شریۀ درختچه اس تربق. مالیدن روغن اس تربق، و مهچننی شری7

 .تجنری انفع فلجی اسا. 7

 )آ رتیشو = پُواُرو = کنگر حصرایئ(. کنگِر خورایک ۀنوش یدن جوشاند. 0

 .= َحوک روجابذَ  شسنت اندام خشِص فلج اب رحیان کوهی =. 9

 در درمان فلج و فلجهای انگهاین حاصهل از خونریزی مغزی )ای آ پوپلکیس( دمکردۀ گل گلرنگ .18

 مرمی.دمکردۀ گل خار  .11

در کپسول خایل رخیته، قورت دهید، ِضّدِ ََسّ  نصف قاشق چاخیوری، هر روز = مصغ شایکه = مصغ کُام(مصغ اجندان آ نغوزه ) .12

 است و در درمان سس یت و رعشه و فلجی بس یار مفید است.

عدد ابلنگ را گرفته، در یک کیلو روغن کنجد، روبری نور مس تقمی آ فتاب  6ماساژ اب روغن ابلنگ )طرز هتیّه: پوست زرد  .13

عوض کرده و پوس تهای جدید را اب روغن کنجد خملوط کنید، عوض کردن پوس تهای ابلنگ را  پوس تها راگذاش ته و هر سه روز یکبار 

 مرتبه تکرار کنید(. 5ات 

 و عدد دانۀ اسفند و سپس روغن اسفند را روی موضع درد مبالید، برای درمان فلجی، لقوه، رعشه، سس یت، رصع 14خوردن  .14

 تیّکِ عصیب )پریدن انگهاین اعضای بدن( مفید است.

 . اب آ ب خیساندۀ برگهای الکیل کوهی ماساژ دهید، رماتیسم و فلجی را درمان میکند.15

 گرم الک گیاهی )مصغ لک یعین الک کهنه و خشک( مرصف شود. 5روزی  .16

  برای درمان فلج و سس یت اعضاء مفید است. اب روغن زیتون خملوط و ضامد منایید،، و را پودر کرده . قُسط شریین17

 ماساژ اب روغن انرگیل در درمان ُسس یت و فَلَجی انفع است. .10

 روغن طبیعی مارماساژ اب  .19

 درمان رعشه ای لرزش غری اختیاری اعضا )اندام(

 عدد 14ایل  7آ لو خبارا  .1



 عدد، ای یک اس تاکن ات یک لیوان آ ب آ ن، ای یک قاشق مراّبخوری ات یک قاشق غذا خوری رّب اانر شریین 2اانر شریین یک ایل  .2

ِّبیط = قُنَبیط = بَقََلُ ال نصار = لکم س نگ .3  پُختۀ لکم برگ = کرم = کُرنُب، ای پُختۀ قُن

 ر زن اباب(دمکردۀ ختم و ریشۀ شاکعی )کنگر َخر = شوکة البیضا = بوقناق = چرخه = چرخهل = خا .4


