
 :ی مغز و اعصاب و روانهامه سیّد حسن ضیائی در درمان تعدادی از بیماریبیان نظریّۀ استاد آیت اهلل علّا

 پرهزی شود:در متامی بامیرهیای ذکر شده، مواردی که ابید 

. انواع تندی ها : فلفل، سس فلفل، سس أ نبه، غذاهای 1

 و ... هندی، هر نوع ادویۀ تند

انواع تریش ها : أ لوچه، گوجه سزب، لواشک قرقروت، لمیو . 2

 و ... اماین أ بلمیو ترش تریش های بندری و لیته

 ...ای گازدار، أ مبیوه های ش مییایی و. اسانسهای ش مییایی: نوشابه ه3

 ندها. غذاهای م4

خوراکهای صنعیت و غذاهای أ ماده )فست فودها، سوسیس . 5

ا و...( ]که بس یاری از امالح مقّوی و ها، اکلباسها، مهربگرها، پیت 

 أ نزمیهای مفید أ ن پائنی أ مده[ %08ویتامنی های أ ن از بنی رفته و 

 . پوست حبوابت6

 :اضطراب )ِدلهُره( / اسرتس )نگراین مس متر(/)درد نمیۀ رس ای ...( میگرن ضعف أ عصاب/

 .خبوانیدو مناز صبح أ غاز کرده  «ِبْسِم هللِا الّرمحِن الّرحمی»اب را روز  .1

 .عسل أ ویشنگل راعی )منع مرصف در حاملگی و شریدهی( خملوط اب  ۀصبح انش تا یک اس تاکن دمکرد. 2

 .گاو مک چرب خملوط اب عسل أ ویشن صبحانه شری اتزۀ .3

و أ نغوزه )مصغ کاُم( در رسکۀ طبیعی حّل کرده بنوش ید برای اعصاب بس یار  .ر س یاه، اانر شریین میل فرمایید، انگو وسط روز گالیب .4

 مفید است.

 .بنوش یداب عسل أ ویشن  )منع مرصف در حاملگی و شریدهی(، سپس چای کوهی. مناز ظهر و عرص خبوانید5

 .خبورید، چند برگ اکهو و یک عدد پرتقال هار یک قاشق غذا خوری روغن زیتونبه مهراه ان .6

ای خملوط یک اس تاکن عرق طبیعی بید مشک+ یک قاشق  .منایید، اانر شریین میل انس، خملوط زجنبیل اب عسل أ ویشنرصانه أ انع .7

 چاخیوری ختم رحیان+ یک قاشق مراّبخوری عسل أ ویشن، بنوش ید.

 .کنیدگل هبار انرجن اب عسل أ ویشن میل  ۀمناز مغرب و عشاء خبوانید سپس دمکرد .0

 شد(ن)سزبی ترخون أ ن بیشرت ابسزبی خورد +مغز گردو چرب+ پنری مک مککی خبورید مانند انن س بوس دار+ میتوانید غذایبعد از مناز .9

ند برگ اکهو ( + چ . شام، سوپ رقیق شده )یک بشقاب( + أ بغوره )یک قاشق غذا خوری( + روغن زیتون )یک قاشق غذاخوری18

 .و یک عدد لمیو شریین

 .شریین خملوط اب عسل أ ویشن ۀاتز ۀرس ید شب قبل از خواب یک لیوان أ ب سیِب طبیعیِ  .11

 )رس درد های خوشه ای(: درمان رسدرد لِِکسرِت 

ـ مغرب: دمکردۀ گل 3ـ ظهر: دمکردۀ گل هبار انرجن اب عسل أ ویشن، 2ـ صبح: یک اس تاکن دمکردۀ گل راعی اب عسل أ ویشن، 1

ـ مالیدن روغن مرزجنوش 6ـ سعوط )یعین اس تنشاق( روغن ُسنُبِل رومی، 5دن مغز خام فندق اتزه، ـ خور4بیدمشک اب عسل أ ویشن، 

 ـ اس تنشاق روغن نیلوفر أ یب به داخل بیین و مالیدن روغن نیلوفر أ یب به کِف پا7به شقیقه ها، 

 خویئأ فرسده ج. أ فرسدگی درون زا )مالیخولیا( / ب. افرسدگی عادی ) رسماخوردگی رواین (/ أ . 

بنوش ید،  خملوط اب عسل أ ویشن )منع مرصف در حاملگی و شریدهی( انش تا یک اس تاکن دمکردۀ گل راعی خوانده و صبح صبح. مناز أ  

 اب عسل أ ویشن بنوش ید.خملوط  )منع مرصف در حاملگی و شریدهی( چای کوهییک اس تاکن دمکردۀ مناز ظهر و عرص خبوانید، سپس 

= ابداین سزب = رازاینۀ رومی = زیرۀ شریین = زنیان = َحبُّ احلُلَوه = ابداین هندی(، دانۀ أ نرا نرم بکوبید و اب )= ابدایِن ُختایی انیسون ب.

 ُگلقند خملوط منوده و خبورید، ضعف قوای ِدماغی را برطرف میسازد و برای درمان مالیخولیا مؤثّر است.

 راّبی ِبه، گالیب، انگور س یاه.ج. سیب قرمز معّطر لبناین، سیب گالب خراسان، سیب زرد، م



ختالل هرایس/ ضّد  هیسرتی ( ضدّ  وحشت ) ضدّ     اکبوس )خواب وحشتناک( / )ضّد پانیک (ا 

ساعت بعد به مقدار یک خنود أ نغوزه قورت دهید، درمان ترسو بودن و وحشت  12سپس  د،دهی قورت ندپَ سِ  ۀدان عدد چهارده.1

)منع  متام گیاه بومادران ۀدمکرد.3اب عسل أ ویشن، )منع مرصف در حاملگی و شریدهی(  ُگل ساعیت ۀدمکردیک اس تاکن .2میکند، 

 خبوانید.وضو گرفته و تسبیحات حرضت زهراء صلوات هللا و سالمه علهیا قبل از خواب .4، مرصف در حاملگی و شریدهی(

 خواب أ ور طبیعی

گر و خواب أ ور  . عطر ُاس توخدوس، أ رامش3، گل ساعیت اب عسل . دمکردۀ2، . دوغ شریین، ماست شریین، به مهراه نعنا و أ ویشن1

.ُگل 5ار عایل است و درمان خس تگی میکند، . جوشاندۀ ُاس توخدوس و شکوفۀ گل هبار انرجن و سنبل الّطیب، خواب أ ور بس ی4است، 

مان کوداکن مک خواب ای دارای .مّحام کردن کودک در جوشاندۀ برگ گیاه َحساس در در 6بنفشه، ضّد رصع أ طفال و خواب أ ور است، 

 .کدو رفع بیخوایب و رفع رسدرد و رفع خس تگی اعصاب میکند.0.اکهو خواب أ ور و أ رام خبش است، 7خواب س بک مفید است، 

 ضّد تَش نّج ) ضّد رَصع (   / مفّرح و شادی أ ور / أ رامش بخش / مقّوی قلب / مقّوی اعصاب

 + دو لیوان أ ب.    + یک قاشق پلوخوری عسل أ ویشن ر حاملگی( )منع مرصف د زعفرانیک گرم . در بنی روز: 1

 مهچننی دمکردۀ نمی گرم برگ َحساس در یک اس تاکن أ جبوش شادی أ ور است. فرح أ ور است. ،. ِبه لمیو + ِزیرفُون، اب مه دم شود2

                          أ ویشن.یک قاشق پلوخوری عسل عرق بید مشک + یک اس تاکن گالب طبیعی + یک اس تاکن . عرصانه: 3

در دانه های خود دارای أ ثرات ضد تش نجی بوده و میتواند موجب تأ خری « تمیوکیتون». گیاه س یاهدانه به دلیل داشنت ماده ای موسوم به 4

 یل شود.و شام یک قاشق چاخیوری س یاهدانه م  در زمان رشوع تش نج و اکهش مدت تش نج شود، ذلا گویمی بعد از انهار

 + عسل أ ویشن. عرق بید مشکیک اس تاکن عرق هبارانرجن + یک اس تاکن . در بنی مغرب و شام: 5

 و ضّد وسواس است. مکپوت اجنری ای مراّبی اجنری ضّد رصع، ضّد جنون 7وسواس، . شکوفۀ پنبه: نشاط أ ور، ضد مالیخولیا و 6

کاُم( را در کپسول خایل رخیته و خبورید، ِضّدِ تش نّج و ِضّدِ ُامُّ . هر روز نصف قاشق چاخیوری پودر أ نغوزه )=مصغ اجندان = مصغ 0

بیان )= رصع کوداکن( است.  الّصِ

. قُسطِ شریین )= قُسِط عریب= خولنجان مرصی( را خوب جبوید ات اب أ ب دهان اکماًل خملوط شود سپس أ نرا در أ ورده و به رَس ای بََدن 9

 .  روزی یک اس تاکن جوشاندۀ برگ ابرهنگ )ضّد رصع( 18 نید )بس یار انفع است(.ِطفیل که ُمبتَال به تش نّج است، ضامد ک 

اگر در بامیر تش نجی و رصعی تب و عفونت اجیاد شده و ای تکرار شود تش نج شدیدتر از دفعۀ قبل خواهد بود ذلا هر روز صبح توجه: 

 ت شود.انش تا عسل رقیق شده و هر شب أ ب سیب عسل خورده ات پیشگریی از تب و عفون

 ضّد سس یت اعضا / ضّد رعشه / ضّد لقوه / ضّد رصع / ضّد اکبوس / ضّد رسگیجه / ضّد مالیخولیا

 افس نطنی کبری )مروه = کشواتی رومی = َخرَتق( را اب أ فتمیون و ُاس توخدوس َدم کنید و دمکردۀ أ نرا بنوش ید.

 ه دیگران و أ زار رساین به دیگران، نظری سادیسم(ضّد رصع / ضّد غشی / ضّد جنون / ضّد تََوّحش )ضّد مانیا = محهل ب

 وشانید، هنگامیکه ولرم شد اب عسل أ ویشن خملوط کرده، میل منائید.قاشق چاخیوری دانه های ابلنگو در یک لیوان أ جبوش جب 2هر روز 

 .و میل شودهر روز نصف قاشق چاخیوری انرمشک خملوط اب عسل گردد : ضّد وسواس، ضّد مالیخولیا، ضّد دیوانگی* 

 است. ضّد هیسرتی و ضّد رصع* متام گیاه ُگلپَر 

مسّکن اعصاب، خواب أ ور و أ رام خبش است و حیّت تشویش و نگراین )اسرتس( و دلهره : اکهو هبرتین دارو برای بامیران عصیب* 

 )اضطراب( را از بنی میربد. اکهو اثر ضّد تش نّج دارد و در درمان مالیخولیا مفید است.



 نجی بیجا، جنون عاریض، خشونت بیجا، عصبانیّت یب مورد:نکته س  

.أ ّول مغرب یک قاشق 3.وسط روز و عرصانه چای کوهی، 2.ُگل راعی )ُهوفاریقون( صبحها یک قاشق چای خوری پودر أ ن اب عسل، 1

.انهار: 5أ ویشن شریازی،  .صبحانه: یک شری اتزهی گاو + یک قاشق پلو خوری عسل4مراّبخوری گل هبار انرجن اب عسل أ ویشن نعنا، 

.بعد از شام: 7برگ اکس ین،  7.شام: سوپ + أ بغوره + روغن زیتون، اب انن خبورید و 6برگ اکس ین،  7خاوایر، میگو، اب انن خبورید و 

.شب قبل از خواب: یک قاشق مراّبخوری س یاهدانه اب عسل جبوید و 0یک لیوان أ ب سیب اتزه طبیعی اب یک قاشق پلوخوری عسل، 

 .شقیقه ها و َمالجِ خود را اب روغن س یاهدانه ماساژ دهید9خبورید، 

 برای تولید سلّولهای مغزی:

روایل طبیعی )غذای ملکۀ زنبور عسل(+ گردۀ ُگل که توّسط زنبور عسل مجع شده+ عسل أ ویشن ـ هر روز صبح از خملوط ِژِلۀ 1

ـ شب ها یک قاشق مراّبخوری از زجنفیل پروده شده در عسل خبورید )یعین خملوط یک قاشق غذا خوری پودر زجنفیل در 2خبورید، 

 یک کیلو عسل(

 ابلنگ، عرصانه: د(وین ژنتیکی فاویسم نداش ته ابشبامیری مک خ : مرصف کنندهتوّجه) ندمیک : ابقاّل معلکرد مغز را زاید ازداید معلکرد مغز

 و بعد از أ ن انن خشک تنوری مرصف شود.

 اس تحاکم عقل و بقای أ ن )یَُشدُّ الَعقل(:

لق(، 1 ُّبان(،  ـ جویدن کُنُدر خورایک مرغوب3ـ رسکۀ طبیع انگور عسکری در ابتدای غذا )اخلَّل(، 2ـ برگ چغندر )الّسِ ـ ختم 4)الل

َبُة(، 5شنبلیهل، شنبلیهل )احلُلَبُة(،  ـ زجنفیل 6ـ بوی خوش طبیعی غری ََسّی از عطراّیت طبیعی ای گیاهان خوش بوی غری ََسّی )الّرحُی الّطیِّ

 پرورده شده در عسل طبیعی

 أ لرزامیر=زوال عقل پیش رونده:

هلیجات در عسل پ  رورانده شود امام رضا  علیه السالم میفرمایند: ا 

گرم هلیهل اکبیل را أ س یاب کرده و در عسل اس توخّدوس ای عسل نعناع ای عسل  18گرم هلیهل زرد +  18گرم هلیلهیی س یاه +  18یعین 

 هفته دور از نور میگزارمی سپس مرصف منوده 2أ ویشن مرییزمی و این خملوط را به مّدت 

 ضعف حافظه، ضعف أ عصاب:

س یاه + هلیهل زرد + هلیهل اکبیل )فرمودهی امام رضا علیه السالم در رسالهیی ذهبیّة( روزی یک قاشق  . عسل أ ویشن نعنا + هلیهل1

. س نای مکی + سعد هندی + فلفل سفید ) فلفل س یاهی که پوستش کنده شده ابشد.( +رس ُگل زعفران + کندر سفید 2مراّبخوری، 

روزی یک  14ات  7گرم( در نمی کیلو عسل خملوط کنید، بنی  5ر کدام مرغوب خورایک این ها را پودر کرده به نسبت مساوی )از ه

 قاشق چاخیوری خبورید.

 برای حافظه ش بها گردو اب پنری ای سزبی خورده شود

 فرامویش )نس یان(، ِدمانس:

هلیجات در عسل پرورانده شود ـ 1  امام رضا  علیه السالم میفرمایند: ا 

گرم هلیهل اکبیل را أ س یاب کرده و در عسل اس توخّدوس ای عسل نعناع ای عسل  18هل زرد + گرم هلی 18گرم هلیلهیی س یاه +  18یعین 

 هفته دور از نور میگزارمی سپس مرصف منوده، 2أ ویشن مرییزمی و این خملوط را به مّدت 



س نای مکی + سعد هندی + فلفل سفید ) فلفل س یاهی که پوستش کنده شده ابشد.( + رس ُگل زعفران )دخرت پیچ( + کندر سفید  ـ2

کَر( این ها را پودر کرده به نسبت مساوی )از هر کدام  ُّباُن اذلَّ  14ات  7گرم( در نمی کیلو عسل خملوط کنید، بنی  5مرغوب خورایک )الل

 ی خبورید.روزی یک قاشق چاخیور

 ـ استشامم روغن ُرزماری، سبب ایدأ وری خاطرات گذش ته میشود.3

 لکنت زابن:

ـ پودر قولنجان را خورده و یک تّکه از أ نرا دامئا در 2یک قاشق مراّبخوری رب اانر شریین،  روزی یک اس تاکن أ ب أ انر شریین ایـ 1

 دهان نگه دارید.

کزی و ترس یدن ابشد در صوریت که سلّولهای بنیادی أ ن قسمت از بنی نرفته ابشد اگر لکنت زابن بر اثر رضبه به قسمت أ عصاب مر 

 أ فتمیون مرصف شود ۀروزی یک اس تاکن جوشاندعالوه بر مرصف موارد ابال ، هر روز به مّدت یک هفته 

 تیک عصیب:

 های معیق در هوای أ زاد کش یدن، پیشگریی از تیک های عصیب منوده و مکک به درمان نزی میکند. سنف

 

 


