
  بیماری فشار خون

 بیان نظریّة استاد علّامه آیت اهلل سید حسن ضیائی در درمان آن :

 مواردی که ابید پرهزی شود:

فست  گاو، . گوشت1

 ،اکلباسفودها،سوسیس،

    مهربگر 

 . ختم مرغ   2

 . کوکو   3

 . خیار شور   4

 . شوری ها   5

 4زاید )بیش از  منک .6

 ساعت(    24گرم در 

 . چای و قهوه   7

 ش مییایی    . قند و شکر8

 الکت اکاکئو و نساکفه   ش.9

 . هوجی فرنگی   11

. خوردن غذاهای 11

 أ دویه دار   

و  .خوردن ُمسکرات12

 أ للک   

 خوردن گوشت شاکر    .13

 . خوردن ماهی کوسه   14

ن زاید ابا و نرداب پّل  .15

 و پاینی نروید   

 . مغ و اندوه   16

 . عصبانیت   17

 . جوش زدن   18

 ...   حبث کردن و نزاع و. 19

 فندق    ۀ. میو21

 . ابدجنان   21

 . اسفناج   22

 . پوست حبوابت   23

 . نوشابه های گازدار   24

 . دوغ گاز دار   25

 ی   گوجه فرنگ .26

از مایعات ش مییایی و  .27

أ مبیوه های ش مییایی و 

رشبتهای ش مییایی اجتناب 

 .کنید

 

 سدمی، فشار خون را ابا میربد و پتاس می، فشار خون را پائنی می أ ورد. توّجه:

ذلا ابید نگاه به سّن بامیر و نوع مزاج  ،، ابیس یت اقدام به اکهش فشار خون منودعد از پرهزی حصیح ای مهزمان اب أ نب تذکر:

، ازم ارد ذیل را معل فرمایید اکیف استچندین مورد از مو د و سپس به موارد ذیل معل منود )و مقدار فشار خون کر 

 (ام موارد اکهش فشار خون معل کنیدنیست به مت

 درمان فشار خون ابا:

برگ  5 ۀدمکرد :. صبح انش تا1

 اب شکر رسخ مازندران زیتون

 .بنوش ید

خملوط زرشک و  :وسط روز .2

در أ جبوش خیسانده و سپس  عنّاب

یار بوته ای سه عدد خ ، خبورید

 شاه توت و توت فرنگی ، خبورید

، پیاز ،سری :. به مهراه انهار3

و میوۀ گریپ   ، اکهوموسری

 .خبوریدفوروت 

قره قاط س یاه سه عدد  :نهعرصا .4

 ۀدمکرد، اب عسل أ ن ۀدمکردای 

 اب عسل. بومادران

َسداب برای اکهش  :اول مغرب .5

فشار خون و برای تقویت مویرگها 

 و اکهش قابلیّت نفوذ مویرگها

، شنبلیل کرفس، :به مهراه شام .6

 تَرخون ،کنگر خورایک

ختم خیار+ ختم اکس ین+  :ش بها .7

طور به  ،ختم خرفه+ ختم گش نزی

 .و خبورید مساوی خملوط منوده

أ ب  :شب قبل از خواب .8

 زرد أ ب خنود ،ماست

بعد از هر غذا یک عدد سیب  .9

 درخیت رس یده ای یک عدد اانر شریین



 أ ب و أ جبوش  ولرم .11

 حفظ تعادل رواین .11

علف هرز ) تلخه دانه گنده .12

 متر هندی )مترب گجری = ،(مزارع

مخمّر ماء الّشعری اسالمی ) (،متر مّکه

زیرفون در درمان فشار  ،(أ جبو

سرتیس مفید است   .خون ا 

)به دد ـع یکََسّ نیش زنبور  .13

ه ـور نداشتـرشطی که أ لرژی به ََسّ زنب

یالک أ انف   وک  ابش ید یعین به شُ 

 (دـنروی

برگ  ۀبه مقدار مک دمکرد .14

 دارواش

 گیاه رسخ ولیک ۀدمکرد .15

تره حشی )وَ  ۀزراعی و تر ۀر  تَ . 16

 فرنگی(

ر تزیک = رشاد = تشاهی ) .17

 (جرجری

شریین  مه برای  ۀانگور رس ید .18

هش فشار خون و مه برای اکهش اک

 .خون بس یار مفید است ۀاور

 ک خون را قلیایی میکندـمتش .19

بوده و  K و   Cویتامنی دارای  و

ون و ـخ ۀوربرای درمان اُ 

 .تـونت مفید اسـون و عفـارخـفش

ریشه و برگ توت  ۀجوشاند .21

 فرنگی

    ، لمیوشریین أ بلمیو تُرش اتزه .21

     یب گال ۀمیو .22

 ساقه و برگ جعفری بصورت .23

    أ ن  ۀخام ای جوشاند

گرم +  11رسخ ولیک  ل  گُ   .24

 5گرم + سری  5ُگل اس توخّدوس 

 .ه و خبوریدخملوط کردگرم 

 ۀلوط اب رسکصرب زرد خم. 25

 طبیعی به کف پا زده )به رشط

 اینکه أ لرژی پوس یت نداش ته ابشد(

عناب  ۀعناب اتزه ای جوشاند. 26

 خشک

د اب خوردن سریایب گوسفن .27

 ماست شریین مک چرب

 ترشک.28

چای قرمز  ۀدم کرده ای جوشاند .29

 )چای رسخ(

 گوجه سزب .31

 أ لوچه .31

 متر هندی یب منک. 32

 روت یب منکقَ قَر  .33

 لواشک .34

پیاده روی أ رام در کوهپامییی ای . 35

دقیقه  21سطح مس توی به مدت 

ای ش نای أ رام در معق مک اس تخر به 

دقیقه )ای دوچرخه  21مدت 

 21مدت سواری برای أ قااین به 

 .دقیقه(

 . رشبت زعفران عسل36

 . پونه، نعنا، رحیان به مهراه غذا37

 . جوشاندۀ گل گاو زابن 38

ابر ماهی که بعد از  2.هفته ای 39

 أ ن عسل خبورید.

 . خوردن روغن زیتون اب غذا41

مرصف لیوان  3ایل  2. روزی 41

اب  جوش یدۀ مک چرب شری اتزۀ گاو

 عسل أ ویشن

 


