
 خون و چاقی  بیماری چربیِ

 درمان آن :در  اهلل سید حسن ضیائی تآیعلّامه استاد بیان نظریّة 

 مواردی که ابید پرهزی شود:

سانسهای ش مییایی .1 )قند، شکر، شریینیجات  قندهای ش مییایی .2 ،(و ... )آ مبیوه های ش مییایی، نوشابه های گازدار، بستین های صنعیت ا 

)روغن جامد، موز، غذاهای پُر چرب، کیک خامه ای، خامه،خامه شالکیت ، رسشری، لکّه چربیهای اب ترانس ابال  .3 ،قنادی ها و...(

 .5، (اکفهـ، نسشالکت، قهوه، اکاکئو ،چایاکفئنی زاید ) .4، پاچه، جگر س یاه، رسخ کردین، تف دادین، بو دادین، بو دادین، ته دیگ(

را زیر نظر  ای داروورید ـمیایی خنـ شی  یید داروـ ات میتوان  .8، ... خنوریدد اللک و رشاب ومانن ُمسکرات .7، مااکروین .6 ،ج سفیدـبرن

 .ص متعهّد خبوریدمتخّص 

 موارد ذیل  مرصف شود: 

ای انش تا(: یک عدد سیب درخیِت رس یده خبورید و صبحانه ) .1

وردن اانر و خ ۀارا و روزهای مجعه صبح انش تا میوعدد آ لو خب 7

  .آ ب لمیو ترش اتزه اب آ ب

  .س یاه خبورید ۀشق چاخیوری زیرصبح قبل از اکر یک قا .2

مرمی ُگیل یک اس تاکن  بنی روز جوشانده ای دمکردة گیاه. 3

    .خبورید

فنـدق برای افـراد چاق  لگُ  ۀردـده ای دمکـعرصانه جوشان. 4

    .بس یار خوب است

یل  1ز در بنی رو .5     .خوشه انگور خبورید 2ا 

پودر شوید )ای  قاشق چاخیـوری یکبه مهراه هنـار و شام  .6

    .آ ن( ۀیک مشت اتز

یت متوسط اب پوست ساعت یک عدد کدو خورش  24 در .7

   .آ ن خبورید

طبیعی  ۀآ بغور ، یک قاشق غذا خوریر و شامبه مهراه هنا .8

    .خبورید

    .کف درای بر بدن مبـالید .9

به مّدت دو هفته ات دو ماه، هر روز نصف قاشق  .11

مرصف  سکنجبنی چاخیوری س ندروس اب یک قاشق غذا خوری

    .هجت رفع چایق انفع استکنید، 

 الکود ـخن نمی گرممقدار  روز، هر روز به 41به مّدت  .11

، بنوش ند رسکه یک قاشق غذا خوری اب ()یک نوع گیاه است

 .کندمی دن را خییل الغر بـ

    .رنگیـگر فـگیالس و مرصف کن ۀخوردن میو .12

 .()گیـاه پای شری دس  ال   جلُ گیاه رِ  ۀاندـای جوش ۀدمکرد .13

 ساعت دو لیوان آ ب و آ جبوش ولرم بنوش ید. 6. هر 14

خبورید  اب منک طبیعیبه مهراه غـذا خیار بوته ای بنی روز ای .15

  .شریین خبورید ۀعـدد سیب درخیِت رس ید یکز هر غذا و بعد ا

 خشخاش و مغز ابدام تلخ مبقدار ۀخملوط ختم شنبلیهل و دان .16

ن روز ـج در بیـمک و شکر زرد خوزس تان اب مه بکوبید و به تدری

    .رانه خبوریدـو عص

قل ( الآ  طاری خبوریدـحسری و افرید )ـرشعی بگی ۀروز .17

    .(هفته ای دو مرتبه )دوشنبه ها، پنجشنبه ها

س توی ساعت در سطِح مُ  یکزانه پیاده روی آ رام مبّدت رو. 18

 .در هوای آ زاد داش ته ابش ید

. در آ ّول و آ خر غذا، منک اکمل )= منک درای تصفیه شده( 19

خبورید ای منک س نگ تصفیه شده، خبورید؛ زیرا ضّد چایق، ضّد 

 کک و مک صورت، و ضّد ورم و ... است.

)حامهل  ورید. روزی یک اس تاکن عرق طبیعی زیره خب21

 .نباشد(

قاشق چاخیوری پودر زنیان خملوط در یک لیوان دوغ  یک. 21

 یک اس تاکن عرق طبیعی زنیان خبورید.و ای  شریین میل کنید

)درمان چایق شمکی نزی میشود، به رشطی که حامهل و چبه شریده 

 نباش ید(.

)درمان چایق شمکی نزی  . یک قاشق چاخیوری پودر گش نزی22

 میشود(

 . آ لبالو، چای آ لبالو )درمان چایق شمکی(23

مبقدار یک گرم )نوک قاشق چاخیوری( پودر دارچنی به  .23

 )حامهل نباش ید( مهراه غذا خبورید.

. دارو مرکّبۀ درمان چایق و چریب سوز )خملوط عرقیّاِت الغر 24

کننده(: عرق زنیان + عرق کرفس + عرق زیره + عرق شوید + 

 نباش ید( و چّبه شریده . )حامهلعرق گش نزی

. دو ساعت قبل از غذا ای دو ساعت بعد از غذا، آ ب و 23

 آ جبوش ولرم بنوش ید.

 . ت ه نشنی رسکۀ سری، اکهش دهندۀ لکسرتول است24


