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 بیان نظریۀ استاد آیت اهلل عالمه سید حسن ضیائی در درمان تعدادی از بیماریهای قلب و عروق:

 بامیری پُر فشاری خون و بامیرهیای قلیب و سکتۀ قلیب:

 علل اصیل و عوامل مؤثّر در این بامیرهیا:

صنعیت و غذاهای آ ماده )فست فودها، سوسیس  یهایـ خوراک 1

]بس یاری از امالح مقّوی و  ها، اکلباسها، مهربگرها، پیزتا و...(

 وآ نزمیهای مفید پائنی می آ ید[  %08ویتامنی ها از بنی مریود که 

)نوشابه  بامیری می آ ورد[ 08نوع است و  08] اسانسهای ش مییایئ

 (…و آ مبیوه های ش مییایئ و  و غری گاز دار ش مییایئ های گازدار

 فشارهای عصیب و اسرتسـ 3، ـ مواّد ش مییایئ و پالستیکی0

 اه نادکُُ  ،کنندهمعّطر  ش مییایئ موادّ  ش مییایئ، ایه شوینده ـ4

 ـ امواج الکرتونیکی و خمابرایت5

مهۀ وسایل بریق که میدان مغناطییس اجیاد میکنند که گاز مّسِی ـ 6

ند و ، بریخ از قطعات اکمپیوتری که داغ میش (Felorin)ِفلُورین

 گازهای مّسی تولید میکنند

 ز تولید میشودلباسهایئ که اب مواّد نسو ـ 0

 ـ مواّد آ رایشی ش مییایئ 0

 ظروف پالستیکی، تفلوین، آ لومینیومی و رسیبـ 9

( و تری LDLـ افزایش چربیهای مرّض خون ]کسرتول )18

اب مرصف خامه، رسشری، میوۀ موز، روغن جامد،  گلیرسید خون[

 …ای و گر س یاه، ته دیگ، کیک خامهکّه پاچه، ج

 زمیمی(مینمیمی و انقباظی ای ماک ـ افزایش فشار خون )انبساطی ای11

 ـ مرصف دخانیات )پیپ، چپق، س یگار، قلیون(10

 ـ اضافه وزن15،   ـ مک حتّریک14،   پُرخوریـ 13

 ـ مرشوابت اللکی16

ـ مرصف مواّد آ فیوین )بنگ، چرس، حشیش، ماری جواان، 10

 …(ترایک و دود آ ن، ُمرفنی، هروئنی و

، ECSTASYس تازیاک ـ مرصف قرصهای روان برگردان )10

 …(دلفنی، آ یب، ِاکس و

ای س یاه، قهوه، بامیری می آ ورد[ )چ 08ـ مرصف اکفئنی زاید ]19

 …( شالکت، اکاکئو، نساکفه و

 (…د، شکر، شریینیجاب غری طبیعی وقندهای ش مییایئ )قنـ 08

 عامل ژنتیکی و وراثیت ـ00، ـ بامیری قند خون )دایبت(01

 و گوشت شاکرـ زاید خوردن گوشت قرمز 03

)روغن جامد، موز، غذاهای پُر چرب،  ـ ترانس چریب ابال04

، رسشری، کّه پاچه، جگر س یاه، رسخ کردین، کیک خامه ای، خامه

 تف دادین، بو دادین، ته دیگ(

 ـ مرصف زاید رازاینه05

ش یدن آ ب و ای بس یار مک ـ زایده روی در نوش یدن آ ب ای ننو 06

 نوش یدن آ ب

 ـ دامئًا خشمگنی و غضبناک بودن.00

صدای انیش از ترافیک، دانسینگ، اکابره ای شب  ـ رس و00

 نشیین مبتذل

 لباسهای تنگ و بدن منا ـ09

ـ جیغ زدن، داد و فراید منودن، زاید حصبت کردن، عادت به 38

 بلند حصبت کردن

  درمان:

 صبح انش تا: عسل طبیعی خملوط اب آ ب ، ای خملوط اب آ جبوش ولرم

عسل طبیعی، انن س بوس دار اب مراّبی سیب، مراّبی ِبه، ی یک قاشق مراّب خورشری اتزۀ گاو مک چرب خملوط اب یک لیوان صبحانه: 

 وسط روز: گالیب رس یده، انگور س یاه، دمکردۀ بومادران، دمکردۀ اکس ین،  مراّبی آ مهل، مراّبی هوجی زرد )زردک(

ن زیتون، ، اکهو )بدون ُسس( و روغبه مهراه انهار: ابدرجنبویه. و انهار: کباب ماهی اب عسل، کباب ران مرغ اب انرجن، دوغ شریین مک چرب

 درخیت رس یدۀ شریین بعد از غذا: سیب،  و سزبی شنبلیهل و سزبی رحیان

   ه: هوجی زرد، اانر شریین، طالیب، توت فرنگی، به مقدار نصف قاشق چاخیوری انرُمشک خملوط اب عسل آ ویشن گردد و میل شود.نرصاع

 سری پخته، پیاز پختهمغرب وشب: گیالس، آ لبالو، آ لوخبارا، کرفس، 

شام: آ ش آ لو اب انن جو س بوس دار به مهراه پرتقال، سوپ جعفری هوجی زرد روغن زیتون اب انن جو س بوس دار به مهراه تورُسخ )دارایب= 

  گریپ فوروت(، زرشک پلو اب روغن زیتون خورایک به مهراه انن جو س بوس دار به مهراه پرتقال

عرق طبیعی بید مشک، عرق طبیعی ابدرجنبویه، آ ب سیب رس یده شریین اتزه، آ ب ِبه رس یده، گالیب برگ اکس ین،  0شب قبل از خواب: 

 رس یده



  0 

ـ ابیس یت غلظت 0 ،ـ روزی یکبار پیاز پخته را، به مّدت نمی ساعت در گودی کَِف پا گذارده شود1 خون: ۀدر بامیران سکته ای به نوع خلت

ـ 3   ساعت دو لیوان )یک لیوان آ ب، یک لیوان آ جبوش ولرم( بنوشد، 6خون نداش ته و خونشان رقیق ابشد ات سکته تکرار نشود ذلا هر 

ـ هر روز یک قاشق غذا خوری 5ـ هر روز یک قاشق غذا خوری زرشک خام، 4مبکد و خبورد،  عدد آ لو خبارا 14 ایل  0هر روز، 

 ـ یک اس تاکن دمکردۀ انُخنَک )اکیل املَِلک(0، عدد عنّاب 14ـ هر روز 0روز یک ساقه ریواس، ـ هر 6متشک، 

دقیقه در گودی کَِف پا گذارده، به مهراه  08: خملوط رسکۀ طبیعی سیب اب َصرِب زرد )آ لوئه ورا( را به مّدت ابال فشار خون دارای در بامیران

 منک، آ ب ماست، آ لوچه، قرقروت یب :در بنی روز و وۀ گریپ فوروت )تورسخ= دارایب( خبورند.انهار و شام سزبی شنبلیهل )ُحلَبه( و می

 مرصف کنند. زغال آ ختۀ یب منک

 اس تفاده از عرقیّات طبیعی سنیّت دو گونه است:

 داروی مفردۀ َعَریق:      

اعصاب قلب و دافع َاخالط  ی)گالب طبیعی( مقوّ ـ گل محمّدی 1

 خوین

 ـ عرق مرزنگوش ابز گننده گرفتگی قلیب و مغزی 0

ـ عرق گش نزی مفید برای قلب و مغز و سیس مت گواریش، مفّرح 3

 و مقّوی مغز و اعصاب و قلب است.

ـ عرق گزنه مقّوی اعصاب و قلب، دفع کنندۀ خلط خوین و 4

 اکهش قند

زی و ای تولید خون سامل متـ عرق طبیعی عنّاب خملوط اب عسل بر 5

 تصفیه کنندۀ خون

ـ عرق کپوره در درمان آ نژین صدری )درد در انحیۀ سینه و 6

 قلب( و اکهش قند

  قلب ِنرِ کنندۀ عروق بس ته حیّت عروق کُِروـ عرق کرفس، ابز 0

 ـ عرق اکهو تصفیه کنندۀ خون0

 ـ عرق برگ چغندر تصفیه کنندۀ خون9

 خون ـ عرق اکس ین تصفیه کنندۀ18

یهای مرّض خون و اکهش دهندۀ ـ عرق شوید پائنی آ ورندۀ چرب 11

 خونفشار 

ـ عرق شنبلیهل پائنی آ ورندۀ چربیهای مرّض خون و اکهش دهندۀ 10

 فشار خون

دۀ ر، اکهش دهنـ عرق شاهرته تصفیه کننده خون، صفرا بَ 13

 غلظت و چسبندگی خون

 یچایق شمکخون و درمان کنندۀ فشار  ۀـ عرق زنیان ابال برند14

و رقیق کنندۀ خون غلیظ در  ـ عرق اببونه، قاعده آ ور در زانن15

 مثانه در زن و مرد

ـ عرق آ ویشن افزایش دهندۀ فشار خون و مقّوی اعصاب و 16

 ِضّدِ تش نّج

 ـ عرق نعنا درمان امراض قلیب و گواریش و هجاز تنفّیس10

جنه )اسپست( تقویت معومی، عامل جلوگریی از و ـ عرق ی10

 ونریزی و ِضّدِ پارکینسون، ِضّدِ رعشه، ضّد تش نّجخ

ـ عرق بومادران اکهندۀ فشار خون، بند آ ورندۀ خونریزی از 19

 بیین، اکهندۀ قند خون، در زانن قاعده آ ور است

 ـ عرق خارشرت، تصفیه کنندۀ خون و کبد08

انعقاد و خلته شدن خون )اثر آ ن از تأ ثری  ـ عرق زجنبیل، ِضدِّ 01

سری و پیاز و قرص ش مییایئ آ سپرین در پدیدۀ ِضّدِ انعقادی خون 

 بیشرت است(، حمّرک قلب، ِضّد کسرتول و ِضّدِ رسطان

ـ عرق برگ گردو، اکهش دهندۀ کسرتول بد و تری گلیرسید 00

م رخون، اکهندۀ قند خون، تنظمی فشار خون، درمان التهاب و و 

 (MSUمفاصل و مکک به درمان نقرس )

 داروی مرکّبۀ عریق:     

 ـ عرق مرکّبۀ ابال برندۀ فشار خون )ِضّدِ فشارخون پائنی(: عرق ابدرجنبویه+ عرق میخک+ عرق آ ویشن1

 ابال(: عرق شنبلیهل+ عرق اکس ین+ عرق شوید+ عرق عنّاب ـ عرق مرکّبۀ پائنی آ ورندۀ فشارخون )ِضّدِ فشارخون0

عرق مرکّبۀ چریب خون )اکهش چریب خون و رفع سفیت و خسیت رگها(: عرق شوید+ عرق شنبلیهل+ عرق زیره+ عرق گش نزی+ عرق ـ 3

 اکس ین+ عرق کرفس+ عرق بید

رت+ ه+ عرق گزنه+ عرق گل خیمی خبّازی+ عرق خار شـ عرق مرکّبۀ خون و کبد )تصفیه خون و تصفیه کبد(: عرق اکس ین+ عرق شاهرت 4

 عرق خارخسک+ عرق بومادران+ عرق کرفس

 0 

 

 1 
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ـ عرق مرکّبۀ قلب )ضّد درد، ضّد سوزش، ِضّدِ گرفتگی، ِضّدِ تپش قلب(: عرق سنبل الّطیب ای عرق گل گاو زابن+ عرق گل هبار 5

 عرق ابدرجنبویه+ عرق بومادرانانرجن+ عرق مرزجنوش+ عرق اببونه+ عرق اس توخدوس+ عرق کپوره+ 

ختالل درچیه ای قلب:  ا 

 : جوش زدن، غّصه خوردن، حبث کردن، دعوا و مرافعه داشنتمواردی که ابید پرهزی شود

لیوان آ ب جوشانده شود ات به اندازه یک لیوان برسد سپس شعهل را خاموش کرده ات خنک  3در سه  )برگ سزب( برگ کم پیچ 5: درمان

 و بنوش ید. شود بعد آ نرا اب یک قاشق پلو خوری عسل آ ویشن ای نعنا خملوط کنید

 تپش قلب ابال:

 فل، ُسس فلفل، غذای هندی(تند و تزی )فلـ 0(، و ترش یجات بندری و لیتّه ترش یجات )آ بلمیو ترش، لمیو عامینـ 1: از پرهزی شود

یک لیوان آ ب سیب اتزه به مهرا یک  :شب بعد از شام ـ0دو قاشق پلو خوری مراّبی ِبه،  ای صبح: ِبه ای یک اس تاکن آ ب ِبهـ 1: درمان

ـ دمکردۀ 0 ،گالیبـ 6ـ مراّبی ِبه، 5ـ مراّبی آ مهل، 4، خملوط اب عسل آ ویشن ـ دمکردۀ گل بومادران3، قاشق پلو خوری عسل آ ویشن ای نعنا

 گل گاو زابن خملوط اب عسل آ ویشن

ضایف بنی بطن راست و چپ قلب( سوراخ بودن قلب چبه  :)سوراخ ا 

سال، خود به خود بس ته  16سال، ای  0ماه، ای یک سال، ای  6ساعت، ای  00ساعت، ای  40ساعت بعد از بدنیا آ مدن، ای  04طی 

 .د معل جّرایح میکنندسالگی بس ته نش 0میشود، اما معموال اگر ات 

 ـ گالیب رس یده3ـ مراّبی آ مهِل، 0ـ مراّبی ِبه، 1مکک به درمان: 

 تنگی درچیۀ میرتال:

 عالمت آ ن تنگی نفس و تپش قلب میباشد. و فعال در پزشکی جدید اب ابلُن درمان میشود.

صبحانه زود خبورند و در صبحانه از شری عسل . 4اکر س نگنی نکنند، . 3اکهش فشار خون ابال، . 0رژمی غذایئ مک منک، . 1: درمان

شب قبل از خواب یک لیوان . 6شام س بک و زود خبورند، . 5آ ویشن، مراّبی ِبه، مراّبی ُگل هبار انرجن، مراّبی آ مهِل اس تفاده شود، 

 آ ب سیب طبیعی اتزه خملوط اب عسل خبورند.

 ضعف پمپاژ قلب:

 شد، این سه اکر را اجنام دهید:اب %08اگر قلیب پمپاژ خونش ضعیف ابشد مثال 

.شب قبل از 4.وسط روز: آ ب سیب خملوط اب عسل )درمان ضعف قلب(، 0.ِبه، آ ِب ِبه، مراّبی به صبح ها خبورد )تقویت قلب(، 1

 لیوان آ ب جبوشانید، ات برسد به یک لیوان، آ ب کم رسد که شد، یک قاشق پلوخوری 3به مهراه  )برگ سزب( برگ کم پیچ 5خواب: 

ختالل درچیه ای قلب  (نزی میشود عسل آ ویشن ای نعنا در آ ن خملوط کند و خبورد )درمان ا 

 حسری و افطاری ای بدون صبحانه و شام نباش ید. ن: هیچگاه بدو توّجه

 کوفۀ انگورش، مغز خام پس تۀ اتزه، ، مراّبی آ مهل، دمکردۀ گل بومادران اب عسلآ ِب ِبه اب عسل، مراّبی ِبه عسل گالیب، تقویت قلب:

   رفع ضعف آ عصاب و ضعف قلب و رفع تش نگی:

 ، مراّبی ِبه رس یدۀ شریین زرد، سیب قرمز معّطر لبناین رس یدۀ شریینرشبت بیدمشک عسل

 ـ خوردن0    ،نعنا ای عسل عسل آ ویشن + بید مشک طبیعی عرق طبیعی + خملوط گالبـ 1 ضعف آ عصاب، ضعف قلب و رماتیسم:

 (خورده شود شریین بعد از غذا )اگر ُارگانیک بود اب پوست آ نسیب رس یدۀ  یک عدد
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  مسهل های قوی دربامیران قلیب:

ـ انگور اب هس تۀ 4 ـ گلربگ گل محمّدی اب عسل طبیعی،3 ،طبیعی عسل بید مشک+عرق طبیعی گل  +طبیعی گالب ـ0، + کرفساکهوـ 1

 ـ خملوط شریۀ انگور اب شریۀ توت0اب روغن طبیعی زیتون خواریک،  بّازیـ گل خیمی خ 6ـ عنّاب اب عسل، 5آ ن جبوید، 

 ِگرفتگی عروق کُِروِنر قلب و انراحیت قلیب:

 مسدود است (رسخ رگ قلب) خونرسان به عضلۀ قلب سه رگ اصیل رشایین مثالً 

، آ مبیوه های ش مییایئ، خیار شور، شوری، آ جیل و ختمه بو منک زاید، نوشابه های گازدارخوردن  رسوب سدمی بر آ ثر. 1: علل این بامیری

رسخ کردین، تف دادین، بو دادین، چریب اب ترانس ابال، خامه، رسشری، ته دیگ، که  خوردن لیرسید خون بر آ ثرگِ  . رسوب ِتری0داده، 

چای، قهوه، شالکت،  خوردن ب اکفئنی بر آ ثر. رسو 3ش مییایئ،  پاچه، موز، انواع ُسسها، جگر س یاه، روغن جامد، کنرسوها، و آ مبیوه های

 دخانیات، مواّد آ فیوین، قرصهای روان برگردان، مرشوابت اللکی. 4، اکاکئو، نساکفه

.وسط روز: یک خوشه 0.صبحانه: یک لیوان شری گاو مک چرب اب یک قاشق مراّب خوری عسل اس توخدوس ای آ ویشن ای نعناع، 1: درمان

طبیعی انگور عسکری،  ۀ.به مهراه انهار و شام یک قاشق پلو خوری آ بغور3انش تا )یعین کشمش انگور س یاه(،  عدد مویز 01انگور س یاه ای 

.اکهو را از ابال چهار قسمت کنید و در هر نوبت اب انهار و شام یک قسمت 6.عرصانه چند عدد بُرِش آ انانس، 5.ظهرها یک عدد گالیب، 4

اب یک ساقه کرفس ای یک اس تاکن آ ب کرفس )اگر سه رگ بس ته هفته اّول و دّوم یک .شب قبل از خو 0را بدون ُسس مرصف کنید، 

. تره 0 ،لیوان آ ب کرفس خام، هفته سوم و چهارم نصف لیوان، هفته پنجم یک اس تاکن کوچک، از هفته ششم به بعد یک ساقه کرفس(

ری، ابزکنندۀ عروق کرونر قلب است، .تَه نشنی رسکۀ س18خبورد،  )ابذروج= حوک( . رحیان کوهی9شام خبورید، نگی به مهراه انهار و فر 

 . میوۀ شقاقل )هوجی وحشی( ابزکنندۀ عروق کروِنر و ضّد آ نژین صدری است.10خبورید،  . در اّول و آ خر غذا، خملوط آ ویشن نعنا11

و  گینه یک قاشق چاخیوری آ ب تره فرنعرصا : اگر نوزادی رگهایش مسدود بوده، صبح و وسط روز یک قاشق چاخیوری آ ب اکهو،نکته

 شب قبل از خواب: یک قاشق چاخیوری آ ب رحیان کوهی ، به او دهید.شب یک قاشق چاخیوری آ ب کرفس

کرفس خام شب ـ 3هو )بدون ُسس( اب انهار و شام، ـ اک0ماش ات یک گندم(، قرص اکفوری )به مقدار یک ـ 1* ابز شدن گرفتگی قلب: 

  ـ رحیان کوهی5، پُواُرو )به زابن فرانسوی( تره فرنگی= وحشی=تره ـ 4قبل از خواب، 

 زرشک خام .0 آ لو، .6 َعنّاب، .5 آ جبوش ولرم، .4 آ ب، .3. فرن خاّص گذاشنت، 0، ابلُن قلب. 1 ُافتادگی رگ قلب:

  انسداد کبدی و قلیب و رماتیسم:

)یعین یک قاشق  . شب: دمکردۀ ختم کرفس3، خوردن سکنجبنی ُعنُصیلعرص: . 0، خملوط سکنجبنی اب آ ب آ انر شریین خبوریدصبح: . 1

. جوشاندۀ غلیظ مرمی ُگیل درمان راشیتیسم و 4بنوش ید،  در یک اس تاکن آ جبوش رخیته و صرب کنید ات َدم بکشد( را چاخیوری ختم کرفس

 رماتیسم است.

 انیش از گرفتگی عروق رشایین قلب )کُِروِنر قلب( ۀسکسک

 قبل از غذا و بعد از غذا ختم کرفس زِ : یک قاشق چاخیوری آ ب پَ سکسکه درمان

 برای ابز شدن عروق اب انهار و شام اکهو بدون ُسس و شب قبل از خواب کرفس.

 فشار خون مینمیُمی قلب )یعین فشار خون در حال انبساط قلب( ابالست:

. 3، میل شود ه. وسط روز آ ب ِبه ای مراّبی بِ 0ل آ ویشن، .ش بها یک لیوان آ ب سیب رس یده اتزه شریین اب عس1 :تقویت قلب شود اب

. عرصانه اانر شریین اب پردۀ انزک روی 4، خوردن یک قاشق مراّبخوری روغن انرگیل و ماساژ مالمی طرف چپ سینه اب روغن انرگیل

 دانه ها خورده شود.


