
 /در بعضی موارد تومورهای بدخیم / تجمع مایع إضافی بافتی (PCO) تومور خوش خیم/ أنواع کیست ها حتّی تخمدان پُلی کیستیک

 بیان نظریّۀ استاد آیت اهلل عالّمه سیّد حسن ضیائی در درمان آنها :

 مواردی که ابید پرهزی شود:

)قند، شکر، شریینیجات قندهای ش مییایی .1

    قنادی هاو...(

)آ مبیوه های ش مییایی، اسانسهای ش مییایی.2

 نوشابه های گازدار، بستین های صنعیت

     (و...

)روغن جامد، چربیهای اب ترانس ابال .3

موز، غذاهای پُر چرب، کیک خامه ای، 

خامه، رسشری، لکّه پاچه، جگر س یاه، ته 

 دیگ(

)چای مانده، چای پُر رنگ، اکفئنی زاید .4

   اکاکئو، شالکت، قهوه، نساکفه(

خوراکهای صنعیت و غذاهای آ ماده .5

)فست فودها، سوسیس ها، اکلباسها، 

مهربگرها، پیزتا و...( ]که بس یاری از امالح 

مقّوی و ویتامنی های آ ن از بنی رفته و 

 آ نزمیهای مفید آ ن پائنی آ مده[ 08%

   یکمک حترّ .0مکپوت ها   .7کنرسوها   .6

 حاملگی قرِص ضدّ .18      پرخوری.9

 رسخ کردین ها و تف دادنیها و بودادنیها   .11

 رُسیب تفلوین ودر ظروف پالستیکی، .12

 .خوردنغذا و آ شامیدین آ لومینیومی، 

 موارد ذیل مرصف شود:

 ولرم به مهراه عسل ُاس توخدوسیک قاشق چاخیوری پودِر گل ُاس توخّدوس در نصِف اس تاکن آ جبوش  :صبحها هنگام طلوع آ فتاب .1

 یک لیوان شری اتزۀ گاو )مک چرب( مهراه اب یک قاشق مراّب خوری عسل ُاس توخّدوس. :. صبحانه2

 به مهراه عسل میل منایید. .عرص: یک قاشق چاخیوری پودر گل های ُگلرنگ در نصف اس تاکن آ جبوش ِولَرم3

 .وش ولرم به مهراه عسل ُاس توخودوسیک قاشق چاخیوری پودِر َافتمیون در نصف اس تاکن آ جب :غروب آ فتاب. 4

. ش بها یک بشقاب ُسوِپ ُجو دو رَس )که به آ ن یوالف مه می گویند( س بوس دار + یک قاشق غذا خوری روغن زیتون + یک قاشق 5

 ای رسکۀ انگور عسکری میل شود. غذاخوری رسکۀ طبیعی سیب

  :جلوگریی از پیرشفت سلولهای رسطاین .6

  ِرم به مهراه عسل ُاس توخدوس میل منایید. لَ ش بها قبل از خواب یک قاشق چاخیوری پودِر برِگ دارواش در نصف اس تاکن آ جبوش و

            گوشهاى خرگوش است، خوبست،نوع است و نوعی که برگهاى آ ن بیىض شلك و شبیه به  0دارواش . 1 :ابید دانست)

   ،ُگِل خار مرمی. ب. قولنجان، الف دارواش قویرت: گیاه ازا انگلس تان از گیاه دارواش، قرص ایساکدور را ساخته است، و امّ . 2

 .گیاه ُمخلّصه می ابشد( .ج

  داروی ش مییایئ ویتامنیE  زاویت(E  488 یک عدد در )(ساعت )اب جتویز پزشک مرصف شود 24مییل گرمی. 

 رصف روزانه یک لیوان آ ب زردک )هوجی زرد= زردک( خملوط اب عسل طبیعیم. 

 ظهر 12: آ ب اکس ین ساعت بصبح     6: آ ب خیار بوته ای ساعت الف      موارد ذیل مرصف شود: .7

 شب 12: آ ب کرفس ساعت دعرص                6: آ ب اکهو ساعت ج                                    

 . بعد از هر غذا، یک قاشق چاخیوری س یاهدانه خملوط اب عسل، میل کند.0

. گیاه س یاه کینه )س یاه چورک، ترقو، س نجته، علف سودا، فلیته( ضّد رسطان ختمدان است، که برابری اب آ خرین داروهای ضّد رسطان 9

 )مانند اتکسون( میکند.

 جلسه پرتو درماین به مهراه روزی یک عدد 48 ای کیست را جرایح میکنند  ب. مورتو  : الف.ی جدید درمبحث کیست و تومورنظریه پزشک *

برای کیست داخل  روز جتویز میکنند ج. 5ل فقط مبدت کپسو  3هفته دوابره هر روز روزی  4بعد از  188کپسول ترمیوزال  قرص متودال ای

پتُیو وانم   . کنند جتاری دیگر آ ن ماُرولون جتویز میختمدان قرص ش مییایی کنرتاس پتیودی ای اب انم جتاری ِدزُوس ِ



 بامیری فیربوم رمح: 

 .: غذای مانده، فست فودها، اکفئنی زاید و اسانسهای ش مییایئ خنوریدتوّجه

صبح: یک اس تاکن دمکردۀ گل  6ساعت ـ 2س یاهدانه اب عسل اس توخدوس خبورد.  ، یک قاشق چاخیوریساعت 6هر ـ 1: درمان

بعد از ظهر: یک اس تاکن دمکردۀ  6ساعت ـ 4 .ظهر: خوردن پرتقال شریین اب آ انانس 12ساعت ـ 3 .اس توخدوس اب عسل میل شود

ـ یک اس تاکن 6 .= ِقییس(وردن ُهلو اب مارالد آ ن )برگۀ آ ن: خشب 12ساعت ـ 5 .میل شود اس توخدوس اب عسل (Dodder) آ فتمیون

ـ داروی مرکّبه در درمان فیربوم: گل 7پوست پرتقال( بنوشد،  از جوشاندۀ س یاهدانه اب پوست میوۀ پرتقال )قسمت سفید داخیلِ 

و در  ، مهگی را به نسبت مساوی خملوط کندبومادران+ گل اس توخدوس+ مرمی گیل+ آ ویشن+ اببونه+ خمتی خبّازی+ رازاینه+ َافنانرِس 

 خبورد.ساعت یک لیوان  0آ جبوش جبوشانید و هر 

 :اجیاد قاعدگی

آ ویشن، برگ س نا،  ،زیرۀ س یاه ،)انیسون( ُگلپَر، س یاهدانه، ابِقاّل، زنیان، زیرۀ شریین اکهو )بدون ُسس(،. مرصف دارچنی، زعفران، 1

. دمکردۀ ریشۀ کرََب )کََور( و خُتم کرََب )ختم کََور( برای زاید شدن خون قاعدگی و ازداید ادرار، و درمان قطع قاعدگی در زانن 2 ،اکس ین

 آ ّولیّه و اثنویّهجوان یعین درمان آ ِمنورۀ 

 :و درمان لّکه بیین تنظمی قاعدگی

)یعین یک قاشق چاخیوری رازاینه در یک اس تاکن آ جبوش َدم شود(، و پس از  روزی سه اس تاکن چای رازاینهبه مّدت دو هفته، . 1

. 5نه اب عسل آ ویشن، .دمکردۀ گل اببو 4، .جوشاندۀ برگ اانر3. آ لوچه، 2، گذشت دو هفته، فقط روزی یک اس تاکن چای رازاینه

. میوۀ متشک و مراّبی 0، .جوشاندۀ ریشه های اانر7ای رّب طبیعی اانر،  . مرصف اانر شریین6، دمکردۀ گل بومادران اب عسل آ ویشن

ای شب قبل از  مزنل . ژانس یان )کوشاد= جنتیاان(: هر روز صبح قبل از اکر18، جوشاندۀ برگ زرشکیک اس تاکن . 9، متشک

 خواب، یک عدد قرص گیاهی جنتیاان

 :بامیری قاعدگی دردانک )دیسِمُنوِره(

 : مک خوین و اضطراب خود را درمان کنید. هندوانه، خیار، پوست حبوابت و ترش یجات در دوران قاعدگی خنورید.توّجه

 مرصف کند:از دو روز مانده به قاعدگی ات روز سوم قاعدگی هر روز از موارد زیر : درمان

 صبح: یک عدد قرص ش مییایئ هیوسنی، ظهر: یک اس تاکن دمکردۀ گل گلرنگ اب عسل، شب: یک اس تاکن دمکردۀ گل خار مرمی اب عسل.

 خونریزی شدید قاعدگی )بامیری ِمنُوراژی( و اس تحاضۀ کثریه:

 : از خوردن چزیهایئ که قاعده آ ور است پرهزی کنید.توّجه

 العدس خبورید )در رواایت ش یعه آ مده( و مهچننی یک قاشق چاخیوری شکوفۀ ُگلهاِی انگور خبورید.صبح انش تا: سویق  درمان:

 به مهراه مراّبی ِبه و مراّبی آ مِِل میل کنید. َگَون صبحانه: یک لیوان جوشاندۀ شری اتزۀ گاو خملوط اب عسل

در روغن زیتون میل کنید. و   وسط روز: دو ُمشت سیب زمیین ورقه شدۀ برش تۀ
1

3
میل  اس توخدوس قاشق چاخیوری فوفَل اب عسل 

د و میل کنی اس توخدوس عرصانه: یک اس تاکن دمکرده ای جوشاندۀ گل بومادران خملوط اب عسلد و مهچننی خملوط سه شریه خبورید، کنی

 میل کنید. َگَونَزک( خملوط اب عسل شب: یک اس تاکن جوشاندۀ گل و برگ راَزک )رَ مهچننی خملوط سه شریه خبورید، 



 بامیری چسبندگی لولۀ رمح و ترّّشات زاید واِژن )َمهِبل(:

 خنورید، مک حتّرک نباش ید، خمترصی نرمش و ورزش ای حّداقّل پیاده روی نمی ساعته داش ته ابش یدرا : غذاهای مانده، فست فودها توّجه

 متشک به مهراه انن س بوس دار میل کنید، و میوۀ متشک در بنی روز خبورید. صبحانه: یک لیوان شری عسل خورده و مراّبی: درمان

 دقیقه در ِلعاِب ِاسَفرِزه )اسپرزه( بنش ینید،   وسط روز: دمکردۀ گل بومادران اب عسل اس توخدوس خبورید. 28صبحها: 

 دقیقه بنش ینید. 28گل اببونه  خورده و در جوشاندۀ اس توخدوس عرصانه: یک اس تاکن دمکردۀ گل اببونه اب عسل

 ساعت سه خوشه(. 24ساعت یک خوشۀ انگور رس یده خبورید )یعین: در  0هر 

 به نسبت مساوی َانزروت را خملوط اب مغز گردو منوده، و هر شب یک قاشق مراّب خوری از این خملوِط پودر شده خبورید

 درمان ترّّشات اضایف همبیل و واژین و رمحی:

 لیوان شری عسل خورده و مراّبی متشک به مهراه انن س بوس دار میل کنید، و میوۀ متشک در بنی روز خبورید. صبحانه: یکـ 1

 ه در جوشاندۀ گل اببونه بنش ینید.دقیق 28ـ دمکردۀ گل اببونه اب عسل اس توخدوس خورده و 2

دقیقه  28ـ یک روز در میان، در حملول آ ب رسکه به مّدت 4خملوط اب عسل ُاس توخدوس خبورید،  نـ دمکردۀ گل بومادرا3

دمکردۀ گل اانر اب عسل ُاس توخدوس خورده و در ـ 6 دقیقه بنش ینید، 28ـ یک روز در میان، در لعاب اسفرزه به مّدت 5بنش ینید، 

 دقیقه بنش ینید. 28جوشاندۀ پوست میوۀ اانر 

 و چّبه شریده نیستند: درمان ترّّش شری از پس تان دخرتان و زانین که حامِل

ـ ضامد برگ اتزه ای خشک شدۀ گردو بر 3ـ خوردن جوشاندۀ برگ گردو، 2ـ خوردن یک قاشق چاخیوری زنیان به مهراه عسل، 1

 روی دگمۀ پس تان و اطرافش

 درمان ُگر گرفتگی )در زمان ایئسگی(:

 یاهی ویتاگنوس.قرص گ یک عدد . شب قبل از خواب: یک اس تاکن دمکردۀ گیاه پنج انگش یت ای 1

 . بنی روز و عرصانه: مرصف اکهو اب سکنجبنی، ای به مهراه انهار و شام اکهو بدون ُسس.2

 : خملوط سه شریه، شری خرما، شری عسل، مراّبی گل هبارانرجن، مراّبی ِبه عسلدرمان مک خوین و اضطراب


