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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 اگه شاهلل ان باشیم عزیزان شما خدمت در که داد دست ما به فرصتی چنین که هستیم شاکر خدارا العالمین رب الحمدهللا

 .میشود قلمداد اسالمی و سنتی طب دیدگاه از اعتیاد ترک آموزش ی دوره دوره این کند یاری خدا

  

 .است نشده برگزار هایی دوره چنین االن تا که درکشور و هست جدیدی و نو ی دوره یک دوره این گفت میشود تقریبا

 

 .است داشته هم خوبی اثرات و استقبال و ایم نموده برگزار گذشته سالهای در را اعتیاد ترک دوره تاکنون بار چندین ما البته

 

  سنتی طب دیدگاه از اعتیاد ترک

 کشور در ما شود زده حرفهایی وتخصصی  وبنیادی اساسی صورت به ولی شد  گفته های وتدریس حرفها گریخته و جست 

 .نداریم سراغ

 

 وارد وقتی ما و باشد آن در نقصهایی سری یک هست آن در امکان این میشود شروع که تازه و نو کار هر صورت هر در

 داشته موادوجود قبیل ازاین چیزهای وتریاک افیونی مواد کنین نگاه قبلها اگر میشویم مخدر مواد رویکرد

 که مختلفی اعتیادهای نیکی الکترو اعتیاد اینترنتی اعتیاد, داریم را اعتیاد اقسام و انواع نیستیم مواجه اینها با االن ما ولی

 شود گرفتار اعتیاد نوع این به بشر روزی نمیکردندکه زمان اون هم فکرشو االن حتی

 های معقوله و نوین طب تجارب از میکنیم سعی اما  هست  سنتی طب وپایه بیس بیشتراز شاهلل ان میگوییم اینجا که مطالبی

 .کنیم استفاده شده کاربسته به و مفید

 مادر که هم عملی تجارب به توجه با بتوانید که بدهیم قرار خدمتتون در شیوه این به را مطالب میکنیم سعی نهایت در ولی 

 .ما  همکاران چه خودمان چه داشتیم زمینه این

 .بدهید آموزش بمردم شما را اینها که شود روزی استفاده شاهلل ان 

 آموزش و شوید مسلط بگیرید یاد خوب نکنید، تلنبارش دفتر داخل همینجا گرفتید یاد را اینها اینکه هست شما از که انتظاری 

 .مردم مختلف اقشار به بدهید

 

 .کنید درمان فقط را دارند اعتیاد که کسانی و معتاد تا چهار بروید شما که نیست این فکرمان مثال فقط ما 

 .کنید منتقل شاهلل ان هستند مباحث این در که کسانی به و دوستان به را مباحث این خودتان میتوانید
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 می وجود به که مختلفی امامسائل کنیم برگزار هم مجازی فضای در را دوره این میخواهیم ما که هست سال یک قریب شاید

 .میشد ما گیر گریبان مقدار یک آمد،

 وبالتبع خیراندیش استاد مسلک اما مخالفند، مردم همه به اسالمی ایرانی طب مردمی و عمومی آموزش با ها خیلی چون

 .است کشور در اسالمی ایرانی طب مردمی گسترش بحقیر خیراندیش حکیم تاکید حسب حقیر شیوه

 

 اجتماع نه دیدیم ولی باشیم پیگرش بخواهیم شاید و باید که طور آن ما هارا دوره این  که نشد بالطبع شرایط برخی برای

 .دارد اساسی نیاز بحث این به واقعا

 .است سنگینی بحث, بحث خیلی 

 

 را دارد که زیادی مشکالت و اعتیاد ی معقوله این خودتان چیز همه و استخوان و گوشت و پوست با عزیزان شما از خیلی 

 .کردید درک

 ...خانمانسوز.بلدید رو اش بقیه چی؟؟همه بالی یک اعتیاد میکنیم بازی الفاظ با فقط ما وقتها بعضی

 

 متوجه وقت هیچ ولی کردند  عنوان را خانمانسوز کلمه این مختلف های رسانه و تلویزیون در خیلی که هست چیزهایی اینها 

 واینها نمودیم مشاهده  وجامعه خانواده و اطرافیان از نزدیکان از عینه به اینکه تا چه یعنی بودن سوز خانمان این که نشدیم

 . میشود ملموس ما برای ویا شد ملموس ما برای  نکرده خدایی

 

 فردی یا میکشد تریاک فرد این حاال نداریم مشکل آن با خیلی ما که باشه اعتیادش بحث فقط اگر دارد اعتیاد  کسی که این 

 میگوییم ولی بکند میخواهد چی هر بخورد بکشد بزارید اونم بخورد، میخواهد چای تا ده روزی دارد چایی به اعتیاد دیگر

 .میکند مشکل دچار را اجتماع و محیط اطرافیان عوارض این که دارد عوارض

 

 .نیست مهم برایش  چیزها خیلی دیگر مواد این به شد معتاد وقتی فرد

 

 من که کنی جور پول من برای میروی یا میگوید خانمش به بچه روی میریزد نفت میگویند که داشتیم کننده مراجعه خیلی

 .رو فاجعه عمق بگویم گذرا فقط میخواهم من که داشتیم موارد چقدر میزنم آتش را بچه یا دهم انجام را کارم

 

 خود به وادار را خودش همسر فرد جاها از خیلی بزند کاری به دست میخواهد اینکه از ندارد ای واهمه خیلی فرد که میبینید

 چی؟؟ که این میکند فروشی
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 .بیاورد گیر را خودش مصرفی مواد هزینه میخواهد فقط

 

 ومسائل آید می  پیش که اختالالتی آن تکلم حالت آن با ژولیده حالت آن دارد زیادی اجتماعی و روانی عوارض اعتیاد

 ما حاال که دیگر

 میکنیم عرض شما خدمت آرام آرام شاهلل ان 

 

 .طیف این از بگیرند فاصله میکنند وسعی شوند منزجر طیف این از عمدتا افراد میشود باعث که است عوارض این

 .دارند اعتیاد هست هم سال شایدده بشناسید، رو افرادی ممکنه

 چرا گفته کند ترک میکنندگفتیم مصرف تریاک دارند که  ساله پانزده سال ده شدیم متوجه که بیمارستان در آمده پیش مثال

 ندارم؟ که مشکلی کنم؟ ترک

 

 .خدمتیم در ما آمد پیش مشکل وقت هر بکن را زندگیت نداری مشکلی اگر خب

 .کند ترک بخواهد که نشده فاجعه متوجهه هنوز فرد چون

 

 .میکنیم عرض خدمتتان آرام آرام و میرویم جلو شاهللا ان حاال که هست مسائلی جزء اینها پس 

 

 یک یعنی است آن برگشت مساله آن از بزرگتر اما هست بزرگی مشکل یک اعتیاد بحث این در میآید پیش مسائلی سری یه 

 .اعتیاد میشود این برداری دست آن از توانی نمی دیگر میکنی مصرف شما ای ه ماد

 اعتیاد وقتا بعصی میشود استنشاقی اعتیاد وقتا بعضی یا میشود خوردنی اصطالح در اعتیاد,اعتیاد این وقتا حاالبعضی

 .صورت همین به میشود بصری اعتیاد وقتا بعضی اعتیاد میشود، بویایی

 که مخدر مواد از یکی زا مخدراعتیاد مواد  بعضی مثل استنشاقی, کامپیوتری های بازی مثل هیجانی و بصری اعتیاد یک

 . بنزین خود, است بنزین  یاخیر دارید اطالع نمیدانم نیست زیاد دنیا توی

 

 لذت خیلی آن بوی از استنشاقی صورت به; نه ست خوردن بحث فقط اینکه نه هستند معتاد بنزین به که هستند مردم از طیفی

 .دارد هم میرهایی و مرگ آید،البته می خوششان و میبرند

 .دارد هم مسمومیت
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 .هست اینطوری چیزهای و جوانا ماری مثل زا اعتیاد داروها بعضی خوردنی صورت به

 

 مواد میشود اعتیاد گرفتار فرد وقتی, میشود مشاهده وجامعه دراطراف مختلفی ومواد موارد های صورت به اعتیاد

 . کند استفاده آن از است مجبور ای نوبه صورت به و ندارد را ازآن رهایی توان دیگر میکندو مصرف

 

 لذت وقتها بعضی تنوع، وقتها بعضی میکنیم عنوان ما که دیگر مسئله ویک هزار باب به یا میرود تنوع باب به اول شاید

 .هست درد تسکین وقتها بعضی هست روحی و جسمی

 .بکشد دست آن از نمیتواند دیگه افتاد دامش به که وقتی ولی است مختلف موارد

 مرگ گزارشات هم ای رایانه و کامپیوتر اعتیادهای در ما حتی میکنیم اشاره اینهارا ی کامپیوتر اعتیادهای بحث در حاال ما

 . داشتیم میر و

 

 .داشتیم مرگ باال وسنهای سالگی نه هشت سن در هایی بچه خارجی ی کشورها بعضی در

 شده فوت به منجر نتیجه در و مغزی قلبی تنفسی اختالالت بعد است نکرده رها را بازی مرتب روز چهار روز سه

 خارجی کشورها در است وافزایش  نگرانی روبه و میشود زده حرفش  خیلی سالی چند که اعتیادی خیلی االن مخصوصا

 های گلوله مثل ما کشور میگوییم اصطالح در ما میکشد طول مقدار یک ما کشور چون کمتر ما تاکشور شده، دیده بیشتر

 چند مسائل این میشود منفجر مدت یه از بعد نیست خبری میگویند همه مدت یه از بعد زمین میخورد میکند عمل تاخیری

 مختلفی مسائل در ما است شده گرفته پیش کشور در وخیرنده خزشی صورت به که هست مطرح کشور در که هست وقتی

 ببریم پیشترجلو مقدار یک را مسائل تا کنیم شروع پایه از را مسائل سری یه کردیم سعی داریم رو پیش دوره این در حاال که

 .میکنیم مطرح را عوامل و میکنیم مطرح را پیشگیری بعد

 

 میبریم نام خدمتتان هارا آن میشود استفاده کشور در مخصوصا بیشتر و هست بازار در بیشتر که مخدری مواد از چندتا

 . میگوییم اینهارا عوارض از بعضی

 

 با که دشمنی این ندانید تا دارید کار سرو چیزی چه با شما بدانید بگیرید شناخت باید خالصه رابدانیم عوارضشان باید چون

 . هست مختلف موارد. هست کجا و هست چیزی چه دارید کار و سر آن

 

 جلسه4 حداقل کنیم صحبت را پایه شناسی مزاج بخواهیم چون شماهستیم خدمت در را گذرا شناسی مزاج یک شاهللا ان

 . ببندیم را شناسی مزاج ساعت یک عرض در میکنیم سعی ما میکشد طول ساعته دو
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 .اید راگذرانده مزاجشناسی دوره شما همه مطمئنا

 . دارد مزاجی چه کدام هر مخدر مواد میکنیم مرتبط مخدر مواد با را مزاج ما 

 

 درمان میکنیم عنوان را اصلی درمانهای و میگوییم شما به را درمانها بعد شاهللا ان بعد آورد می مزاج سر بالیی چه بدن در

 تغذیه حاال که دیگر کمکی روشهای و کنیم استفاده توانیم می موادمخدر در ما که مختلفی درمانی روشهای, کمکی های

 . میکنیم عنوان خدمتتان شاهللا ان هم آنهارا هست خاص وموارد  اصول سری یک و, هست پرهیزات, هست
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