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 ندارم قبول را سنتی طب ی نظریه اصال دیابت تعریف در  . 

 را گرم دیابت یعنی دیابت نوع آن زیست کنونی شرائط ولی باشند گفته اشتباه حکماء اینکه نه

 .  آورد نمی پدید

 آنها از یکی حتی باشیم داشته دیابت تا 02 مریض صدتا از اگر.  هستیم درمانی پر ما حالیکه در

 .  نیست گرم دیابت

 

 به باشیم نکرده تحلیل اگر ولی کنیم می درمان ایم گرفته سنتی طب از که ایدئولوژی ی پایه با

 .  افتیم می اشتباه

 

 در را تئوری و ببنیم هم را واقعیت باید کنیم پیاده را ایم خوانده که متنی عین نباید 

 .   نه یا هست درست آیا ببینیم و کنیم پیاده جامعه

 

o ده مدت طول در برویم پیش روش این با اگر.  ندارد رشدی هیچ عالمتی ی نظریه تغییر 

  برویم پیش توانیم می صدسال ی اندازه به سال

 

 است همین مصادیقش از یکی.  شود اصالح باید انسانی علوم اینکه

 

 مختلف است ممکن حرفش ولی گیرد می نتیجه ها زیرساخت ی مجموعه از اجتهاد 

 .   شود
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 هست اصطالحی خشکی آن پس.  نیست خشک پس ، است پودر سودا آیا 

 

 .  نه ؟ است پودر آیا اما ، خشک گوییم می هم صفراء 

 

 مرغ تخم ی زرده شود می نهایتش شود می انسداد موجب که صفراها ترین خشک

 

 نکنید قاطی واقعی خشکی با را اصطالحی خشکی 

 

 .   شوند جمع هم کنار در بلغم و صفراء شود می پس.  است بلغم مقابل در سودا خشکی این 

   

 :هدایه کتاب متن�

 از کى بیمارى هر و بوذ بذ بغایت این و بوذ آمذه اخالط سوختن از کى بود آن سودا از نوع دیگر مو

 ...و بوذ ۶کشنده آیذ وى

   

 :استاد شرح 

 روی که ای سرکه مثل بیافتد زمین در اگر ، شود نمی خوب ، آورد پدید ای معده بیماری اگر

 همین ، معده اسید گوید می اینکه.  است اسید سودا این واقعی اسم.  است اسید ، بریزی زمین

 . است



November 20, 
2017 

 کانال مرجع تخصصی اموزشی طب ایرانی اسالمی                                                     موسسه پرتو سبز هستی   

 
 

 هست سودا بدترین سودا نوع این   . 

 

 .  دارد زیاد فشردگی چون است شفاف

 

 یا گرمی یعنی اخالط سوختن از سودا این.  هست اش ریزی و فشردگی بخاطر شیشه شفافیت

 .  شود می سوختن موجب حد از بیش سردی

 

 . دهیم نمی خشک و گرم ، کنیم گرم خواهیم می که آنهایی حتی ها نسخه در اینکه علت✅

 درمان زیره سرعت با.  است گرم چند هر.  سوزاند می چون بدهم زیره کسی به که آید نمی یادم

 درمان زیره با روز 41 با شود می درمان نعنا و بارهنگ دوماه با که گوارشی اختالل یک و کند می

 دهد می عوارض ولی شود می

 

 ساله 22 که اندازد می پوست در چروک دهدو می خشکی چنان باشد ساله 02 زن اگر 

 کرده را کار این شود الغر سریع اینکه بخاطر زنی.  افتد می چهره در شدید خط.  شود می

 . شود پیر که بود شده باعث سوداء و بود شده خشک پوستش ، بود خورده زیاد زیره و بود

 

 انسان به خوابی بی که دهد می خشکی مغز به چنان. دهد می فوقانی اندام خشکی زیره 

 کم خیلی و است زیره رویش محل هست کرمان که ایران ی نقطه ترین آب کم.  افتد می

 کند را کار این تریاک فقط اینکه نه.  کند می تیره را چهره خوردن زیره.  خواهد می آب



November 20, 
2017 

 کانال مرجع تخصصی اموزشی طب ایرانی اسالمی                                                     موسسه پرتو سبز هستی   

 
 

 بدهیم آرام گرمی با همراه رطوبت باید کنیم درمان را سوداء نوع این بخواهیم ما اگر  . 

 

 های چشمه آب.  کنیم سوار باشد لطیف که آبی بال روی که.  آرام رطوبت هم و آرام صفراء هم

 .  هستند سودا این ی زداینده درمان بهترین سبک

 

 .  کند نمی را کار این سنگین آب 

 

 بعدش ساعت نیم خوردن آن از لیوان یک وقتی.  هست ای چشمه یک ساوه های نزدیک✅

  بودم خورده غذا تازه اینکه با شد ام گرسنه

 

 در را جاروگری حس.  کرد را معده در سودا کار برابر ده آب آن ولی خواستیم می سودا اشتها برای

 . داد می انجام معده

 

 برخی.  باشد طال معادن کنار در آب این اگر بخصوص.  دهد می انجام دارویی شربت کار آب این

 طال گرم ده باید تن یک هر چون ندارند استخراج برای اقتصادی ارزش ایران در طال معادن از

   هست آن کنار در هایی چشمه ولی ندارد اقتصادی ی صرفه اال و بدهد

 

 دو از بعد هم قم شهر البته.  بزرگ شهرهای از دیگر بعضی و تهران غیر هوای نیسان آب ، بله

 .  است خوب نیسانش آب ساعت
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 خوب خیلی ، بجوشد بعد و باشد لطیف اگر آب ی اولیه ی ماده ؟ است مراد آبی چه.  جوشیده آب

 زیادش لطافت بلحاظ گوید می بوعلی البته.  است مقطر آب همان آب ترین مطلوب.  است

 .    کنید درست خودتان نیسان آب کنید سعی ولی.  است فسادپذیر

 

 . بگذارد تأثیر آب روی بر تواند می هم دعاها.  شود تزریق طب درون در باید معنویت✅

 

 

  اسالمی ایرانی طب تخصصی مرجع کانال در عضویت✅

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg 

 اپاین                                                                         
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