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 علیکم سالم

 .بشکافم موشکافانه خیلی را عوامل و علل االن نمیخواهم ما

 قصورات دادیم، پرورش را آنها واجتماع ما کردنند پیدا اعتیاد که افرادی این از خیلی واال 

 پس نیست ااینج آنها کردن باز جای که دیگر مسائل و است بوده اجتماع ،قصورات بوده ما

 دید به یدبا حتما که است بحثی بحث، این معروف قول به که بگیرید نظر در باید را این

 . کنیم نگاهش بیمار یک

 

 مینجاه از است درمان از جزیی متن همین ؛ هست درمان میگوییم دارم که هایی همین تمام 

 .شود واقع درمات است محال نگیرید بکار تا را اینها یعنی درمان، شده شروع

 

 دیگه کار درصد بیست میگویم چه حقیر میدانند کردنند کار اعتیادترک زمینه در که عزیزانی

 .است درمانگر بینش نوع و مهم مقدمات هم مابقی و هست درمان

 

 آن دمیکن تحمل رو استخوان درد  مفاصل درد باشد داشته اعتقاد درمانگر شخص به که کسی

 .میکند تحمل را  همه

 

 از ودشخ است درونتان در که چیزی ،همان برسید بینش این به باید خودتان اول درجه در خب 

 قلیدت نیست نیاز بکنید، نمیخواهد کاری هیچ نمیخواهد چیزی هیچ اصال میجوشد، شما درون

 .کنید
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 میکنید؟ صحبت چطور دلسوز فرد یک با شما 

 

 با طورچ میگوید مینشیند کند صحبت خودش ی بچه با میخواهد مادی یا پدری وقتی شما ببینید

  کنم؟ دلسوزانه صحبت ام بچه

 فرق این شد،میجو دلسوز فرد یک درون ایناز, دلم عزیز, اینجا بیا جون بچه میگوید دفعه یک یا

 .کند ظاهری درمان میخواد فقط کسیکه با میکند

 

 .کنید رفتار معتدل و باشید زیرک هم عواطف بیان در باید است، عاطفه صورتش یک این

 این اباب کن ول میگه هستید عاطفی اندازه از بیش شما بشود متوجه بیمار فرد که همین اگر 

 .او ردنک مطیع و رام برای است آوردن در اداء شما رفتارهای این میکند فکر و دارد داستان

 

 گاها ولی یدشو متوجهه را او شخصیت از چیزهایی رفتارها بازخورد و او مزاج روی از شاید شما 

 یک یاوریدب رویش به باید چیزهارا سری یک دهید، ظهور و بروز به و بگویید او به چیزی نباید

 .بیاورید روش به نباید را چیزها سری

 

 !! دهی نمی بروز او به ولی میدانی را  او های ضعف از سری یه 

 .بگیرد انرژی و نیرو تو از که میدهی قلب قوت او به جوری یک
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 سکنات و تحرکا و کلمات با منفی انرژی دادن از و کنید مثبت تلقینات باید تلقینات بحث در 

 .نمایید پرهیز منفی انرژی بلر دارای

 

 .کنید رعایت آنها با درمراوده باید که است همینها

 .برمیخیزد برکتی با ،نکات مطالب همین بطن از  

 وقت آن بشوید که مسلط خدا بلطف

 

 .میشود جاری شما دل از ها همین 

 .میکنیم بررسی را اینها ما که عوارضی و عوامل از سری یک خب

 

 می ابررسیر عوارضش تا اعتیاد ازعوامل که را اینهایی میشوند بندی دسته هستندکه موارد9 تا8

 .کنیم دقت وباید میشود لحاظ پیشگیریها دربحث که کنیم

 

 :اعتیاد به ابتالء های ریشه و اعتیاد علل بررسی

  

 .ست وحاملگی نطفه مرتبه مرتبه اولین

 

 :وحاملگی  نطفه انعقاد 
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 معتاد پدر هک زمانی یعنی نموده، منعقد را نطفه اعتیاد زمان در و بوده معتاد پدرش که فرزندی

 .اعتیاد برای دارد زمینه یک فرزند این کرده، گذاری نطفه مادر رحم در و بوده

 چرا؟

 نطفه این و هگذاشت تاثیر نطفه درآن مخدر مواد و رادارد مخدر مواد و دارو مزاج آن,مزاجش چون

 .آمده  وجود به

 .بپرسید را اردمو این فرد از که نیست سوال به نیازی و گرفتید یاد االن و میدانید را این وشما

 

 .سنگین خیلی معتاد و بوده معتاد پدرش فرد این میشوید متوجه خود که چرا

 .بیاوری فرد روی به نیست نیازی بنابراین

 

 به دامی کال و ست خراب ریشه و نطفه از وضعم من میگوید و میشود شکسته شخص اگربگویید

 .داشت نخواهد درمان

 

 . بگویید میدانید که را هرچیزی شماقرارنیست

 رابخ وضعت بگویید و کنار بکشیدش ابتدا همان است بدحال بیمارش که فردی یک نیست قرار

 .ست

 .شما باحرف میرود بین از که فرد این 
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 .شوید گر جلوه را مثبت نقاط باید

 

 ویر بر و دارید خوبی تحصیالت, دارید خوبی خانوادگی نکات شماالحمداهلل بگویید مثال

 .شوید متمرکز ایشان مثبت پارامترهای

  

 .گزارست باشدتاثیر مخدر بامواد توام اش نطفه اگر پدر پس

 .میکنند مصرف مخدر مواد ازجماع قبل در افراد بعضی که ست فرهنگی چه

 

 .میکنم عنوان پرده بدون حرفهارا ببخشیدبعضی)

 .نگذارید ادبی بی بر شماحمل

 شود؟ گفته باید کجا نشود عنوان و گفته کالسها این اگرتوی

 

 استفاده مخدر ازمواد!!چکارمیکنند ببرند بیشتری جنسی لذت اینکه برای ازافراد بعضی نمیدانم من

 !!میکنند

 چکارمیکنند؟ اینها

 !چکارمیکنند که نمیدانند اینها

 آید،عالوه می دنیا به که ای بچه این حاال باردارشود مادر و شود نطفه انعقاد روز آن جماع، آن اگر

 خلقت نقص ومسائل افتادگی وعقب است جنین سقط احتمال جاها خیلی که خاص برعوارض



December 5, 
2017 

اسالمی                                                     موسسه پرتو سبز هستیکانال مرجع تخصصی اموزشی طب ایرانی      

 
 وخون وپوست وگوشت رابا  مخدر مواد اینطوری بیاید دنیا به سالم بچه شااهلل ان اگر حاال هست...و

 .شده عجین چی همه....و ومضغه وعلقه

 به بتنس مخدر ماده آن به شدیدی خیلی تمایل شده منعقد االن او نطفه که فرد این یعنی 

 .تولد از بعد دیگران

 .نمیداند هیچکس را علتش ولی دارد مواد آن به عجیبی میل میبیند خودش بعد

 

 

 

 .بحث روی دارند تلکید خیلی کشور در پزشکان و همکاران از یکی 

 

 .است الکل عینو آن ای پایه اکثرش تقریبا میخوریم ما که هایی آدامس این از خیلی ، آقا گفتند

 واثنی معده مشکالت و چشم ضعف و یبوست مثل زیادی مشکالت االن خوری آدامس فرهنگ 

 !بماند میکند ایجاد را اینها ی وهمه را عشر

 

 تا اییج یا محیطی در شده آغشته خونشان و گوشت الکل نوعی یک به مدام افراد این میبینید

 لکل،ا نوشیدن بسمت میرود بیشتر طبعش این فالن، نوشیدنی فالن، الکل میکنند تعارف بهش

 .است بیشتر ش کشش

 چرا؟

 .دارید طلب را آن هست شما در که چیزی آن 
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 هست؟ چیزی چه میخواهد را مواد فرد که علتهای از یکی هست درشما هک چیزی آن 

 را نهما حاال شده کم ساعت چهار و بیست ساعت شش ساعت پنج از بعد فرد بدن در که چیزی

 .کند جبران تا میخواهد

 میگوییم ما که ، میخورند خاک ها بعضی میخورند گچ ها بعضی دارند ویار که هایی خانم مثل 

 . بدن در دارند را مواد همین کمبود

 .است مهم خیلی نطفه پس

 بعدی جلسه در مطلب ادامه خدا بلطف

 

 دعا التماس

 طالقانی

 کاری از موسسه پرتو سبز هستی

 کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسالمی

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg 


