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  روش فرآوری  فرمول و ترکیبات،

 )خانگی(  غیرصنعتی

 

 یکروانمدرب   گیاهی داروی 
 

   
 

 طالقانی   استاد  تیم تحقیقاتی
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 هوالشافی 2 2
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ان   اذیی الحمدهلل ان اهلل ان  لنتهدی لوال     کنا   ما   و    لهیا   هدا  هدا
ان   اذییالحمدهلل  اولیاهئ و المعصومین)ص(   دهو اوال  صی)ع(وال  امیرالمومنین علی بوالیته   هدا

آوری غیر صنعتی  و نحوه فر فرمول       ، ترکیبات  بر  این متن مشتمل است

 که پس از مدتها تحقیق و بررسی علمی و عملی عملکرد )خانگی( گیاهی، 

و عملکرد  گشته مسجّل بر ما   یروس کرونا و  با در مقابله  و قدرت آن 

 است.رسانیده  به اثبات   در این کارزار را  خود

اه م ما حصل چندین   رآن شدیمب   لذا حسب نظر و موافقت تیم تحقیقاتی

  بدون هیچگونه چشمداشتی به      عملی راشبانه روزی علمی و    تحقیقات

   متقدیکه عیال حق متعال هستند تمام مردم جهان  و  مردم ایران اسالمی
 .و با این روش کوله بار خود را سبک نماییم

 

 کمال تشکر و، القخال، لم یشکر مخلوقمن لم یشکر ال     لذا حسب فرموده:
فعاالن عرصه ،     گیاهپزشکان    پزشکان، از تمام  خود  را  قدردانی

ه ک خارج از کشور  داخل و رو اساتید د آزمایشگاهی و تحقیقاتی، محققین

اری ی و بین الملل و تحقیقاتی آزمایشگاهی در عرصه  را این مسیر ما در

 دارم.نموده اند، 

در این شرایط حساس  با نشر این تجربه   هر انسانیامید آن داریم 

ا ب  مسیر مقابله گامی در  هدیه آن به انسانها  گرانقدر علمی، تحقیقی و 

 در این جبهه یاری نماید. و ما را شته ویروس منحوس بردا  این
 

 

 ومن اهلل التوفیق

 ه.ق 1442صفر  2مطابق با  -ه.ش  1399شهریور  30

 طالقانیخادم االطباء،  
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 روش فرآوری   فرمول و رتکیبات، 3 3
 

 

 

  

 

 و فرمول:رتکیبات 

 

ر انم ردیف  مقدا
     (اکانیسه) گل و برگ گیاه سرخارگل 1

  Echinacea   angustifolia                                                     
  غذاخوری قاشق  ۲

 غذاخوری قاشق seeds of Trachyspemum  ۱                             زنیان  تخم 2

 غذاخوری قاشق Heracleum persicum                                                                                          ۱  گلپر 3

 غذاخوری قاشق Urtica dioica                          ۱                                                 گزنه برگ 4

  غذاخوری قاشق Zataria multiflora       ۱                                 شیرازی آویشن 5

   غذاخوری قاشق Lavandula stoechas    ۱                 خارجی اسطوخودوس 6

   غذاخوری قاشق Seeds of Coriandrum sativum                  ۲                     گشنیز تخم 7

غذاخوری  قاشق Althaea officinalis (marsh mallow)          ۱گل ختمی  8

 سرخالی

 غذاخوری قاشق Allium  sativum                                                                                                                                                                                  ۱.5                                                                                                                                                                سیر 9

 قاشق غذاخوری seeds of portulaca oleracea                     ۱تخم خرفه   10

 لیوان water                                 ۴                            گرمآب  11

 استفراغ، اسهال، تب، سرفه، و نفس تنگی باکتری و ویروس، مهار ضد :خواص

 سردرد بدن، درد و کوفتگی
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  توجه:    
 وقت شارز اما است؛ پرخاصیتی و کمیاب گیاه( اوکانیسه)سرخارگل گیاه

 .دارد را یافتن برای تالش و گذاشتن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایگزینج بابونه گل مقدار بهمان نشدید آن یافتن به موفق صورتیکه در    

 .نمایید فرمول در آن

 

از هر گیاه عضو مذکور در اثرگذاری دارو موثر است، بعنوان مثال گیاه 

سرخارگل، فقط گل و برگ آن به فرمول اضافه شود و از مخلوط کردن 

 شاخه و ساقه آن خودداری گردد.

 

در مقدار وقتی میگوییم یک قاشق غذا خوری منظور یک قاشق 

و نیم پودر شده گیاه و مواد میباشد. بعنوان مثال  غذاخوری از کوبیده

یک ونیم قاشق از سیر کوبیده شده و یک قاشق از اسطوخودوس نیم 

 پودر شده و...

 عکس گیاه خشک سرخارگل )اوکانیسه(
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  طریقه فرآوری خانگی:             
 پودر و مولینکس دستگاه هاون یا با) کنید پودر نیم را مذکور گیاهان همه

 متر میلی ۳ تا ۲ حدود یعنی پودر نیم _(خانگی کن

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمی دهید اجازه و دهید قرار حرارت روی را آب لیوان ۴ حدود سپس

 (.نرسد قل و زدن جوش به)شود گرم

 

 صورت در) ظرف یک در گیاهی پودرهای روی گرم بصورت را آب سپس

 لوطمخ خوب تا بزنید بهم آنرا دقت به و بریزید( ای شیشه ظرف امکان

 .شوند

 اریدبگذ و باشد نداشته هواگیری امکان که ببندید طوری را ظرف بدر

 از دور و اتاق دمای در بخوابد،ظرف  آن در مواد ساعت ۹ تا ۳ بمدت

 (.است بهتر بخوابد بیشتر چه هر.)شود داده قرار نور
 

 تصویر گیاهان نیم پودر شده فرمول
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 تکان تبشد آنرا و رفته مواد بسراغ یکبار مدت چند هر شرایط به بسته

 واصخ انتقال و گیاهان موثره ماده بیشتر سازی آزاد به اینکار.)دهید

 (.میکند شایانی کمک محلول درون به
 

 مناسب ظرف در را  مواد( ساعت ۹ تا ۳)مذکور ساعت پایان از بعد

 آن مواد تا دهید ماساژ و بمالید خوب را مواد خود دستان با و ریخته

 (.است بهتر شود انجام بیشتر چه هر.)گردد منتقل آب داخل به

. بیاید جوش به دهید اجازه و داده قرار حرارت روی را مواد سپس

 زدن بهم آرام را دارو کنید شروع زدن قل و آمدن جوش به بمحض

 .شود کم آن خوردن جوش که طوری

 شما و بخورد قل حرارت روی آرامی به دارو دهید اجازهدر ادامه 

 .بزنید بهم مداوم قاشق با مالیم را دارو همزمان
 

 حجم از سوم یک تا دهید ادامه آنقدر را مالیم و آرام زدن هم این

 .شود کم و تبخیر مایع

 .کنید صبر دقیقه ۱5 بمدت و کنید خاموش را شعله سپس
 

 ظرف شیشه ای فاقد هواگیریتصویر  
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  درون از موثره مواد تا هیدد مالش دست با را مواد مجدد حاال 7 7

 .شود منتقل عصاره درون به گیاه بافت
 

 .کنید جدا و صاف تفاله از را عصاره نخی تمیز پارچه با سپس
 

 بافت در که اصلی عصاره تا دهید فشار را پارچه خوب نیز پایان در

 .شود خارج آن از شده جمع گیاهان
 

 .شود خنک خوب عصاره دهید اجازه
 

 .کنید مصرف زیر بصورت و ریخته بسته در ظرفی در آنرا سپس
 

سی سی )نیم لیتر( عصاره و شربت از این  500در نهایت شما باید حدود 

 ترکیبات دریافت کرده باشید. )مطابق تصویر زیر(

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غدیر مدبرکرونای؛ شربت گیاهی    
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 : تذکر 8 8

 یشهش مسی،برنجی، مانند ظرفی از جوشاندن برای است بهتر ترجیحا 

 .شود استفاده ای

 لیخی نباید مواد جوشاندن برای شما حرارت شعله و ظرف کنید دقت 

 بزرگ خیلی نباید و شود مواد شدن ریز سر موجب که باشد کوچک

 .شود مواد سوختن و عصاره سریع تبخیر موجب که باشد

 

 :بزرگساالن و جوانان برای مصرف طریقه 

 و شود میل غذاخوری قاشق ۱ ساعت؛ یک هر اول ساعت چهار برای 

 آن از بعد

 استکان نصف بهمراه را دارو از غذاخوری قاشق دو ساعت چهار هر 

 .کنید میل آبگرم

 مقدار  سوم یک تا کودکان در و نصف اننوجوان در مصرف مقدار

  .باشد میبزرگساالن 
 

 :تذکرات

 بسته در بصورت و شیشه ظرف در را مذکور شربت است بهتر 

 .نگهدارید

 تا یدده قرار یخچال در سپس بپیچید ای پارچه با را شربت است بهتر 

 .نشود فاسد

 میباشد دارو زیاد سرمای از جلوگیری برای پارچه پیچیدن. 

 گشنیز،گل تخم) مرتبط مصلحات از اما میباشد گرم دارو طبیعت 

 گیری بهره دارو خشک و حار کیفیات مهار جهت( ، تخم خرفهختمی

 .است شده

 هن میکند عمل( موثره ماده) بالخاصیه و نوعیه صورت به دارو این 

 .کیفیت به صرفا
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 :مصرف در احتیاط

  انزن شیرده، زنان برای دیگر داروهای تمام مانند نیز ترکیب این 

 .است احتیاط دارای خاص بیماریهای دارای افراد باردار،

 شد بکارگیری فرمول در خون فشار کنترل جهت الزم مصلحات 

 ارفش دارای افراد هم باز اما (، تخم خرفهختمی،گشنیز تخم، گزنه)

 و نموده کنترل را خود فشار دارو این مصرف هنگام است بهتر خون

 .نکنند ترک را خود خون فشار داروی

 قلب تپش یا زیاد حرارت احساس دارو خوردن از بعد افرادیکه 

 .کنند میل خیار آب قاشق چند با را دارو بار هر میتوانند میکنند

 را خود شیمیایی داروهای سرخود گیاهی داروی این مصرف هنگام 

 .نکنید قطع

 کنید مصرفو سر وقت  دقیق را دارو. 

 حداقل اما کنید کم را دارو دوز میتوانید نسبی بهبود صورت در 

 .دهید ادامه روز ۷ تا آنرا مصرف

 اتمام صورت در میکند؛ کفایت شما روز 5 حدود برای دارو مقدار این 

 .نمایید فرآوری آنرا مجددا

 

 :مکمل پیشنهادات**

 زا میتوانید دارو این مصرف از استفاده با همزمان ،نفس تنگی در 

 ؛در روز بار 5 الی ۲ گشنیز تخم اسطوخودوس،ختمی، ترکیب بخور

 .شوید مند بهره ریه بادکش و زیتون روغن با ها ریه مالی روغن
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 اساژم زیتون روغن را با کوفتگی و درد نقاط  بدن، درد و کوفتگی در 

 .دهید
 

 

 و سرد طبع دارای های خوراکی مصرف از کرونا درگیر افراد

، وغد، ترشی، پنیر، سرکه :مانند. باشند داشته پرهیز زا حساسیت

 و ماهی گوشت ، عدس ، خیار ، گوجه، زمینی سیب، شیر، کره، ماست

 ندنمای مصرف مصلح با و کم بمقدار مصرف به اجبار صورت در و مرغ

 

 :مهم تذکر

o و تعلل کرونا؛ در مهلک عوارض و شدید یردرگی مهم علل از یکی 

 .میباشد درمان به شروع امر در انگاری سهل و تاخیر

o اسرع در نیز ابتالء به شک و کرونا عالئم برخی مشاهده بمحض لطفا 

 .نمایید مصرف و تولید خود برای را دارو وقت

o بطری یک در را دارو از مقداری میتوانید دارو راحت حمل برای 

 .کنید حمل آنرا خود جیب در و ریخته کوچک
 

o شب و بحص میتوان و میباشد نیز ایمنی ستمیس کننده تقویت دارو این 

 دنب ایمنی تقویت بعنوان غیرطوالنی مدت برای غذاخوری قاشق یک

 .کرد استفاده آن از نیز
 

o  تفاده از اس بود وکلیه فواید علمی و نتایج این فرمول بصورت رایگان

 برای عموم مردم بالمانع میباشد.آن 

o ر )نش انحای مختلف به از کلیه عزیزان خواهشمندیم این فرمول را

ه ب نذر سالمت و...( طرز تهیه، ساخت و رساندن آن بدست بیماران و

 برسانند.دست مردم 
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 ختمیگل  شیرازیشن ویآ گشنیزتخم 

   

 گزنه گلپر زنیانتخم 

   

 خارجیاسطوخودوس  خرفهتخم  سیر

 )اوکانیسه(سرخارگل 
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 ن مثالعنوادقت بفرمایند. به  مفردات گیاهی این ترکیبدر تهیه عزیزان     

منظور ما از اسطوخودوس در این فرمول اسطوخودوس خارجی )هندی، 

 فرانسوی( می باشد و اسطوخودوس ایرانی منظور ما نیست.

 

 :اسطوخودوس دو تفاوت��

 

 و تر میحج( یفرانسو.یهند)یخارج اسطخودوس: یظاهر شکل در��

 .ندارد یزیچ نیچن یرانیا نوع اما. هستند انشعاب یدارا

 .است آن یرانیا نوع از تریقو یخارج اسطوخودوس یبو: بو در��

 اریبس خواص در یفرانسو ای یهند اسطوخودوس: وخواص افعال در��

 اوتمتف زین آنها موثره مواد و کاربرد گاها یحت و است آن یرانیا از تریقو

 .است
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o در صورتیکه در آن توسط افراد متفرقه، این دارو و فروش رآوری ف

 بالمانع میباشد.انصاف اسالمی رعایت شود 
 

در پیام رسان تلگرام   جهت دریافت مشاوره برای ساخت دارو و...*** 

 می توانید در گروه زیر عضو شوید:
 

  گروه مشاوره کرونا با طب سنتی اسالمی

  لینک گروه جهت عضویت:

 

t.me/cronatebsonatieslami 
 

 اهلل؛ إال إله ال أن أشهد  ��

 ؛(ص)اهلل رسول محمّداً أنّ أشهد  ��

 اهلل؛ یّول علیّاً أنّ أشهد  ��

 الحجج یعل اهلل حجه و یالکبر اهلل عصمه اهللرسول بنت فاطمه دتنایس ان اشهد  ��

 (ص)محمد آل من القائم اهللهیبق یالعسکر ابن "د م ح م" صاحبنا ان اشهد  ��
 

 

 

 

 

 

http://telegram.me/cronatebsonatieslami

