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نوشته ناشر

همان طور كه مي دانيم علم و دانش كنوني، حاصِل تجربه هاي فراوان 
آن  سِر  بر  را  خود  عزيز  عمر  كه  است  بي شماري  انسان هاي  ارزشمنِد  و 
نهاده اند. اما ساختاِر آدمي به گونه اي است كه در بيشتِر مواقع دوست دارد از 
يك سو خودش نيز تجربه كند، و از سوي ديگر طبِق عادت، مانع از ابداعات 
جديد مي شود و يا حداقل در مقابِل آن ها مقاومت مي كند. اما عقالنيت و 
شناخت، او را وادار مي كند كه نه تنها از برخي تجربه ها پرهيزكند، بلكه 
علم و دانش را كه محصوِل انديشه و عمِل بشر است، تنها در انحصاِر عده اي 
خاص  نداند؛ از اين رو درصدد برمي آيد دست به ابداعات و خلق جديد بزند؛ 
و همين كنجكاوي و شناخت، بستري مي شود كه راِه تجربه اندوزي ديگران 

را نيز ادامه دهد. 
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علوم  گستردگي  و  تكنولوژيكى  پيشرفت هاي  انديشه ها،  ظهوِر  و  بروز 
تجربي و انساني در همين راستا جايگاه پيدا مي كند، به ويژه در علِم پزشكي. 
در تأييِد اين ادعا كافي است كه تاريِخ علوم و سيِر تكاملي آن ها را مرور كنيم.

و  جسمي  بيماري هاي  درماِن  و  تشخيص  چگونگي  حاضر  حاِل  در 
روحي با شيوه هاي متفاوتي در جوامِع بشري و در بيِن كشورها رايج است. 
براي مثال در كشوِر ما ايران از طِب كالسيك گرفته تا طِب سنتي و سوزني 
و  هستند،  بيماران  بهبوِد  درصدِد  خودشان  ابزار  و  روش  به  هريك   ... و 
مي توان گفت با توجه به پيچيدگي جسم و رواِن آدمي، اين گونه عملكرد 
طبيعي است، كه طبيبان و حكيمان در كناِر يكديگر به يك هدف، يعني به 

سالمِت بشر بيانديشند؛ كه الحق قابل قدردانى و سپاسگزارى است.
ما مسلمانان معتقديم، كتاِب خدا حاوي فرامين و فرازهايي است كه 
مي تواند راهگشاي انسان ها در زمان ها و مكان هاي مختلف باشد. اين اعتقاد 
و  صورِت عيني  به  ِصرف، بلكه  و ايدئولوژيكي  آموزه هاي وراثتى  سِر  از  نه 
عمل كردِن به آن ها است كه به واسطة آن گرمابخشي آيات درك خواهد 
شد؛ در غير اين صورت ما از قرآن تنها به ظاهر آن اكتفا كرده، كه ارزِش 
چنداني نخواهد داشت و با رسالِت كالِم وحيانى نيز در منافات خواهد بود. 
از اين رو تنها انديشيدن، ايماِن استوار و عمِل صالح در نزِد حضرِت دادار، 

جايگاه خواهد داشت.
در اين راستا نويسنده ي محترم بر مبناي علوِم متأسي از قرآن، درصدد 
برآمده است تا راهي جديد بيابد و طرحي نو دراندازد. ايشان با استناد به 
آياِت كريمه، معتقد است شفا يعني همان درماِن بدوِن عوارِض جانبي و 
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بدوِن بازگشت؛ كه براي مؤمنان كتاب اهللا است و براي همه ي مردم ( اعم 
از مؤمن و غيرمؤمن) در زنبور  عسل نهفته است. اين درمان، شامِل درمان 

روحي و جسمي است. 
از آنجا كه قرآن در آياتي ديگر عالوه بر كتاب و زنبوِر   عسل، از زمين، 
چهارپايان و درختاِن ميوه نيز به عنواِن منابِع سالمت نام مي برد، نويسنده را 
واداشته كه با تركيِب فرآورده هاي زنبور عسل با يكديگر از يك سو و ممزوج 
كردِن عصاره ي ميوه ها و گياهاِن دارويي با   عسل و فرآورده هاي زنبور  عسل 
از سوي ديگر، اثراِت شفابخشي آن ها را بنماياند و گامي جديد در راستاي 

بهبودبخشي و تغذيه ي سالم براي مردم بردارند.
با عنايت به اين كه مشاٌراليه در زمينه ى علوم قرآنى موفق به دريافت 
زمينه ى  در  تجربه  سال  بيست  از  بيش  با  ديگر  سوى  از  و  شده اند،  دكترا 
پايه ي  بر  به دست آمده  محصوالِت  عملى؛  و  علمى  تحقيقات  و  زنبوردارى 
  عسل را صرِف دارو نمي داند، بلكه آن ها را تغذيه اي پاك، سالم و شفابخش 
برمي شمرد، و معتقد است كه خداي مهربان از سِر لطف آن ها را در دسترِس 
همه ى انسان ها قرار داده است. به عالوه، اسلوِب فرآوري و نتايِج آن ها را 
نيز به تفصيل برشمرده، كه خود نشان از سالمِت كاري و اخالقى ايشان 

مي باشد.
انتشارات كليدر اميدوار است با انتشار كتاِب حاضر، بتواند در راستاي 

سالمتي جسم وجان همه ى انسان ها خدمتي ناچيز ارائه نمايد. 
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پيش گفتار

گفته  نوشيدني هايي  تمامي  به  قرآن  در  شفابخش  نوشيدني هاي 
نمود.  مصرف  نوشيدن  حالت  به  را  آن  مي توان  و  است  روان  كه  مي شود 
حداقل نوشيدن براي هر نوشيدني با نوشيدني ديگر نسبت به قوت و غلظت 
و محل نوشيدن آن متفاوت است. چون سخن ما دربارة نوشيدني هايي است 
كه آيات قرآن از آنها به عنوان شفا نام مي برد كه در اين كتاب به طور مفصل 
از آنها سخن خواهيم گفت، لذا در كالم وحي، از نوشيدِن آب، شير، عصارة 

درختان و بوته ها و  عسل سخن به ميان مي آيد.
در عرف نمي توان براي نوشيدِن معارِف بي كران الهي حد و حدودي  
تعيين نمود. اين درياي بي كران كه در نوشيدنش نه سختي اي هست و نه 
نهايتي، همان آياتي است كه در كتاِب آخرين؛ بر پيامبر نازنين نازل شده 
نوشيدنش،  عدم  و  است  روان  و  روح  اصالح  موجِب  زياد نوشيدنش،  است. 
شد  نخواهند  دور  مستقيم  صراط  از  هيچ گاه  آن  نوشندگان  آن.  زدايندة 
و ايمان آورندگان به آن، با نوشيدن و درك و فهم آن به سعادت خواهند 
رسيد و كافران، نه تنها از اين منبع وحي نوشانده نخواهند شد، بلكه اين 
نوشيدني حّتي نمي تواند گلويشان را تر نمايد، چه برسد به اينكه بتوانند 
دراين باره  قرآن  كه  جايي  تا  نمايند،  گلويشان  داخل  روان  به صورت  را  آن 
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مي فرمايد:

َوْقرٌ   ْ ِ ِ آَذا ِيف  ُیْؤِمُنوَن  ال  ِذیَن  َوالَّ ِشَفاٌء  َو  ُھًدی  آَمُنوا  لِلَِّذیَن  ُھَو  ُقْل 
(فصلت / 44)

رهنمود  ايمان آورنده اند   كساني كه  براي  (كتاب)  اين  «بگـو: 
گوش هايشان  در  نمي آورند  ايمان  كه  كساني  و  است .  شفايي  و 

سنگيني است»
عرِف مقداِر نوشيدِن آب در جاهاي مختلف متفاوت است. در جايي 
فرد  براي  يا  و  استكان  يك  ديگر  جاي  در  و  است،  غذاخوري  قاشق  يك 
تشنه يك تا دو ليوان و حتي تا يك ليتر هم نوشيدن محسوب مي شود.

به  نسبت  حالت  همين  به  چنانچه  نيز  شير  نوشيدن  براي  درصورتي كه 
حداقِل  مقداِر  بگيريم،  نظر  در  را  آن  نوشيدن  حالت  و  زمان  و  مكان 
نوشيدن نيز متغير است. در عصارة گياهان نيز مقداِر حداقِل نوشيدن هر 
كدام با ديگري فرق دارد. مثًال مقدار ِحداقل عرفي مصرِف آب سيب و يا 
به با آب پرتقال متفاوت است، زيرا آب سيب سنگين تر است، پس ميزاِن 
نوشيدن آن نيز كمتر خواهد بود، ليكن در  عسل، حداقِل مقداِر  نوشيدن 

بيست گرم يعني يك قاشق غذاخوري است.
در نتيجه، براي رسيدن به شفابخشي اين نوشيدني ها، بايد به طريقه اي آنها 
را مصرف نمود كه مصداِق نوشيدن باشد، لذا مصرِف كمتر از اين مقدار نمي تواند 
شفابخش باشد و اين چنين است كه در آيات كتاب(قرآن) استفاده و نوشيدِن 

كمتر از يك جملة هدايت گر، نه معنايي دارد، و نه هدايتگر خواهد بود.
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هر درماني نمي تواند شفا باشد، ولي هر شفايي درمان نيز هست. گاهي 
درمان همراه با عوارض جانبي است، ولي در شفا اين گونه نيست. براي مثال 
مي گويند: خدا فالن نابينا را شفا داد، يعني بينا شد. هم چنين به دارويي 
كه عوارض جانبي نداشته و اثرگذار باشد، گفته مي شود؛ داروي شفابخش.

ما مي توانيم از قرآن و  عسل براي رفع مشكالت روحاني و جسماني 
خود ياري جسته و شفا بيابيم.

براي  و  است،  قرآني  شفاي  الزمه ي  باطني  ايماِن  كريمه،  آيات  طبِق 
شفابخش  برايشان  تنها  نه  قرآن  باشند،  ظالم  و  نداشته  ايمان  كه  كساني 
نيست، بلكه زيانبار نيز خواهد بود. اما در شفابخشي  عسل نيازي به ايمان 
شفا  فرد  آن،  شفابخشي  و  دارويي  خاصيِت  به  اعتقاد  ميزاِن  به  و  نيست 

مي يابد.
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شفا و سالمتي از منظر قرآن

َخَلَقُه  ُنْطَفٍة  ِمْن  َخَلَقُه   َشْيٍء  َأِيّ  ِمْن  َأْکَفَرُه   َما  اإلَْساُن  ُقِتَل 
َّا  َمل َکال  َْشَرُه   َأ َشاَء  ِإَذا  ُمثَّ  ُه   َفَأْقَربَ َأَماَتُه  َرُه   َسَّ ِبیَل  السَّ ُمثَّ  َرُه   َفَقدَّ

ه  (عبس / 24 ـ 17) ِض َما َأَمَرُه  َفْلَیْنُظِر اإلَْساُن ِإَىل َطَعاِمِ ْ َ
واداشته؟  كفران  و  كفر  به  را  او  چيز  چه  انسان!  شده  «كشته 
پس  آفريدش .  نطفه اي  از   * آفريده ؟  چيز  چه  از  را  او  (خدا)   *
را  آن  كه)  (راهوار  راه  به سوي  را  او  سپس   * بخشيدش.  اندازه 
آسان گردانيد. * سپس ميراندش، پس در گـورش نهاد. * سپس 
هنگامي كه بخواهد او را بازمي گرداند. * نه چنان است ! هنوز آنچه 
را به او دستور داده، انجام نداده است. * پس انسان بايد به خوراك 

(روح و تن) خود بنگرد.»
آيه هاي 17 تا 24 سورة مباركة عبس دربارة كفران نعمت الهي، خلقت 
و مرگ انسان سخن گفته است. در ادامة همين فراز است كه مي فرمايد 
«ما راه را براي او آسان نموديم»، اگرچه «آنچه به انسان دستور داده 
شده انجام نداده است» ولي با تأكيد بيشتري مي فرمايد: «پس بايد انسان 
آشاميدني ها،  سالم،  نعمت هاي  از  آيه  ادامة  در  بنگرد».  خود  طعاِم  به 

خوراكي ها، هواي مطبوع، باغ هاي انبوه و چراگاه ها سخن مي گويد.
از آية 69 سورة مباركة نحل درمي يابيم: آب، شير، عصارة ميوه ها و 

 عسل بهترين ماده هاي شفابخش و حياتي هستند:
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اِس ِإنَّ ِيف َذِلَك  َتِلٌف َأْلَواُنُه ِفیِه ِشَفاٌء ِللنَّ ْ ُ ا َشَراٌب  َ ِ ُرُج ِمْن ُبُطو ْ َ  ...
ُروَن (نحل / 69) َفکَّ َ َ آلَیًة ِلَقْوٍم 

«... (آنگاه) از درون شكم هاشان، آشاميدني اي كه به رنگ هاي 
شفا  مردمان  براي  آن  در  (و)  مي آيد  بيرون  است  گوناگون 
(درماني فراوان) است. در اين (جريان) براي گروهي  كه انديشه 

مي كنند بي گمان نشانه اي همواره بزرگ است.»
با توجه به آيات سورة مباركة عبس و نحل، بهترين عناصِر حيات بخِش 
شفادهنده را در اين چهار عنصر درمي يابيم. به عالوه در آيات ديگر چگونگي 
مصرف خوردني ها، نوشيدني ها، هواي سالم و داروهاي مصرفي را توضيح 

مي دهد كه نمونه اي از آنها را به اختصار مي آوريم.
در سورة مباركة اعراف آمده است:

َباِت (اعراف / 157) ِیّ ُم الطَّ لُّ َهلُ ِ
ُ

«و برايشان چيزهاي پاكيزه را حالل مي گرداند»
در سورة مباركة كهف دربارة غذا مي فرمايد:

ا َأْزکی َطَعاًما (كهف / 19) َ ُّ َفْلَیْنُظْر َأ
«پس بايد بنگرد در كدامين جايگاه اين شهر طعامش پاكيزه تر است»

انتخاب خوردني ها و نوشيدني هاي برتر و سالم تر و استنشاق هواي سالم 
همچنين استفاده از داروهايي با عوارض جانبي كمتر، مضمون بارز آية سورة مباركة 
عبس و دو آية فوق است. آب، شير، آب ميوه ها و  عسل از نمونه هاي برتر خوراك 

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

2020

تفاوت شفا و درمان

سالم است كه در مورد  عسل مي توان گفت: خوردنش باعث قوت؛ استنشاِق بخور 
آن روح بخش، و در مجموع شفابخش و  بدون عوارض جانبي است.

در آية 157 سورة مباركة اعراف آمده است:

َباِئَث َ ْ ُ ا ِ
ْ ُم َعَل َِرّ ُ َو 

«و ناپاكيزه ها را برايشان حرام مي گرداند»
خبائث شامل خوردني ها، آشاميدني ها، هواي آلوده و داروهاي آلوده 
زيان آورند.  انسان  براي  كه  مى باشد  زياد  بسيار  جانبي  عوارض  داراي  يا 
در  عسل هيچ گونه آلودگي يافت نمي شود و ميكرب ها در آن  اما خصوصاً 
نمي توانند زنده بمانند. قرآن به  عسل، صفت شفا داده است، يعني خوراكي 

مطبوع و دارويي شفابخش و بدون عوارض جانبي.
در آية 219 سورة مباركة بقره آمده است:

ِعِھَما ْ َ ُھَما َأْکَربُ ِمْن  ِإْمثُ
«گناهشان از سودشان بزرگ تر است»

اين آيه دربارة علت نهي مصرف خمر و قمار است و اينكه ضررشان 
اعم از فردى و اجتماعى بيش از نفعشان است. از اين آيه مي توان به عنواِن 
يك قانوِن قرآني چنين استنباط كرد كه نخوردن و نياشاميدن هر آنچه كه 
ضرِر استفاده اش بيش از نفعش باشد، به عنواِن يك مبنا در نظر گرفته شود. 
مي دهد،  خصوصاً  عسل  و  ميوه ها  عصارة  شير،  آب،  به  را  شفا  صفت  قرآن 
زيرا به هيچ وجه خوردن، آشاميدن و مصرف آن براي انسان ضرر و زياني 
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نخواهد داشت. بنابراين مصرِف به اندازة آنها به قصد شفابخشي، براي بيمار 
ضرري نخواهد داشت. در اين رابطه قرآن مي فرمايد: 

ُْسِرُفوا (اعراف / 31) ا َو ال  ُ ُکُلوا َواْشَر
«بخوريد و بياشاميد و زياده روي نكنيد.»

مصرف  نوشيدني ها  و  غذا  دارو،  از  بدنش  نياز  با  متناسب  بايد  انسان 
كند. پروردگار مصرف بيش از اندازة هر چيزي را نهي كرده است، حّتي اگر 

آن چيز شفابخش باشد. در آية اول سورة مباركة تكاثر مي فرمايد:

َکاُثر اُکُم التَّ َأْهلَ
«تفاخر به افزون طلبي، شما را (به خود واداشته و) از خدا باز داشته.»

مقدار مناسِب خوردِن  عسل براي اينكه مصداق نوشيدن باشد، حداقل در هر 
وعده بيست گرم (يك قاشق غذاخوري پر) مي باشد. با آزمايش ثابت شده است 
كه ميزان مصرِف هر نوع  عسل براي شفاي بيماري ها از يك تا ده قاشق غذاخوري 
در روز متغير است و اين امر مصداق بارز مصرف  عسل در سورة مباركة نحل است، 
چرا  كه مصرف يك تا ده قاشق  عسل از مصاديِق نوشيدن است و اين مقدار و 

اين گونه مصرف، معقول و جايز است. در سورة مباركة نحل چنين آمده است:

ًبا (نحل / 114) ُ َحالال َطِیّ ا َر َزَقُکُم اهللاَّ ُکُلوا ِممَّ
«از آنچه خدا شما را روزي داده است حالِل پاكيزه اي بخوريد»

پروردگار در قرآن خوردن بعضي از خوراك ها را حرام كرده است و براي 
سالم ماندن بايد از مصرف اين خوراكي ها پرهيز  كرد. از اين روست كه ما  بايد 
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از حالل و  حرام و سالم بودن خوراكمان آگاه باشيم تا بهترينش را برگزينيم.
در آية 195 از سورة مباركة بقره آمده است:

ْھُلَکه   (بقره / 195) َوال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیمُکْ ِإَىل التَّ
«و با دست خود (خود يا ديگران را) به هالكت نيفكنيد»

اين آيه، اهميت دادن به سالمتي، سالم زيستن و به هالكت نينداختِن 
و  خوراكي ها  مصرف  است.  دانسته  واجب  را  ديگران  حّتي  و  خود 
نهي  شوند  انسان  عمر  از  روز  يك  حتي  كم شدن  باعث  كه  نوشيدني هايي 
شده است. استنشاق هواي آلوده و مصرف دخانيات و داروهايي كه باعث 

كوتاه شدن عمر مي شود، مشموِل اين آية مباركه مي شود.
مادة  چهار  اين  و  عسل،  ميوه ها  آب  شير،  آب،  از  است  خوب  پس 
شفابخش، بيشتر استفاده كنيم تا از عمري طوالني، سالمت پايدار و جايگاه 
متعالي بهره مند شويم. به زمان، مكان، مقدار، نوع، چگونگي و عاقبت مصرف 
هر چيز بيانديشيم. تا زماني كه از سالمتي، پاكي و حالل بودن آنها مطمئن 
 نشده ايم از خوردن، نوشيدن و استشمام آنها پرهيز  كنيم. همچنين بهتر  
است از آب، شير، عصارة ميوه ها و  عسل با شرايط ويژة بيان شده در آية 15 

سورة محمد(ص) و آية 69 سورة نحل استفاده نماييم.

سخن قرآن در نوشيدني هاي شفابخش
قرآني،  آيات  در  پژوهش  و  دقت نظر  و  بررسي  با  قرآني  پژوهشگران 
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اذعان مي دارند؛ با دقت و مطالعة هرچه بيشتِر آياِت قرآن كريم در زمان ها 
به  ديگري  برداشت هاي  و  جديد  افكار  و  جلوه ها  متفاوت،  مكان هاي  و 
ذهن مي رسد. برخي از روايات نيز بر اين نكته كه عجايب و غرايب قرآن، 

تمام ناشدني هستند، تصريح دارند:

ٌة ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن (اعراف / 203) مُکْ َوُھًدی َوَرْمحَ َھَذا َبَصاِئُر ِمْن َرِبّ
«اين (قرآن) ديدگاه هايي است از جانب پروردگارتان، و براي 

گروهي  كه ايمان مي آورند، هدايت و رحمتي (بزرگ) است.»
آيات قرآن براي انسان نور چشم و بينايي هستند. اگر مطالعة آيات 

به صورت ترتيل باشد:

ال (مزمل / 4) ِل اْلُقْرآَن َتْرِ َوَرِتّ
«و قرآن را شمرده  بخوان شمردني (روشن).»

يعني خواندن همراه با فكر كردن و درك كردن و تبعيت از آن باشد، 
دريچه هاي نوراني ديگري از آيات را مي توان درك نمود.

بهره برداري از آيات قرآن كريم در رژيم ده روزه با  عسل

َوُھًدی  ِفیِه  اْخَتَلُفوا  الَِّذي  ُم  َهلُ  َ ِنيّ َ ِلُت ِإال  اْلِکَتاَب  َعَلْیَك  َأْنَزْلَنا  َوَما 
ِشَفاٌء  ِفیِه  َأْلَواُنُه  َتِلٌف  ْ ُ َشَراٌب  ا  َ ِ ُبُطو ِمْن  ُرُج  ْ َ   ... ُیْؤِمُنوَن  ِلَقْوٍم  ًة  َوَرْمحَ

ُرون َفکَّ َ َ اِس ِإنَّ ِيف َذِلَك آلَیًة ِلَقْوٍم  ِللنَّ

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

2424

تفاوت شفا و درمان

«و ما (اين) كتاب را بر تو نازل نكرديم، مگر براي اينكه آنچه 
را در آن اختالف كرده اند، برايشان توضيح دهي. حال آنكه براي 
است  (جاودانه)  رحمتي  و  هدايت  مي آورند،  ايمان  كه  مردمي 
رنگ هاي  به  كه  آشاميدني اي  شكم هاشان،  درون  از  (آنگاه)   ....
شفا  مردمان  براي  آن  در  (و)  مي آيد  بيرون  است  گوناگون 
(درماني فراوان) است. در اين (جريان) براي گروهي  كه انديشه 

مي كنند بي گمان نشانه اي همواره بزرگ است.»
با كمى تأمل در آيات مذكور، نكات ذيل را مي توان برداشت نمود:

كلمة  است.  كريم  قرآن  يعني  «الكتاب»  از  سخن   64 آيه ى  در   .1
«الكتاب»، «آيات» را دربر گرفته است كه كلمة «آيات»، مؤنث مجازي است.

2. در آيه 65 كلمة «االرض» مؤنث مجازي است.
3. در آيه 66 كلمة «االنعام» به معني چهارپايان مؤنث است.

4. در آيه 67 كلمة «النخيل» به معني درختان خرما و كلمة «االعناب» 
به معني درختان انگور، مؤنث هستند.

5. در آيه 68 سخن از «النحل» به معني زنبور  عسل است كه مؤنث 
آن،  عسل مي آورد.

نكتة جالب اين كه در طوِل سال، طى دو الي سه ماه، تعداد اندكي زنبور نر 
در داخل كندو مى مانند و هيچ گونه تالشي براي آوردن شهد گل نمى كنند؛ و 
حمل و نقل شهد، و هدايت كندو بيشتر به وسيلة زنبور  عسِل ماده انجام مي شود. از 
اين روست كه اشاره و تأكيد كلمة «النحل» نيز بر زنبور  عسِل ماده (مؤنث) است.
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ِفیِه  َأْلَواُنُه  َتِلٌف  ْ ُ َشَراٌب  ا  َ ِ ُبُطو ِمْن  ُرُج  ْ َ
آية  در  كه  كليدي  سؤال 

اِس مطرح است، اين است كه اين ضميِر ها در كلمة «بطونها» به  ِشَفاٌء ِللنَّ
چه كلمه يا كلماتي برمي گردد؟ و در پاسخ، احتماالتي كه با تدبر و دقت نظر 
بسيار از آيات شريفه استنباط گرديده؛ مي تواند سرآغازي براي تحقيقات 
علمي و عملي بسياري شود كه آثار و نتايج مباركي در درمان بيماري ها بر 

آن مترتب خواهد بود.
كه  «الكتاب»  كلمة  به  مي تواند  «بطونها»  كلمة  در  "ها"  ضمير   .1
شامل كل آيات قرآن است برگردد كه درنتيجه مي توان از آيه 64 چنين 

معنايي برداشت نمود:
«از بطون كتاب، آياتي براي مؤمنان بيرون مي آيد آنها نوشيدني هايي 

(روحي و معنوي) به رنگ هاي گوناگون هستند كه براي مردم شفاء اند.»
كه  برگردد   65 آيه  در  «االرض»  كلمة  به  مي تواند  "ها"  ضمير   .2

مي توان چنين اشاره اي را برداشت نمود:
احياي  باعث  و  مي بارد  مرده  زمين  بر  الهي  رحمت  «باران 
آن مي شود كه درنتيجة بارش باران بر روي زمين و فرو رفتن 
زمين  از  گوناگوني  نعمت هاي  زمين،  درون  در  آن  قطرات 
رفته  فرو  آب هاي  زمين،  شكم  درون  از  كه  برمي آورند  سر 
بارندگي هاي  يا  جاري  نهرهاي  يا  و  جوشان  چشمه هاي  به گونة 
مداوم بيرون مي آيد كه انواع و رنگ ها و تركيبات مختلف آنها 

شفاست.»
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3. ضمير "ها" در آيه 66 مي تواند به كلمة «االنعام» برگردد و حامل 
چنين معنايي باشد:

«از درون شكم چهارپايان (انعام) شيري بيرون مي آيد كه در 
آن براي مردمان شفاست.»

4. مرجع ضمير "ها" در آيه 67 مي تواند كلمات «النخيل» و «االعناب» 
باشد كه برداشت ذيل را در مرحلة اول از آيه اين چنين به ذهن متبادر مي كند:

انگور  بوته هاي  و  خرما  درختان  ميوه هاي  درون  «از 
نوشيدني هايي به رنگ هاي گوناگون بيرون مي آيد كه براي مردم 
شفا قرار داده شده است» ليكن با كمي تأمل درمي يابيم كه درختان 
خرما نمونه اي از كل درختان ميوة ماده و ثمربخش هستند و بوته هاي انگور 
نمونه اي از كل بوته هاي ميوة ماده و ثمربخش كه عصارة كل ميوه ها را شامل 

مي شود و عصارة تخمير شدة غيرُمسكر، براي عاقالن شفا مي باشد.
را  باغات  اين  مي كند،  تعريف  بهشت  باغات  از  كه  ديگر  آيات  البته 
مي دارد.  بيان  جاري  آب هاي  و  انگور  بوته هاي  و  خرما  درختان  الفاظ  با 
ميوه  باغات  بيان  براي  ميوه  گونه  دو  اين  قرآن  جاي  چند  در  به طوركلي 

آورده شده است.
آن چنين  "ها" به كلمة «النحل» برمي گردد كه درنتيجة  ضمير   .5

معنايي مي دهد:
«از درون شكم هاي زنبورهاى  عسل، نوشيدني بيرون مي آيد 

كه شفاي مردمان در آن قرار داده شده است.»
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اكنون پس از برداشتي كه از مجموعه آيات 64 تا 69 سورة شريفه 
نحل داشتيم، چگونگي شفابخشِي عناصِر نام برده در آيات قرآن كريم را در 

بخش هاي زير مورد بررسي و كاوش قرار مي دهيم:
1.  شفاء در «الكتاب» يا چگونگي شفابخشي آيات قرآن كريم؛

2. شفاء در «ماء» يا آب باران؛
3. شفاء در «لبناً خالصاً» يا شير خالص؛

خرما و  ميوه هاي درختان  يا  واالعناب»  شفاء در «ثمرات النخيل   .4
انگور و ديگر ميوه هاي درختي و بوته اي؛

5. شفاء در « عسل».
كلمه «شفا» در قرآن كريم در رابطه با هدايت و مشكالت روحاني در 

چهار آية ذيل آمده:

ُدوِر  الصُّ ِيف  ِملَا  َوِشَفاٌء  مُکْ  َرِبّ ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءْتُکْم  َقْد  اُس  النَّ ا  َ ُّ َأ َیا 
ُمْؤِمِنَني (يونس / 57) ٌة لِلْ َوُھًدی َوَرْمحَ

«هان اي مردمان! به راستي براي شما از جانب پروردگارتان 
اندرزي و شفايي (درماني) براي آنچه (بيماري) در سينه ها(تان) 

داريد، و رهنمود و رحمتي بزرگ براي مؤمنان آمده است.»
خداوند در اين آيه، قرآن را كتاب اندرز، شفا، رهنمود و رحمت براي 

مؤمنين دانسته و در جايي ديگر مي فرمايد:

َوْقٌر   ْ ِ ِ آَذا ِيف  ُیْؤِمُنوَن  ال  ِذیَن  َوالَّ َوِشَفاٌء  ُھًدی  آَمُنوا  لِلَِّذیَن  ُھَو  ُقْل 
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(فصلت / 44) «بگـو: «اين (كتاب) براي كساني كه ايمان آورنده اند 
نمي آورند  ايمان  كه  كساني  و  است .  شفايي (درماني)  و  رهنمود 

در گوش هايشان سنگيني است»

اِملَِني  الظَّ َیِزیُد  َوال  ُمْؤِمِنَني  لِلْ ٌة  َوَرْمحَ ِشَفاٌء  ُھَو  َما  اْلُقْرآِن  ِمَن  ُل  َوُنَنِزّ
براي  او  هم)  (كه  را  آنچه  قرآن  از  ما  «و   (82  / (اسراء  َخَساًرا  ِإال 
مؤمنان (ماية) شفا و رحمتي است، به تدريج فرو مي فرستيم (اما) 

ستمكاران را جز زياني نمي افزايد.»
در چهار آية يادشده شفاي قرآن را منحصراً مختص مؤمنان مي داند و 
مي فرمايد: «غير مؤمنان و ظالمان، عالوه بر اينكه از شفاي روحاني 
محرومند، كالم الهي نيز در گوششان سنگيني خواهد نمود و جز 
زيان بر آنان نمي افزايد.» هر آنچه كه ايمان يك شخص بيشتر شود، 
قرآن مي تواند به او بيشتر شفا ببخشد، چه از لحاظ جسماني و چه از لحاظ 

روحاني.
الهي  آيات  كتاب،  درون  از  مي فرمايد،  اينكه  با  نحل  سورة  در  حّتي 
براي شفاي مردم خارج مي شود، آن را براي مؤمنين هدايتگر و رحمتگر 
مي داند و اين اشاره به اين است كه غيرمؤمنان از آن بي بهره اند. مي توان 
ايمان را در اينجا ايمان به قرآن دانست كه باعث بهره مندي و شفا از آن 

خواهد شد.
در نتيجه براي فهم و دريافت شفاي روحاني، انسان محتاج به ايمان 
و  شد  خواهد  بيشتر  الهي  معارف  درك  و  فهم  ايمان،  افزايش  با  كه  است 
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شفابخشي روحاني آيات الهي بيشتر ظاهر خواهد شد. در سورة كهف چنين 
مي خوانيم:

َد ِمْن  ِ
َ َل ِلَکِلَماِتِه َوَلْن  َك ال ُمَبِدّ َواْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْیَك ِمْن ِکَتاِب َرِبّ

ًَدا (كهف / 27) َ ُدوِنِه ُمْل
«و آنچه را كه از كتاِب پروردگارت سويت وحي شده است 
را  قرآن]  و  خدا  آن[:  كلمات  كن.  پيروي  و  بخوان  (برايشان) 
هيچ گاه تبديل كننده اي نيست. جز او [:خدا و كتابش] هرگز پايگاه 

و پناهگاهي (وحياني) نتواني يافت.»
برسيم؛  روحاني  شفاي  به  نمي توانيم  قرآن  راهنمايي هاي  بدون  اوالً 
ثانياً جايگزيني براي شفابخشي در هيچ كتابي به جاي قرآن كريم نخواهيم 
يافت، زيراكه كتب ديگر مانند قرآن غيرقابل تحريف نيستند؛ به عالوه قرآن 
براي هدايت از حيث زماني و مكاني شامل تمامي زمان ها و مكان ها در طول 

و عرض جغرافيايي است و كتابي كامل و كافي است.
اهللاِ  «كتاُب  است:  نقل  حسين(ع)  امام  سيدالشهداء  از  رابطه  اين  در 
فالعباره  والحقائق  واللطائِف  واإلشاره  العباره  على  أشياء:  اَربعِة  َعلى  عّزوجّل 
لِلَْعوام واإلشارة لِلَْخواّص واللطائُف لِألولياء والحقائُق لِألنبياءِ.»  (بحاراألنوار، ج 

89، ص 20)
«قرآن بر چهار وجه است: عبارات، اشارات، لطائف، حقائق. عبارات را 
عامة مردم درك مي كنند؛ اشارات را خواص كه همانا كساني اند كه در قرآن 
بيشتر تدبر دارند؛ لطائف و ريزه كاري هاي قرآن را اولياي الهي كه ارتباط 
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روحي با قرآن و صاحب آن دارند، و حقايق قرآني مخصوص پيامبران الهي 
مي باشد.»

 (7  / عمران  (آل  ِيف اْلِعْملِ  وَن  ُ ِ ا َوالرَّ  ُ اهللاَّ ِإال  َتْأِویَلُه  َیْعَملُ  َما  آية  طبق 
درِك حقايق قرآني شامل حضراِت معصومين(عليهم السالم) نيز مي شود.

از اين روست كه همة مردم مي توانند از قرآن به عنوان يك كتاب راهنما 
و شفابخش استفاده نمايند و تمامي آنچه كه انسان براي رفع مشكالت خود 
نياز دارد، در قرآن موجود است و تنها شكايت رسول خدا(ص) از رنج و 
و  اسالم  مدعيان  ما  توسِط  قرآن  مهجورماندِن  همانا  هدايت،  راه  در  اذيت 

ايمان است، در سورة مباركة فرقان مي فرمايد:

 / (فرقان  وًرا  ُ ْ َم اْلُقْرآَن  َھَذا  ُذوا  َ َّ ا َقْوِمي  ِإنَّ  َرِبّ  َیا  ُسوُل  الرَّ َوَقاَل 
30) «و پيامبر گفت: «پروردگار من! قوم من بي گمان اين قرآن را 

بسي دور و مهجور برگرفتند».»
كه  آنجا  نباشيم.  گرامي  پيامبر  اذيت كنندگان  جزِو  و  بياييم  پس 

 ِ اهللاَّ ِنْعَمَة  وا  َواْذرُکُ ُقوا  رَّ َ َ َوال  یًعا  َجخِ  ِ اهللاَّ َْبل ِ  ِ َواْعَتِصُموا  مي فرمايد: 
ريسمان  تمامي  از  هم)  (با  همگان   «و   (103  / (آل عمـران  َعَلْیُکمْ 
خود  بر  را  خدا  نعمت  و  نشويد،  پراكنده  و  بطلبيد،  عصمت  خدا 

ياد كنيد»
تمامي  مي توانيم  ما  قرآن،  يعني  الهي  ريسمان  اين  به  چنگ زدن  با 

مشكالت روحاني و جسماني خودمان را حل كنيم و به آنها شفا بخشيم.
پيامبر اكرم(ص) در اين رابطه مي فرمايند:
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 «... بِالُْقْرآن ِ  َفَعلَْيُكْم  الُْمْظلِم ِ  اللَّْيل ِ  َكِقَطع ِ  الِْفَتُن  َعلَْيُكُم  الَْتَبَسْت  فإذا   ...»
و  فتنه ها  تمامي  «هنگامي كه   (.16 ح   ،17 ص   ،89 ج  (بحاراألنوار، 
بر  آورد،  هجوم  شما  بر  شب  تاريكي  مانند  جسمي  و  روحي  گرفتاري هاي 
شماست كه به قرآن رو بياوريد. با دقت در آيات هدايتگر الهي مي توانيم 

شفاي تمامي گرفتاري هايمان را كسب كنيم.
نتيجه مي گيريم بهترين نوشيدني شفابخش روحاني و حّتي جسماني 
قرآن  همان  دارند،  ايماني  آمادگي  كه  كساني  يا  و  مؤمن  انسان هاي  براي 
است كه آيات مختلف آن مي تواند، مرجعي براي رفع احتياجات و مشكالت 

بشر باشد.

1.  شفاء در نوشيدن «الكتاب»
آيات قرآن كريم كه محتواي «الكتاب» مي باشند، از نظر خوِد قرآن 
چگونه شفابخش هستند؟! آياتي كه از كلمه «شفا» در آنها ياد شده است 

شامل:
1.  يونس / 57؛ 2. اسراء / 82؛ 3. فصلت / 44؛ 4. نحل / 69 ـ 64.

اين آيات اشاره دارد به اين كه قرآن كريم شفاء و رحمت است، و در تمامي 
آنها اين شفا را مخصوص مؤمنان مي داند. درحالي كه انسان هاي ظالم به حِق 
قرآن و تاريك باطن از دايرة شفاي قرآني نه تنها خارج اند، بلكه جز خسارت و 
بدبختي نصيبشان نمي شود؛ اما  عسل و شير و خرما و انگور همان گونه كه در 

آيات سورة نحل گفته شده، براي تمامي انسان ها شفابخش اند.

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

3232

تفاوت شفا و درمان

قرآن كريم براي ايمان آورندگان، هدايتگر و شفاء و درمان است. شفا 
براي همان كساني كه قال و قيل ديگران را كه مخالف آيات خداست، بر 
قرآن كريم ترجيح نمي دهند و همان كساني كه قرآن را با تفكر و تعّمق 
مي خوانند و روايات نقل شده و قول ديگران را بر آن عرضه مي نمايند و 
اساس  و  پايه  درحقيقت  مي سنجند.  قرآن  آيات  با  را  ُسقم شان  و  صحت 
كارشان، قرآن است و قرآن را ظني الدالله نمي دانند و درحقيقت اين قرآن 

براي آنان شفاء و هدايتگر است (هدي و شفاء).

 ْ ِ ِ آَذا ِيف  ُیْؤِمُنوَن  ال  ِذیَن  (َوالَّ نمي آورند  ايمان  كه  كساني  اما 
نمي فهمند.  چيزي  آن  از  بخوانند،  قرآن  از  هرچه   (44 (فّصلت/  َوْقٌر) 

اْلُقْرآِن  ِمَن  ُل  (َوُنَنِزّ است  شده  نازل  مؤمنين  براي  فقط  كه  اين روست  از 
خسارت  جز  ظالمان،  براي  و  (اسراء / 82)  ُمْؤِمِنَني)  لِلْ ٌة  َوَرْمحَ ِشَفاٌء  ُھَو  َما 
َخَساًرا) (اسراء / 82). اين خسارت هم  ِإال  اِملَِني  الظَّ َیِزیُد  نمي افزايد (َوال 
شامل خسارت دنيوي است و هم خسارت اخروي. در سورة نحل چنين 

مي فرمايد:
«... (آنگاه) از درون شكم هاشان، آشاميدني اي كه به رنگ هاي گوناگون 
است بيرون مي آيد (و) در آن براي مردمان شفا (درماني فراوان) است. در 
همواره  نشانه اي  بي گمان  مي كنند  انديشه  كه  گروهي   براي  (جريان)  اين 

بزرگ است.»
آري از درون اين كتاب وحياني تمام احكام الهي اعم از علمي، سياسي، 
مي توان  را   ... و  عرفاني  و  اقتصادي  جسماني،  و  روحي  رواني،  اجتماعي، 
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جويندگان  اختيار  در  آسان  و  روان  بسيار  نوشيدني ها  همانند  و  دريافت 
حقيقت و نجات و شفا، قرار داد تا شفا يابند.

بيانات قرآن، اگرچه روان و متنوع است، ليكن دريافت بسيار آساني را 
براي خواننده اش ايجاد مي نمايد؛ كه همانند آيات ديگري كه قرآن درباره 
براي  را  روحاني  شفاي  اينجا  در  مي دارد،  بيان  انسان ها  براي  خود  شفاي 
مؤمنان در نظر مي گيرد و مي فرمايد؛ اين كتاب هدايت و رحمتي جاودانه 

براي مردمي است كه ايمان مي آورند.

2. شفاء در نوشيدن «ماء» يا آبى كه طعم و بو و مزه آن تغيير 
نكرده است

آب ها، از درون زمين به صورت چشمه ها و رودخانه هاي مختلف جاري 
مي شوند و بستگي به زميني كه در آن جاري  شده، و از معادن خاصي عبور 
مي كنند، داراي رنگ و طعم و خواص متفاوت اند كه هريك به گونه اي براي 

مردم شفا مي باشند.

َتِلٌف  ْ ُ َشَراٌب  ا  َ ِ ُبُطو ِمْن  ُرُج  ْ َ و   َماًء   َماِء  السَّ ِمَن  َأْنَزَل   ُ َواهللاَّ آيات  در 
اِس (نحل / 69  -65) كلمة «ماء» و شفاء آمده است: َأْلَواُنُه ِفیِه ِشَفاٌء ِللنَّ

درون  از  (آنگاه)   ... آورد.  فرود  آبي  آسمان  از  خدا  «و 
بيرون  است  گوناگون  رنگ هاي  به  كه  آشاميدني اي  شكم هاشان، 

مي آيد (و) در آن براي مردمان شفا (درماني فراوان) است.»

آب بعد از فرود آمدن، زمين مرده را زنده مي كند (َفَأْحَیا ِبِه األْرَض 
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ا؛ پس با آن زمين را بعد از مرگش زنده كرد.). وقتي آب  َ َبْعَد َمْوِ
باران در زمين فرو مي رود، پس از مدتي به صورت چشمه و رودخانه ظاهر 
مي شود تا به ادامه حيات و زنده كردن زمين بپردازد و آدمي كه همانا اشرف 

مخلوقات است، از اين مادة حيات بخش، حيات و شفا مي گيرد.
مطرح  به  آب،  كردن  مطرح  از  پس  يادشده  آيات  كه  است  جالب 
كردن شير، درختان و بوته هاي نخل و انگور و  عسل مي پردازد. در سورة 

محمد(ص) آيه 15 مي فرمايد:
«َمَثِل بهشتي كه پرهيزگاران (به آن) وعده داده شدند، (اين 
طعمش  و  بو  و  رنگ  كه  آبي  از  است  نهرهايي  آن  در  كه)  است 
و  نشده ؛  دگرگون  مزه اش  كه  شيري  از  نهرهايي  و  برنگشته ؛ 
است   لّذتي  نوشندگان  براي  كه  گياهاني  عصاره هاي  از  نهرهايي 
ثمراتي  هرگونه  از  آنجا  در  و  (مصّفي).  ناب  از  عسل  نهرهايي  و 

برايشان (فراهم) است»
در اين آيه نيز همين چهار عنصر آمده است، كه شامل: 1. آب؛ 2. شير؛ 
3. عصاره هاي تخمير شدة گياهان (كه دو نمونه اصلي اش يعني خرما و انگور را 
در سورة نحل آورده است)؛ 4.  عسل (و تمامي ثمرات كه در آيه مذكور است).

تمثيلي  كه  است  جايي  در  ويژگي ها  اين  اين كه  ديگر،  جالب  نكتة 
به  تقريب  براي  و  ماست  فهم  از  برتر  آن  حقيقت  يعني  است؛  بهشت  از 
آشنايي  دنيوي  نعمت هاي  با  و  داريم  حضور  دنيا  اين  در  كه  ما  ذهن 
داريم، اين گونه و به همان ترتيب بيان مي شود؛ كه البته در شفابخشي 
اين چهار عنصر شكي نمي ماند و بايد توجه داشت كه طبق آيه شريفه 
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يعني  است؛  (َماٍء َغْريِ آِسٍن)  است،  شفادهنده  كه  آبي  محمد(ص)  سورة 
تغيير  و  نشده  خارج  خود  طبيعي  حالت  از  مزه اش  و  بو  طعم،  كه  آبي 

باشد. نكرده 
در مرحلة نخست، آب باران آلودگي ندارد، اما هنگامي كه در معرِض 
هواي آلوده كالن شهرها قرار بگيرد، مي تواند آلوده شود. از اين رو هنگامي 
رودخانه  و  چشمه  شكل  به  و  رفته  فرو  زمين  در  و  مي رسد  زمين  به  كه 
ظاهر مي شود، بايد سه نشانة طعم، بو و مزه طبيعى را داشته باشد تا اثر 
شفادهندگِي خود را نشان دهد. آب شور و يا آب هايي كه داراي تركيبات 
و عناصر خاصي بيشتر از مقداِر طبيعي هستند، از حالت طبيعي آب خارج 
شده و شامل آبي كه طعم و يا بويش را حفظ كرده باشد، نمي شود زيراكه 

در اينجا آِب جاري و گوارا مدنظر است.

برخي ديگر از خواص آب
َماِء َماًء َطُھوًرا (فرقان / 48) َوَأْنَزْلَنا ِمَن السَّ

«و از آسمان آبي پاك كننده فرود آورديم»
وقتي  روح.  هم  و  است  جسم  پاك كنندة  هم  (پاك كننده)،  َطُهوًرا 
است  الهي  رحمت  كه  باران  بارش  زير  يا  و  مي بيند  را  دريا  آب  انسان 
قرار مي گيرد و قطرات باران بر سر و تن او مي ريزند، روح و روان او َجال 
برطرف  را  او  جسماني  و  روحاني  مشكالت  از  بسياري  مي تواند  و  مي يابد 
و به آنها شفا بخشد. خوردن چنين آبي قطعاً بر جسم و روح انسان هم 
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اثرات مطلوب مي گذارد.

َوَجَعْلَنا ِمَن اْملَاِء ُکلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفال ُیْؤِمُنوَن (انبياء / 30) «و هر چيز 
زنده اي را از آب نهاديم. آيا پس (از اين هم) ايمان نمي آورند؟»

نتيجه مي گيريم آبي كه طعم و بويش برنگشته باشد، مناسِب مصرف و 
نوشيدن در آخرت است، چه برسد در دنيا. پس نوشيدن آب به تنهايي بدون 
اينكه رنگ و بويش را عوض كرده باشيم، و يا عوض شده باشد، مي تواند در 
اين دنيا براي انسان ها شفابخش باشد. در مجموع عوض شدِن رنگ و بوي 
آب به واسطة لوله هاي فلزي زنگ زده و يا لوله هاي پالستيكي اي كه مواد 
آن در آب تركيب مي شود و يا ُكُلر و يا تصفيه هاي نامناسب، آب را از حالت 
طبيعي خود خارج كرده، رنگ و بوي آن را تغيير مي دهد و در اين حالت 
از شفابخشي آن مي كاهد و حتي مخلوط كردن آن با نوشيدني ها و مواد 
غذايي و حّتي آب ميوه ها، همين نتيجه را دربرخواهد داشت كه آب گوارا 

و خالص دارد. در آياِت ديگر مي فرمايند:

ُھَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْملَاِء بََشًرا (فرقان / 54) «اوست كسي كه از آب 
(مني) بشري آفريد.»

كه  را  آبي  پس  «آيا   (68  / (واقعه  َن  ُ َْشَر الَِّذي  اْملَاَء  ُم  ُ ْ َأَفَرَأ
مي نوشيد ديده ايد؟»

از اين رو تحقيق و بررسي از منبع آبي كه مي نوشيم، الزم است.

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

3737

تفاوت شفا و درمان

ا  ِممَّ َأْو  اْملَاِء  ِمَن  َعَلْیَنا  َأِفیُضوا  َأْن  ِة  نَّ َ ْ ا اَب  َ َأ اِر  النَّ اُب  َ َأ َوَناَدی 
ُ  (اعراف / 50) َرَزَقُکُم اهللاَّ

خدا  آنچه  از  يا  آب  از  كه  دادند  در  ندا  را  بهشتيان  دوزخيان  «و 
روزيتان كرده، بر (سر و سامان)مان بهره و فيضي دهيد »

مصرِف  و  باشد،  عطش  و  تشنگي  رفِع  براي  بايد  روز  در  آب  مصرف 
ديگر مايعات كه آب بدن را تأمين مي كند، جاي خودش را دارد و نمي تواند 

جانشين آب براي بدن باشد.
حتي المقدور بايد مطلع باشيم كه آب مصرفي مان از كجا آمده؛ سالم 
پس  مي باشد.  غيرمفيد  و  مفيد  معدني  مواد  كدام  داراي  و  خير  يا  است 

بكوشيم كه آِب مصرفي مان از بهترين و گواراترين ها باشد.
ولرم بنوشيم و اگر هوا گرم است، آب  اگر هوا سرد است، آب نسبتاً 
نسبتاً خنك مصرف كنيم. آب را مزه مزه كرده و آرام آرام مصرف كنيم و با 
مصرف آن، به بدنمان حيات بيشتر ببخشيم. از مصرف هر چيزي كه باعث 

كم كردِن مصرف آب مي شود، بپرهيزيم.
موجِب  تشنگي،  هنگام  در  سرد  بسيار  آب  و  آب جوش  چاي،  مصرف 
كاهِش مصرِف آب خالص و گوارا به  ويژه هنگاِم افطار مي شود، و از اين رو 
بايستي مصرف آنها را كم و يا حذف كنيم. به عالوه با تحرك كافي از طريِق 
فعاليت هاي روزمّره و يا ورزشي كه باعث تعرق مي شود، آب بدن را خارج 
كرده، بدن را به عطش واداريم تا مصرف آب بيشتر شده تا به كاركردِن 

بيشتِر كليه ها كمك شود.
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ورزشي،  يا  و  عملي  كار  سخنراني،  از  اعم  سنگين  كارهاي  بيِن  در 
مي توانيد از آب گوارا استفاده كنيد و گلوي خود را تازه نگه داشته و آب 
از دست رفته ي بدن را بازگردانيد. بايد دقت كنيد كه مصرف آب آرام آرام 

انجام گيرد و هنگاِم مصرف، جز نوشيدِن آب، به چيزي ديگر فكر نكنيد.
شستن دست و صورت و بيني و دهان و دندان و وضو گرفتن قبل 
از كارها و يا هر كاري با آب براي هر كس مفيد و الزم و شفابخش است؛ 
همچنين دفِع آب هاي اضافي بدن با تعرق و استحمام روزانه، قبل و بعد از 

هر فعاليتي مناسب و الزم است.

3. شفاء در نوشيدن «لبنًا خالصًا» يا شير خالص
ا ِيف ُبُطوِنِه ِمْن َبْنيِ َفْرٍث َوَدٍم  ُْسِقیُکْم ِممَّ ًة  َوِإنَّ َلُکْم ِيف األْنَعاِم َلِعْربَ
َتِلٌف َأْلَواُنُه ِفیِه ِشَفاٌء  ْ ُ ا َشَراٌب  َ ِ ُرُج ِمْن ُبُطو ْ َ اِرِبَني ...  َلَبًنا َخاِلًصا َساِئًغا لِلشَّ
اِس (نحل / 69 ـ 66) «و محّققًا در چهارپايان برايتان همانا عبرتي  ِللنَّ
خوني،  و  سرگيني  ميان  از  است  شكم هايشان  در  آنچه  از  است، 
گواراست.  نوشندگان  براي  (كه)  مي نوشانيم  شما  به  ناب  شيري 
رنگ هاي  به  كه  آشاميدني اي  شكم هاشان،  درون  از  (آنگاه)   ...
شفا  مردمان  براي  آن  در  (و)  مي آيد  بيرون  است  گوناگون 

(درماني فراوان) است.»

در  آنچه  از  مي فرمايد:  «االنعام»  از  سخن  از  بعد   66 آيه  در 
(كه  سرگيني  ميان  از  َوَدٍم  َفْرٍث  َبْنيِ  ِمْن  است،  شكم هايشان 
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پست ترين جزء وجود حيوان است) و خوني، َلَبًنا َخاِلًصا، شيري ناب 
به شما مي نوشانيم.

شير  مي فرمايد:  نمود.  دقت  «خالص»  كلمة  به  بايد  كه  اينجاست 
براي  يعني  اِرِبَني  لِلشَّ َساِئًغا  كه  خالصي  باشد؛  خالص  بايد  اما  مي دهد  شفا 

نوشندگان روان و گواراست.
«سائغاً» يعني روان باشد. اگر شير بخواهد موافق طبع و ميل انسان 
بوده و براي پايين رفتن از گلو، حالت رواني را داشته باشد، بايد چربي اش 
را از دست نداده باشد. چرا؟ چون آيه مي فرمايد: لََبًنا َخالًِصا. اينكه برخي، 
چربي شير را گرفته و شير كم چرب را عرضه مي نمايند و مصرف كنندگان 
اشتباه  كاري  مي كنند،  استفاده  آنها  از  خودشان  چربي  بودن  باال  به دليل 
است، زيرا كم كردن چربي شير از رواني شير مي كاهد و شيري كه براي رفع 
ضد  اثرات  حالت  اين  در  است،  شفابخش  داروي  بهترين  انسان ها  يبوست 
يبوستي خود را از دست مي دهد. مصرف شير، بين صبح تا ظهر، موجِب 
كاهش عوارِض چاقي به سبب دارا بودن چربي در آن براي  چنين افرادي 

مي شود.
شيِر شفادهنده بايد خالص باشد، يعني چيزي از آن كم نشده و طعم آن 

عوض نشده باشد و با چيزي مثل  عسل، خرما و ...  نيز مخلوط نشده باشد.

از  نهرهايي  «و   (15  / (محمد(ص)  َطْعُمُه   ْ َغريَّ َ َ َملْ  َلَنبٍ  ِمْن  اٌر  َ ْ َوَأ
شيري كه مزه اش دگرگون نشده»

اين چنين شيري نبايد طعم و رنگ و بويش عوض شده باشد. به اين 
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لذا  مي شود  فاسد  كوتاهي  زمان  در  شير  كه  داشت  توجه  بايد  هم  مسأله 
مصرف به موقع و به اندازة آن مهم است.

يكي ديگر از معاني مخفي اشاره شده در آيه اين است كه شير نبايد با 
چيزي ديگر مخلوط شود. مثًال شير را نبايد با خرما يا  عسل مخلوط نمود؛ البته 
شيرين كردِن شير با خرما و  عسل بهتر از شكر است، و براي تغذيه مناسب تر.

از محتواي آيه اين چنين برمي آيد كه شيري كه مزه اش تغيير نموده، 
شيريني هاي  با  را  مزه اش  نبايد  داريم،  سالم  شيري  اگر  و  است  خراب 
مصنوعي و حتي طبيعي تغيير دهيم؛ زيرا در اين صورت از طعم اصلي شير 

خارج شده و از شفابخشي آن كاسته ايم.
شفاست.  مردمان  براي  افزودني،  بدون  و  به تنهايي  شير  مصرف  پس 

اهميت و ارزش غذايي شير تا جايي است كه خداوند مي فرمايد:

مَّ  ِ ُ َأْن  َأَراَد  ِملَْن  اَکِمَلْنيِ  َحْوَلْنيِ  َأْوالَدُھنَّ  ُیْرِضْعَن  َواْلَواِلَداُت 
تمام  سال  دو  را  خود  فرزندان  مادران،  «و   (233 / (بقره  َضاَعَة  الرَّ
دوران  بخواهد  كه  است  مردي  براي  حكم)  (اين  مي دهند.  شير 

شيرخوارگي را تكميل كند»
طبق اين آيه، بچه الزم است دو سال تمام از شير مادر تغذيه نمايد و اتمام 
شيردهي در آيه، دو سال كامل است. نتيجه مي گيريم كه شير تمامي غذاهايي 
كه كودك الزم دارد را به كودك مي رساند و كودك طي اين دو سال، احتياجي 
به تغذية ديگري ندارد و براي بزرگساالن، سورة نحل، شير را شفابخش اعالم 

مي دارد. 
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چهارپايان، شير خالص مصرفي شما را به وجود مي آورند
شير خالص و سالم و به دور از ميكرب ، غذايي است كامل كه به راحتي 
از گلو به طرف مري روان مي شود و هيچ گونه اذيتي و يا سختي را براي 

نوشنده اش ايجاد نمي نمايد.
درنتيجه  و  است  الزم  و  مفيد  بدن  اعضاي  تمامي  براي  شير  مصرف 
شفابخش است؛ از باز نمودن گلو و نرم كردن آن گرفته تا رفع كمبودهاي 
تمامي عناصر الزمة بدن، همه و همه شفابخشي شير را دوچندان مي نمايد.
مصرف شير يك تا دو ليوان در روز هم به شفاف شدن صدا كمك 
مي كند و هم بيمة سالمتي است، تا هم از بيمار شدن مصون بمانيد و هم 

در هنگام بيماري براي شما شفابخش خواهد بود.

ميوه هاي  يا  واالعناب»  النخيل  «ثمرات  نوشيدن  در  شفاء   .4
درختان خرما و انگور

یِل َواألْعَناِب  ِ
َّ َراِت ال خدا در سورة مباركه نحل مي فرمايد: َوِمْن َمثَ

ُرُج ِمْن  ْ َ ُذوَن ِمْنُه َسَکًرا َوِرْزًقا َحَسًنا ِإنَّ ِيف َذِلَك آلَیًة ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن ...  ِ
َّ َت

اِس (نحل / 69 ـ 67) َتِلٌف َأْلَواُنُه ِفیِه ِشَفاٌء ِللنَّ ْ ُ ا َشَراٌب  َ ِ ُبُطو
«و از ميوه هاي درختان خرما و انگور، عصاره اي مستي بخش، 
(جريان)  اين  در  بي گمان  برمي گيريد.  خود  براي  نيكو  رزقي  و 
براي مردماني كه خردورزي مي كنند نشانه اي بس بزرگ است. 
رنگ هاي  به  كه  آشاميدني اي  شكم هاشان،  درون  از  (آنگاه)   ...
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شفا  مردمان  براي  آن  در  (و)  مي آيد  بيرون  است  گوناگون 
(درماني فراوان) است.»

به وجود  خرما  درختان  از  كه  است  عصاره هايي  النخيل»:  «ثمرات 
مي آيد.

«واالعناب»: عصاره هايي است كه از درختان انگور به دست مي آيد.
اين عصاره ها دو دسته اند: 1. تَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا: عصاره اي مستي آور 
[كه مزه اش تلخ است]. 2. َوِرْزًقا َحَسًنا: عصاره اي نيكو [كه براي نوشنده اش 
لذيذ است]. إِنَّ فِي َذلَِك آليًَة لَِقْوٍم يَْعِقُلوَن «بي گمان در اين (جريان) براي 

مردماني كه خردورزي مي كنند، نشانه اي بس بزرگ است.»
در اين آيه از دو گونة ميوه هاي اصلي درختي و بوته اي سخن به ميان 

آورده شده، مي فرمايد:
عصاره اي  ثمربخش،  بوته هاي  و  درختان  ميان  از  انسان ها  آري 
نوشيدني به دو گونة مستي بخش و رزقي نيكو براي خود درمي يابند؛ ليكن 
عاقالن رزق نيكو، و غيرعاقالن عصارة مستي بخش آن را انتخاب مي كنند 
و درنتيجه عاقالن با انتخاب عصارة رزق نيكو به عقل خود فزوني و قوت 
را  عقل  مستي بخش،  عصارة  مصرِف  و  انتخاب  با  غيرعاقالن  و  مي بخشند 
زدوده و از قوت آن مي كاهند. اين نوشيدني با رنگ ها و انواع گوناگون آن 
در ميوه هاي مختلف مي تواند نوشيدني اي شفابخش براي عاقالن قرار گيرد 
كه از دروِن درختان و بوته هاي ميوه به رنگ هاي گوناگون بيرون مي آيد و 

در آن براي مردمان شفاست.
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در سورة محمد(ص) به دنبال بيان نهرهايي از آب و نهرهايي از شير 
لذت بخش  نوشندگانش  براي  كه  ميوه ها  عصارة  از  «نهر هايي  مي فرمايد: 

است» (محمد(ص) / 15) و سپس دربارة  عسل سخن به ميان مي آورد.
نتيجه مي گيريم كه ميوه هاي درختي و بوته اي كه دو نمونة بارز آن را در 
آيات سورة نحـل دربارة خرما و انگور بيان مي دارد، در عصاره گيري و تخمير 
به دو گونة مستي بخش و رزق نيكو تبديل خواهد شد و در سورة محمد(ص) 
اين دو گونه را اين چنين بيان مي دارد كه: «عصارة نوشيدني اي كه براي 
نوشندگانش لذت آفرين است». پس مي توان گفت اگر اين عصاره براي 
نوشندگانش لذت بخش نباشد، عصاره اي است كه مستي مي آفريند و عاقالن 
از آن پرهيز مي كنند و مزه اش تلخ است و تمامي عصاره هاي تخمير شدة 
مستي بخش داراي مزه اي تلخ بوده و نمي تواند براي نوشندگان لذت بخش 
باشد، درحالي كه عصاره  اي كه مستي نمي آفريند و براي عاقالن رزقي نيكو 
است، براي نوشندگان نوشيدنش لذت بخش و شفاست. در اينجا درمي يابيم 
كه آب ميوه ها اعم از درختي و بوته اي مفيدند، ليكن عصارة آن ها تا حد تخمير 

بدون اينكه تلخ شوند و يا اينكه مستي بيافريند براي انسان ها شفاست.
در  بار  چندين  كه  است  زياد  آنقدر  انگور  و  خرما  درختان  اهميت 
آب  از  نهرهايي  با  همراه  ميوه  دو  اين  از  بهشتيان  براي  بهشت،  توصيف 

جاري در قرآن از آن سخن به ميان آمده است.
تمامي ميوه هاي  آيات ديگر براي توصيف باغ هاي بهشتي كه از  و در 
بهشتي در آن يافت مي شود، با تعبير نهرهاي جاري و درختان خرما و انگور 

بيان مي شود.
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مصرف اين دو ميوه در بين صبح تا ظهر بسيار مناسب بوده و مي تواند 
تمامي نيازها و ويتامين هاي الزِم بدن را بدون اينكه باعث چاقي شود، تأمين كند 

و براي افراد معمولي، مي تواند غذايي كامل و انرژي زا در هر زمان و مكان باشد.
مستي آور  و  خمر  يعني  مستي بخش  عصارة  به  اشاره  نيز  ديگري  آيه 

ْمِر  َ ْ بودن آن دارد و ضرر و گناه آن را اين چنين بيان مي دارد: َْسَأُلوَنَك َعِن ا
 / (بقره  ِعِھَما  ْ َ ِمْن  َأْکَربُ  ُھَما  َوِإْمثُ اِس  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َکِبٌري  ِإْمثٌ  ِفیِھَما  ُقْل  َواْملَْیِسِر 
219) «از شراب و آسان كنندة گناه (همچون قمار) از تو مي پرسند. 
بگو: «در آن دو گناه، بازدارنده اي بزرگ از خير، و سودهايي (هم) 

براي مردمان است، و گناهشان از سودشان بزرگ تر است».»
در آية شريفه از «ضرر» در مقابل «نفع» استفاده نشده است (لطافت 
به معناي  اثم  و  است)  نموده  بيان  را  مطلب  از  باالتري  سطح  آيه  اعجاز  و 
آسان كنندة گناه است يعني مصرف خمر و بازي قمار باعث از دست دادِن 
عقل در مستي و عداوت و كينه توزي در قمار مي شود؛ پس بدين معنا است 
كه َخمر و ميسر هم ضرر دارد و هم گناه محسوب مي شوند. گناهي كه در 
آن حركت انسان در راه رسيدن به خيرات و خوبي ها كند مي شود. درنتيجه 
نفع و خيري كه قرار است از ناحية استفاده از خمر و ُمسكر به انسان برسد، 
در مقابل شر و بدي آن كه به انسان مي رسد، كمتر است و اين يك قاعدة 

عقالني است كه هر چيزي كه ضررش بيش از نفعش باشد، مضر است.
مؤمنين هرگز براي به دست آوردن نفعي اندك، مرتكب ضرري بزرگ 
نخواهند شد وانگهي مخالفِت امر خداي تعالي را نمي نمايند و خود را به 
گناه و نافرماني از او آلوده نمي كنند. پس اگر حتي پزشكي براي نفع اندك 
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خمر، آن را براي كسي تجويز كند، چون: «إِثُْمُهَما أَْكَبُر ِمْن نَْفِعِهَما»، تجويز 
آن پزشك باطل است زيرا او مي تواند از خوراكي هاي ديگري براي درمان 
استفاده نمايد كه نفعش بيشتر از ضررش باشد. چگونه يك پزشك عاقل 
خوراكي  زمينه هاي  همة  در  نفعش  درحالي كه  را  (شراب)  خمر  مي تواند 

كمتر از ضرر آن است، براي انسان عاقل تجويز نمايد؟! 

اِرِبَني (محمد(ص) / 15) «و نهرهايي از عصارة  ٍة لِلشَّ ٍر َلذَّ اٌر ِمْن َمخْ َ ْ َوَأ
گياهاني كه براي نوشندگان آن لذتي است»

جاي  بهشت  در  دارد.  بهشتيان  لذات  و  بهشت  از  سخن  شريفه،  آية 
معصيت و گناه نيست. هرچه هست، بندگي است و تقرب به سوي خداي 
تعالي. پس «خمر» در اين آيه، خمر مسكر و زدايندة عقل نيست كه پرده بر 
روي عقل انسان بگذارد و انسان را از تعقل خارج نمايد كه اگر چنين باشد، 
اِربِيَن» يعني لذت براي نوشندگان بهشتي نخواهد بود، چون  ٍة لِلشَّ ديگر «لَذَّ
اينان هميشه مي خواهند به ياد خدا باشند و با از دست دادن عقل حّتي در 

يك لحظه از ياد خدا به دور خواهند ماند.
تعالي  خداي  ياري  به  و  ننوشيده  خمر  هرگز  سطور  اين  نگارندة 
هرگز نخواهد نوشيد، ولي از آنان كه خورده اند، شنيده كه خمر در همة 
انواعش به تنهايي تلخ است. پس درنتيجه «خمر» در آية شريفة 15 سورة 
اِربِيَن» است، نمي تواند تلخ باشد و اين آيه براي  ٍة لِلشَّ محمد(ص) كه «لَذَّ
ما كه در دنيا هستيم، بيان مي شود كه احساسات دنيوي اعم از شيريني و 
تلخي را شامل خواهد بود؛ وانگهي فطرت انسان از خوردن نوشيدني تلخ يا 

هر چيز تلخ ديگر گريزان است و دوري مي نمايد.
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براي  بخواهد  كه  خمري  نماييم،  توجه  آيه  ظاهري  معناي  به  اگر 
نوشنده اش لذت داشته باشد، بايد عصارة گياهاني باشد كه مستي آور نباشد، 

بلكه «رزق حسن» باشد.
در  كه  انگور  و  نخل  داريم:  گياهان  عصارة  براي  اصلي  الگوي  دو  ما 
عصاره گيري و تخمير از مرحلة اولي تري برخوردارند. درنتيجه بقية گياهان 
هم مثل سيب، پرتقال و يا هر ميوة ديگري اگر بخواهند از آنها استفاده 
كنند، دو حالت دارند: 1. تَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا و 2. َوِرْزًقا َحَسًنا كه اگر انسان 
تعقل كند و عقلش را به كار گيرد، به دنبال رزق حسن مي رود و نه مسكر 
(مستي بخش)، زيرا رزق حسن شفابخش است و مستي آور آن زدايندة عقل.
 عسل به عنوان شفا و درمان در آياتي چند از سورة نحل چنين آمده است:

ا  َوِممَّ ِر  َ َّ ال َوِمَن  ُبُیوًتا  َباِل  ِ
ْ ِمَن ا ِذي  ِ

َّ ا َأِن  ِْل  َّ ال ِإَىل  َك  َربُّ َوَأْوَحی 
ُرُج  ْ َ ُذُلال  ِك  َرِبّ ُسُبَل  َفاْسُلِکي  َمَراِت  الثَّ ُکِلّ  ِمْن  ُکِلي  ُمثَّ  َیْعِرُشوَن   
ِلَقْوٍم  آلَیًة  َذِلَك  ِيف  ِإنَّ  اِس  ِللنَّ ِشَفاٌء  ِفیِه  َأْلَواُنُه  َتِلٌف  ْ ُ َشَراٌب  ا  َ ِ ُبُطو ِمْن 

ُروَن (نحل / 69 ـ 68) َفکَّ َ َ
«و پروردگارت به سوي زنبور  عسل وحي [:الهام غريزي] كرد 
كه: «از كوه ها و از درختان و از آنچه كه بشر براي تو مي سازد، 
بخور.  ميوه ها  همة  از  «سپس   * برگير».  خود  براي  خانه هايي 
فرمانبردارانه،  ناگزير  راه)  اين  (در  را  پروردگارت  راه هاي  پس 
بپوي». (آنگاه) از درون شكم هاشان، آشاميدني اي كه به رنگ هاي 
شفا  مردمان  براي  آن  در  (و)  مي آيد  بيرون  است  گوناگون 
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(درماني فراوان) است. در اين (جريان) براي گروهي  كه انديشه 
مي كنند بي گمان نشانه اي همواره بزرگ است.»

سؤال اين است:  عسِل شفابخش و درمان كننده كه از آن نام برده شده، 
چه نوع  عسلي است و چه ويژگي هايي دارد؟ در پاسخ، با كمي تأمل و تفكر 

و خردورزي درمي يابيم كه هفت ويژگي ذيل را داراست:
نخست: «و پروردگارت به سوي زنبور  عسل وحي [:الهام غريزي] كرد 
كه: «از كوه ها و از درختان و از آنچه كه بشر براي تو مي سازد، خانه هايي 

براي خود برگير»
خانة زنبور  عسل بايد يا در شكاف كوه ها و يا در شكاف درختان باشد 
(و اين كه در ظروفي كه دست ساز بشر است). برگزيدن ِخانه در سه نقطه 
از  گونه هايي  شامل  كه  است  خاصي  آب وهواي  بيانگر  كدام  هر  كه  است 

گياهان وحشي و يا زراعتي مي شود:
الف) من الجبال: از كوه ها

بهترين انتخاب زنبور  عسل براي برگزيدن خانه، شكاِف كوه هاست كه 
از نظر آب وهوايي چه گرمسيري و چه سردسري بسيار مناسب بوده و تنوع 
گياهي بيشتري را داراست. جداسازي و آوردن جبال با حرف عطف واو در 
اول آيه نشانة تفاوت و امتياِز خاِص  عسل به دست آمده از آنجاست. پس 

نخستين و برترين  عسل،  عسل كوه است.
ب) من الشجر: از درختان

در  النه،  برگزيدن  براي  زنبور  عسل  انتخاب  بهترين  كوه  ها،  از  پس 
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شكاف درختان است. در جنگل هاست كه درختان انبوه مشاهده مي شود 
و به همين دليل اين آيه اشاره به جنگل هاي گرمسيري و سردسيري دارد 
كه تنوع گياهي در آنها،  عسل هاي جنگلي را به وجود مي آورد. لذا مي توان 

گفت  عسل جنگل دومين رتبه را در شفابخشي دارند.
ج) مما يعرشون: از آنچه كه بشر براي تو مي سازد.

و همان كندو  است كه بشر به گونه هاي گلي، سبدي، سفالي، چوبي 
و ... مي سازد و در آن زنبور  عسل را پرورش مي دهد. درنتيجه اين كندوها 
بيشتر در مراتع و مزارع و دشت هاي نزديك زندگي بشر قرار مي گيرند و 
بدين سبب، محصوالت كشاورزي در آنها وجود دارد. اين آيه اشاره به  عسل 

دشت دارد كه در مرتبه سوم شفا قرار مي گيرد.
دوم: «سپس از همة ميوه ها بخور»

زنبور  عسل به هنگاِم رشد گياهان، از تمامي ثمره هاي آن شامِل شهد 
گل، ميوه، صمغ كنارة گل، برگ، ساقه و گردة گل استفاده مي كند و از 
آن جا كه تمامي فرآوده هاي اصلي يك گياه كه داراي شفابخشي بسيار است 
مي شود كه زنبور  عسل از آنها  عسل، بره موم، موم،  شامِل "كل الثمرات" 
گردة گل، زهر و غذاي ملكه تهيه مي نمايد، كه همة آنها براي بشر شفاست. 
آيه با آوردن كلمة «كل الثمرات» به تمامي بهره هاي زنبور  عسل از گياهان 

اشاره دارد كه تأثير مستقيم در ايجاد  عسل دارند.
فرمانبردارانه،  ناگزير  راه)  اين  (در  را  پروردگارت  راه هاي  سوم: «پس 

بپوي.»
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خود  منزلگاه هاي  در  پروردگار  دستور  به  زنبور  عسل  اينكه  از  پس 
ساكن شد و تنها از ثمرة گياهان تغذيه نمود، بايد خاشعانه در هر لحظه و 

هر مكان، مو به مو مطيع الهاِم غريزي داده شده به او باشد. 
تغذيه  شيرين  تقويتي  خوراك هاي  با  را  زنبور  عسل  كندوي  ما  اگر 
كنيم و يا اينكه براي پيشگيري و درمان بيماري هاي زنبور  عسل از داروهاي 
شيميايي استفاده كنيم، زنبور  عسل را از راهي كه خدا به او وحي نموده، 
منحرف كرده، نمي توانيم توقع شفابخشي را از اين  عسل به طور كامل داشته 
باشيم. بنا بر اين دادِن شربت شكر و يا هر  ديگر و سموم شيميايي به زنبور 
 عسل در هر زمان ـ چه هنگام رشد و چه در زمان ذخيره و از همه بدتر، 

فصل جمع آوري شهد ـ شفابخشي زنبور  عسل را به حداقل مي رساند.
چهارم: «(آنگاه) از درون شكم هاشان بيرون مي آيد»

آنچه زنبور  عسل از گياهان تغذيه مي كند، چه هنگام سربرآوردن از 
تأثيِر  مي رود،  كندو  از  بيرون  به  آوردن  عسل  براي  كه  وقتي  چه  و  تخم، 
مستقيم روي شهد به دست آمده از زنبور  عسل دارد، زيرا آوردة زنبور  عسل 
با آنزيم هاي معده اش در هم آميخته و مايعي را به وجود مي آورد كه در اين 

ا. َ ِ ُرُج ِمْن ُبُطو ْ َ
آيه مي فرمايد: 

در توضيح بيشتر، مي توان گفت: تغذية زنبور  عسل در زمستان موجِب 
ضعفش در بهار؛ و به ناچار اعطاي غذاهاي تقويتي و سموم به او مي شود. 
است،  تخم ريزي  هنگاِم  كه  بهار  فصل  در  او  به  اعطايي  تغذية   به عالوه 
شده اند  بزرگ  شيره  با  كه  مي شود  زنبورهاى  عسلي  آمدن  به وجود  باعث 
و آنزيم معده اين زنبورهاى  عسل با زنبورهاى  عسِل شفابخِش يادشده در 
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و  شد  نخواهد  قرآني  بطونها»ي  من  «يخرج  شامل  و  بوده  متفاوت  آيات، 
از شفابخشي  عسل بسيار كاسته مي شود؛ چرا كه  عسل فقط از شهد گل 
ساخته نمي شود، بلكه تركيبي است از آنزيم معدة زنبور و شهد گل. مرجع 
«يخرج من بطونها» مي تواند كتاب، ارض، انعام و درختان مثمر باشد كه 

بعداً شرح داده مي شود.
پنجم: آشاميدني اي

كلمة نوشيدن به مصرف بيست گرم به باالي مايعات اطالق مي شود 
با  است.  شامل  را  زياد  و  كم  ذرات  يا  قطرات  بلعيدن،  و  خوردن  كلمة  و 
تحقيقات و الهام از اين آيه، ثابت شده است كه ميزان مصرف  عسل به عنوان 
شفا نبايد از يك قاشق غذاخوري در هر وعده كمتر باشد. از اين رو مصرف 
به صورت نوشيدن و بلعيدن مي تواند از شفابخشي بيشتري برخوردار باشد. 
اين نوشيدني ها مي تواند شامل آيات كتاب، آب، شير و عصارة غليظ شدة 

ميوه ها باشد.
ششم: به رنگ هاي گوناگون است

 عسل ها نسبت به مناطق مختلف تفاوت داشته و به رنگ هاي مختلف 
يافت مي شوند كه وجوِد همين اختالف، تفاوِت در نوع و ميزاِن شفادهي 

است.
گوناگون،  آب هاي  الهي،  آيات  انواع  به  اشاره  مي تواند  الوانه  مختلف 
در  شده  ذكر  مختلف  بوته هاي  و  درختان  چهارپايان،  از  مختلف  شيرهاي 

آيات قبل نيز باشد.

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

5151

تفاوت شفا و درمان

هفتم: در آن براي مردمان شفا است.
صورت  به  مصرف  مقدار  و  مصرف  طريقة  و  گوناگون  رنگ هاي  در 

نوشيدني (شراب) و در مصرف  عسل به تنهايي شفاست.
مكاِن  از  اعم  را  باال  هفت گانة  ويژگي هاي  تمامي  آن)  فيِه (در  ضميِر 
زنبور  عسل، تنوع گياهي، محصوالت آن، راه توليد برتر، مخلوط شدن شهد 
گل با آنزيم معدة زنبور و نيز مصرف آن به  صورِت نوشيدني و گونه هاي 
مختلف آن كه به رنگ هاي مختلف است را شامل مي شود و نيز اشاره به 
گونه هاي مختلف از آيات الهي در كتاب قرآن و آب هاي جاري و چشمه ها 
و باران از اراضي مختلف با معادن مختلف، همچنين شيرهاي مختلفي كه 
غير ُمسِكر  غليظ شدة  عصارة  نيز  و  مي آيد  به دست  گوناگون  چهارپايان  از 
از درختان و بوته ها كه دو گونة برتر آن، نخيل (درختان خرما) و أعناب 
شفابخشي  شامل  آنها  تمامي  مي شود؛  شامل  را  انگور)  درخت  (بوته هاي 
در اين قسمت از آيه مي شوند و در نهايت، خداوند ما را به انديشه دعوت 
معناي  آيه،  در  مذكور  شفاي  به  آيه،  در  بيشتر  انديشة  كه  زيرا  مي نمايد. 
بيشتري خواهد داد و انسان مي تواند از آن شفا براي شفابخشي روحي و 

جسمي  استفاده نمايد.
در سه جاي قرآن از  عسل ياد شده است:

1.  سورة نحل: آيات 69 ـ 64    2. سورة محمد(ص) : آيه 15    3. 
سورة مطففين: آيات 28 ـ 18

در سورة نحل مطالب بسيار جالبي برايمان بازگو مي شود:
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ا  َوِممَّ ِر  َ َّ ال ِمَن  َو  ُبُیوًتا  َباِل  ِ
ْ ِمَن ا ِذي  ِ

َّ ا َأِن  ِْل  َّ ال ِإَىل  َك  َربُّ َوَأْوَحی   
ُرُج  ْ َ ُذُلال  ِك  َرِبّ ُسُبَل  َفاْسُلِکي  َمَراِت  الثَّ ُکِلّ  ِمْن  ُکِلي  ُمثَّ  َیْعِرُشوَن   
ِلَقْوٍم  آلَیًة  َذِلَك  ِيف  ِإنَّ  اِس  ِللنَّ ِشَفاٌء  ِفیِه  َأْلَواُنُه  َتِلٌف  ْ ُ َشَراٌب  ا  َ ِ ُبُطو ِمْن 

ُروَن.  َفکَّ َ َ
و پروردگارت به سوي زنبور  عسل وحي [:الهام غريزي] كرد 
تو مي سازد،  كوه ها و از درختان و از آنچه كه بشر براي  كه: «از 
خانه هايي براي خود برگير». * «سپس از همة ميوه ها بخور. پس 
راه هاي پروردگارت را (در اين راه) ناگزير فرمانبردارانه، بپوي». 
(آنگاه) از درون شكم هاشان، آشاميدني اي كه به رنگ هاي گوناگون 
است بيرون مي آيد (و) در آن براي مردمان شفا (درماني فراوان) 
بي گمان  مي كنند  انديشه  كه  گروهي   براي  اين (جريان)  در  است. 

نشانه اي همواره بزرگ است.»

ُقوَن  اْملُتَّ ُوِعَد  الَِّتي  ِة  نَّ َ ْ َمَثُل ا  :15 آيه  محمد(ص)  سورة  همچنين 
ِمْن  اٌر  َ ْ َوَأ َطْعُمُه   ْ َغريَّ َ َ َملْ  َلَنبٍ  ِمْن  اٌر  َ ْ َوَأ آِسٍن  َغْريِ  َماٍء  ِمْن  اٌر  َ ْ َأ ِفیَھا 
 ... َمَراِت  الثَّ ُکِلّ  ِمْن  ِفیَھا  ْم  َوَهلُ ُمَصىفًّ  َعَسٍل  ِمْن  اٌر  َ ْ َوَأ اِرِبَني  لِلشَّ ٍة  َلذَّ ٍر  َمخْ
(محمد(ص) / 15) «َمَثِل بهشتي كه پرهيزگاران (به آن) وعده داده 
و  رنگ  كه  آبي  از  است  نهرهايي  آن  در  كه)  است  (اين  شدند، 
بو و طعمش برنگشته ؛ و نهرهايي از شيري كه مزه اش دگرگون 
نشده ؛ و نهرهايي از عصارة گياهان كه براي نوشندگان لّذتي است  
و نهرهايي از  عسل ناب (مصّفي). و در آنجا از هر گونه ثمراتي 

برايشان (فراهم) است، ...»
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سخن قرآن درباره ي نوشيدن  عسل مومِي پولك بسته1 شفابخش
َن  ِإنَّ األْبَراَر  ُ ُ اْملَُقرَّ ُ َْشَھ وَن  ِکَتاٌب َمْرُقوٌم ٭  یُّ  َوَما َأْدَراَك َما ِعِلّ
ِعِمي   النَّ َنْضَرَة  ُوُجوِھِھْم  ِيف  َتْعِرُف  َیْنُظُروَن   األَراِئِك   َ َ َنِعٍمي   َلِفي 
اْملَُتَناِفُسوَن  َناَفِس  َ َفْلَی َذِلَك  َوِيف  ِمْسٌك  ِخَتاُمُه  ُتوٍم   ْ َ َرِحیٍق  ِمْن  ُْسَقْوَن 

َن (مطففين / 28 ـ 19) ُ ا اْملَُقرَّ َ ِ َْشَرُب  َْسِنٍمي  َعْیًنا   َوِمَزاُجُه ِمْن 
كتابي   * چيست ؟  عّليون  (كه)  شناساند  را  تو  (چيز)  چه  «و 
است نبشته و رقم زده شده. * مقّربان آن را مشاهده مي كنند. * 
بي گمان نيكوكاران همواره در (ژرفاي) نعمت پربار (الهي)اند. * 
بر تخت ها (نشسته) مي نگرند. * در چهره هايشان طراوت نعمت 
نوشانيده  زده شده  ُمهر  عصاره هاي  از  مي شناسي. *  را  (بهشت) 
مي شوند. * (عصاره هايي كه) ُمهر آن (با بوي) مشك است ، و در 
اين (نعمت ها) كوشندگان در پيشگيري (از ديگران) بايد از يكديگر 
پيشي گيرند. * و تركيبش از (بلنداي چشمه اي) سراشيب است. * 

چشمه اي را كه نزديك شدگان (به خدا) از آن مي نوشند.»
در اين آيات درمي يابيم كه از يك نوع  عسل مومي پولك بسته اي كه 
پولك هاي آن داراي بوي مشك است و با باز شدن و درآميخته شدن اين 
شش گوشه هاي پولك بسته از باال به طرف پايين، عسل سرازير مي شود. 
درحالي كه شبيه چشمة جوشاني است كه مقربين و عليون از آن مي نوشند. 

1-  عسل داخل كندو داخل ظروف مومي شش گوشه اي است كه اگر اين ظرف باز باشد،  عسل 
نارس و با رطوبت باالتري است، درصورتي كه اگر اين ظروف با پولك مومي بسته باشند،  عسل 

رسيده تر و با رطوبت كمتر و غيرقابل فساد است.
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برترين هاي  براي  مومي  مصرف  عسل  سناريوي  صورت  به  تعريفي  چنين 
از  جاري  نهرهاي  از  و  نشسته  پايين  در  كه  كساني  به  نسبت  بهشتيان 
در  مي نمايند،  استفاده  است،  محمد(ص)  سورة  در  مذكور  مصفاي   عسل 
آيه مشهود است. و با جمله معترضه «َوفِي َذلَِك َفلَْيَتَناَفِس الُْمَتَنافُِسوَن» 
مي خواهد بگويد: و شما هم تالش كنيد كه به مرحله اي برسيد كه جايگاه 
باالتري به نام عليون و مقربين دارند و يا اينكه اشاره به اين است كه بر 
و  مي گيرند  سبقت  يكديگر  بر  مومي  خوردن  عسل   در  و  نشسته  تخت ها 
سبقت  يكديگر  بر  برتري  و  شفابخشي  در  مومي  هرگونه  عسل  اينكه  يا 
مي گيرند و از چنين  عسل مومي مصرف مي نمايند. حال فرض كنيد كه 
و  بهشتي  تخت هاي  روي  پولك بسته  مومي  خوردن  عسل  حال  در  علّيون 
و  خوردن  حالت  اولين  با  حالت  اين  در  هستند.  بهشتيان  ديگر  از  باالتر 
آنها  از  مشك  بوي  پولك بسته،  شش گوشه هاي  به  دندان هايشان  برخورد 
بلند شده و با تركيب  عسل هاي موجود در شش گوشه ها، اين مايع بر روي 
براي بينندگان  خوردن  از  را  خاصي  حالت  و  مي شوند  سرازير  ريخته،  هم 
بهشتي ايجاد خواهند نمود كه هر بيننده اي را ترغيب مي نمايد كه از آن 
 عسل هاي مومي پولك بسته مصرف نمايد. البته آيات مذكور در عين حال، 

اين تصورات جسماني را براي دريافت تصورات روحاني بيان مي دارد.
شفاي  دو  درباره  محمد(ص)  سورة  و  نحل  سورة  آيات  در  بررسي  با 
روحاني و جسماني درمي يابيم كه در سورة نحل شفاي روحاني را از براي 
كتاب اهللا دانسته و شفاي جسماني را براي آب، شير، عصارة ميوه ها و  عسل 
صورت  به  را  بهشتيان  جسماني  و  روحاني  غذاي  محمد(ص)  سورة  در  و 

رودخانه هايي از آب، شير، عصاره ميوه ها و  عسل بيان مي دارد.
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در  شفا  براي  محمد(ص)  سورة  و  نحل  سورة  آيات  از  استفاده 
نوشيدن آب و شير و عصاره ميوه ها و  عسل

براي بيان شفابخشي، قرنطينه، رژيم و تنظيم اختالالت سيستم بدن 
مي توان از آيات سورة نحل و محمد(ص) استفاده نمود. مخاطِب آيات سورة 
نحل در نخستين مرحله از شفاي آيات قرآني، مؤمنين مي باشد و در مرحلة 
دوم با نگاهي اجمالي درمي يابيم كه شفاي ذكرشده در سورة نحل از آب و 
شير و عصارة ميوه ها و  عسل به همان ترتيب و با توضيحي بيشتر از سالمت 

آنها در سورة محمد(ص)  بيان شده است.
را  شفابخش  محصول  چهار  همين  از  محمد(ص)   سورة  آية 15  در 
كه ما در دنيا از آن بهره مند مي شويم، به چهار محصول شفابخش اُخروي 
تعبير مي شود و مي فرمايد: نهرهايي از آبي كه آلوده نيست و نهرهايي از 
شيري كه طعمش عوض نشده، و نهرهايي از عصارة ميوه هايي كه حالت 
تلخي به خود نگرفته و براي نوشندگانش لذت بخش است و نهرهايي از 

 عسلي كه از هرگونه غل و غش پاك است.
ترتيب اين چهار گونه از محصوالت شفابخش خدادادي و بيان آنها 
با كلمة شفا در سورة نحل جاي تأمل و بحث هاي بسياري را مي طلبد. ما 
با آزمايش و تحقيق روي حدود پانصد نفر با اعطاي رژيم غذايي بر محور 
آيات يادشده در ده روز، به نتايج اعجازگونه اي از شفاي اين چهار محصول 

دنيوي و اُخروي رسيده ايم.
پيامبر اكرم(ص) در اين رابطه مي فرمايند: «...فإذا الَْتَبَسْت َعلَْيُكُم الِْفَتُن 
َكِقَطع ِ اللَّْيل ِ الُْمْظلِم ِ َفَعلَْيُكْم بِالُْقْرآن ِ»(بحاراألنوار، ج 89، ص17، ح 16)  «آنگاه 

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

5656

تفاوت شفا و درمان

كه فتنه ها مانند پاره هاي شِب تاريك شما را دربر گرفتند، بر شماست كه 
به قرآن پناه ببريد.»

رفع  از  كه  هنگامي  مي توان  كه  درمي يابيم  آيات  اين  به  رجوع  با 
مشكالت جسماني و روحاني درمانده شده ايم، با تأثيرپذيري از آيات قرآني، 
يك سيستم رفتاري و تغذيه اي شفابخشي را براي خود انتخاب نموده و در 

رفع گرفتاري و بيماري بكوشيم.

5. شفاء در نوشيدن  عسل
نهرهايي  از  سخن  آب،  از  نهرهايي  ذكِر  از  پس  محمد(ص)  سورة  در 
از شير و نهرهايي از عصارة ميوه ها به ميان آمده، مي فرمايد: «نهرهايي از 
كه  نقصي  و  عيب  گونه  هر  از  دور  و  خالص  عسـلي  يعني  مصّفي»   عسل 
خواص شش گانة سورة نحل براي شفابخشي در آن مشهود است؛ اين چنين 
 عسلي كه از درون شكم  زنبور  عسل بيرون مي آيد،  عسل مصّفاي بهشتي 

براي بهشتيان و  عسلي شفابخش براي مردمان دنيا است.
چهار نوشيدني به رنگ هاي مختلف كه از درون شكم زمين (آب) و 
شكم چهارپايان (شير) و شكم درختان ميوه (عصاره ميوه ها) و شكم زنبور 

 عسل ( عسل) بيرون مي آيد، براي تمامي مردمان شفاست.
هفت نوع رژيم ويژه براي تنظيم اختالالت در سيستم بدن كه از قرآن 
كريم برگرفته شده است، مي تواند شفابخش باشد و براي همة بيماران و 

حتي انسان هاي سالم نيز مناسب است.
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مصرف آب هاي گوناگون از منابع گوناگون مي تواند غذاي ده روز ما 
باشد، بدون اين كه به غذاي ديگري نياز داشته باشيم.

آب هاي گوناگون درصورتي كه از درون زمين بيرون مي آيد، داراي مواد 
مختلف حتي اسيـدهاي آمينه، ويتامين، مقدار كمي پروتئين و ... است كه 

براي ده روز بسيار مناسب و كافي است.
و  آمينه  اسيدهاي  و  ويتامين ها  تمامي  روز  ده  در  نيز  شير  مصرف 
پروتئين و ديگر مواد معدني را تأمين خواهد نمود؛ البته تنوع دادِن شير از 
گونه هاي مختلف چهارپايان، تنوع مواد را سبب خواهد شد و بهتر خواهد 

بود.
گوناگون،  آب هاي  همراِه  به  روز  ده  در  ميوه ها  آب  مصرف  عالوه  به 
تمامي ويتامين ها و اسيدهاي آمينه و پروتئين و ديگر مواد معدني بدن را 

تأمين خواهد نمود.
سردسيري  و  گرمسيري  مختلف  گونه هاي  از  مصرف  عسل  همچنين 
همراه با آب هاي گوناگون و غيره در ده روز ويتامين ها و اسيدهاي آمينه و 

پروتئين و ديگر مواد معدني بدن را تأمين خواهد نمود.
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از  پيشگيري  براي  قرآني  آيات  كه  است  ضروري  نكته  اين  به  توجه 
بيماري هاي روحي و جسمي انسان است تا انسان در مهلكه هاي مشكالت 

روحي و جسمي نيافتد.
كوچك  درِد  هر  براي  كه  كرده اند  عادت  ما  مردم  امروزه  متأسفانه 
مثل  مسكن ها  انواع  از  پزشك  تجويز  با  يا  و  پزشك  تجويز  بدون  جسمي، 
آسپيرين، استامينوفن و ... استفاده كنند. خيلي از مردم هم ديگر به پزشك 
عمومي مراجعه نمي كنند و براي هر درد كوچك قلبي و يا كمترين احساس 
تنگي در قفسة سينه، به متخصص قلب و با احساس درد كمي در شكم، به 
متخصص گوارش و ... مراجعه مي نمايند. معموالً داروهاي تجويزي پزشك ها 
نيز بيشتر ُمَسكِّن هستند. اين داروهاي مسكن بعد از مدتي مصرف، گلوگاه 

معده را هدف قرار داده و آن را زخم مي كنند.
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وقتي معده زخم شد، اسيد معده كم كم باال مي رود و وقتي زخم، اسيد 
معده را به هم ريخت، باعث نفخ معده مي شود. درنتيجه، نوبِت مراجعه به 
پزشك متخصص گوارش است. بعد از آندوسكوپي، قرص هاي رانيتيدين يا 
آمپرازول و ... تجويز و مصرف مي شود. درنتيجة مصرف اين داروها، فشار 
خون باال مي رود و نياز به مصرف قرص فشار خون ايجاد مي شود. بعد از مدتي 
به زير قلب فشار وارد مي شود و متخصص قلب هم دوباره چند قرص ديگر 
اضافه مي كند و به همين ترتيب ... . ناگهان مي بينيم يك كيسه قرص و دارو با 
چندين نوع بيماري مختلف در سنين بسيار پاييني براي خود به وجود آورده ايم.
اين  در  است.  بسياري  خطرات  معرض  در  انسان ها  سالمتي  امروزه 
سالمتي  كه  (فتنه )اي  اكرم(ص)،  پيامبر  تعبير  به   و  خطرات  و  سختي ها 

انسان را مورد تهديد قرار مي دهد، به ناگزير بايد به قرآن پناه برد.
يكي از راه هاي نجات، استفاده از تالوت و تبعيت از احكام قرآني براي 
شفاي دردهاي روحي و جسمي است و ديگري راهنمايي آيات در استفاده 

از عناصر پنج گانه اي است كه نام برده شد.
اين  از  استفاده  با  روزه  ده  رژيم  يك  كه  است  اين  اين جانب  پيشنهاد 
پنج عنصر ايجاد نماييم. با استفاده از آيات الهي، ده روز فقط آب، شير، آب 
ميوه ها و  عسل، غذاي ما باشد. حتي مي توان با مبنا قراردادن اين روش و به 
روش هاي ديگر نيز در درمان بيماري ها از آن پرداخت. مثًال آب درماني كه 
بيمار طي ده روز فقط از آب استفاده نمايد. شكل ديگر آن مي تواند آب و 
شير و يا آب و شير و آب ميوه ها باشد و يا آب، شير، آب ميوه ها و  عسل و يا 

گونه هاي ديگري كه بيان مي شود.

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

6363

بيمارستان شفا و رژيم غذايي با نوشيدني هاي شفابخش قرآني

بدين منظور بيمارستاني را براي بيماران جسماني و روحاني مي سازيم 
كه اين بيمارستان شامل دو قسمت تقسيم مي شود:

الف) درمان مشكالت روحاني     ب) درمان مشكالت جسماني

الف) درمان مشكالت روحاني
مي توان گفت: آياِت درون كتاب وحيانِي قرآن براي تمامي انسان هايي 
كه مي خواهند بر مشكالت روحاني خود فائق آمده و به آنها شفا بخشند، 
تناسِب  به  وحياني  منبع  اين  از  مي تواند  كس  هر  و  است  واضح  و  روشن 

مشكالت روحاني اش بنوشد.
وحياني  منبع  اين  روي  كه  كساني  بيمارستان،  قسمت  اين  در  البته 
تعاليم  از  هستند،  توانا  بسيار  درك اش  و  فهم  در  و  گذاشته  را  حياتشان 
الهي براي رفع مشكالت روحي هر بيمار استفاده كرده و به مشكالت آنان 
حل  براي  آيات  از  بيمارستان  اين  بهره گيري  از  نمونه اي  مي بخشند.  شفا 
مشكالت روحي را براي شما بيان مي داريم: در سوره فتح آيه 1 آمده است:

مَّ  ِ ُ َو َر  َتَأخَّ َوَما  َذْنِبَك  ِمْن  َم  دَّ َ َ َما   ُ اهللاَّ َلَك  ِلَیْغِفَر  ًنا   ُمِب ًحـا  ْ َف َلَك  َْنا  َ َف ا  ًِإنَّ ِدَیَك ِصَراًطا ُمْسَتِق ْ َ ِنْعَمَتُه َعَلْیَك َو
(چه)  بخشيديم،  پيروزى اى  و  گشايش  تو  براى  به راستى  ما 
پيروزى روشنگرى. تا خدا پيامد خطرناك دنيوى كار (رسالت) تو 
را ـ گذشته و آينده اش را ـ بپوشاند، و نعمت خود را بر تو تمام 
گرداند، و تو را به راهى راست [: برتر از آنچه هستى] هدايت كند.
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مانند  پيامبري  هيچ  مي فرمود؛  اكرم(ص)  پيامبر  اينكه  به  توجه  با 
از:  عبارتند  آزارها  از  برخى  است؛  نشده  اذيت  و  آزرده  هدايت  راه  در  من 
ريختِن محتويات معدة گوسفند بر سر و روي ايشان. اهانت، ناسزا و شكنجه  
گرماي  در  كه  حدي  تا  مكرمه  مكة  در  ايشان  رسالِت  به  ايمان آورندگان 
سوزان مكه سنگ هاي سنگين و آتشين را بر سينة آنان مى گذاشتند و يا 
اعضاي بدن آنان را جدا مى كردند تا مجبور شوند از ايمانشان دست بردارند.

فشارها در مكه به حدي بود كه ايشان مجبور به مهاجرت به مدينه 
شدند. در طي چند سالي كه ايشان در مدينة منوره به پايه گذاري هدايت 
و بيان دين مبين اسالم مي پرداختند، هميشه و هميشه رنج هاي گذشته را 

فراموش نكرده و درصدد بازگشت به وطن و منبع وحي بودند.
خداوند به ايشان در چندين جنگ با مددهاي غيبي ياري بسيار نمود 
(مكة  وحي  سرزمين  به  بازگشت  باعث  كه  بستند  عهدي  كفار  با  اينكه  تا 

مكرمه) گرديد.
ايشان به دليِل اشغال اين سرزمين توسط كفار، نگران ادامة فعاليت هاي 
رسالتي خود نيز بودند كه با نزول اين آيه به واقعيت پيوست و فتح مكة 

مكرمه را سبب شد.
گذشته هاي  تمامي  سو  يك  از  مكه  فتح  از  پس  پيامبراكرم(ص) 
آزاردهنده را فراموش نمودند؛ و از سوي ديگر به پايه گذاري دين اسالم در 
آن مركز اميدوار شدند كه ديگر هيچ قدرتي نتواند جلودار استمرار و رونق 
و انتشار رسالت ايشان گردد. لذا اين آرامش واقعي را خداوند براي پيامبر 

عزيزش پس از آن رنج هاي بسيار به ارمغان آورد.
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در اين داستان حقيقي درمي يابيم كه براي درمان يك بيماري كه از 
مشكالت روحِي گذشته رنج مي برد، بايد به دو چيز توجه كرد:

1.  مشكالت روحي ناخوشايندي كه در گذشته براي او اتفاق افتاده است.
او  براي  است  قرار  آينده  در  كه  ناخوشايندي  روحي  مشكالت   .2

بيفتد. اتفاق 
در اين داستان درمي يابيم كه خشنودي پيامبر(ص) فقط با فتح مكه 
نبود، بلكه آثار اين فتح باعث رفع دو مشكل ذكر شده نيز مي شد. لذا براي اين 
نوع بيماري تغيير مكان، زمان و يا ايجاد يك حالت جديد و استثنائي كه خيال 

او را از بازگشت به مشكالت قبلي راحت كند، ضروري بود.
و  روزه  چند  تفريحات  ايجاد  توصية  يا  و  مسكن ها  با  كنوني  پزشكان 
مغز  در  نسبي  فراموشي  يك  ايجاد  و  گذاشتن  برق  با  كار،  شدن  وخيم  با 
مي خواهند بيمار را از مشكالت روحي اش نجات دهند، درصورتي كه به فكر 
آيندة او نيستند و در نهايت او همچون جسدي بي اراده و بي فكر در كنار 
خانواده زندگي خواهد نمود. درصورتي كه اگر از اين داستان رهنمود گيرند، 
مي توانند در بسياري از بيماران رواني، شفابخشي اين آيات را احساس نمايند.

ب ) درمان مشكالت جسماني
با كمي تأمل درمي يابيم كه مي توانيم از نوشيدني هاي شفابخش ذكر 
شده در آيات سورة نحل و سورة محمد(ص) هفت نوع رژيم شفابخش زير 
را بدون كمبود و آسيب به بدن براي تنظيم و رفع اختالالت سيستمي در 
بدن هر فرد و برگرداندن آن به يك حالت عادي براي بيماران مختلف و 
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حتي انسان هاي سالم به گونه هاي مختلف زير در نظر بگيريم:

رژيم غذايى هفت گانه يا نوشيدنى هاى شفا بخش قرآنى

1. آب
2. آب و شير

3. آب و آب ميوه
4. آب و  عسل

5. آب و شير و آب ميوه ها
6. آب و آب ميوه ها و  عسل

7. آب و شير و آب ميوه ها و  عسل
مي توانيم بيمارستاني را به نام شفا به وجود بياوريم كه با اين هفت نوع 
رژيِم شفابخش برگرفته از آيات كريمة الهي مردمان را شفا بدهد و براي 
اكثر مردم مي توان عالوه بر عناصر گفته شده، به دليل ضعف و كم خوني اي 
و  چربي  بدون  گوشت  عصارة  و  گل  گردة  از  هستند،  آن  دچار  بيشتر  كه 
مقداري نشاسته، اضافه بر عناصري كه در رژيم نوع هفتم بيان شد، براي 

يك رژيم ده روزه و يا بيشتر در نظر گرفت.
در مرحله ي نخست، براي يك فرد بيمار كه به اين بيمارستان رجوع 
مي نمايد، بايد تصور نمود كه اين فرد دردي را در يك ناحيه يا چند ناحيه 
قبلي  سابقة  بدون  احساس شده  درِد  اين  اگر  مي نمايد.  احساس  بدنش  از 
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باشد، با رجوع به بيمارستان شفا، پزشك يك دوره ي درماني دو الي ده 
روزه را با فرآورده هاي زنبور  عسل، شير، آب و عصاره هاي ميوه ها و گردة 

گل و عصارة گوشت بدون چربي و نشاسته به او تجويز مي نمايد.
به  را  او  بدن،  سيستم  اختالالت  تنظيم  با  روزه،  ده  دوره ي  اين  طي 
بهبودي  درصورتي كه  و  داد  خواهد  سوق  كامل  يا  و  نسبي  بهبودي  طرف 
كامل در اين ده روز به وجود نيايد، پزشك چون بيمار را در يك قرنطينة 
غذايي خاص قرار داده، با ادامة تغذية مناسب، از مشكالت بيمار بهتر آگاه 
خواهد شد. درضمن پزشك، مي تواند قبل از شروع بيمار به رژيم غذايي، 
از او يك آزمايش CBC و يا آزمايشي كه الزمة مشكل و بيماري اوست، 
بيمار  بهبودي  رونِد  از  آزمايش،  تكرار  با  روز،  ده  از  پس  و  آورد  عمل  به 
مطلع شود. مثًال بيماري كه با استفاده از غذاهاي فست فودي يا غذاهاي 
سنگين و يا مسموم، دچار دل درد شديد، يا اسهال و يا يبوست آني شده 
است، درصورتي كه اين عارضه موقتي باشد و به دليل مشكالت قديمي بر 
بيمار عارض نشده باشد، با دو الي ده روز رژيم ذكر شده، مشكالت او كامًال 
برطرف خواهد شد و درصورتي كه مشكالت او كامًال برطرف نشود، پزشك 
مي تواند با نگاه به حالت هاي باليني بيمار در ابتدا و انتهاي دوره و آزمايش 
او، مشكالت بيمار را بهتر تشخيص داده و براي معالجة او با ديِد بهتري 

بكوشد.
شايد بيمار در موقعيتي باشد كه از ديابت، كم خوني، كلسترول و يا ... 
رنج مي برد و مصرف يك يا دو عدد از اين عناصر شفابخش بيش از حد براي 
او در برخي از موارد مشكل ساز باشد. براي جلوگيري از اين حالت، پزشك 
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مقدار و نوع آنها را متناسب با بيماري تعيين مي نمايد و مصرف اين عناصر 
را جدا از يكديگر براي بيماران خود تجويز مي نمايد. تجربه ثابت كرده است 
بيماراني  براي  عناصر  اين  از  خاصي  انواع  مصرف  در  مناسب  دقت  با  كه 
همچون ديابت و فشار خون، نه تنها مشكلي به وجود نخواهد آورد، بلكه در 
بهبود و رفع اين مشكالت نيز شفابخشي حاصل خواهد شد. مثًال رژيم ده 
روزه با  عسل از عوارض ديابت و فشار خون كاسته و فرد را بهبود مي بخشد.
بدين صورت پزشك از  عسل هاي خاص و يا آب ميوه هايي معين استفاده 
خواهد نمود و شايد بايد عصارة گوشت را محدود كند به يك نوع گوشتي كه 
براي بيمار ضرر نداشته باشد، مانند گوشت آبزيان، و يا اين كه در افرادي كامًال 
مصرف گوشت را حذف نمايد و يا مصرف شير را از نوعي خاص تعيين و يا 
محدود نمايد. در هر صورت پزشك بنا به نوع بيماري؛ رژيم غذايي را با آب، 
شير و آب ميوه ها و  عسل به گونه اي كه آسيبي به بيمار نرسد، تعيين مي نمايد.
با پژوهش هايي كه از پانصد بيمار با ارائة گزارش كتبي و شفاهي انجام 
گرفته است به اين نتيجه رسيده ايم كه رژيم ده روزه توانسته است براي 
كساني كه حدود پانزده كيلو اضافه وزن دارند، طي ده روز رژيم، بين چهار 
تا چهارده كيلوگرم از وزن اضافه شان را بكاهد و در وقت بارداري و شيردهي 
و حتي كساني كه الغراندامند و يا اينكه كم خوني دارند، با رژيمي بسيار 
مناسب توسط آب، شير، آب ميوه ها و  عسل و عصارة گوشت، باعث مي شود 
و  كاهش  عدم  به عالوه  باشند.  داشته  فراوان تري  شيردهي  و  بهتر  بارداري 
حتى گاهي افزايش وزن در افراد الغر اندام؛ و رفع كم خوني را موجب شده 

است.
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همچنين مشاهده شده است با رژيم ده روزه؛ بيماري هاي قنِد خون 
كليوي،  نارسايي هاي  كبد،  دور  چربي  كلسترول،  بودن  باال  ديابتي ها، 
گوارشي، دردهاي مفصلي، عروقي، عصبي، MS، تيروئيد، ريزش مو و غيره 

را بهبود مي بخشد.
هيچ گونه  شده،  داده  دستور  طبق  صحيح  و  سالم  رژيم  يك  انجام 
عوارضي براي بيمار نخواهد داشت. در اين جا روش انجام اين رژيم شفابخش 
و يا تنظيم سيستم بدن به يك حالت عادي با استفاده از آيات سورة نحل 

و سورة محمد(ص) را براي شما بازگو مي نماييم.

چگونگى انجام رژيم ده روزه
 با نوشيدنى هاى شفابخش قرآنى

و  سردسيري  مناطق  ارگانيك  گونه  عسل  دو  رژيم،  اين  انجام  براي 
گرمسيري و يك گونه گردة گل را در نظر مي گيريم.

قاشق  يك   + گرمسيري  غذاخوري  عسل  قاشق  يك  صبحانه  براي 
غذاخوري  عسل سردسيري براي ناهار و شام مانند صبحانه.

بايد توجه كنيم كه نيم ساعت پس از مصرف  عسل ها حتماً يك تا سه 
ليوان آب مصرف نماييم. زيرا مشاهده شده است كه عدم مصرف آب پس از 
نيم ساعت در بعضي از افراد باعث سنگيني در سر و شايد سردرد شده است.
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مابين صبحانه و نهار و مابين ناهار و شام به صورت ميان وعده بايد از 
يك قاشق مرباخوري تا غذاخوري گردة گل همراه يك تا سه ليوان آب يا 
آب ميوه استفاده نماييم (اين در صورتي است كه به گردة گل حساسيت 

نداشته باشيم و عالمت آن، نداشتِن حساسيت بهاري است).
درصورتي كه نمي توانيم از گردة گل استفاده كنيم، بايد از آب ميوه ها 
و عصارة گوشت بيشتر استفاده نماييم تا جايگزيِن پروتئين و ويتامين هاي 

موجود گردة گل بشود.
بهتر  چاق  افراد  براي  كرفس  خيار،  همچون  ميوه هايي  آب  مصرف 
بوده و مي تواند از دو ليوان در روز بيشتر باشد و در آب ميوه هايي مانند 
هويج و سيب و مركبات و غيره براي اين افراد تا دو ليوان مناسب تر است. 
درصورتي كه افراد الغر به هر مقدار كه بخواهند، مي توانند  آب ميوه مصرف 

نمايند.
براي مثال؛ اگر از قند خون بااليي برخورداريم، از مصرف آب طالبي، 
گالبي، هندوانه و ميوه هايي كه گلوكز بيشتري دارند، كاسته و يا خودداري 
و  سيب  و  خيار  كرفس،  آب  همچون  ميوه هايي  آب  از  عوض  در  و  نماييم 

حّتي كدو استفاده نماييم.
بهترينش  كه  قرمز  گوشت  از  مي توان  را  گوشت  عصارة  مصرف 
گوسفندي و يا بز و در صورت عدم حساسيت، گوشت شتر است و گوشت 
آبزيان كه بهترين آنها آبزيان غيرپرورشي است و گوشت پرندگان (كه سالم 

آن در حال حاضر بسيار كم و نادر است) در نظر گرفت.
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عصاره ي گوشت را به طريقة عصاره گيري با قطعه قطعه كردن آن و 
گذاشتن اين قطعه ها در شيشة در بسته داخل آب در حال جوش شروع 
كنيد. عرق گوشت به همراه چربِي مايع در انتهاي شيشه جمع مي شود 
كه آن را از قسمت بااليي عصاره گرفته تا عصاره ي زاللي به دست مي آيد، 
يا  و  پخت  بخارپز  در  را  گوشت  مي توان  درضمن  نماييد.  مصرف  را  آن 
و  جويدن  با  بايستي  تنها  آن  مصرف  صورت  اين  در  كه  كشيد  سيخ  به 

خوردن آب آن باشد. 
است.  مناسب  ليوان  سه  تا  يك  مقدار  به  شير  نوشيدِن  روز  طول  در 
ديده شده است كه عدم مصرف شير در طول روز باعث يبوست مي شود. 
درصورتي كه با مصرف شير مشكل داريد، آن را آرام آرام مصرف كنيد و يا 

از ديگر لبنيات مانند دوغ و ماست استفاده نماييد.
براي افرادي كه از وزن بااليي برخوردارند، مصرف يك تا دو ليوان آب 
عدم  شايد  و  است  كافي  شير  ليوان  دو  تا  يك  و  سبك ترند  كه  ميوه هايي 
مصرف عصارة گوشت برايشان بهتر باشد. هرگاه احساس اُفت فشار خون و 
يا اُفت قند خون كرديد، مي توانيد براي رفع آن از يك تا پنج قاشق  عسل 
به رژيم روزانة خود اضافه كرده و استفاده نماييد و يا مصرف آب ميوه هاي 

شيرين را در رژيم غذايي افزايش دهيد.
مصرف شير و آب ميوه ها در بين صبح تا ظهر براي افراد چاق الزامي 
مي كاهد.  آنها  وزن  كاهش  روند  از  بعدازظهر  در  آنها  مصرف  زيرا  است، 
درضمن بايد تمامي موارد گفته شده به تنهايي مصرف شود و حّتي مصرف 
 عسل همراه با آب شايد باعث اشتهاي بيشتر شود كه مصرفش بدون آب از 
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اشتهاي كاذب بدن مي كاهد؛ به ويژه شير كه بايد با فاصلة بيشتري مصرف 
غذاهاي ديگر،  مصرف  شده كه به دليل عدم  ديده  رژيم  اين نوع  شود. در 
را ميل  آن  ظهر  تا  سعي كنيد  شد. البته  نخواهد  چاقي  باعث  شير  چربي 

كنيد.
مصرف  شد؛  خواهد  حذف  رژيم  اين  در  جامدات  مصرف  به طوركلي 
مايعاِت بدون چربي و نشاسته هم طي اين ده روز، مشكلي ندارد و البته 
روي آوردن به ديگر رژيم هاي يادشده با توجه به نوع بيماري و كمبود ها و 

اضافه هاي وزن بدن براي بعضي از بيماران تجويز مي شود.
كه  مي شويم  متوجه  غذايي،  رژيم  نوع  اين  در  بيشتر  نظر  دقت  با 
جسماني،  عسل  درمان  و  شفابخشي  براي  شفابخش  مادة  اساسي ترين 
است. لذا براي به دست آوردن  عسل شفابخش و به ويژه اين كه در قسمت 
عصاره گيري گياهان دارويي با  عسل، از اين ماده اصلي بهره گيري اساسي 

خواهد شد، الزم است دربارة آن بيشتر بدانيم.
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بفهميم  بايد  جسماني،  شفابخش  نوشيدني  بهترين  با  آشنايي  براي 
اين نوشيدنى از كجا و چگونه به دست مي آيد و چگونه آن را مصرف كنيم.

30)؛   / (روم   ... َعَلْیَھا  اَس  النَّ َفَطَر  الَِّتي   ِ اهللاَّ ِفْطَرة   ... مباركة  آية  بنابر 
آن  پاية  بر  را  مردم  كه  را  خداساخته(اي)  سرشت  و  فطرت 
پس  / 14)؛  (مؤمنون  اِلِقَني  َ ْ َأْحَسُن ا  ُ اهللاَّ َفَتَباَرَك  و ...  ساخت.  (استوار) 
خدا بسي مبارك (و) بهترين آفرينندگان است. و همچنين با توجه 
ديگر،  آسماني  كتاب هاي  و  قرآن  نزول  و  پيامبران  بر  الهي  وحي  نزول  به 
انسان اشرف مخلوقات است و عقل او در مرتبة باالترين فهم و شعور ها است 
لذا چگونه زيستن را از كتاب وحي مي آموزد و پس از دريافت مي تواند به 

مراتِب واالي چگونه زيستن دست يابد.
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فرآورده هاي  شفاي  از  نحل،  سورة  آيات  در  تأمل  با  انسان  بدين گونه 
زنبور  عسل، بهره هاي فراواني مي برد. او مي تواند نظم و چگونگي استفاده 
از فرآورده هاي زنبور  عسل را با تحقيق دربارة روش زندگي زنبور  عسل، از 
خود زنبور  عسل بياموزد. در ضمن از حاالت چگونه زيستن، ازدواج و ... كه 
مختص به اين حيوان است، مطلع  شده و براي توليد انبوه اين محصول، 

بهره  ببرد. 
تقسيم  گروه  چند  به  كارگر  زنبورهاي  زنبور  عسل،  خانوادة  در 
مي شوند و وظايف متفاوتي بر عهدة آنها گذاشته مي شود. گروهي تغذية 
كندو  از  نگهباني  نيز  گروهي  و  كندو  تميزكردِن  گروهي  ملكه،  و  بچه ها 
همراِه  نر  زنبورهاي  و  دارند  عهده  به  را  زنبورها  خروج  و  ورود   كنترل  و 
جفت گيري  كندو  از  زيادي  بسيار  فاصلة  با  و  شده  خارج  كندو  از  ملكه 

مي كنند.
زنبورهاي  به  وسيله ي  زنبور  عسل،  كلوني  فعاليت   نودونه درصد 
ظروف  داخل  را  تخم ها  ملكه،  اينكه  از  پس  مي شود.  انجام  كارگر 
درجة   37 دماي  در  را  آنها  كارگر  زنبورهاي  داد،  قرار   شش گوشه 
به  كمتر  الروها،  محافِظ  كارگِر  زنبورهاي  مي كنند.  نگهداري  ثابت 
دماي  و  است  ديگران  وظيفة  آنها  تغذية  و  مي روند  كندو  از  بيرون 
تولد  براي  مي دارند.  نگه  ثابت  تخم ها  نگه داري  براي  را  كندو  داخل 
وظيفة  مدت  اين  در  و  است  الزم  روز   21 كارگر  زنبورهاي  الرو 
كارگر  زنبورهاي  عهدة  بر   كندو  دماي  ثابت  نگه داشتِن  و  مراقبت 
زنبورهاي  و  شود،  اضافه  ديگر  كندوي  به  كندويي  چنانچه  و  است. 
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بين  از  اضافي  تخم هاي  نگه دارند  ثابت  را  كندو  دماي  نتوانند  كارگر 
رفت. خواهند  

با بررسي و تحقيقاتي كه روي زنبور  عسل انجام شده، مشاهده مي شود 
كه اين موجود با الهام از وحي، مدفوع خود را بيرون از كندو و با فاصله اي 
مناسب انداخته و در فصل پاييز و سرماي زمستان تا حد امكان خود را نگه 
مي دارد تا در يك روز آفتابي و نسبتاً گرم از كندو خارج شده؛ مدفوع خود 

را با فاصلة معيني به بيرون از كندو بيندازد.
داخل كندو با بره موم كه نوعي مادة الكلي است، ضدعفوني مي شود. 
درب ورودي كندو به صورتي ضدعفوني مي شود كه دست و پاي هر زنبور 
 عسل هنگام ورود به كندو به اين ماده آغشته و درنتيجه ضد عفوني مي شود. 
اگر زنبوري هنگام جمع آوري شهد، آلوده شده باشد يا از شهد و گردة سمي 
و يا آلوده استفاده كرده باشد، به محض رسيدن به كندو، شناسايي و از 
ورود آن جلوگيري مي شود و به اين صورت كندو از آلودگي دور مي  ماند. 
اگر آلودگي كندو به اندازه اي باشد كه برطرف كردِن آن سخت و غيرممكن 
شود، زنبورهاي سالم و ناسالم از هم جدا مي شوند و زنبورهاي سالم همراه 

ملكه به كندويي جديد و سالم مهاجرت مي كنند.
فرآورده هاي زنبور  عسل در ظروف مومي تجزيه ناپذير، در جاي تاريك 
و دور از اشعة خورشيد با حرارتي مناسب ذخيره مي شود. اين ظروف مومي 
درب هاي نفوذناپذير دارند. تخم ها و ژله رويال در وسِط شانه ي  عسل، گردة 

گل در اطراف تخم ها و  عسل در اطراف گردة گل ذخيره مي شوند.
به  يا  و  برساند  كافي  غذاي  خود  تخم هاي  به  نتواند  زنبور  عسل  اگر 
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از  را  آلوده  تخم هاي  كارگر  زنبورهاى  شوند،  آلوده  تخم ها  نحوي 
فاصلة  در  كندو  از  بيرون  به  و  برداشته  شش گوشه  محفظه هاي  داخل 
ضدعفوني  بره موم  توسط  را  تخم ها  خالي  جاي  و  مي اندازند  مناسبي 

مي كنند.
موش،  مانند  موذي  حشرات  و  حيوانات  ورود  از  كارگر  زنبورهاي 
كار  اين  با  آنها  مي كنند.  جلوگيري  كندو  به   ... و  وحشي  زنبور  مورچه، 
مي شوند  كندو  وارد  موش ها  گاه  مي شوند.  كندو  به  آلودگي  ورود  مانع 
ناتواني  به علت  اين صورت  در  مي ميرند.  بسيار  خوردن  نيش  از  پس  اما 
مي كنند  موميايي  و  ضدعفوني  را  آن  موش،  حمل  در  زنبورهاي  عسل 
بيرون  كندو  از  نيز  مرده اند  و  زده  نيش  را  موش  كه  زنبورهايي  خوِد  و 

مي شوند. انداخته 
زنبور  عسل با گرفتن رطوبت  عسل و گردة گل از فاسد شدِن آن در 
مدت طوالني جلوگيري مي كند. زنبور  عسل براي توليد  عسل از بهترين ها 
استفاده مي كند. زنبورهاي كارگر، نر و ملكه همگي از فرآورده هاي توليدي 

بهره مي برند.
در هر حال ما مي توانيم چگونگي توليد، نگهداري و مصرف فرآورده هاي 
زنبور  عسل را از خود او دريافت نماييم؛ زيراكه وحي غريزي براي توليد 
اين چنين مادة شفابخش ياد شده در آيات سورة نحل جاي تأمل دارد و 

براي دريافت شفاي  عسل مي توانيم از خوِد زنبور  عسل بياموزيم.
زنبور  فرآورده هاي  دربارة  مختصري  توضيح  نخست  منظور  اين  براي 
 عسل مي دهيم؛ سپس نگهداري و مصرف و شفابخشي هر كدام را در كندو 
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براي زنبور  عسل شرح داده، با كمي تعقل از آنها در نگهداري و مصرف و 
شفابخشي براي خودمان بهره  مي بريم. هم چنين الگوهاي برتر فرآورده هاي 
زنبور  عسل را براي شفابخشي هرچه بهتر برايتان بازگو مي نماييم. در پايان 

نيز از شفابخشي تك تك محصوالت سخن به ميان مي آيد.
فرآورده هاي اصلي زنبور  عسل شامل موارد زير مي شود:

Honey 1.   عسل
Bee Pollen 2. گردة گل

Royal Gelley (رويال ژله) 3. ژله شاهانه
Propolis 4. بره موم

5. سم(نيش) 

Honey 1.   عسل
نگهداري  عسل شفابخش در كندو

زنبور  عسل،  عسل را در دماي 10 تا 37 درجه سانتيگراد نگهداري 
ظرف هاي  داخل  مي شود.  عسل،  آن  دماي  افزايش  از  مانع  و  مي كند 
شش گوشه  و در محيطي تاريك و دور از اشعة خورشيد نگهداري مي شود. 

اين  عسل براي مصرف يك تا چند روز زنبور كافي است.
اين ظروِف شش گوشه، «شان» يا «شانه» را تشكيل مي دهند كه در 
بهار و تابستان به صورت باز يا بسته و هنگام پاييز و زمستان فقط به صورت 
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بسته مورد استفادة زنبور واقع مي شود. اين ظروف از ماده اي به نام «موم» 
ساخته شده كه در طبيعت تجزيه پذير نيست (مگر توسط حشرة موم خوار). 
پس با توجه به طبيعت  عسل بهتر است كه ما نيز  عسل را در همان دما 
و در جاي تاريك نگه داريم.  عسل را كم كم (به اندازه مصرف چند روز) و 
تجزيه ناپذير (تجزيه به واسطه باكتري ها  محكم و جنس  ظرف با درب  در 
ظرف را  ... نگهداري و درب  و موجودات زنده) مانند شيشه، پالستيك و 

محكم كنيم.
 

شفاي نوشيدن  عسل در كندو
بهترشان  رشد  براي  چندروزه  زنبوِر  به  كندو،  در  توليد شده   عسل 
خورانده مي شود. ملكه قبل و بعد  از بارداري،  عسل و ژل مصرف مي كند، 
چون مصرف اين مادة حياتي براي تأمين مواد معدني، ويتامين ها و پروتئين 

و همچنين رشد كودكان ضروري است.
 عسل داخِل كندو و مصرف مداوم آن، زنبور  عسل را از خطر هجوم 
بيماري ها مصون مي دارد. با كاهش  عسل در كندو بيماري اسهال، يبوست و 
بيماري هاي عفوني شايع مي شود و با مصرف  عسل اين بيماري ها ريشه كن 
مي شوند ؛ بنابراين ما نيز با مصرف  عسل از اين بيماري ها در امان مي مانيم. 
و  خالص  كم  عسل  بسيار  مقدار  خوراندن  شده،  انجام  تحقيقات  اساس  بر 
بدون گردة گل به كودكان كمتر  از دو سال اشكالي ندارد. همچنين مصرف 

 عسل براي زنان باردار و شيرده بسيار مفيد و الزم است.
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هنگام بهار و تابستان همة ساكنان كندو (نوزادان، كارگران، نرها و ملكه) از 
 عسل استفاده مي كنند. اما در پاييز و زمستان، به خصوص زمستان، ديگر خبري 
از نوزادها و نرها نيست و فقط زنبورهاي كارگر و ملكه،  عسل را مصرف مي كنند

مباني اصلي در شفابخشي  عسل و تهية  عسل مناسب
1.   عسل بايد از گل هاي متنوع توسط زنبورهاي غيرمهاجر توليد شده 

باشد و خواص درماني آن متناسب با نوع بيماري در نظر گرفته شود.
2. مقدار  عسل مصرفي براي هر فرد در ساير روزهاي درمان تنظيم  شود.

3. زمان دقيق و شرايط الزم براي مصرف  عسل در نظر گرفته  شود.
4. حساسيت بدن نسبت به  عسل مصرفي تشخيص  داده  شود.

5. گرمي و سردي  عسل نسبت به منطقه ي عمل آوري آن در نظر 
گرفته  شود.

و  نشود  سانتيگراد  درجه  از 37  بيشتر  دماي  عسل  امكان  حد  تا   .6
حتي المقدور نگهداري  عسل در اين دما از 15 روز بيشتر  نشود.

7.  عسل در مكاني بسته و تاريك (دور از نور خورشيد) نگهداري شود 
تاريك  كندوي  داخل  دربسته  پولك  و  موم  در  را  كه  عسل  زنبور  (مانند 

نگهداري  مي كند).
فقط  سال  طول  در  غيرمهاجر  متنوع  زنبور  از  توليد شده  8.  عسل 
سال  پنج  فرآيند  اين  و  مي دهد  از  دست  را  درماني اش  خواص  يك درصد 

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

8282

زندگى زنبور عسل (به اختصار)

اول با شتاب يك ونيم درصدي است و پس از آن ثابت خواهد  شد. درنتيجه 
سال اول يك درصد، سال دوم دو و نيم درصد،  سال سوم چهار درصد، سال 
چهارم پنج درصد، سال پنجم شش درصد و سال ششم به بعد تقريباً شش 

تا هفت درصد از خواص درماني  عسل كاسته خواهد  شد.
9. مقدار مصرف روزانه براي كودكان دو قاشق چايخوري يا مرباخوري 

و براي بزرگساالن دو تا ده قاشق غذاخوري در نظر گرفته  شود.
10. براي كودكان كمتر از دو سال، از  عسل هاي خاص با تصفية باال 
ايجاد  سني  گروه  اين  براي  در  عسل  گل  گردة  وجود  زيرا  شود،  استفاده 

حساسيت (آلرژي) خواهد  كرد.

بهترين روش نوشيدن  عسل
طي 25 سال تحقيق و تجربه در شفابخشي نوشيدِن  عسل به نتايج 

زير دست يافته ايم:
ويتامين ها،  ديگر،  غذاهاي  (مانند  است.  غذا  غذا؛  با  مصرف  عسل  ـ 

امالح معدني و ديگر مواد الزم بدن را تأمين مي كند.)
ـ مصرف  عسل با آب؛ دارو است. (حدوداً 70درصد در درمان بيماري ها 

مفيد و 30درصد ممكن است عوارض جانبي داشته باشد.)
ـ مصرف  عسل به تنهايي؛ شفا است. (100درصد بدون عوارض جانبي 

تأثيرگذار بوده و شفابخش است.)
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تجربه ثابت كرده است كه يقين به شفابخشي  عسل توسط هر فرد 
(اعم از مسلمان و غير مسلمان)، 100درصد تأثير شفابخشي را بر او خواهد 
داشت و عدم اعتماد موجِب كاهش اثراِت شفابخشي  عسل در وي خواهد 

شد و شايد اين اثر شفابخشي را هم احساس نكند.
مصرف  عسل با نان و كره در صبحانه به مدت ده روز براي تقويت بنيه و 
تأمين ويتامين هاي الزم بدن بسيار مؤثر است، اما در درمان بيماري هايي مانند 
زخم معده،  روده، اثني عشر و ... تأثير چنداني ندارد. اگر در همين مدت  عسل با 
معدة خالي همراه با آب استفاده  شود، بر بيماري هاي معده، روده و اثني عشر تا 

پنجاه درصد اثر تقويتي و سي درصد اثر ميكرب كشي خواهد  داشت.
نوشيدن  عسل به تنهايي و با معدة خالي (ناشتا) به هنگاِم بيداري در 
صبح؛ حدوِد نيم ساعت قبل از صبحانه و نيم ساعت قبل يا 2 ساعت بعد از 
غذاي ظهر و همچنين حدوِد 2 ساعت بعد از شام مي تواند تأثيرات زير را 

در بدن انسان به وجود آورد:
الف) ميكرب   كشي در  مدت دو ساعت انجام مي پذيرد.

ب) مداواي كامل مشكالت گوارشي اعم از معده، روده و اثني عشر در 
 مدت شش ماه.

ج) تقويت بنيه به تناسب ضعف بدن.
با توجه به نوع بيماري و  عسل مصرفي، نوشيدن  عسل به اين شيوه، 

عوارض جانبي در بر نخواهد  داشت.
(توجه: اين شيوة نوشيدن، با توجه به نوع  عسل، مقدار مصرفي آن و 
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تغذيه ي روزانه حتي براي افراد مبتال به فشار خون و ديابت نيز هيچ گونه 
عوارض جانبي نخواهد داشت.)

نوشيدني هايي كه زنبور  عسل به داخل كندو حمل مي كند
1.  شهد گل ( عسل).

2. مدفوع شپشك هايي كه شيرة ساقه را مي مكند ( عسلك).
3. ترشح ساقه و برگ ها ( عسلك).

انواع عسل:
 عسل دو گونه است:

 الف) تك گلي مهاجر و يا غيرمهاجر كوهي و يا دشت؛
ب) متنوع مهاجر و يا غيرمهاجر كوهي و يا دشت.

بهترين نوع  عسل،  عسل متنوع غيرمهاجر كوهي است. تنوع گياهي 
اين  عسل بايد از ده گونه گل بيشتر باشد. معموالً بيست وپنج درصد  عسل 
را يك تا دو گونه گياه تشكيل مي دهد و غلظت مناسب دارد. در اين كندوها 
بيماري كمتر است و از داروهاي شيميايي به ندرت استفاده مي شود. به علت 
غيرمهاجر بودن زنبورها معموالً برداشت  عسل، اواخر پاييز يا زمستان انجام 
خواهد  شد. معموالً زنبور  عسل بهترين، مقوي ترين و ضدباكتري ترين  عسل 
خود را ذخيره و خود، ضعيف ترين نوع آن را مصرف مي كند. براي به دست 
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آوردن محصولي مرغوب مي بايست  عسل بعد از آخرين فعاليت زنبور  عسل 
در بهار، تابستان و پاييز و خصوصاً ابتداي زمستان برداشت شود. اين  عسل، 
فصل  در  كندو  در  آن  ذخيرة  با  كه  است  منطقه  آن  مرغوب  از  عسل هاي 
ذخيرة  براي  را  آن  زنبور  عسل  خواهد  ديد.  آسيب  كمتر  كلوني  زمستان، 

اصلي خود نگه مي دارد و در  ضمن رطوبت كمتري دارد.
 عسل شكري و يا  عسل هاي دشت تك گلي كه از لحاظ كالري و ضد 

ميكربي ضعيف اند، به سرعت در زمستان آسيب مي بينند.
در تغذية بيمار با  عسل بايد به نوع  عسل توجه داشت.  عسل در دو نوع منطقة 
آب وهوايي توليد مي شود: مرطوب و  خشك، و  سرد  و  خشك. البته  عسل منطقة 

سرد  و  خشك مرغوب تر است. ميزان رطوبت نيز بر مرغوبيت  عسل تأثير دارد:
الف)  عسل با رطوبت 13 تا 17 درصد بهترين نوع  عسل است و شفاي 

كامل در اين  عسل وجود دارد.
ب)  عسل با رطوبت 17 تا 19 درصد براي مصرف دارويي مفيد است.
ج)  عسل با رطوبت 19 تا 23 درصد نامرغوب و در زمان كوتاهي فاسد مي شود.

چگونگي نوشيدن  عسل را از زنبور  عسل بياموزيم
ـ از  عسل هاي متنوع، سالم و باكيفيت استفاده شود. 

ـ از ورود  عسل آلوده به داخل كارگاه جلوگيري شود. 
ـ  عسل و گردة گل با رطوبت كمتر مصرف شود. 
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ـ براي پيشگيري از فساد، رطوبت آن را در دماي مناسب بگيريم. 
پاها  و  دست   و  كرده  حمام  توليد  عسل،  محل  به  ورود  از  قبل  ـ 

ضدعفوني شود. 
ـ داخل كارگاه توليد هم بايد كامًال ضدعفوني شود

ـ از ورود افراد متفرقه و حيوانات موذي به داخل توليدي جلوگيري شود. 
ـ براي ضدعفوني محيط توليدي از مواد حاوي الكل استفاده شود.

ـ حمام و دستشويي بايد از كارگاه توليد فاصلة مناسب داشته باشد 
و به محض بروز آلودگي در كارگاه توليد، محل بايد ضدعفوني و افراد يا 
عوامل آلوده از محل خارج شوند و در  صورت شدت آلودگي، كارگاه بايد 

به مكان ديگري انتقال يابد.
ـ براي بسته بندي محصول بايد از ظروف تجزيه ناپذير و همچنين از 
حرارت، وكيوم و پلمپ مناسب استفاده شده و بسته ها در محيطي دور از 

اشعة خورشيد و در دماي معيني ذخيره شوند.

شفاي نوشيدن  عسل براي انسان
كم خوني،  از:  عبارتند   مي يابند،  بهبود  با  عسل  كه  بيماري هايي 
التهابات  اعصاب،  بدن،  ناشناختة  و  كمياب  معدني  امالح  و  آهن  كمبود 
معده  زخم  غيرفصلي،  و  فصلي  ميگرن  الغري،  و  چاقي  مثانه،  و  كليه 
و  نفخ  جراحي،  عمل هاي  از  بعد  غذايي  مواد  كمبود  اثني عشر،  و 
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درمان ناپذير،  زخم هاي  كودكان،  رشد  و  اشتها  كاهش  معده،   اسيد 
سوختگي ها، سلول سازي مغز و استخوان، كاهش قدرت دفاعي بدن در 
مقابل بيماري ها، كاهش اسپرم در مردان، مشكالت باروري و شيردهي 
فصلي،  حساسيت  صفرا،  كيسة  التهاب  پروستات،  التهاب  زنان،  در 
و  ضعف  ام اس،  بيني،  و  حلق  و  گوش  التهاب  رحم،  و  تخمدان  التهاب 
بيماري هاي  عصبي،  رگ هاي  كوفتگي  عروق،  و  قلب  فعاليت  نامنظمي 
گلو   التهاب  لثه،  التهاب  رگ ها،  بسته شدن  و  خون  پوستي،  غلظت 
نامنظمي  خون،  فشار  مفصلي،  روماتيسم  و  مفاصل  التهاب  لوزه،  و 
بيماري هاي  گوش،  و  چشم  عفونت هاي  تيروئيد،   لوزالمعده،  عملكرد 
جذب  و  هضم  پوست،  چين و چروك  دهان،  بد  بوي  مو،  ريزش  كبد، 
نامناسب غذا، مشكالت ريوي، آسم و آلرژي، قولنج معده، بيماري هاي 

تخمدان ها. و  رحم  و  كليه 

Bee Pollen 2. گردة گل
ل ٍ َطْلُعَھا َھِضٌمي (شعراء / 148) ْ َ َوُزُروع ٍ َو

گردةگل هايشــان  ــه)  (ك ــي  خرماهاي و  ــتزارهايي  كش «و 
(دستاوردهايشان) لطيف و زود هضم است»

زنبور  عسل گردة گل را از روي پرچم هاي گل با پاهايش داخل كندو 
مي آورد و آن را به سرعت مصرف مي كند. براي ذخيره كردن گرده، رطوبتش 
را گرفته، داخل ظروف شش گوشة تجزيه ناپذير و دور از اشعة خورشيد نگه 
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مي دارد. درب  ظروف را نمي بندد، زيرا دائم از آن استفاده مي كند. همچنين 
باز بودن درب آنها باعث تبخير رطوبت گردة گل مي شود.

براي  مي بايست  كندو  از  گل  گردة  خارج كردن  از  پس  نيز  انسان 
جاي  در  و  رطوبت گيري  را  آن  بالفاصله  زودهنگام،  تخريب  از  جلوگيري 

خشك و خنك و دور از نور خورشيد نگهداري كند.
ملكه ي زنبور  عسل با احساِس وجود گردة كافي در صحرا، تخم گذاري 
را شروع و با اتمام گردة گل آن را متوقف مي  كند، زيرا تخم ها براي رشد از 
گردة گل تغذيه مي كنند و در  صورت نبود گردة گل در بهار و تابستان،  نسل 
زنبور  عسل منقرض خواهد شد. كميت و كيفيت تخم گذاري ملكه نيز بستگي 
مستقيم به وجود گردة گل دارد. با وجود گردة گل بيشتر، مقدار تخم گذاري 
ملكه بيشتر شده و همچنين زنبورهاي نر از نظر جنسي قوي تر خواهند شد. 

درنتيجه، وجود گردة گل با توليدمثل زنبور عسل رابطة مستقيم دارد.
ما مي توانيم از گردة گل براي رشد بهتر كودكاِن باالي دو سال، تقويِت 
زنان قبل و بعد  از بارداري، شيردهي مادران، رشد نوجوانان، بهبود ضعف 
قواي جنسي و ناباروري زنان و تكثير و تقويت اسپرم مردان استفاده كنيم.

مباني شفابخشي با گردة گل و تهيه گردة گل مناسب
1.  بايد كلوني زنبور  عسل در شرايط مناسب قرار گيرد؛ مثًال اسپانيا 
بازار  وارد  را  آن  از  مخلوطي  و  جمع آوري  را  خود  كشور  گرده هاي  تمامي 

مي نمايد كه داراي كيفيت مناسبي است.
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2. براي تبخير رطوبت گرده  از دماي 37 درجه به پايين استفاده  شود.
3. بايد گردة گل دور از اشعة خورشيد و در مكان خشك نگهداري 
 شود. در آب و هواي گرم و خشك ده روز و در آب و هواي گرم و مرطوب دو 
روز بيرون و در آب و هواي سرد و خشك دو ماه و آب و هواي سرد و مرطوب 
بيست روز داخل يخچال نگهداري شود. گردة گل در فريزر به مدت دو سال 

ماندگاري خواهد  داشت.
4. براي مصرف گردة گل در بيماران بايد از حساسيت نداشتن بيمار 
به گردة گل مطمئن شد. در  صورت وجود حساسيت به گردة گل بهتر است 
مصرف آن متوقف  شود يا همراه با آن از  عسل هاي عصاره اي ضد حساسيت 

استفاده  شود.
 5. مقدار مصرف گردة گل در روز بيشتر از سي گرم نباشد. بهتر است 

هر دو هفته، يك تا دو روز مصرف گردة گل متوقف  شود.
6. جويدن بهترين شكل مصرف گردة گل است. همچنين همراه با آب، 

مخلوط در آب و يا مخلوط با  عسل نيز مصرف  مي شود.

شفاي مصرف گردة گل براي انسان
از گردة گل براي موارد ذيل استفاده مي شود:

ديابت، ضعف عمومي و بي اشتهايي و رشد نامناسب،  كم خوني، كمبود 
آهن و مواد معدني كمياب بدن، كمبود ويتامين هاي الزم بدن به خصوص 
الغري،  و  چاقي  فصلي،  ميگرن  بهاري،  حساسيت  ب،  گروه  ويتامين هاي 
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قدرت  و  اسپرم  مقدار  مثانه،  و  كليه  تقويت  كبد،  پروستات،   بيماري هاي 
استخوان،  سلول سازي  مغزي،  سلول سازي  حافظه،  تقويت  مردان،  در  آن 
و  معده  عملكرد  بهبود  بدن،  استخوان هاي  تقويت  درمان ناپذير،  زخم هاي 
اثني عشر، ورم هاي پوستي و صدفيه، قدرت دفاعي بدن در مقابل بيماري ها، 

قدرت باروري زنان، شيردهي در زنان.

Royal Gelley (رويال ژله) 3. ژله شاهانه
روِش تهيه و نگهداري و نوشيدن و شفابخشي ژله رويال را از 

زنبور  عسل بياموزيم
غدِد مغزي  زنبور  عسل پس از خوردن گردة گل، رويال ژله را ترشح 
مي كند. اين ماده به دليل فسادپذيري، بيش از نه روز داخل كندو نگهداري 
نمي شود. در اين فاصله، الروهاي زنبور كارگر، زنبورهاي نر و يا ملكه از اين 
ماده تغذيه مي كنند. تعداد روزهاي تغذيه از رويال ژله مشخص كنندة نوع 
آنهاست. الروهايي كه در سه روز اول زندگي از رويال ژله تغذيه مي كنند، 
مي كنند  تغذيه  ماده  اين  از  اول  روز  پنج  كه  آنهايي  و  كارگر  زنبورهاي 
مادة  اين  از  را  خود  زندگي  اول  روز  نه  ملكه  تنها  و  هستند.  نر  زنبورهاي 
حيات بخش تغذيه مي كند. به جز ملكه، غذاي زنبورها براي باقي عمر تنها 
 عسل و گردة گل است و فقط زنبور ملكه است كه براي رشد و سلول سازي 
و توليد مثل بيشتر و تقويت قواي جنسي و طول عمر همواره از رويال ژله 
تغذيه مي كند. مدت و ميزاِن مصرف رويال ژله در زنبور  عسل سبب به وجود 

 آمدِن تفاوت هاي اساسي بين زنبورهاي كارگر و نر با زنبور ملكه مي شود.
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انسان نيز مي تواند در هر سني از رويال ژله تغذيه كند. همچنين از 
اين مادة شفابخش براي رشد و سلول سازي بيشتر و تقويت قواي جنسي و 
توليد مثل و طول عمر استفاده مي شود. البته بهتر است از اين ماده، مقدار 
كمي براي كودكان، نوجوانان و سالمندان استفاده كنيم و مقدار بيشتر آن 

براي زنان باردار و شيرده بسيار مفيد است.

مباني اصلي در تهيه و نوشيدن رويال ژله
1.  تنوع و نوع گردة گل بر مرغوبيت رويال ژله تأثير مي گذارد.

2. براي نگهداري غذاي ملكه، بايد بالفاصله پس از برداشت فريز شود 
و بيش از 6 ماه براي مصرف نگهداري نشود.

3. مصرف روزانه براي كودكان 0/5 گرم در روز و براي بزرگساالن  الي 
2 گرم در نظر گرفته شود. براي امراض خاص كودكان مقدار 1 گرم و براي 

بزرگساالن تا 5 گرم طي 10 الي 20 روز ادامه مي يابد.

شفابخشي نوشيدن رويال ژله براي انسان
از رويال ژله براي موارد ذيل استفاده مي شود: 

و  مردان  در  جنسي  قواي  تقويت  ريه،  به  كمك  حنجره،  مشكالت 
زنان، تنظيم فشار خون، زخم معده، مشكالت قلب و عروق، ضعف چشم، 
عفونت هاي رحمي و تناسلي، كمبود امالح معدني و تراكم استخواني، ميگرن 
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و سينوزيت، ديابت(مرض قند)، مشكالت كبدي، يرقان، سلول سازي مغز و 
استخوان، تنگي نفس، نفخ معده،  ضعف عمومي بدن، اعصاب، سم زدايي از 
بدن، روماتيسم قلبي و مفصلي، زخم هاي سوختگي كهنه، ميخچه و دمل، 
آلت  و  رحم  زخم هاي  اگزما،  صدفيه،  عميق،  پوستي  بيماري هاي  ام اس، 

تناسلي، بواسير، تقويت حافظه. 
مصرف رويال ژله موجب نشاط و طول عمر نيز خواهد  شد و در ميان 

افواه مردم به عنوان اكسير جواني نام برده مي شود.

Propolis 4. بَره موم
روِش تهيه و شفابخشي بره موم را از زنبور  عسل بياموزيم

ماده اي را كه زنبور  عسل از شيرة درختان، روي برگ يا ساقه و كنارة 
گل ها با شيره هاي خاص تهيه مي كند بَره موم مي نامند. از اين ماده به منظور 
ضدعفوني كردِن محيط تخم گذاري ملكه و كندو استفاده مي شود. همچنين 
با  ميكرب ها  و  موذي  حشرات  ورود  از  جلوگيري  براي  را  كندو  درزهاي 

بره موم مي پوشانند.
ما نيز مي توانيم از اين مادة گران بها براي درمان بيماري هاي قارچي و 
عفونت هاي رحم، پوست، معده، روده و ... استفاده كنيم. زنبور  عسل هميشه از اين 

ماده به مقدار بسيار كم و در موارد ضروري به مقدار بيشتري استفاده مي نمايد.
ما مي توانيم براي بيمة خودمان از عفونت ها و قارچ ها و غيره با دوِز 
بسيار كم در طول عمرمان از اين ماده استفاده نماييم و در هنگام بيماري 
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با دوز بيشتري از آن بهره مند شويم. بايد توجه داشت كه مصرف بيش از 
حد آن، خواب آلودگي و درد در ناحية كليه را سبب خواهد شد.

مباني اصلي درمان با بره موم و تهيه بره موم مرغوب
1.  بره موم بايد در جاي خشك و خنك نگهداري شود.

2. زنبور  عسل عالوه بر بره موم مواد ديگري نيز به كندو مي آورد كه 
بايد از بره موم جدا شود.

3. بهتر است بره موم از بهترين گونه هاي گياهي و زنبور  عسل متنوع 
غيرمهاجر و مهاجر توليد شده  باشد.

4. بره موم به تنهايي و يا با تركيب معيّني از  عسل يا رويال ژله يا گردة 
گل و يا مخلوطي چهارگانه مصرف مي شود.

5. به  هيچ  وجه براي ايجاد خلوص از دماي باالتر از 37 درجه و يا مواد 
شيميايي مانند الكل استفاده  نشود.

6. مصرف بره موم به تنهايي با معدة پر توصيه  مي شود (نيم ساعت بعد 
از مصرف  عسل).

براي  و  گرم  يك  تا  نيم  كودكان،  براي  بره موم  مصرف  مقدار   .7
گرم  دو  تا  يك  روزانه  مصرف  است.  روز  در  گرم  سه  تا  يك  بزرگساالن 
بيماري ها  برابر  در  بيشتر  مقاومت  و  عمر  طول  موجب  مدت  دراز  در 

شد. خواهد 
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8. بي حسي موضعي و تغيير سريع سوخت وساز بدن از ديگر خواص 
بره موم است.

شفاي مصرف بره موم براي انسان
از بره موم براي موارد ذيل استفاده مي شود: 

التهاب دهان، التهاب گوش، از بين بردن بوي بد دهان، ام اس، التهاب 
لوزه، مغز و اعصاب و تنظيم عمل غدة هيپوفيز، درد دندان، تأمين امالح 
عمل  تنظيم  لثه،  و  فك  بيماري هاي  بدن،  در  ناشناخته  و  كمياب  معدني 
و  معده  سرطان  ناشناخته،  بيماري هاي  بهبود  معده،  زخم  عروق،  و  قلب 
روده، تقويت قدرت دفاعي بدن در مقابل بيماري ها، جلوگيري از رشد غدد 
سرطاني در بدن، جلوگيري از مرگ و مير اسپرم و تخمك، التهاب مفاصل، 
بواسير، التهاب و عفونت گلو، ميخچه و دمل، التهاب مجاري ادرار و عضو 
رگ هاي  گرفتگي  بهبود  خون،  فشار  تنظيم  عصبي،  سلول سازي  تناسلي، 
عصبي، سم زدايي از بدن، درمان لرزش دست، بيماري هاي پوستي، تقويت 

حافظه، ايجاد نشاط عمومي، بهبود زخم هايي كه دير خوب مي شوند.

5. سّم زنبور  عسل
باشد.  مفيد  بدن  براي  حجامت  از  بيش  مي تواند  گاهى  نيش درماني 
با وارد كردن ويتامين ها و مواد معدني موجود در سّم زنبور  عسل به بدن 

انسان، ابتدا محل متورم  شده و سپس آرام آرام جذب خون خواهد شد.
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مباني اصلي در نيش درماني و تهيه سّم مرغوب
1.  بايد قبل از مصرف از داشتن حساسيت به سم سؤال و سپس تست شود.

2. در نظر گرفتِن قدرت فرد، از يك تا 50 نيش در روز به مدت يك 
الي 60 روز از كم به زياد.

3. نوع و چگونگي تغذيه در طول درمان مهم است.
4.  پر بودن كيسه ي زهر، زمان نيش زدن، منطقه اي كه زنبور  عسل 
در آن زندگي مي كند و از  عسل و گرده خاص آن منطقه استفاده مي نمايد 

در نوع زهر و قدرت آن تأثير زيادي دارد.
5.  تعداد نيش، زمان گزش، محل نيش و قدرت شخص نيش زده شده 

را بايد در نظر گرفت.
6. زنبور  عسل نيش زده را داخل شيشه اي كرده و آن را پس از اتمام 

كار رها سازيد تا در هنگام كار مزاحم نشود.

شفابخشي سّم زنبور  عسل براي انسان
سّم زنبور  عسل را در دفع دردهاي مفصلي و روماتيسم مفصلي، انسداد 
شرايين، تسكين دردهاي مزمن، سينوزيت، رفع عفونت هاي مزمن، رقيق 
كردن خون، MS، مشكالت خوني، جلوگيري از سكته هاي مغزي و قلبي، 
باز كردن رگ هاي خوني خصوصاً رگ هاي قلب و نيز تصفيه خون در تمام 

بدن به كار مي برند.
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قبًال سخن از عصاره اي مستي بخش و عصاره اي نيكو در قسمت تفسير 
آيات سورة نحل و سورة محمد(ص) سخن گفتيم. در آنجا از عصاره اي از 
ميوه هاي درختي و بوته اي و گياهاني كه در عصاره گيري، تلخ نمي شوند و 

مستي آور نيست، سخن به ميان آمد.
اين چنين عصاره اي در سورة نحل شفا و در سورة محمد(ص) به صورت 
نهرهايي روان براي نوشيدن بهشتيان آمده است. اين عصاره از ماندگاري 
بااليي برخوردار نبوده و با گذشت زمان در دماي معمولي تخمير شده و 
تبديل به عصاره اي مستي بخش خواهد شد كه زدايندة عقل است و قرآن 

نوشيدنش را نهي نموده است.
با  را  آن  مي توان  عصاره  اين  تخمير  و  فساد  عدم  از  جلوگيري  براي 
 عسل به حالت خاصي تركيب نمود و ماندگاري  عسل را براي عصاره ايجاد 
نمود. ما روشي را به اين منظور كشف كرده ايم كه براي آشنايي بيشتر با 
اين روش، ابتدا به طور مختصر توضيحاتي را درباره ي انواع درمان مرسوم 

در دنياي امروزي مي آوريم و سپس به شرح آن مي پردازيم.
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درمان در دنياي امروزي سه گونه است:
1. درمان با داروهاي متداول به صورت قرص، كپسول، سرنگ، شياف 
... كه به سه گونه زير به دست مي آيد: الف) ماده مؤثر مي تواند فقط  و يا 
تركيبي شيميايي باشد. ب) ماده مؤثر عصارة گياه باشد كه با يك فرآيند 
از  مخلوطي  مي تواند  مؤثر  ماده  ج)  مي شود.  استخراج  گياه  از  شيميايي 

فرآيند شيميايي و عصارة گياه است.
2. درمان با داروهاي گياهي كه به صورت ميوه، دانه، پوسته، ريشه، 
و  آن  تر  يا  و  شده  خشك  حالت  در  غيره  يا  و  گياه  تخم  صمغ،  ساقه، 
دم كردن  و  جوشاندن  تقطير،  راه هاي  به  تر  يا  و  خشك  گياه  عصارة  يا 

مي آيد. به دست 
3. درمان با عصاره گياه به صورت مخلوط ( به تعبير درست تر ممزوج 

كردن) با  عسل.
اگر بتوانيم ماده مؤثر درماني را به طور طبيعي با وسيله اي كه هيچ گونه 
عوارض جانبي نداشته باشد وارد بدن نماييم، از بهترين داروي معجزه گر 

استفاده نموده ايم.
يا  و  بعد  يا  قبل  مي بايستي  دارو  دوم  و  اول  درماني  حالت  دو  در 
همراه با غذا مصرف شود كه داراي بيست الي سي درصد عوارض جانبي 
خواهد بود؛ ليكن در حالت سوم توجه به زماِن مصرف دارو الزم نيست 
كه  است  بي نظير  و  شفابخش  دارويي  و  انرژي بخش  غذايي  دارو  خود  و 

نوشيدن آن به تنهايي و با معدة خالي هيچ ضرري براي بدن ندارد.
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انواع عصاره گيري گياهان دارويي با  عسل (به اختصار)
شيوة عصاره گيري با  عسل به سه روش ذيل انجام مي گيرد:

خواص  روش  اين  در  مي كنيم:  مخلوط  گياه  خود  با  را  الف)  عسل 
انجام  كندي  به  مؤثر  مادة  اين  جذب  و  است  كمتر  مؤثر  مادة  درماني 

مي گيرد.
ب)  عسل را با آب گياه بدون رطوبت گيري تركيب مي كنيم: در اين 
شد  خواهد  دارو  فساد  باعث  ساعت   48 الي   24 مدت  در  رطوبت  روش 
صفر  زير  دماي  در  يا  و  شود  مصرف  ساعت  ظرف 48  دارو  است  الزم  كه 
نگهداري شود. در اين روش افزايش رطوبت  عسل ها ما را از بيست درصد 

عوارض جانبي مصون نخواهد داشت.
ج)  عسل را با آب گياه همراه با رطوبت گيري تركيب مي كنيم: براي 
رطوبت گيري به دو روش عمل مي شود: نخست) خوِد زنبور  عسل؛ و دوم) 

دستگاه شبيه ساز زنبور  عسل.

روش نخست؛ زنبور  عسل
با مخلوط كردن آب گياه با  عسل و دادِن آن به زنبور  عسل عصاره گيري 
انجام  كندو  خارج  يا  و  داخل  سانتي گراد  درجه   37 از  پايين تر  دماي  در 
و  است  كم  بسيار  اصلي  عسل  اسانس هاي  تبخير  روش  اين  در  مي پذيرد. 
حداكثر از 10 الي 100درصد آب گياه و 100درصد  عسل نسبت به نوع 
گياه بهره برداري مي شود و براي اضافه كردن آب گياه به  عسل، محدوديت 
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خاصي به وجود مي آيد، چون در اين روش محلول را براي زنبور گذاشته و 
زنبور  عسل پس از مصرف آن  عسلي خاص به وجود مي آورد. خوردن محلول 
توسط زنبور  عسل با درصدهاي مختلف در گياهان مختلف فرق دارد و در 
بعضي از گياهان نوشيدن اين چنين محلولي براي زنبور  عسل جاي ترديد 

دارد.
در هر حال در اين فرآيند زنبور  عسل،  عسلي را همراه با آب گياه كه 
قبًال يك بار با آنزيم هاي معده او درگير شده، دوباره وارد معده خود نموده 

و با آنزيم هاي معده خودش درگير مي كند.
در اين حالت  عسل دوبله دياستاز با عصاره ده الي 100درصد گياه را 
داريم، ليكن مشكل در دو چيز است: نخست، اين كه بسياري از عصاره ها 
هدر  ترتيب  بدين  و  شد  نخواهد  جمع آوري  و  نوشيده  زنبور  عسل  توسط 
مي رود و دوم، اين كه زنبور  عسل در بيشتر موارد از مصرف اين عصاره ها 

گريزان است.

روش دوم؛ دستگاه شبيه ساز زنبور  عسل
اين دستگاه مي تواند رطوبت مخلوط آب گياه و  عسل را در دماي37 
درجه سانتي گراد به پايين آرام آرام بگيرد در اين روش آب گياه با  عسل 
توسط دستگاه مخلوط شده و در عمل رطوبت گيري مقداري از اسانس هاي 
اصلي و مفيِد گياه تبخير مي شود، ليكن ماده مؤثر تا حدود 90درصد در 
 عسل به جاي خواهد ماند و مي توان از 100 كيلو  عسل و 100 كيلو آب 
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قابل  كه  آورد  به دست  را  ماده  اين  از  روان  عصارة  كيلو  حدود 110  گياه، 
نوشيدن است و براي شفابخشي بسيار مناسب.

 37 از  باالتر  گرم كردِن  عسل،  روش  دو  هر  در  داشت  توجه  بايد 
خواص  از  نه تنها  حد،  از  بيش  گياه  گرم كردن  و  جوشاندن  و  درجه 
شفابخشي دارو كم خواهد نمود، بلكه شايد موجِب عوارض جانبي و در 

باشد. نيز  مضر  نهايت 
بهتر است در دو روش باال از  عسل هاي اُرگانيك كوهستاني با خاصيت 

ضد باكتري و تنوع گياهي باالتر استفاده نماييم.

ويژگي هاي شفابخشي نوشيدن عصارة گياهان با  عسل
 عسل با حدود 14درصد رطوبت، غيرقابل فساد است كه در اين حالت 

ميكرب و يا باكتري در مدِت 48 ساعت در  عسل از بين خواهد رفت.
 عسل، جاذب الرطوبه است و براي بسياري از بيماري ها اين خاصيت 

كمك زيادي به شفابخشي سريع بيماري خواهد نمود.
 عسل داراي قندي ساده است كه خيلي سريع از طريق دهان، مري 
و معده جذب خون مي شود. در علم پزشكي جذب سريع  عسل ـ اين قند 
ساده ـ در بدن داراي اهميت بسيار زيادي است و بدن آن را به طور كامل و 
بدون كم وكاست مصرف مي نمايد و از آن سريعاً براي بهبوِد بيماري كمك 
مي جويد. مخلوط كردن عصارة گياهان با اين نوشيدني شفابخش، شفابخشي 

آن را نسبت به فوايد گياه براي شفا تغيير داده و دوچندان مي كند.
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 عسل، اين نوشيدني شفابخِش وحياني هيچ گونه عوارض جانبي براي 
ما ندارد و با مخلوط كردن آن با عصارة گياهان، مادة مؤثر در گياه، اثر خود 

را در مداواي بيماري به طور معجزه آسا نشان مي دهد.

دارويي  گياهان  عصاره گيري  راه  بهترين  كشف  چگونگي 
با  عسل

اينجانب با همكاري همسرم، عصاره گيري گياهان دارويي با  عسل را 
در سال 1380 كشف نموديم و براي نتيجه گيري بر عدم فساد محصول 
دست  معجزه آسايي  نتايج  به  تجربه،  سال  ده  طي  شدن1  دوفازه  عدم  و 

يافته ايم.
با  كه  حال  ليكن  مي دهيم،  انجام  بزرگي  كار  چه  نمي دانستيم  ابتدا 
اين روش بسياري از بيماران درمان مي شوند و به نتايج بسيار موفقيت آميز 
در  گامي  توانسته ايم  كه  سپاسگزاريم  را  خدا  يافته ايم،  دست  شفابخشي 
راستاي درمان و شفابخشي برداريم. همين لطِف ويژة حضرِت باري تعالي 

براي اين حقير و همسرم كافي است.
جرقة انجام اين كار حدود سال 1380 در لبنان و با تصوراتي از جذب 
 عسل در خون طي بيست دقيقه به وجود آمد. داستان اين گونه بود كه با 
حملة زنبورهاى  عسل به خانواده ام و سه خانوادة ديگر، بدون داشتن پوشش 

1- مخلوط عصاره و  عسل در تركيب بيشتر در ظرف از هم جدا شده و عصاره در قسمت باالي 
ظرف قرار مي گيرد. اين حالت را دوفازه شدن مايع مي ناميم.
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بيمارستان  به  انتقال  از  پس  كه  شديم  مواجه  زنبورداري  لباس  و  امنيتي 
از  پس  ديگر  خانواده هاي  و  همسرم  و  من  براي  اورژانس،  اتومبيل  توسط 
بهبود از حالت هاي نيش خوردگي و برگشت به منزل اتفاق هاي جالبي افتاد، 

از جمله:
نيش خوردن  با  نمي شدند،  بچه دار  سال  سيزده  كه  آقايي  و  خانم   .1

ناگهاني و زياد، سال بعد بچه دار شدند.
2. همسرم غده اي در پشت قلبش داشت كه پزشِك معالجش به او 
هشدار داده بود؛ كه خوشبختانه با نيش خوردن ناگهاني و زياد زنبورهاي 

 عسل، پس از يك سال غده اش از بين رفت.
3. به علت نيش خوردن من توسط زنبور  عسل (بيش از  1000 نيش) 
كم كم  جسماني ام  قواي  ديگران،  نجات  براي  زياد  بسيار  فعاليت هاي  و 
تحليل رفت؛ بي حال شدم و فشار خونم بسيار پايين آمد. در بيمارستان 
نيش خوردگي  آثار  رفع  براي  آمپول  چند  از  مشكل  اين  رفع  براي  كوره 
استفاده نمودند كه اين داروها اثرات منفي و ماندگاري روي كبدم گذاشت. 
و  زرشك  پلويي  تجويِز  با  داشت،  سررشته  تغذيه  مباحث  در  كه  همسرم 
جلوي  حدي  تا  كبد،  به  كمك كننده  و  ضدآلرژي  مناسب  غذاهاي  تهيه 
واكنش هاي غيرطبيعي در بدن را مي گرفت، اما اثرات داروهاي شيميايي 
از  بعضي  به  كه  جايي  تا  مي شد،  آشكار  و  مي كرد  نمود  بيشتر  رفته رفته 
غذاها بسيار حساس شدم و براي هر غذا از ايشان مشورت مي گرفتم، زيرا 
واكنش بدن در مقابل بعضي از خوردني ها تا حدي بود كه تمامي جسمم 
حالت  به  نيز  بدنم  حرارت  و  مي گرفتم  شديدي  قلب  تپش  و  مي زد  تاول 
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غيرعادي باال و پايين مي رفت، گويا ضربان قلبم را در تمام اعضاي بدنم 
حس مي كردم و حالتي شبيه فلج به من دست مي داد. اين حالت گاهي 
بدين  مرا  شيميايي  داروهاي  مصرف  چون  مي يافت.  ادامه  ساعت   30 تا 
به  و  نكرده  مراجعه  پزشك  به  مشكل،  اين  رفع  براي  بود،  كشانده  حالت 

فكر چاره اي افتادم.
و  لبناني  ليموترش  بوته اي،  خيار  زرشك،  مصرف  و  غذايي  پرهيز  با 
تمرهندي تازه و توصيه هاي تغذيه اي همسرم و همچنين مصرف غذاهاي 
سالم و تازة تهيه شده توسط ايشان، مشكالت كبدي تا حدي كنترل مي شد 
نوع  يك  مصرف  در  اشتباه  و  بود  شده  كمتر  بسيار  بدن  در  آن  ظهور  و 
غذا باعث برگشت واكنش هاي نامطلوب مي شد و ماهي يك تا دو بار اين 
اتفاق مي افتاد. در اين هنگام مشكل به حدي بود كه گاهي به حد احتضار 
مي افتادم. هنگامي كه زرشك را همراه با  عسل مصرف كردم و اثرات بهتري 
نسبت به مصرف زرشك خالي مشاهده نمودم. فكري به ذهنم رسيد كه 
براي خودم اين مخلوط را در طول سال كنار گذاشته و به عنوان دارو مصرف 

نمايم.
چون زرشك سياه كوهي از اثرات قوي تري برخوردار بود، مقدار زيادي 
زرشك سياه را آبگيري كرده، داخل فريزر ذخيره و به مرور از آن همراه با 
 عسل (به صورت شربت) استفاده مي نمودم. باز هم به فكر افتادم كه  عسل با 
وجود 14درصد تا 19درصد رطوبت، غيرقابل فساد است و چنانچه به  عسِل 
چهارده درصدي، 5درصد آِب زرشك اضافه كنم، به عصاره اي با 19درصد 

رطوبت دست خواهم يافت كه غيرقابل فساد خواهد ماند.
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به فكر گرمادادِن  عسل براي تبخير آب آن و جايگزيني آب زرشك 
افتادم. ليكن بيشترين دماي مناسب براي  عسل 37 درجه سانتي گراد است 

كه در اين حالت براي اين مخلوط تبخيري بسيار آرام خواهد داشت.
با ريختن آب روي سطح زمين در دماي 30 درجه در اوايل تابستان 
آب  ليوان  يك  دقيقه  از 15  پس  كه  نمودم  مشاهده  ناگهان  سال 1383 
به طور كامل تبخير شد. لذا دريافتم سه عامل مي تواند در سرعت تبخير در 
دماي پايين تر از 37 درجه به من كمك نمايد. اول: وزش باد؛ دوم: گرما؛ 
سوم: سطح. اين خود جرقه اي بود كه در ذهنم براي عصاره گيري گياهان 
خود  مداواي  براي  را  زرشك  عصارة  عسل  نحو  بدين  توانستم  و  شد  زده 

به دست آورده و كبدم را از مشكالِت به وجودآمده، رهايي دهم.

طرز رطوبت گيري عصارة گياهان با  عسل در دماي پايين
در آن زمان براي اينكه بتوانم عصاره گيري را در دماي پايين به انجام 
را  كار  صاف،  سطح  مترمربع  يك  روي  كيلو  عسل  يك  ريختن  با  برسانم، 
به 14درصد  رطوبتي  تغيير  عسل 19درصد  مشاهده  با  و  نمودم  آزمايش 
رطوبت در مدت بسيار كمي آن را با 5درصد آب مخلوط و دوباره عمل را 
تكرار كردم. با تكرار اين عمل طي ده بار و مدت طوالني از شربت 1000 
گرمي  عسل همراه با 500 گرم آب در مدت زمان معين 1000 گرم  عسل 
14درصد رطوبتي به دست آمد كه عمًال 500 گرم آب در  عسل وارد شد و 

پس از مدتي همين مقدار خارج گرديد.
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زرشك  آب  گرم  با 500  همراه  گرم  عسل  براي 1000  را  عمل  اين 
تكرار كردم. بدين ترتيب به 1000 گرم  عسل 14درصد رطوبتي، 50 گرم 
با  و  مي رساندم  رطوبت  به 19درصد  را  آن  و  مي نمودم  اضافه  زرشك  آب 
تكرار اين عمل در ده بار، 1000 گرم  عسل همراه با 500 گرم آب زرشك 

تبديل به 1200 گرم  عسل با عصاره زرشك مي شد.
دقيقه  بيست  طي  با  عسل  همراه  گياِه  عصارة  عصاره،  اين  مصرف  با 
وارد خون مي شود و عالوه بر اثرات شفابخِش  عسل، گياه نيز اثرات خود 
را برجاي خواهد گذاشت. در ضمن، همانند تخميري كه براي عصارة شهد 
گياهان در معدة زنبور  عسل اتفاق مي افتاد، در اينجا هم عمل عصاره گيري 
به دست  براي  سال ها  اين  طي  در  مي نمود.  عمل  زنبور  عسل  معدة  مانند 
عصارة  با  مخلوط  عسل  براي  بارها  و  بارها  مناسب،  محصول  يك  آوردن 
گياهان، مقدار زيادي محصول در حين آزمايش فاسد مي شد كه آن را دور 
مي ريختم. در اين راه بسياري از عصاره ها از بين رفته و مخارج بسياري را 
صرف تجربة عصاره گيري گياهان دارويي با  عسل نمودم تا اين كه توانستم 
يك رطوبت سنج مناسب براي  عسل از كشور ژاپن تهيه نمايم. اين دستگاه 
به  لحظه  را  گياه  عصارة  با  مخلوط  رطوبت  عسل  تا  مي كرد  كمك  من  به 

لحظه اندازه گيري نموده و مانع فساد عصاره ها بشوم.
عصاره گيري گياهان با  عسل، كاري است كه طي پانزده سال پژوهش 
دربارة طريقة عصاره گيري با درجه حرارت زير 37 درجه و عدم فساد عصارة 
گياه انجام شد و در گياهاني مانند ليموترش، زرشك و غيره كه از ويتامين 
C فّرار برخوردارند، بايد اين عصاره ها در زماني كمتر از سه دقيقه در  عسل 
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مخلوط مي گرديد. دقت هاي اينجانب روي استفاده از  عسل هاي تازه و برتر 
سال و عصاره گيري ميوه ها و گياهان تازة دارويي، مخلوط آب ميوة آناناس، 
به دست  ميوه ها  اين  عصارة  عسل هاي  زنجبيل،  و  سياه  زرشك  ليموترش، 
نخل  خرما،  عسِل  نخِل  مادگي  گاهي  و  نري  گياه  آب  مخلوِط  از  و  آمده 
خرما و از مخلوط آب گياه شقايق،  عسل شقايق به دست آمده و از مخلوط 
صمِغ كتيرا همراه با روغن سياه دانه و  عسل و آب و عصاره گيري آنها،  عسل 
كتيرا و از مخلوط گل سنجد با  عسل،  عسل سنجد را به وجود مي آورد و 
مخلوط آب خيار، كرفس، ليموترش، روغن بادام شيرين، جوانة گندم و جو 
گندم  جوانه  ِكِرم  كردستان،  ارگانيك  با  عسل  ژله  رويال  و  مرحله  سه  در 
به دست آمده و از مخلوط آب ليموترش و روغن زيتون و رويال ژله و  عسل 
ارگانيك و آب آلوورا ِكِرم آلوورا و نيز از مخلوط رويال ژله خالص و بره موم 
و  عسل ارگانيك به طور مساوي پماد تطهير و از مخلوط  عسل ارگانيك با 
به دست  مفاصل  التهاب  پماد  ژله  رويال  و  حيواني  روغن  و  آويشن  روغن 
مي آيد و همچنين مخلوط فرآورده هاي زنبور  عسل را به صورت عصاره گيري 
انجام داديم كه محلول گردة گل در آب و يا بره موم و ژله رويال با  عسل 

عصاره گيري شده و محصوالت حكيم C، D ، E و G را به وجود مي آورد.
C از مخلوط  عسل، گردة گل، بره موم و رويال ژله: حكيم

D از مخلوط  عسل و بره موم: حكيم
E از مخلوط  عسل و گرده نخل: حكيم

و از مخلوط  عسل و رويال ژله: حكيم G به دست مي آيد.
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توضيحات بيشتر در روش توليد محصوالت شفابخش  عسل ارگانيك 
و فرآورده هاي زنبور  عسل و همچنين عصاره گيري گياهان دارويي با  عسل 

كه در سورة نحل آمده:

ُذوَن ِمْنُه َسَکًرا َوِرْزًقا َحَسًنا (نحل / 67) ِ
َّ َت

خود  براي  نيكو  رزقي  و  مستي بخش،  عصاره اي  آن  «از 
برمي گيريد.» كه ما عاقالن از رزق َحَسنش استفاده مي نماييم. همچنين 

در سورة محمد(ص):

اِرِبَني (محمد(ص) / 15) ٍة لِلشَّ ٍر َلذَّ اٌر ِمْن َمخْ َ ْ َأ
است   لّذتي  نوشندگان  براي  كه  باده هايي  از  نهرهايي  «و 

(عاقالنه)»
يعني عصارة گياهاني كه تلخ نشده و لذيذ است. اين چنين عصاره اي 

مستي نمي آفريند و آنها را براي شفاء استفاده مي نماييم.
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 عسلِ غيرقابل فساد، ضد ميكرب و داراي گلوكز و فروكتوز ساده همراه 
با عصارة گياهان از طريق دهان، مري، معده و روده ها ظرف بيست دقيقه 
جذب خون مي شود. اين داروي شفابخِش معجزه آساي الهي بدون  سريعاً 

عوارض جانبي براي درمان به كار مي رود.
نتيجه ي سال ها فعاليت مستمر در عصاره گيري؛ دو نوع  عسل ارگانيك 
از دو گونه آب وهواي مختلف گرمسيري و سردسيري همراه با هشت نوع 
فرآورده ي معجزه گري است كه براي هر كدام حدود دو سال و يا بيشتر 
تحقيق و آزمايشات باليني انجام گرفته و چهار محصول تركيبي از چهار 
فرآورده اصلي زنبور  عسل و همچنين چهار نوع پماد تطهير 3ـ2ـ1، پماد 
تطهير 2ـ1، پماد تطهير 1، پماد التهاب مفاصل 3ـ2ـ1 و يك نوع قطرة 
 عسل كه جمعاً 19 نوع محصول براي شفاي بيشتر امراض در نظر گرفته 

شده و روِش تهيه آن براي درمان، به شرح زير است:
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روِش تهيه و شفابخشي  عسل ارگانيك كردستان
به  نام  عسل  سردسير  كوهستان هاي  مناطق  ارگانيك  ( عسل 

ارگانيك كردستان)
از  كامًال  را  آن  اورامانات،  منطقه ي  به  زنبور  عسل  آوردن  از  قبل 
خوراك هاي زمستاني خالي كرده و براي داروي كنه واروا از عصارة آويشن 
استفاده مي نماييم و زنبور را از زنبورستان هايي كه در جنگل هاي شمال 
ايران و باغات مركبات قرار دارند، انتخاب مي نماييم. در ضمن  عسل جنگلي 
و مركبات موجود در هر كلوني را به اندازة الزم براي ارديبهشت ماه جهت 
تخم گذاري زنبورستان هاي كردستان قرار مي دهيم تا تمامي اين  عسل ها 
مصرف نشد،  عسل هاي مانده  در اين فصل مصرف شود و حّتي اگر تماماً 
كه با  عسل كردستان مخلوط مي شوند، سالم و از حالت طبيعي خود خارج 
نشده اند. درضمن درصورتي كه زنبور  عسل احتياج به تغذيه براي تخم ريزي 
ساكاروز  با  سالم  كوهستاني  با  عسل هاي  تغذيه  نمود،  پيدا  ماه  اين  در 
زنبور  فصل  اين  در  مي پذيرد.  انجام  زنبورستان ها  اين  براي  4درصد  زير 
بيشتر  هم اكنون  دارد.  غذا  به  زيادي  بسيار  احتياج  توليدمثل  براي   عسل 
در  كه  مي كنيم  استفاده  ايران  شمال  جنگل هاي  در  موجود  كلوني هاي  از 
اولين فصل سال (تخم ريزي) مي توانند  عسل هاي منطقه را نيز جمع آوري 
اوايل  و  فروردين ماه  گذراندن  از  پس  دهند.  قرار  استفاده  مورد  و  نموده 
ارديبهشت آن ها را به منطقه ي اورامانات كردستان كه در 5 كيلومتر شعاع 
آن هيچ گونه كاشت دستي صورت نگرفته، زنبور  عسل را مستقر مي كنيم. 

الزم به ذكر است آوردن گرده هاي اين منطقه در فصل ارديبهشت و 
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خرداد براي ايجاد آنزيم خاص در معدة زنبور  عسل بسيار مهم است. وجود 
گل هاي شقايق وحشي خصوصاً با عمر طوالني و فراواني بسيار زياد آنها در 

منطقة سردسيري، شهدي معجزه گر به ما خواهد داد.
در ضمن اگر استقرار زنبور  عسل طوري باشد كه مقداري از جنگل هاي 
كردستان را نيز دربر گيرد، باعث متنوع شدن مصرف زنبورستان مي گردد. 
غذاخوري  قاشق  يك  صبح  درمان،  براي  اين  عسل  مصرف  حالت  بهترين 

ناشتا و شب يك قاشق غذاخوري ناشتا با معده خالي است.
روشن  قرمز  سالها  از  بعضي  و  قرمز  به  مايل  زرد  رنگ  به  اين  عسل 
است كه پس از گذشت شش ماه در شرايط آب وهوايي عادي ُرس خواهد 
نمود كه رس آن داراي نرمي و لطافت خاصي است و شبيه روغن حيواني 
مي شود. مصرف رس كرده آن براي مشكالت كليوي و گوارشي مفيدتر است.

 عسل توليدشده براي روماتيسم مفصلي، قلب و عروق، كم خوني، كليه، 
مثانه، ميگرن، اعصاب، مشكالت گوارشي، مشكالت عفوني بدن، زخم هاي 
چاقي،  و  الغري  سوختگي ها،  و  زخم ها  حتي  و  بواسير  تا  گوارشي  داخلي 
اسهال و يبوست، ديابت و تقويت قواي جنسي و به طوركلي براي تمامي 
دارويي  گياهان  شيرة  مختلف  انواع  بودن  دارا  به دليل  انسان  بيماري هاي 
را  اين  عسل  است.  شفابخش  و  معجزه آسا  درماني  جنگلي،  و  كوهستاني 
مي توان به جاي آسپيرين براي رقيق كردن خون، 2 تا 4 قاشق غذاخوري 

پر در روز مصرف نمود.
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روِش تهيه و شفابخشي  عسل ارگانيك سدر (ُكنار)
گرم  كوهستان هاي  در  و  دارد  گل دهي  بار  دو  سالي  درخت  اين 
گل دهي  مي دهد.  ادامه  خود  زندگي  به  درجه   55 دماي  تا  خشك  و 
كه  است  لطيفي  بسيار  شهد  داراي  و  است  بيشتر  درخت  اين  پاييزي 
سانتريفيوژ  با  و  مي نمايند  استفاده  آن  از  مهرماه  در  زنبورهاى  عسل 
در  هفته  چند  از  پس  رفته رفته  منطقه،  اين  مومي  كردن  عسل هاي 
سدر  رنگ  عسل  درمي آيد.  (عقيق)  ارغواني  رنگ  به  طبيعي،  گرماي 
شد،  خواهد  پررنگ تر  قبل،  سال  به  نسبت  سال  هر  در  شده  ذخيره 
سال  سه  از  پس  سياه  به  مايل  تيره  بسيار  قرمز  با  را  آن  كه  حدي  تا 

كرد. خواهيد  مشاهده 
اين  عسل تا چهار سال و يا حّتي بيشتر در دماهاي مختلف مناطق 
نيمه رس  حالت  گاهي  سال  چهار  از  پس  و  نمود  نخواهد  ُرس  سردسيري 
خواهد داشت و مانند روغن حيواني به حالت نيمه جامد درخواهد آمد و با 

دماي اندكي ذوب مي شود.
روِش تهيه  عسل سدر ارگانيك بدين گونه است كه با تخلية شهدهاي 
زنبور  عسل كردستان به طور كامل و دادن عصارة آويشن به زنبورستان براي 
بيماري كنه واروا، گل دهي ُكنار (سدر) آغاز شده و كندوهاي زنبور  عسل 
در محل استقرار مي يابند و فقط و فقط از شهد گل هاي درخت كنار تغذيه 

مي نمايند.
و  كم  رطوبتي  داراي  ديگر  به  عسل هاي  نسبت  شده  توليد   عسل 
هنگام  به عالوه،  است.  بيشتر  فروكتوز  قنِد  و  كم  كالري  با  خنك  طبيعتي 
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گل دهِي اين درخت، هيچ گونه گياهي گل دهي ندارد، لذا اين  عسل عالوه 
بر ارگانيك بودنش در توليد، در وجود يك گل تك محصولي درخت سدر 

نيز ارگانيك است.
اين كه  نيز  و  بودنش  خنك  و  سبك  به دليل  شده،  استخراج   عسل 
زنبور  عسل همراه با آن گردة گل را به كندو نخواهد آورد و از گل هاي 
بهترين  مي تواند  نيست،  خبري  نيز  گياه  اين  گل دهي  فصل  در  ديگري 
 عسل براي مصرف كودكان زير يك سال باشد، و همچنين براي مادران 
شيرده و حامله بسيار مناسب است زيرا اين  عسل براي زردي خردساالن 
تازه متولد شده، حساسيت، آلرژي و قلب اينان بسيار مفيد است و براي 
هضم در معده داراي قند فروكتوز بيشتري است؛ لذا براي بيماران ديابتي 
و ديابت حاملگي نيز مي توان مصرف يك تا دو قاشق غذاخوري آن را در 

روز به تنهايي توصيه نمود.
دو نوع  عسل مذكور به نام هاي  عسل سه ستاره كردستان ارگانيك و 
 عسل سه ستاره سدر ارگانيك از مناطق سردسيري و گرمسيري كشور تهيه 

و براي بيماران توصيه مي شود.

روِش تهيه و شفابخشي  عسل زرشك
يك پيمانه  عسل همراه؛ يك پيمانه آب زرشك سياه تازه(نسبِت برابر): 

با روش عصاره گيري حدود 1/3 پيمانه،  عسِل زرشك به دست مي آيد.
 عسل زرشك داراي طبعي سرد و مرطوب براي رفِع مشكالت كبدي 
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اعم از چربي كبد يا ترشح آنزيم كبدي غيرطبيعي و يا عدم كاركرد منظم 
آن و براي پايين آوردن فشار خون ناشي از مشكالت خوني و كبدي است. 
درضمن براي رفع و جلوگيري از آفِت دهان و حساسيت و آلرژي پوستي 
ناشي از مشكالت كبدي توصيه مي شود.  عسل زرشك در تصفيه خون و رفع 
چربي هاي خون به ما كمك مي نمايد. به عالوه براي كساني كه صفرايشان 
خوب كار نمي كند و يا اينكه صفراي خودشان را كامًال برداشته اند، بسيار 

مفيد است.
مصرف يك قاشق غذاخوري پر، صبح ناشتا و شب ناشتا براي رهايي از 
مشكالت گفته شده، الزامي است و مصرف كرم جوانة گندم براي مشكالت 
پوستي همراه با مصرف  عسل زرشك روزانه دو تا سه ساعت روي پوست، 

الزم است.
با تحقيق در نوشيدن اين عصاره در يك آزمايش چهل روزه، نشان 
مي دهد كه چربي دور كبد و ترشح آنزيم كبدي نسبت به روز اول از بين 
رفته و يا بسيار كم شده و در حساسيت ها و آلرژي ها، فرد در مصرف  عسل 
خواهد  حس  را  محسوسي  تغييرات  غذايي،  پرهيز  يك  با  روزه  ده  زرشك 
نمود كه با ادامة مصرف، مي تواند شفابخشي آن را در خود حس نمايد. در 
نظم  شخص  نامنظم  خون  فشار  زرشك،  طوالني  عسل  نوشيدن  در  ضمن 
خواهد گرفت و فشار برگشت به قلب را تنظيم خواهد نمود و در صورت باال 
بودن، آن را پايين مي آورد و مشكالت ناشي از مصرف داروها و يا تغذيه هاي 

نامناسب كه كبد را تحريك و يا كم كار مي سازد نيز مرتفع خواهد شد.
روي  زرشك  گذاشتن  عسل  دهان،  آفت  و  پوستي  حساسيت هاي  در 
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موضع به مدِت بيست دقيقه يك بار در اولين روز و يك ساعت يك بار در روز دوم 
و سه ساعت يك بار در روزهاي بعدي، بهترين معالجه براي اين مشكل است 
و بايد مصرف  عسل زرشك به صورت خوراكي همراه با ماليدن فراموش نشود.

مصرف  عسل زرشك بعد از  عسل زنجبيل (براي كم كردِن گرمي  عسل 
زنجبيل) بسيار مناسب است و همچنين توصيه مي شود كه همراه با مصرف 

 عسل زنجبيل، از  عسل زرشك بعد از مصرف آن استفاده شود.
اين  عسل هيچ گونه عوارض جانبي نداشته و كساني كه از فشار خون 
پاييني برخوردارند بايد در مصرف آن دقت كرده و در صورت اُفت شديد 
فشار خون،  از آن كمتر مصرف كنند و يا آنكه آن را همراه با  عسل زنجبيل 

ميل نمايند.

روِش تهيه و شفابخشي  عسل زنجبيل
نسبِت  تازه(به  زنجبيل  آب  پيمانه  يك  با  همراه  پيمانه  عسل  يك 
به دست  زنجبيل  پيمانه  عسل   1/2 حدود  عصاره گيري  به طريقه  برابر): 

مي آيد.
عفونت  و  كرده  عمل  آنتي بيوتيك ها  همانند  زنجبيل  نوشيدن  عسل 
بدن را خشك مي كند. اين عصارة  عسل داراي طبعي گرم و خشك است 
و چرك گلو و لوزه را سريعاً از بين مي برد. گاهي مشاهده شده بدن نسبت 
يا  و  نمي دهد  نشان  خود  از  مثبتي  واكنش  شيميايي  آنتي بيوتيك هاي  به 
اينكه به آنتي بيوتيك ها حساسيت نشان داده، فرد نمي تواند از آنها استفاده 
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نمايد كه در اين صورت  عسل زنجبيل نوعي آنتي بيوتيك خاصي دارد كه 
مي تواند جايگزين آنها گردد و ايجاد حساسيت نيز نخواهد نمود و درصورت 
بروز حساسيت، مصرف آن با  عسل زرشك توصيه مي شود. همان گونه كه 
با  كه  هستند  گرمي  نسبتاً  طبيعت  داراي  آنتي بيوتيك ها  تمامي  مي دانيد 
مصرف  عسل زرشك پس از پنج الي ده دقيقه بعد از استفاده  عسل زنجبيل 

مي توانيد از گرمي  عسل زنجبيل بكاهد.
اين  عسل براي نفخ معده همچون قرص هاي رانيتيدين و آمپرازول و 
... عمل مي نمايد و اسيد معدة را فروكش و با مصرف به موقع و طوالني مدت 

كم خواهد نمود.
نخواهد  جانبي  عوارض  هيچ گونه  با  عسل  زنجبيل  عصارة  نوشيدن 
داشت و ظرف 20 دقيقه در خون عمل شفابخشي خود را انجام خواهد 
داد. گاهي در لوزه، انحرافي غيرطبيعي وجود دارد كه باقي ماندة غذا در 
آنجا به التهاب و عفونت گلو و لوزه منجر مي شود. اين چنين افراد معموالً 
عفونت هاي بدنشان و يا سرماخوردگي شان آنان از شوك گلو آغاز مي شود. 
بنا بر اين پاكسازي و ضدعفوني اين محل با آب نمك بسيار مناسب است، 
ليكن مي توان از اين عصاره براي رهايي از عفونت ها و التهابات گلو بهتر 

ياري گرفت.
الزم به ذكر است؛ كه مقدار مصرف  عسل زنجبيل براي عفونت گلو 
هر 6 تا 8 ساعت يك بار يك قاشق مرباخوري به صورت مكيدن است و 
براي مشكالت نفخ معده، صبح ناشتا يك قاشق مرباخوري و شب ناشتا 
يك قاشق مرباخوري و درصورتي كه در طول روز در ساعت معيني معده 
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نفخ مي كند، 10 دقيقه قبل و يا بعد از غذا و يا هنگام نفخ بنا به دردي 
مرباخوري  قاشق  يك  مي نمايد  حس  خاصي  موقع  در  شخص  هر  كه 

مصرف شود.
توضيح آنكه براي نفخ معده  عسل زنجبيل حكم پايين آورنده و گاهي 
ازبين برنده ي اسيد معده را دارد و در مواردي كه عالج كامل صورت نگيرد، 
با  همراه  كردستان  و  عسل   D حكيم  از  معده  نفخ  كامل  عالج  براي  بايد 
مقداري  عسل زنجبيل استفاده نمود و يك دوره شش ماهه طبق دستوري 

كه در بخش گوارش داده شده، عمل شود.

روِش تهيه و شفابخشي  عسل سنجد
مخلوط يك پيمانه گل سنجد با يك پيمانه  عسل: به طريقه عصاره گيري 

1/1 پيمانه  عسل سنجد مي دهد.
داخل  عسل  و  كرده  جدا  برگ  و  شاخ  از  را  سنجد  تازه  گل هاي 
با  رطوبت  و  مي رسد  به 19درصد  از 14درصد  رطوبت  عسل  مي خوابانيم. 
درجه حرارت 25 درجه سانتي گراد به 14درصد برگشت داده خواهد شد. 
اين عمل چندين بار تكرار مي شود تا مقدار زيادي از اين گل هاي تازه بهاري 

سنجد داخل  عسل عصاره گيري شود.
نبايد  كه  باشد  يادمان  است.  فّرار  بسيار  سنجد  خاص  بوي  و  اسانس 

دماي تبخيركنندة رطوبت از 25 درجه باالتر برود.
است.  مفيد  بسيار  زنان  استروژن  هورمون  تنظيم  براي  سنجد   عسل 
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عدم نظم هورمون زنانگي در خانم ها باعث مشكالتي همچون درد به هنگام 
و  كم خوابي  ميگرن،  سر،  پشت  يا  و  جلو  قسمت  در  درد  ماهيانه،  عادت 
گاهي منجر به بروِز حالت هاي فرِد كم خون و يا توقف دورة ماهيانه خانم ها 
مي شود و گاهي نيز كاهش هورمون زنانگي و يا افزايش هورمون مردانگي 
در يك زن مشكالتي همچون رشد موي زائد در صورت (به صورت ريش و 

سبيل) و تغيير صدا را ايجاد مي نمايد.
بيشتر  در  كه  داده  نشان  خانم ها  از  نفر  يكصد  براي  آن  تجويز  
و  است  شده  برطرف  ماهيانه  عادت  مشكالت  و  ميگرن  مشكالت  آنها 
شده  انجام  شگفت انگيز  حالتي  به  هورمون  تنظيم  موارد،  از  بعضي  در 
بين  از  كامًال  زن  در  مردانه  صداي  حتي  و  صورت  در  زائد  موهاي  كه 
به صورت  روز  در  پر  غذاخوري  قاشق  دو  تا  يك  مصرف  است.  رفته 
مفيد  بسيار  كردستان  ستاره  سه  مصرف  عسل  با  همراه  مكيدن  
است. اين  عسل همراه با بزاق دهان از راه دهان و مري و شايد معده 
روز  چند  در  را  خود  عملكرد  و  شده  خون  وارد  دقيقه  بيست  ظرف 
در  باال  فرآورده هاي  با  همراه  مصرف گردة گل  نشان خواهد داد.  اول 

است. الزم  مواردي 
در مجموع مشاهده شده كه مصرف  عسل سنجد در 20 الي 40 روز به 

صورِت مداوم توانسته حّتي عفونت هاي رحمي را از بين ببرد.
و  عروقي  شديد  گرفتگي هاي  و  مخفي  مشكالت  رفع  در  عصاره  اين 
همچنين سردردها و ميگرن هاي شديد چه براي مردان و چه براي زنان 

بسيار مؤثر و شفابخش است.
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روِش تهيه و شفابخشي  عسل آناناس
يك پيمانه  عسل همراه يك پيمانه آب آناناس تازه: به  روش عصاره گيري 

1/2 پيمانه  عسل آناناس خواهد داد.
اين عصاره براي جوش خوردن استخوان هاي شكسته و سرعت ترميم زخم ها 
و سوختگي ها و همچنين بهبوِد زودتر در عمل هاي جراحي مصرف مي شود.  عسل 
آناناس يك سرم خوراكي مطبوعي است كه بيشتر هنگامي مصرف مي گردد كه 

فرد بيمار در بستر بيماري قدرت حركت ندارد و بسيار ضعيف شده است.
سه قاشق  عسل آناناس همراه با يك ليوان آب، يك آب ميوة طبيعي 

تازه را تشكيل مي دهد.
طريقه مصرف:

ـ صبح (ناشتا): يك قاشق غذاخوري پر
ـ شب (ناشتا): يك قاشق غذاخوري پر 

مصرف آن نه تنها هيچ گونه عوارض جانبي نداشته، بلكه به عنوان يك 
سرم خوراكي به صورت مصرف 2 تا 5 قاشق غذاخوري در هنگام بستري 
ظرف بيست دقيقه وارد خون شده و تأثير خود را در ده روز اول به صورت 

چشمگيري نشان خواهد داد.

روِش تهيه و شفابخشي  عسل ليموترش
به روش  تازه:  ليموترش  آب  پيمانه  يك  با  همراه  پيمانه  عسل  يك 
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عصاره گيري 1/3 پيمانه  عسل ليموترش خواهد داد.
ليموترش در هر دو نوع أماني و عادي به همراه پوست آن، آبگيري 
شده و كمتر از سه دقيقه وارد  عسل خواهند شد تا ويتامين C موجود در 
پوست و تازگي خود ليموترش از بين نرود. در اين صورت است كه شما مزة 
ليموترش تازه را در اين نوع فرآورده حس خواهيد نمود. اين  عسل براي 

تأمين ويتامين C بدن و جذب بهتر غذا در معده استفاده مي شود.
بدن  در  خاصي  نشاط  و  كرده  كم  را  فرد  خواب  ليموترش   عسل 
از  زيرا  است،  مفيد  بسيار  دانشجويان  و  دانش آموزان  براي  و  مي آفريند 
سنگيني غذا در معده مي كاهد و شادابي خاصي براي دانش آموزان مي آورد. 
به جاي  مي تواند  داده؛  افزايش  روده  و  معده  در  را  غذا  جذب  عصاره،  اين 
به  عنايت  با  شود.  مصرف  سنگين  غذاهاي  از  پس  گازدار  نوشيدني هاي 
اين كه  عسل ليموترش با داشتن ويتامين C بسيار زياد، مانع سرماخوردگي 
مي شود، لذا نوشيدن آن در طول زندگي، سالمتي كودكان و كهنساالن را 

بيمه مي كند.
 عسل ليموترش براي خانم هاي حامله نيز  ِسُرمي خوراكي است و در 
حالت ويار حاملگي مي تواند به آنها كمك شاياني نمايد. خانم هايي كه در 
اين حالت هستند و حالت ويار آن ها باعث مي شود نتوانند غذاهاي مورد 
نيازشان را مصرف و تأمين نمايند و حالت تهوع مانع مصرف مي شود، براي 
برگشت به حالت اوليه تا 48 ساعت مي توانند از نوشيدن اين عصاره بدون 
مصرف غذاهاي ديگر به راحتي زندگي نمايند. همچنين براي افراد عادي در 
حالت تهوع بسيار مفيد است. در رانندگي مصرف شربت  عسل ليمو بسيار 
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مفيد و باعث نشاط و عدم خواب آلودگي راننده خواهد شد.
بهترين زمان مصرف:

ـ صبح يك قاشق غذاخوري
ـ شب يك قاشق غذاخوري

از  مي توانيد  داريد،  تهوع  حالت  كه  هنگامي  اضطراري  حالت  در  و 
اين نوشيدني به عنوان نوشيدني شفابخش ضد حالت تهوع استفاده كنيد. 
نوشيدن حدوِد 10 قاشق غذاخوري در روز و جايگزين كردن آن به جاي 
شيمي درماني  يا  و  جراحي  عمل  از  پس  كه  كساني  براي  روزانه  غذاهاي 
باشند،  داشته  مناسب  تغذية  نمي توانند  و  دارند  زياد  بسيار  تهوع  حالت 
معجزه گر است و شايد براي جلوگيري از خواب آلودگي موقع لزوم نوشيدن 

آن الزم باشد.
شايد با مصرف  عسل ليمو كساني كه مشكل معده دارند، درد خفيفي 
در ناحيه ي معده حس نمايند كه با مصرف  عسل زنجبيل ظرِف  ده دقيقه 
بعد از آن رفع خواهد شد و شايد اين درد، عالمت منفي براي گوارش نباشد.

روِش تهيه و شفابخشي  عسل نخل خرما
يك پيمانه  عسل همراه يك پيمانه آب نري نخل خرما همراه با گرده 
تازه نخل خرما و مقدار كمي گردة گل زنبور  عسل به  روش عصاره گيري 

1/4 پيمانه  عسل نخل خرما خواهد داد.
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اين عصاره براي ازدياد اسپرم در مردان، نفوذپذيري بيشتر در تخمك 
در  كه  تخمك  با  اسپرم  تركيب  در  ديگر  مشكالتي  و  مير  و  مرگ  عدم  و 
معالجة ناباروري در مردان استفاده مي شود و همچنين براي دير انزالي و 

ُشلي كمر و ضعف قواي جنسي نيز بسيار مناسب است.
با  همراه  اين  عسل  روزة  چهل  مصرف  كه  مي دهد  نشان  آزمايشات 
غذاخوري  قاشق  يك  كدام  هر  شب  و  ظهر  و  صبح   E حكيم  و   C حكيم 
مشكالت ناباروري در مردان را حدوِد هفتاد درصد برطرف مي كند، ليكن 

اين فرآورده ها در حركت اسپرم تأثيرگذاري بسيار كمي دارند.
عصارة نخل خرما براي تورم پروستات بسيار مناسب و شفابخش است. 
مصرِف مكرر اين  عسل هيچ گونه عوارض جانبي نخواهد داشت. درصورتي كه 
گرمِيِ زياد آن به فرد آسيب برساند، ده دقيقه بعد، از  عسل زرشك استفاده 
نمايد تا تعديل شود. الزم به يادآوري است، كساني كه حساسيت بهاري 
دارند، بايد در مصرف  عسل نخل خرما دقت كنند، زيرا گردة نخل خرماي 

موجود در  عسل خرما شايد براي شان ايجاد حساسيت نمايد.

روِش تهيه و شفابخشي  عسل سبزينه(پوست سبز گردو)
را  آن  بتوان  كه  نرسيده  گردوي  آب  پيمانه  يك  و  پيمانه  عسل  يك 
عصاره گيري كرد 1/3 پيمانه عصاره سبزرنگي همراه با  عسل به دست مي آيد كه 
با از دست دادن رطوبت اضافي آن توسط دستگاه هاي رطوبت گير در دماي زير 
37 درجه در طول بيست روز  عسل سبزينه با رطوبت 14 درصد به دست مي آيد.
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گياه  عصارة  مخلوط  از  تالش،  سال  يك  طي  خون  قند  كاهش  براي 
گزنه كوهي در كوه هاي مرتفع 2800 متري مابين قم و كاشان همراه با 
 عسل،  عسل گزنه به دست آورديم. پس از تجويز به دويست نفر دريافتيم كه 
تنها بر پنجاه درصد تأثير گذارده و  توانسته  قند خون آنها را كاهش  دهد و 

در بقيه، هيچ گونه تأثيري مشاهده نشد.
لذا با توجه به توليد  عسل سير در اوايل كار كه تأثير آن در كاهش 
قند خون مشابه با  عسل گزنه بود، به فكر دارويي افتاديم كه براي تمامي 

افراد ديابتي تأثير داشته باشد.
برگ زيتون، هندوانة ابوجهل و ... در پايين آوردن قند خون در بعضي 
از افراد مناسب است، ليكن براي اين منظور، كار را با عصاره گيري پوست 
سبز گردو آغاز نموديم و هم اكنون از خود گردوي خام و كوچك 50درصد 
با 50درصد  عسل سدر با فروكتوز باال در دماي  زير 37 درجه در فرآينِد 

سي روزه عصاره اي به نام  عسل سبزينه به دست آورديم.
طي آزمايشات و تحقيقاتي كه تاكنون روي 500 نفر انجام پذيرفته 
در  ملموسي  تأثير  اگرچه  با  عسل  گردو  پوست  عصارة  نوشيدن  در  است، 
از  كه  بزرگساالن  ديابِت  در  ليكن  نشد؛  مشاهده  كودكان  ديابت  كاهِش 
انسولين يا قرص هاي كاهش دهنده و يا تنظيم كنندة قند استفاده مي كنند، 

به سه شكل تأثيِر معجزه آسا و شفابخش مشاهده شده است.
نخست، اين كه تأثير به سزايي در كاهِش عوارض قنِد خون در تمامي 
ديابتي ها مي گذارد، ليكن در بعضي از افراد همراه با مصرف قرص ها قند 
كنار  با  افراد  از  بعضي  اين كه  دوم،  داد.  خواهد  كاهش  بيشتر  نيز  را  خون 
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گذاشتن قرص هاي كاهش دهنده قند مي توانند  عسل سبزينه را جايگزين 
نمايند. و سوم، اين كه در كاهش مقدار مصرف انسولين افرادي كه انسولين 
مصرف مي كنند، بسيار شفابخش بوده و اين افراد مي توانند با نوشيدن اين 

عصاره، از مقدار مصرف انسولين براي كاهش قند خون خود بكاهند.
طريقة مصرف  عسل سبزينه بدين صورت است كه در ابتدا يك قاشق 
چايخوري نيم ساعت قبل از صبحانه مصرف مي نماييد و مقدار تأثيرگذاري 
آن را براي كاهش مصرف قرص ها و يا انسولين در نظر گرفته و از مصرف 
قرص ها و انسولين بكاهيد و درصورتي كه تأثير مناسبي را دريافتيد، يك 

قاشق چاي خوري آن را در آخر شب نيز مصرف  كنيد.

روِش تهيه و شفابخشي  عسل شقايق
طريقه  به   شقايق:  گياه  آب  پيمانه  يك  همراه  پيمانه  عسل  يك 

عصاره گيري حدود 1/4 پيمانه  عسل شقايق خواهد داد.
اين گياه از خانوادة خشخاش مي باشد، با اين تفاوت كه با مصرف آن، 
فرد معتاد نخواهد شد و بسيار تسكين بخش است. مصرف آن همراه با  عسل 
كردستان براي روماتيسم مفصلي توصيه مي شود كه مي تواند براي بعضي از افراد 

جايگزيِن كريتوزون و قرص هاي بسيار قوي مسكن باشد. 
مصرف آن در هر روز صبح يك قاشق غذاخوري  عسل كردستان همراه 
با يك قاشق مرباخوري  عسل شقايق و شب (با معدة خالي) نيز مانند صبح.
براي آلرژي و حساسيت هاي پوستي قوي و همچنين دردهاي ماهيانه 
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خانم ها، بي خوابي و مشكالت عصبي شديد و دردهاي ناشي از عمل جراحي 
و غيره صبح و شب ناشتا يك قاشق مرباخوري مناسب است.

رفع  براي  و  نداشته  جانبي  عوارض  هيچ گونه  شقايق  مصرف  عسل 
اعتياد از مواد مخدر مي تواند مسكن دردهاي بسيار قوي معتاديِن در حال 
ترك باشد كه در اين حالت مصرف حكيم C به مقداِر يك قاشق غذاخوري 
صبح و  شب از هر كدام، به عالوه مصرف  عسل شقايق در هنگام درد و نيز 

بين روز از يك قاشق مرباخوري تا سه قاشق غذاخوري الزم است.
به طوركلي مصرف  عسل شقايق به جاي مسكن ها و حتي مواد مخدر 
به گونه اي بايد باشد كه آرام آرام و به مرور زمان  عسل شقايق جاي مسكن ها 
را گرفته و بعد از آن از مصرف  عسل شقايق آرام آرام كاسته شود و جاي آن 
از  عسل هاي كردستان و حكيم C استفاده شود و اين روش براي رسيدن به 
يك تعادل سيستمي بدن با محيط خارجي بسيار مناسب است تا انسان از 

آلودگي اعتياد به مواد مخدر و يا مسكن هاي شيميايي رهايي يابد.
تلخي اين  عسل به علت وجوِد گياه شقايق در آن است و مصرف آن 
براي غير معتادين بيش از يك قاشق مرباخوري در هر وعده و آن هم در 
دو الي سه وعده در روز جايز نيست، مگر در حالت هاي استثنائي؛ زيرا كه 
هرچه انسان از مسكن ها دوري نمايد و بدن به آنها عادت ننمايد، بهتر است.

روِش تهيه و شفابخشي مصرف  عسل كتيرا و سياه دانه 
كتيراي  عصارة  پيمانه  يك  با  همراه  پيمانه  عسل  يك  مخلوط  از 
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به صورت  كتيرا  صمغ  كه  حدي  تا  و  باال  بسيار  غلظت  با  آب  با  20درصد 
مايعي غليظ شود، با يك هفتم پيمانه روغن سياه دانه عصارة شامپو  عسل 
كتيرا با 14درصد رطوبت به صورت ژل سفت غير قابل فساد و دو فازه شدن 

به دست مي آيد.
از  عسل و كتيرا و روغن سياه دانه، محلولي به دست مي آيد كه مانند 
صابون و مواد شستشوي ديگر عمل خواهد نمود و در تقويت پياز مو و 
عدم ريزش آن معجزه مي كند. اين محلول همانند مواد شويندة ديگر، با 
چربي ها و جرم هاي اضافي روي پوست و مو حل مي شود كه با شستشو از 
پوست و مو جدا مي شوند. در اين محلول از عامل OH و مواد شيميايي 
حساسيت،  از  اعم  جانبي  عوارض  گونه  هيچ  لذا  است،  نشده  استفاده 
نازك كردن مو و ضعيف نمودن پياز مو و تحريك فعاليت هاي رشد مو و 
غيره را براي مو و پياز مو ايجاد نمي نمايد و وجود روغن سياه دانه در آن، 
باعث ازدياد حركت هاي خوني در اطراف پياز مو شده و درنتيجه سبب 

رشد مو خواهد گرديد.
روش مصرف:

يك پيمانه شامپو  عسل كتيرا را با 5 پيمانه آب ولرم مخلوط كرده و روي 
پوست سر به مدت 15 تا 20 دقيقه گذاشته (و چه بهتر كه بيشتر بماند) و 
ماساژ دهيد به عالوه مي توانيد آن را از شب تا صبح روي پوست نگه داشته و 
بعد بشوييد. در اين حالت نفوذ اين ماده به داخل پوست سر باعث تقويت پياز 
مو و عدم ريزش و يا شكست مو مي گردد. يادآور مي شوم هرچه بيشتر روي 

پوست سر بماند، بهتر عمل خواهد كرد.
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مصرف روزانه و يا يك روز در ميان و يا حداقل 2 روز در هفته براي 
بهبوِد كامل توصيه مي شود. در ضمن بايد بدانيد شامپو  عسل كتيرا به علِت 
داشتن ماده كتيرا و چسبندگي  عسل به مواد زائد، خودش باعث شستشوي 
پوست سر و مو مي گردد و درصورتي كه از شامپوهاي ديگر بخواهيد استفاده 
نماييد، شامپوهاي ديگر را از نوع شامپوهاي ضعيف مانند شامپوهاي بچه  
انتخاب كنيد كه از مواد شيميايي كمتري برخوردارند و پس از استفاده از 
شامپو  عسل از آن مصرف نماييد. بهتر است آن را با محلول شامپو  عسل 
همراه با آب حل و به عنوان يك شامپوي جديد پس از مصرِف شامپو  عسل، 
مصرف نماييد. البته بديهي است اين محلول نمي تواند بيش از يكي دو روز 
عمر داشته باشد و سريعاً فاسد مي شود لذا به  اندازة مصرف اين محلول را 

آماده و استفاده نماييد.
مو،  نازكي  باعث  شيميايي  شامپوهاي  مصرف  كه  داشت  توجه  بايد 
بور بور شدن آن و تضعيف پياز مو و مشكالت پوستي خاص خواهد شد 
كه مصرف شامپو  عسل حداقل در يك دورة يك ماهه تمامي عوارض اين 
شامپوهاي شيميايي را از بين مي برد. با وجود اگزماي پوستي در سر و يا 
مشكالت پوستي ديگر بايد شامپو  عسل بدون تركيب با آب و يا هر چيز 
تعويض  تطهير،  پماد  مانند  طوالني  مدت  به  و  گذاشته  سر  روي  ديگري 
پانسمان شود. البته شستشو هر دو الي سه روز يك بار با آب سرم يا آب 

نمك مشكلي ندارد.
توصيه مي شود همراه با مصرف شامپو  عسل، حكيم C نيز ميل شود، 
چرا كه با وجود ويتامين هاي گروه B فراوان در آن براي تقويت هرچه بهتر 
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بدن و رفع مشكالت عصبي بسيار مناسب است. چگونگي مصرف آن نيز هر 
روز صبح ها يك قاشق غذاخوري پر و شب ها يك قاشق غذاخوري با معدة 

خالي مي باشد.
 C حكيم  به جاي  مي توانند  دارند،  بهاري  حساسيت  كه  كساني 
بايد  مي شود.  مصرف   C حكيم  شبيه  كه  نمايند  مصرف   G حكيم  از 
توجه داشت كه تمامي مشكالت ريزش مو از ضعف پياز مو و يا مصرف 
شامپوهاي شيميايي نيست. گاهي اگزماي پوستي روي سر و شايد كمبود 
B و شايد مشكالت عصبي باعث ريزش  بعضي از ويتامين ها مانند گروه 
شامپو  مصرِف  با  همراه   G حكيم  و   C حكيم  مصرف  لذا  مي شود،  مو 
 عسل كتيرا الزامي است و براي اگزماي پوستي اي كه وجود رطوبت آن 
با  گندم  جوانة  كرم  يا  تطهير  پمادهاي  از  مي توانيد  مي نمايد،  تشديد  را 
گذاشتن آن روي پوست سر از شب تا صبح و بدون شستشوي موي سر 
و درصورتي كه رطوبت آن را تشديد نمي نمايد، با شستشوي موي سر با 
G بهبودي  C و حكيم  شامپو  عسل و در هر دو حالت با مصرف حكيم 

هرچه سريع تر را ايجاد نماييد.

(C حكيم) روِش تهيه و شفابخشي نوشيدني مخلوط
محصولي بسيار عالي است كه از مخلوط حدود يكصد پيمانه  عسل و 
بيست پيمانه گردة گل و هفت پيمانه رويال ژله و دوونيم پيمانه بره موم و 

موم به روش عصاره گيري به دست مي آيد.
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وجود كل فرآورده هاي زنبور  عسل در اين محصول به گونه اي تنظيم 
حجم  همين  از  حدوداً  بهار  فصل  در  زنبور  عسل  كلوني  يك  كه  شده 

فرآورده ها با درصدهاي باال را داراست.
مصرف اين فرآورده براي روماتيسم مفصلي، آرتروز پا و كمر و غيره  
E و  عسل نخل براي مردان از هر  و همچنين ناباروري به همراه حكيم 
كدام يك قاشق غذاخوري و هر كدام در يك وعده و نيز براي زنان به 
مردان  ناباروري  شبيه  مصرِف  دستوِر  با  سنجد  و  عسل   E حكيم  همراه 
بسيار مؤثر است و براي سردرد و ميگرن، كم خوني شديد، كم اشتهايي، 
اعصاب، مشكالت عفوني بدن و به هم ريختگي هورمون در مردان همراه 
قاشق  يك  شب  و  صبح  سنجد  با  عسل  همراه  زنان  در  و  نخل  با  عسل 
غذاخوري، و براي قواي جنسي و حافظه، قلب و عروق، چاقي و الغري، 
يك  صبح  بيماري ها،  ديگر  و  عمومي  تقويت  مثانه،  كليه،  پروستات، 
بايد  غذاخوري  قاشق  يك  نيز  شب  آن  همراه  به  يا  و  غذاخوري  قاشق 

مصرف شود.
تشكيل  زنبور  عسل  اصلي  محصول  چهار  از  فرآورده  اين  به طوركلي 
كمك  بدن  به  جداگانه  كدام  هر  هم  راستاي  در  فرآورده ها  اين  و  شده 

خواهند نمود.
اين محصول هيچ گونه عوارِض جانبي نداشته، ليكن قوي بودن و وجود 
گردة گل براي كساني كه بسيار ضعيف اند و يا حساسيت بهاري دارند، شايد 
باعث مشكالتي شود كه مصرف كم و آرام آرام آن در فواصل روز توصيه 

مي شود؛ به طوري كه بدن به آن عادت نمايد.
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(E حكيم) روِش تهيه و شفابخشي نوشيدني مخلوط
گرده  نري  عصاره  و  زنبور  عسل  گل  گردة  تركيب  از  است  محصولي 
گل  گردة  پيمانه  بيست  و  پيمانه  عسل  يكصد  از  كه  با  عسل  خرما  نخل 

به طريقة عصاره گيري به دست مي آيد.
وعده  يك  در  كدام  هر  نخل  و  عسل   C حكيم  با  همراه  آن  مصرف 
صبح و ظهر و شب براي ناباروري مردان و مصرف آن با  عسل نخل صبح و 
شب هر كدام يك قاشق غذاخوري در هر  وعده براي زود انزالي در مردان و 
پروستات و مصرف صبح يك قاشق غذاخوري و شب يك قاشق غذاخوري 
همراه با يك قاشق غذاخوري  عسل كردستان براي كم خوني و كم اشتهايي 

بسيار مناسب است.
مصرف  به  كهنساالن  و  سال  دو  باالي  كودكان  تمايل  صورت  در 
آنان  كم خوني  رفع  و  بدن  تقويت  موجِب  عالي،  بسيار  محصول  اين 
خواهد  شاياني  كمك  آنان  به  شب ادراري  رفِع  در  كه  شد  خواهد 

نمود.
اين محصول هيچ گونه عوارض جانبي نداشته، ليكن وجوِد گردة گل 
براي كساني كه حساسيت بهاري دارند، گاهي مشكل ساز است، لذا مصرِف 
كم و آرام آرام آن در فواصل روز به طوري كه بدن به آن عادت نمايد، بسيار 

مفيد است.
الزم به يادآورى است كه مصرف حكيم E حدود 5 الي 15 روز طول 

مي كشد تا شخص تأثيرات آن را روي بدنش حس نمايد.
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(D حكيم) روِش تهيه و شفابخشي نوشيدني مخلوط
محصولي بسيار عالي كه از مخلوط يكصد پيمانه  عسل و حدود پنج 

پيمانه بره موم و موم به دست مي آيد.
اين محصول براي فشار خون باال ناشي از مشكالت گوارشي و دارويي 
مناسب معجزه گر است. به عالوه براي بازكردِن رگ هاي قلبي، كه همراه با  عسل 
زرشك و  عسل كردستان در سه نوبت هر كدام يك نوبت به مقدار يك قاشق 
غذاخوري مصرف مي شود و نيز براي از بين بردن انگل هاي شناخته و ناشناختة 
بدن در معده و روده و اثناعشر و همچنين از بين بردن هليكوباكتري معده و 
عفونت هاي مزمن و سرطاني معده و نيز عفونت هاي ريوي و گلو و غيره مي باشد.

گاهي مصرف حكيم D در برخي از افراد، موجب خواب آلودگي و درد 
كليه مي شود كه بايد از مصرف آن كاسته و يا متوقف گردد.

به صورت   D حكيم  خوراكي  مصرف  غيره  و  گوارشي  مشكالت  براي 
آرام آرام مشكلي ندارد و براي افرادي كه با مصرف حكيم D دچاِر مشكل 
مي شوند، مصرف يك قاشق غذاخوري آن در دو وعده صبح و شب به همراه 
يك قاشق مرباخوري  عسل كردستان مناسب تر است كه در روزهاي اولية 

مصرف، اثرات شفابخشي آن ديده خواهد شد.

(G حكيم) روِش تهيه و شفابخشي نوشيدني مخلوط
محصولي بسيار عالي است كه از مخلوط حدود يكصد پيمانه  عسل و 

ده پيمانه رويال ژله مايع به دست مي آيد.
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كمك  و  مرده  سلول هاي  احياي  حافظه،  براي  محصول  اين  نوشيدن 
به سلول هاي معيوب و سالِم بدن و همچنين كم خوني و MS و تيروئيد 
و  كم خوني  داراي  كه  ساله  سه  تا  يك  كودكان  به  هم چنين  و  بوده  مفيد 
كم اشتهايي بوده و مصرف گردة گل براي آنان مجاز نمي باشد و يا اشخاصي 

كه مصرف گردة گل براي آنان حساسيت زاست، كمك بسيار مي كند.
به عالوه حكيم G  جايگزيني است براي قرص هاي پاراپانول كه تپش 
قلب را التيام مي بخشد. اين محصول مي تواند ماسك پوستي بسيار مناسبي 
براي تغذيه، سلول سازي و لطافت پوست باشد؛ البته پماد تطهير 2ـ1 در 

اين رابطه بهتر عمل مي نمايد.
حكيم G عوارض جانبي ندارد و بسيار لطيف و خوش خوراك است. 
مصرف آن براي كودكان باالي يك سال مي تواند به صورت كرم روي نان در 
صبحانه باشد و اين گونه مصرف، كودك را براي مصرف ترغيب مي نمايد و 
كودكان با مصرف آن در روزهاي اوليه به اشتها افتاده و از حافظة بهتري 
از  عسل  است  بهتر  سال  يك  زير  كودكان  براي  و  شد  خواهند  برخوردار 

ارگانيك سدر استفاده شود.
در كهن ساالن نيز عالوه بر اشتهاآوري، موجِب ازدياد حافظه مي شود. 
با مصرف حدود سه تا پنج روز اثرات اين فرآورده روي بدن احساس مي شود.

الزم به ذكر است مصرف رويال ژله همراه با  عسل، نقش به سزايي در 
سلول سازي مغز دارد.
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روِش تهيه و شفابخشي عصارة كرم آلوورا
مخلوطي از يك پيمانه  عسل ارگانيك همراه با يك پيمانه عصارة آلو ورا 
با  را  آن  است كه  ليموترش  يك دوم عصارة  با  ژله همراه  رويال  و 5درصد 
دوسوم پيمانه عصاره  يك پيمانه روغن زيتون تركيب مي نماييم كه جمعاً 

به دست خواهد آمد.
اين كرم با دارا بودن مواد و عناصر مفيد يادشده، در تغذية سلول هاي 

پوست و براق و سفيدكردن آن كامًال مؤثر است. 
 بهترين روش و وقِت مصرف آن، براي موارِد   غير از سوختگي، گذاشتن 
كرم روي موضع در هنگام روز به مدِت يك تا سه ساعت است و مالش دادن 
آن بر روي پوست به مدِت پنج تا ده دقيقه در هر روز است. از آن جا كه كرم 
ماسك آلوورا به علت چسبندگي سخت ماليده مي شود، مي توان براي بهتر 
قرار گرفتن و نفوذپذيري بيشتر، پوست را قبل از مصرف، مرطوب كرده و يا 
مقداري از كرم را همراه با مقداري آب رقيق نموده و آن را به صورت مالشي 

آرام آرام روي پوست ماليد. 
الزم به ذكر است كه كرم آلوورا براي رفع جوش ها و لك هاي صورت و 
جاي سوختگي و حتي خود سوختگي در روي پوست نيز استفاده مي شود.

ماليدِن اين كرم روي محل سوختگي هاي كهنه بسيار مفيد است و 
كم كم پوست را تا جاي ممكن به حالت طبيعي برمي گرداند و استفاده از 
كرم جوانه گندم همراه با آن براي سوختگي هاي كهنه و تازه بسيار مفيد 
و الزم است و بايد در سوختگي هاي تازه از اضافه كردِن رطوبت در هنگام 
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معالجه خودداري نمود. البته مصرف رويال ژله به تنهايي براي اين مشكالت 
فعال تر و سريع تر عمل مي نمايد.

يادآوري: مصرِف  عسل زرشك و پرهيز الزم، به عالوه مصرِف غذاي الزِم 
ذكر شده در قسمت اگزما و حساسيت فراموش نشود.

روِش تهيه و شفابخشي عصارة ِكِرم جوانه گندم
مخلوطي از يك پيمانه  عسل همراه با يك پيمانه عصاره جوانه گندم و جو 
در سه مرحله رشد اوليه (1. رطوبت گرفته، 2. ريشه دار شده، 3. ساقه دار شده) 
و يك دوم پيمانه آب خيار، يك دوم پيمانه آب كرفس، يك دوم پيمانه عصارة 
ليموترش همراه با 5درصد رويال ژله به صورت يك عصاره با 14درصدرطوبت 
به دست مي آيد كه آن را با يك پيمانه روغن بادام شيرين در دماي زير 37 

درجه تركيب كرده و جمعاً 2/5 پيمانه عصاره به دست خواهد آمد.
نيمه جامد  حالت  به  رطوبت  14درصد  با  گندم  جوانه  كرم  عصارة 

مي ماند و غير قابل فساد و دو فازه شدن است.
كرم جوانه گندم درصورتي كه همراه با كرم آلوورا مصرف شود، براي 
ازبين بردِن اثرات زخم و سوختگي معجزه مي كند. همچنين براي جوش ها و 
لك هاي صورت نيز مصرف آن با كرم آلوورا بسيار تأثيرگذار بوده و نيز براي 
تََرك پا (در حد خون ريزي) و يا اگزماي پوستي بسيار مفيد است مقداري 
از آن را به كف پا ماليده، پا را با كيسه بپوشانيد و از شب تا صبح دراين 
حالت نگه داريد. اين كار را چند روز تكرار كنيد تا نرمي در كف پا و رفع 
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خون ريزي به طور معجزه آسايي خود را نشان بدهد.
مصرف كرم جوانه گندم به تنهايي براي رفع خشكي پوست دست و 
صورت ناشي از اگزما، سرما، گرما و هم چنين براي سفيد و براق شدن زير 

چشم با يك هفته مصرِف مداوم، بسيار مؤثر است.
در اگزماهاي شديد براي بهبوِد بيشتر از پماد تطهير 3ـ2ـ1 همراه با 
كرم جوانه گندم استفاده مي شود. پماد تطهير 3ـ2ـ1 را روي محل قرار 
داده و با كرم جوانه گندم به جاي پماد تطهير 1 يك بار در روز عمل نماييد.

پانسمان پماد تطهير 3ـ2ـ1 شش الي هشت ساعت يك بار و پانسمان 
كرم جوانه گندم يك الي دو ساعت يك بار مي باشد كه در طول روز تماماً 
با برداشتن پانسمان تطهير 3ـ2ـ1، پانسمان آغشته به پماد تطهير 3ـ2ـ1 
ديگري بدون شستشو جايگزين خواهد شد و اين كار بدون وقفه در طول 
شبانه روز انجام مي پذيرد و يك بار از كرم جوانه گندم براي شستشو مابين 

پانسمان هاي تطهير 3ـ2ـ1 استفاده خواهد شد.
يادآوري: مصرف  عسل زرشك و پرهيز الزم و مصرف غذايي الزم ذكر 

شده در قسمت اگزما و حساسيت فراموش نشود.
مصرف كرم جوانه گندم براي كساني كه از اين كرم به صورت متناوب 
و روزانه استفاده مي كنند، بسيار مفيد است. كرم جوانه گندم را دو تا سه 
ساعت در روز و يا تا 8 ساعت در شب به روِش مصرفي كرم آلوورا استفاده 

نماييد.
مصرف كرم جوانه گندم همراه با كرم آلوورا هيچ گونه عوارض جانبي 
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نخواهد داشت، ليكن مصرِف كرم آلوورا به تنهايي براي مدت طوالني مقداري 
از پوست را مي سايد كه مصرف كرم جوانه گندم براي رفع ساييدگي بسيار 
كرم  دو  انواع  از  يكي  مصرف  كه  است  شده  ديده  گاهي  است.  مناسب 
مي نمايد.  ايجاد  پوست  سطح  در  قرمزي  مصرف كنندگان،  از  عده اي  براي 
ايجاد  صورت  در  و  مي كنند  ايجاد  حساسيت  به ندرت  افراد  در  كرم ها  اين 
حساسيت، مصرِف كم آن و يا مصرف آن همراه با  عسل زرشك به صورت 

خوراكي و يا خارجي روي پوست توصيه مي شود.

روِش تهيه و شفابخشي عصارة پماد تطهير 1
اين پماد محتوي 100 درصد  عسل ارگانيك از نوع سه ستاره كردستان 

و پنج ستاره سدر مي باشد.
براي  شد،  آورده  كردستان  ستاره  سه  توليد  عسل  در  كه  شرحي  با 
از  كامل  به طور  را  قاب هاي  عسل  كردستان،  ارگانيك  برداشت  عسل هاي 
زنبور  عسل برداشت و آنها را به دو قسمت تقسيم مي كنيم: قسمتي كه در 
آنها فقط  عسل است و قسمتي كه در آنها  عسل و تخم هاي درباز و يا همراه 

با شفيره و يا بسته است و داراي مقداري رويال ژله است.
 عسل سه ستاره كردستان از قاب هاي قسم اول برداشت مي شود، ليكن 
براي پماد شستشو از قاب هايي برداشت مي شود كه رويال ژله در آن موجود 
است و  عسل همراه با تخم و شفيره و رويال ژله برداشت خواهد شد. اين گونه 
 عسل همراه با رويال ژله ارگانيك داراي خاصيت ضدباكتري و سلول سازي 
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بسيار قوي اي است كه براي التيام و شستشوي زخم ها و عفونت ها معجزه 
خواهد نمود و به علت برخورداري از رطوبت باال تا حد 19درصد بايد پس 
مقدار  به  (نسبت  ساعت  سه  تا  ساعت  نيم  از  شستشو  پماد  با  پانسمان  از 

ترشحات محل پانسمان) تعويض گردد.

روِش تهيه و شفابخشي عصارة پماد تطهير 1-2
اين پماد محتوي  عسل و رويال ژله مايع به نسبِت مساوي است.

اين پماد براي كساني كه به بره موم (مصرف پمـاد 3ـ2ـ1) حساسيت 
نشان مي دهند  استفاده مي شود.

ترميم  و  سلول سازي  براي  ژله  رويال  50درصد  داشتن  با  پماد  اين 
سلول هاي مرده و همچنين رفع مشكالت زخم و سوختگي بسيار مفيد است. 

روِش تهيه و شفابخشي عصارة پماد تطهير 1-2-3
موم + 33  بره  درصد  ژله + 33  رويال  درصد  محتوي 33  پماد  اين 

درصد  عسل ارگانيك كردستان به نسبت مساوي مي باشد.
در اولين توليد پماد براي زخم ها و عفونت هاي پوستي اعم از عادي 
و يا ديابتي و همچنين مشكالت زنانگي، پمادي به نام پماد التيام توليد 
شد كه از تركيبي شبيه حكيم C برخوردار بود. البته تفاوت آن با حكيم 
C در ارگانيك بودن  عسل آن و برخورداري از پانزده درصد رويال ژله و 
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10 درصد بره موم اضافي نسبت به حكيم C بود. در آخرين پژوهش هاي 
توليدي حكيم بهترين پماد زنده و سلول ساز را از مخلوط يك پيمانه  عسل 
و يك پيمانه رويال ژله مايع و يك پيمانه بره موم، به نام پماد تطهير 3ـ2ـ1 
به دست آورديم. اين پماد قوي ترين پمادي است كه اين مركز تاكنون براي 

مشكالت عفوني و حتي سرطان هاي پوستي و داخل رحمي ساخته است.
خالص،  بره موم  درصد  سي وسه  و  ژله  رويال  درصد  سي وسه  داشتن 
سرعت بهبودي در اين پماد را به حدي مي رساند كه براي زخم هاي ديابتي 
و زخم هاي بستر، پمادي معجزه گر است، چه رسد به زخم هاي عفوني و يا 
عادي روي پوست و يا داخل دهان. اين پماد حتي در زخم هاي بواسير نيز 

معجزه مي كند.
خارش  باعث  افراد  از  بعضي  در  كه  است  اين  پماد  اين  مشكل  البته 
و سوزش مي شود كه مصرف  عسل زرشك از خارش و سوزش در موضع 
و   (1-2 تطهير  (پماد  خالص  رويال  ژله  با  همراه  آن  مصرف  و  مي كاهد 
از  خارش  حالت  هرگاه  كه  است  ميان  در  يكي   (1 تطهير  (پماد  يا  عسل 
دهان  در  آن  داخلي  مصرف  گاهي  باشد.  مفيد  بسيار  مي تواند  برود،  بين 
و  مي شود  خون  داخل  به  آن  مستقيم  جذب  باعث  رحم  يا  و  مخرج  يا  و 
كليه  در  را  دردهايي  غيره  و  سرب  مانند  سنگيني  عناصر  داشتن  به علِت 
ايجاد مي نمايد و موجِب خواب آلودگي نيز مي شود كه در اين صورت بايد 
به صورت دوره اي مصرف شود و يا از رويال ژله و يا  عسل در هنگام ايجاد 

عوارض استفاده شود.
در  تطهير 1-2-3  پماد  ترتيب  به  بانوان  براي  مصرف  روش  بهترين 
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هفته نخست و تطهير 2-1 در هفته دوم و تطهير 1 در هفته سوم است كه 
رفته رفته از محصوالت حساسيت زا كم شده و معالجه بهتر صورت مي پذيرد.

پماد تطهير 3-2-1 همان گونه كه از اسمش پيداست، سرعت بسيار 
حتي  و  رحمي  فيبرم هاي  و  كيست ها  عفونت ها،  نمودن  پاك  در  زيادي 
سرطان رحم دارد. براي بهبود كامل و رفع اين مشكل ها مصرف خوراكي 
 عسل سنجد و كردستان در طول درمان، مناسب و گاهي الزامي است، زيرا 
تنظيم ترشحات هورمون هاي زنانگي و رفع مشكالت عصبي توسط اين دو 
فرآورده همراه با ضدعفوني نمودِن محل انجام مي پذيرد. براي مصرف اين 
پماد بايد يك دورة هفت روزه را در نظر گرفت و با تكرار آن در شرايطي 
كه هيچ گونه عارضه اي نداشته باشد، درمان را تا دو الي سه دوره ادامه داد.
پماد تطهير 3ـ2ـ1 را مي توانيد توسط آپلي كاتور وارد واژن نماييد و با 
گاز آغشته به  عسل روي آن را بپوشانيد. با گذاشتن بالشي زير باسن، مانع 
جنسي  ارتباط  براي  مانعي  چه  اگر  ضمن  در  شويد.  خارج  به  مواد  خروج 
نيست ليكن بهتر است آن را بعد از ارتباط جنسي استفاده نماييد و از شب 
تا صبح بدين حالت خوابيده تا مواد تأثير خود را بگذارد. ضمناً در صورت 
ارگانيك  سدر  يا  عسل  و  خالص  ژله  رويال  از  خارش  يا  حساسيت  ايجاد 

توسط آپلي كاتور استفاده كنيد.

روِش تهيه و شفابخشي عصارة پماد التهاب مفاصل 1-2-3
اين پماد از تركيب يك پيمانه  عسل و يك چهارم پيمانه روغن حيواني 
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و يك پنجم پيمانه روغن آويشن با 14 درصد رطوبت به دست مي آيد.
التهاب  از  ناشي  مفاصل  درِد  براي  پيداست،  نامش  از  كه  همان گونه 
توصيه مي شود براي اينكه بفهميم درد ناشي از التهاب مفاصل است يا نه، 
مي توان عكس العمل دردناك را در مقابل سرما و گرما ديد. البته در مورد 
تمامي مشكالت مفصلي، اين كرم مي تواند در گرم كردن و حركت بيشتر 
خون در آن ناحيه به بهبود فرد كمك نمايد. براي كساني كه دچار التهاب 
 C در قسمت مفصلي همراه با آرتروز و ساييدگي شده اند، مصرف حكيم
و  عسل كردستان از هر كدام يك قاشق غذاخوري صبح و شب نيم ساعت 

قبل از صبحانه و دو ساعت بعد از شام توصيه مي شود.
شيوه ي مصرف پماد التهاب مفاصل 3ـ2ـ1: مقداري از پماد را روي 
موضع گذاشته و مالش دهيد سپس آن را بپوشانيد و دست هاي خود را 
بشوييد زيرا كه تماس آن با دهان و چشم باعث سوزش شديد آن نواحي 

مي شود.

روِش تهيه و شفابخشي قطره  عسل
نسبتاً  طبيعتي  و  درصدي   19 رطوبت  با  ارگانيك  هنگامي كه  عسل 
خنك را از صافي دو ميكروني عبور مي دهيم محصولي به نام قطره  عسل 
به دست مي آيد كه براي شستشو، جرم گيري، خارج كردن اجسام خارجي 
و درمان حساسيت (آلرژي)، تقويت و همچنين عفونت زدايي بسيار مناسب 

است.
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در گذشته  عسل ارگانيك سدر (ُكنار) با رطوبت 14 درصد را داخل 
ظرف قطره چكان مي نموديم كه با مشكالتي نظير غلظت زياد توأم بود. لذا 
با افزودن 5درصد آب مقطر (آب سرم) به آن، آن را به 19درصد رطوبت 
رسانديم. البته در مقايسه با نوع اولي از فسادپذيري بيشتري برخوردار است 
و بايد در جاي خشك و دماي كمتر از 37 درجه سانتي گراد نگهداري و 

فقط به مدت شش ماه از  آن استفاده نمود.
براي مشكالت بينايي، بويايي، حنجره و شنوايي در چشم، بيني، حلق 
و گوش يك تا ده قطره از آن را مي چكانيم كه با گرماي 37 درجه بدن 
و  سلول سازي  و  شستشو  جهت  مناسبي  بسيار  سيال  مايع  يك  به  تبديل 
حّتي ترميم زخم ها و تقويت آنها خواهد گرديد. البته گاهي براي مشكالت 
عفوني شديد گوش كه جرم در آن سفت و سخت شده است، مصرف 3 
الي 5 روزة آن از سختي جرم مي كاهد و آن را براي بيرون آوردن آماده 
مي سازد. در اين حالت در صورت عدم خروج به روش عادي، از ساكشن 
50درصد  عسل همراه با 50درصد آب ارگانيك سدر با سرنگ استفاده شود.
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تأثير شفابخشي  عسل در ديابت
قرآن  اين كه  به  با  توجه  كه  بوده  مطرح  من  براي  سؤال  اين  سال ها 
 عسل را شفا ناميده، آيا مي توان نتيجه  گرفت كه  عسل براي هيچ بيماري، 
تأمل  و  تفكر  با   كه  هنگامي  تا  ضرر  ندارد؟  قند)،  (مرض  ديابت  از  جمله 
بيشتر در آية سورة مباركة نحل پاسخ آن  را يافتم. آيه هاي 65 تا 69 سورة 
مباركة نحل از ماده اي سخن مي گويند كه زنبور  عسلي آن  را توليد مي كند 
كه محل زندگي اش در كوه ها و درختان است و به امر الهي از همة ثمرات 
گياهان استفاده كرده  است و در  اثر فرآيندي از شكم هايشان نوشيدني اي به 
رنگ هاي مختلف بيرون مي آيد كه هر يك مي تواند شفابخش يك بيماري 

خاص باشد.
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است،  شده  تشكيل  مختلفي  قندهاي  از  ميوه  نوع  هر  كه  همان گونه 
 عسل ها نيز نسبت  به منطقة استقرار كندوها و پوشش گياهي خاص هر منطقه 
قندهاي متفاوت دارند. به تجربه دريافتم كه مصرف  عسل هاي مناطق زراعي 
مانند يونجه، آفتابگردان، پنبه و همچنين بعضي از مناطق و بعضي ميوه ها (از 
 جمله خربزه، هندوانه، خرما، انگور و گالبي) براي ديابت مضر  است. ليكن  عسل  
مناطق كوهستاني به  دليل مقدار فروكتوز باال در شهد گياهان آن منطقه نه 
تنها براي ديابت ضرر  ندارند، بلكه براي كنترل و يا پايين  آوردن قند خون نيز 
مفيدند. بنابر مطالعات و تحقيقات تصميم  گرفتم  عسلي بي ضرر براي بيماران 
ديابتي توليد  كنم.  عسلي كه سبب آرامش و تقويت بيمار ديابتي شود و چه 

بهتر كه پايين آورندة قند خون نيز باشد.
تجربيات نگارنده در برخورد با صد بيمار ديابتي نشان داده است كه 
مصرف  عسل و گردة گل هاي خاص(با روشي كه بيان  خواهد  شد) نه تنها 
كاهش  سبب  مدت  طوالني  در  بلكه  شد  نخواهد  خون  قند  افزايش  باعث 
عوارض قند خون در بعضي از بيماران و در بعضي ديگر سبب كاهش قند 
است  ديابتي،  عسلي  بيماراِن  مناسِب  انتخابي  نوِع  عسِل  شده  است.  خون 
زنبور  يا  و  باشد  بيشتر  ديگر  به  عسل هاي  نسبت  آن  فروكتوز  ميزان  كه 
توليدكنندة آن از انواع گل هاي وحشِي متنوع با خواص ضد ديابت تغذيه 

كرده، و يا هر دو ويژگي را داشته  باشد.

چگونگي نوشيدن فرآورده هاي زنبور  عسل براي بيماران ديابتي
َسر پُر  عسل  غذاخوري  قاشق  يك  مصرف  از 250:  باالتر  خون  قند  ـ 
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هنگامي كه قند خون در پايين ترين حد در شبانه روز است (با معده خالي). 
 عسل بايد به تنهايي و بدون همراهي مايعات مصرف  شود. همچنين مي توان 

روزانه يك قاشق غذاخوري گردة گل همراه با يك ليوان آب مصرف  كرد.
قاشق  يك  مصرف  شب  و  صبح  هر   :250 از  پايين تر  خون  قند  ـ 
همچنين  و  مايعات  مصرف  بدون  و  خالي  معده  با  سر پر  عسل  غذاخوري 

روزانه يك قاشق غذاخوري گردة گل همراه با آب (با معده خالي).
در  اين  حالت با مصرف  عسل شايد در دقايق اوليه قند خون مقدار كمي 
باال  رود ليكن با جذب آرام در دهان، مري و معده خواص دارويي عصارة 
شهد گل هاي وحشي به  تدريج بر بدن اثر  مي گذارد و سبب بازگرداندن قند 
خون به اندازة قبلي يا پايين  آمدن آن مي شوند. با تأثيرات  عسل بر دستگاه 
عصبي بيمار ديابتي، بيمار در دراز مدت از مصرف شيريني هاي ديگر صرف 
افزايش  از  آن  مفيد  اثرات  در  ضمن  مي كند.  آنها  جايگزين  را   نظر،  عسل 
قند در حالت هاي عصبي جلوگيري مي كند و موجب تقويت اعصاب بيمار 
ديابتي خواهد  شد. مصرف  عسل و گردة گل و جذب مواد معدني، اسيدهاي 
آمينه و ديگر عناصر موجود در  عسل، سبب بازيافتن توازن طبيعي خواهد  
شد. اين روش همراه با پرهيز خاص، به بيشتر بيماران در كم  كردِن قند 
خون كمك  خواهد  كرد (به خصوص در بيماران ديابتي هنگام عمل جراحي 

و يا مصرف داروهاي آرام بخش).
مخلوط  عسل با عصارة پوست سبز گردو،  عسل سبزينه ناميده  مي شود 
كه قطعاً براي پايين  آوردن قند خون مفيد است. پس از دو سال تجربه و 
يك  روزانه  مصرف  كه  دريافتم  ديابتي  بيمار  دويست  حدود  روي  آزمايش 
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قاشق چاي خوري  عسل سبزينه (نيم ساعت قبل از صبحانه) سي تا صد 
اگرچه  داد،  خواهد  كاهش  را  ديابتي  بيماران  در  اضافه  خون  قند  درصد 
بيمار را از مصرف داروهاي ديابت بي نياز نخواهد  كرد. بر اساس مشاهده در 
بيشتر بيماران ديابتي، مصرف  عسل سبزينه در هفته هاي اول سبب كاهش 
نياز به مصرف دارو و عوارض ناشي از ديابت در مبتاليان خواهد  شد. بعضي 
از بيماران پس از دورة درمان بنا به دستور پزشك، ديگر نيازي به مصرف 

داروهاي ديابتي ندارند؛ البته تداوم پرهيز غذايي الزامي است.
نمي تواند  چيز  هيچ  مي برند،  رنج  خون  قند  اُفت  از  كه  كساني  براي 
جايگزين نوشيدن  عسل گردد زيرا اين قند سادة شفابخش سريعاً وارد خون 

شده و كمبود قند خون را سريعاً به طور معجزه آسايي برطرف مي نمايد.

تأثير شفابخشي  عسل بر دستگاه گوارش
از  عسل براي درمان بيماري هاي دستگاه گوارش مي توان استفاده كرد. 

بيماري هاي گوارشي به  سه بخش تقسيم مي شود:
1.  بيماري هاي معده   2. بيماري هاي اثني عشر  3. بيماري هاي روده

چسبندگي  هليكوباكتر،  عفونت،   يا  زخم  رفلكس،  نفخ،  درمان  براي 
و پيچش روده ها؛ دورة درمان با مصرف  عسل ارگانيك كوهي (تهيه شده 
از شهد گل هاي خاص دارويي موجود در كوهستان) شروع مي شود. روش 

مصرف عبارت  است  از:
ـ صبح: مخلوط يك قاشق غذاخوري سر پر  عسل و يك قاشق مرباخوري 
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.(D عسل حكيم )سر پر  عسل با پنج درصد بره موم
ـ شب: مخلوط دو قاشق غذاخوري سر پر  عسل و يك قاشق مرباخوري 

.(D عسل حكيم )سرپر  عسل با پنج درصد بره موم
به نكات زير توجه شود:

ـ فرآورده هاي زنبور  عسل با معدة كامًال خالي مصرف شود و دو ساعت 
قبل و نيم ساعت بعد از آن هيچ گونه مايعي مصرف نشود.

ـ شام سبك بخوريد و زمان مصرف آن  را بعدازظهر يا غروب قرار  دهيد 
(حداقل بيست روز برنامة صرف شام بدين  صورت تنظيم شود).

 (D عسل حكيم ) ـ پس از بيست روز مصرف مخلوط  عسل با بره موم
متوقف و به مدت يك ماه  عسل به تنهايي مصرف شود.

ـ بهتر است هر صبح و شب يك قاشق غذاخوري  عسل مصرف شود.
ـ براي بهبود كامل مي بايست دورة درمان تا شش ماه ادامه يابد. اثرات 
آن از هفتة اول مشاهده خواهد  شد. احتماالً پس از حدود چهل روز دردي 

نخواهيد داشت.

بيماري هاي اضطراري گوارشي
اسهال، يبوست و مسموميت. در اين موارد مي توان از مخلوط  عسل 
گرم و خنك كوهي به همراه نوعي گردة گل كوهي (در  صورت حساسيت 
 نداشتن به گردة گل) به مدت دو تا ده روز برحسب شدت بيماري استفاده 
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 كرد. بيمار مي بايست 48 ساعت فقط از  عسل، گردة گل و آب استفاده  كند. 
پس از اين مدت مي تواند عصارة گوشت و آب ميوه ها را نيز مصرف نمايد. 
بيمار بايد صبح، ظهر و شب از مخلوط دو نوع  عسل و از هر كدام يك قاشق 
غذاخوري سرپر بخورد و بين صبح تا ظهر و ظهر تا شب نيز يك قاشق 

غذاخوري گردة گل همراه با يك ليوان آب مصرف كند.
ـ بهتر است گردة گل دو روز اول مصرف  نشود.

ـ مصرِف دو تا سه ليوان آب، نيم ساعت بعد از مصرف  عسل الزامي است.
درمي يابيم  زنبور  عسل  فرآورده هاي  مصرف  روش  به  توجه  كمي  با 
به مدت دو تا ده روز از بهترين طعام استفاده كرده ايم و در اين مدت به 

دستگاه گوارش خود استراحت  داده ايم.
شما  رسول اهللا!  يا  گفت:  و  كرد  مراجعه  اكرم(ص)  پيامبر  به  شخصي 
براي درد معدة برادرم فرموديد  عسل بخورد. ايشان خورد و درد معده اش 
انه  الكريم  كتابه  في  العظيم  العلي  اهللا  فرمود: «صدق  حضرت  شد.  بيشتر 
در  «خداوند  اخيك.»  بطن  وكذب  للناس  شفاء  فيه  الوانه  مختلف  شراب 
كتاب كريمش راست گفت كه آن نوشيدني اي است به رنگ هاي مختلف 
دروغ  برادرت  شكم  و  است  مردمان  براي  فراوان)  شفا (درماني  آن  در  كه 

مي گويد (درد آن نشانگر رو به بهبودي رفتِن شكم است).»

تأثير شفابخشي  عسل و فرآورده هاي زنبور  عسل بر مشكالت روده اي
همان گونه كه در بخش گوارش بيان شد، از  عسل مايع و بهتر از آن، 
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 عسل مومي براي مشكالت روده اي استفاده مي شود. رژيم ده روزة  عسل 
دستوري  مانند   D حكيم  با  همراه  مايع  و  مومي  مصرف  عسل  سپس  و 
اعم  روده اي  مشكالت  از  رهايي  براي  شده،  گفته  گوارش  بحث  در  كه 
نفخ  همچنين  و  غذا  برگشت  يا  و  حساسيت  زخم،  و  التهاب  و  تنگي  از 
روده ها بسيار مؤثر و شفابخش است و براي كساني كه مشكالت التهاب 
و زخم و يا گرفتگي ناشي از عفونت هاي كهنه و غيره را در روده دارند، 
پمادها  مصرِف  از  قبل  روده ها  شستشوي  براي  بايد  باال  طريقة  بر  عالوه 
با  سپس  و  مخرج  طريق  از  روده ها  داخل  به  ُكُلردار  آب  كردن  وارد  با 
براي  را  محل  مي آورند،  باسن  بر  غيره  و  آب ها  خروج  براي  كه  فشاري 
مصرف پمادها آماده نمايند و سپس با وارد كردن پماد 3ـ2ـ1 به مدت 
7 شب و ادامه دادن مصرف داخلي با  7 شب و سپس پماد 2ـ1 براي 
روده ها  داخل  گرم  حدود 20  بار  هر  مقدار  به  كامل  بهبودي  تا   1 پماد 
پشت  به  ساعت   5 الي   3 حدود  بايد  نمايند.  استفاده  مخرج  طريق  از 

خوابيده تا مواد خارج نشود.

تأثير شفابخشي  عسل بر گوش، حلق، بيني و چشم
گفتيم كه  عسل ارگانيك با رطوبت 16 درصد و طبيعت نسبتاً خنك را 
از صافي دو ميكرون عبور  مي دهيم. محصول حاصل از اين فرآيند را قطرة 
 عسل مي ناميم. اين قطره پس  از وارد شدن به گوش، حلق، بيني و چشم به 
دماي بدن (در حالت معمول دماي 37 درجه) مي رسد و به  صورت مايعي 

رقيق و رونده درمي آيد.
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خارجي،  جسم  كردن  خارج   جرم گيري،  شستشو،  براي  قطرة  عسل 
اعضا  اين  عفونت زدايي  همچنين  و  تقويت  (آلرژي)،  حساسيت  درمان 

مناسب است.

گوش
نگه  داشتن  ثابت  و  گوش  داخل  قطره  عسل  ده  تا  پنج  چكاندن  با 
به  گوش  خارجي  مجراي  از  ده  دقيقه،  عسل  پس  از  باال  سمت  به  گوش 
داخل آن نفوذ مي كند. قطره با در بر  گرفتن عروق و اعضاي داخلي گوش 
شروع به شستشوي آن مي كند. سپس گوش را به مدت ده  دقيقه وارونه 
بيرون  به  گوش  داخل  از  زائد  جرم هاي  با  آميخته  تا  عسل  مي داريم  نگه 
هدايت شود. براي شستشوي كامل گوش اين كار را سه بار تكرار مي كنيم. 

شستشوي كامل گوش در سه نوبت متوالي يك ساعت زمان نياز دارد.
درصورت وجود جرم سخت و يا عفونت زياد در گوش، پس از 4 الي 
5 روز وارد كردن  عسل در گوش از سختي جرم و يا عفونت كاسته خواهد 
شد لذا مي توانيد با عمل ساكشن توسط يك سرنگ 5cc با مايع آب سرم 
و يا آب جوشيدة ولرم همراه با  عسل به همان اندازه، عمليات شستشوي 
گوش را انجام دهيد؛ بدين صورت كه شربت  عسل و آب به نسبِت 50درصد 
را با لولة باريك توسط سرم داخل و خارج نماييد. با تكرار اين عمل، اجسام 

خارجي سريعاً به بيرون هدايت خواهند شد.
توجه داشته باشيد پس از عمليات شستشوي گوش اگر يكي دو بار از 
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قطرة  عسل براي شستشو به روش اول كه گفته شده، استفاده كنيد بهتر 
است، زيراكه رطوبت مانده در گوش، خارج خواهد شد.

 عسل نه تنها گوش را تقويت مي كند، بلكه در صورت وجود جرم، عفونت 
خارجي، تنش هاي غيرارادي، صداهاي خاص و حتي حساسيت هاي گوش، 

به مرور زمان همة مشكالت را درمان  مي نمايد.

حلق
مكيدن آرام آرام  عسل و رساندن آن به حلق در مدت زمان ده  دقيقه 
و هفت نوبت در روز باعث خروج اجسام خارجي و عفونت ها از لوزه و حلق 
و شستشوي آنها مي  شود. البته مصرف يك قاشق مرباخوري  عسل ارگانيك 
خاص براي بهبود آفت   دهان نيز مفيد است. قرار دادن يك قاشق مرباخوري 
 عسل زرشك در دهان و  عسل اندود كردن فضاي دهان و حلق هر چهار تا 

شش ساعت يك  بار باعث درمان آفت مي شود.

بيني (درمان سينوزيت)
قطرة  عسل به  منظور درمان سينوزيت به اين ترتيب مصرف مي شود:

ـ پنج روز اول، هر دوازده  ساعت دو قطره  عسل داخل حفره هاي بيني 
چكانده  شود. براي نفوذ بهتر قطره به بافت و عروق بيني بايد به مدت ده تا 

پانزده دقيقه در حالت طاقباز دراز كشيد.
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ـ پنج روز دوم، هر دوازده ساعت سه تا چهار قطره داخل حفره هاي 
بيني چكانده شود (در حالت طاقباز به مدت ده تا پانزده دقيقه).

ـ پنج روز سوم، هر دوازده ساعت پنج تا شش قطره داخل حفره هاي 
بيني چكانده شود (در حالت طاقباز به مدت ده تا پانزده دقيقه).

ـ روز پانزدهم تا بيستم، عالوه بر قطرة بيني، بخور مخلوط آب و  عسل 
به مدت ده تا پانزده دقيقه با استفاده از دستگاه بخور سرد انجام شود. براي 
تسريع روند درمان، مي توانيد اين عمل را در روزهاي قبل نيز انجام دهيد. 
انجام اين كارها سبب نرم  شدن عفونت هاي مجاري بيني و سينوس ها و 

خروج آنها مي شود.
ـ در اين مورد پس از استفاده قطرة  عسل، خوردن  عسل زنجبيل به 

مقدار يك قاشق مرباخوري الزامي است.
ـ در  صورت عفونت شديد يا مزمن سينوس ها مي بايست هر شش تا 
هشت ساعت يك قاشق مرباخوري  عسل زنجبيل به صورت خوراكي و به 

مدت بيست روز مصرف شود.

چشم
با چكاندن يك قطره  عسل داخل چشم ها هر صبح و شب و تكرار آن 

نتايج زير به دست مي آيد:
1.  سبب خروج اجسام خارجي از چشم مي شود.
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2. حساسيت به كلر و مواد شيميايي ديگر را كه باعث سوزش چشم 
مي شوند برطرف  مي كند.

3. چشم را شستشو مي دهد.
4. از آب مرواريد چشم مي كاهد.
5. خشكي چشم از بين مي رود.

6. قي چشم را از بين مي برد.
7. عفونت چشم را از بين مي برد.

8. چشم را تقويت مي كند.
براي تقويت چشم پس از چكاندن قطره ابتدا به اشياء نزديك و پس 
 از پنج تا ده ثانيه به اشياء دور بنگريد و اين عمل را چند  بار تكرار كنيد. 
با انجام اين تمرين عضالت اطراف عدسي چشم تقويت و بينايي شما بهتر 

مي شود. بهتر است اين تمرين تا بهبود كامل ادامه يابد.

تأثير شفابخشي  عسل و فرآورده هاي زنبور  عسل بر كم خوني
موجب  ب  ويتامين   و  آهن  به ويژه  خون  در  موجود  عناصر  كمبود 
كم خوني مي شود. عوارض كم خوني با كاهش آرامش انسان بروز مي كند. 
اين حالت به علت كاهش عناصر الزم خون از  جمله ويتامين هاي ب و آهن 
نيست بلكه با تحريك دستگاه عصبي نياز بدن به ويتامين  ب و آهن بيشتر 

و كمبود مواد در يك يا چند عضو احساس مي شود.
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بايد توجه داشت كه هر عضو بدن عالوه بر رگ هاي خوني، رگ هاي 
عصبي نيز دارد. رگ هاي عصبي به مغز متصلند و هنگام كمبود مواد غذايي 
يا بروز مشكل در يك عضو، مشكل را به مغز گزارش مي دهند و انسان در 

آن عضو احساس درد مي كند.
قفسة  در  درد  وجود  است  از  عبارت  عصبي  كم خوني  عالئم  جمله  از 
سينه، بي حسي دست  و پاها، تنگي نفس، احساس گرفتگي بين دو كتف، 
تپش قلب و زود خسته شدن در كار. اين عالئم با مصرف برنج و بخار آن، 
آرامش  در  آشفتگي  و  ناخوشايند  محيط  در  قرار  گرفتن  چرب،  غذاهاي 

(مانند بيدار  شدن ناگهاني) تشديد مي شود.
مي شود  داده  تشخيص   خون  آزمايش  با  فقط  كه  كم خوني  نوعي 
كم خوني مادرزادي است. همچنين زندگي و تغذيه نامناسب در بزرگسالي 
كمبود  با  اين  حالت  در  مي شود.  كم خوني  بروز  سبب  نيز  جنيني  دورة  يا 
ويتامين ها و مواد معدني خاصي در خون به مجموعه دستگاه عصبي آسيب 

مي رسد. اين گونه آسيب ها باعث كم خوني عصبي يا كلي مي شود.
كم خوني عصبي در شرايط خاصي تشخيص  داده مي شود. حتي امكان 
خستگي  بروز  نشان  ندهد.  را  كم خوني  نوع  اين  نيز   CBC آزمايش  دارد 
زود هنگام در آزمايش ورزش نشانة واضحي بر كم خوني عصبي است. افراد 
برطرف كنندة  مواد  و  داروها  مصرف  عالوه  بر  عصبي،  كم خوني  به  مبتال 
در  حضور  از  بايد  افراد  اين  مراقبت  كنند.  نيز  خود  روان  از  بايد  كم خوني 

جمع ناخوشايند و گوش  دادن به صداهاي بر هم زنندة آرامش بپرهيزند.
كم خوني ها عوارض يكساني دارند. عالئم كم خوني عصبي به آرامي در 
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اين  در  مي شود.  شديدتر  عوارض  اين  زمان  به مرور  و  مي شود  ظاهر  فرد 
افراد خوردن آرام آرام  عسل و عرق بهار نارنج عوارض را بسيار كم يا كامًال 
برطرف مي كند. هنگام تنگي نفس و بي حسي مجاري تنفسي، با استشمام 
بوي الكل طبيعي يا آغشته  كردن بيني به الكل با پنبه، مجاري تنفسي باز 
مي شود. پس  از اين كار  بايد عمل دم و بازدم چند  بار در كيسه اي تكرار 
 شود تا تأثير بوي الكل بيشتر شود. الكل باعث خنك  شدن مجاري تنفسي 
و حركت خون به آن منطقه و درنتيجه برطرف  شدن كم خوني آن اعضا 

مي شود. براي معالجه دائم بايد اين افراد به نكات زير توجه  كنند:
ـ از مصرف مواد غذايي و نوشيدني هاي صنعتي و گازدار پرهيز  كنند.

ـ مصرف چربي ها را تا حد امكان كاهش دهند.
ـ مصرف برنج را تا حد امكان كم  كنند و به  دليل اثر منفي بخار برنج 

بر اين افراد، در پخت و يا كمك به پخت آن شركت نكنند.
براي اين افراد فراهم نمودن چهار عنصر زير الزامي است:

1.  آب و هواي مناسب و اشعة خورشيد.
2. لبنيات و پروتئين.

3. ميوه ها و سبزيجات.
4.  عسل و فرآورده هاي زنبور  عسل.

كاهش يا مصرف  نكردن چاي در طول روز، در نوشيدن آِب بيشتر به اين 
افراد كمك مي كند. حماِم آفتاب يا قراردادِن مهره هاي كمر، دست و پا در 
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برابر نور خورشيد، هر روز به مدِت ده تا پانزده دقيقه موجِب جذِب ويتامين 
د مورد نياز بدن  خواهد  شد. مصرف روزانة لبنيات مناسب به خصوص ماست، 
پنير و كشك الزامي  است. بيماران كم خون كه با مصرف شير دچار حالت 
تهوع مي شوند، بايد از شير كم چرب استفاده كنند يا مصرف شير را متوقف 
نمايند. حداقل دو روز يك بار عصارة گوشت، به خصوص ماهيچه گوسفندي 
و يا ماهي دريايي مصرف  كنند. همچنين براي اين افراد مصرف ميوه ، آب 

ميوه  و سبزيجاِت تازه مانند كرفس و كاهو الزم است.
مصرف  عسل همراه با فرآورده هاي ديگر تركيب حكيم C با گردة گل 
(در  صورت حساسيت  نداشتن به گردة گل) و در صورت حساسيت  داشتن، 
تركيب حكيم G با  عسل هر روز صبح و شب در حالت ناشتا يك قاشق، 
تركيب حكيم C و در بين روز يك قاشق غذاخوري گردة گل همراه با يك 

ليوان و يك قاشق غذاخوري تركيب حكيم G مصرف شود.
در  صورت بروز حساسيت به گردة گل از يك قاشق غذاخوري  عسل 
كردستان و يك قاشق غذاخوري تركيب حكيم G هر صبح و شب در حالت 

ناشتا استفاده  كنيد.

تأثير شفابخشي  عسل و فرآورده هاي زنبور  عسل بر روماتيسم 
مفصلي و آرتروز

بايد توجه داشت كه وزن زياد و فشارهاي سنگين به مفاصل، همچنين 
عدم  و  شديد  گرماي  حّتي  و  شديد  سرماي  و  مرطوب  محل  در  زندگي 
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مصرف آب كافي، ازجمله عواملي هستند كه باعث به وجود آمدن روماتيسم 
مفصلي و آرتروز و يا تشديد آنها مي شود.

با مشاهدة اولين نشانه هاي روماتيسم مفصلي و آرتروز توسط مسكن ها 
باعث مي شود رفته رفته هشدارهاي بدن نسبت به بيماري از بين برود و 
بيماري در حالت وخيم تري قرار بگيرد كه براي رهايي از دردهاي آن با باال 
نماييم ؛  استفاده  بيشتري  مسكن  داروهاي  از  مي شويم  مجبور  سن،  رفتن 
كه در نتيجه از عوارض آنها مصون نخواهيم ماند و باعث تشديد مشكالت 
كبدي در روماتيسم مفصلي و ساييدگي شديد مفاصل در آرتروز خواهد شد.

در روماتيسم مفصلي بايد از سه محصول استفاده كرد:
1.   عسل ارگانيك توليدشده در منطقه اي كه زنبور  عسل از گرده هاي 

گل شقايق و گل هاي وحشي آن منطقه تغذيه كرده باشد.
(C حكيم) 2. مخلوطي از  عسل، گردة گل، بره موم و رويال ژله

3. مخلوطي از عصاره گل شقايق وحشي و  عسل كوهي (به   صورت 
عصاره  با غلظت چهارده درصد كه  عسل شقايق ناميده مي شود).

درمان روماتيسم مفصلي ضعيف يا در مراحل اوليه
ارگانيك  سرپر  عسل  غذاخوري  قاشق  يك  شب  و  صبح  هر  مصرف 
دورة  مي شود.  روماتيسم  نوع  اين  بهبود  باعث  كردستان  به خصوص  عسل 
درمان شش  ماه است. در صورت قطع درمان در سي روز اول بيماري به 

 سرعت برمي گردد.
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روي  مرهم  به صورت  3ـ2ـ1  مفاصل  التهاب  پماد  از  مي توانيد  شما 
جايي كه ورم كرده و يا درد دارد، استفاده نماييد. گذاشتن اين پماد از شب 
تا صبح روي محل و يا بستِن روي آن به صورت مداوم، در بهبودي و رفع 

مشكل بسيار كمك خواهد نمود.

روماتيسم مفصلي مزمن
براي بيمار دچار روماتيسم مفصلي مزمن كه به مصرف كورتيزون و 
داروهاي شيميايي ديگر عادت كرده  است، مصرف روزي يك  بار مخلوط 
فرآورده حكيم C و  عسل شقايق (از هر كدام يك قاشق غذاخوري) توصيه 
كردستان،  سر پر  عسل  غذاخوري  قاشق  يك  صبح  درمان،  براي   مي شود. 
بين صبح تا ظهر و يك قاشق غذاخوري سر پر تركيب حكيم C، بين ظهر 
تا شب و يك قاشق غذاخوري  عسل شقايق و يك قاشق غذاخوري  عسل 

كردستان در شب توصيه مي شود.
قرص  با  همزمان  را   C حكيم  تركيب  و  شقايق  مي تواند  عسل  بيمار 
كورتيزون مصرف  كند و به مرور زمان از مصرف قرص هاي كورتيزون بكاهد 
و فرآورده هاي زنبور  عسل را با بدنش آشنا و جايگزين كورتيزون كند. گرم 
نگه  داشتِن بدن، پرهيز از رطوبتي  كردن بدن تا حد ممكن، پرهيز از آب سرد 
براي شستشو (حتي شستشوي دست ها) و زندگي در منطقة گرم وخشك 

به بهبود سريع تِر بيمار كمك خواهد كرد.
غذاخوري  قاشق  يك  ناشتا  شب  و  صبح  بهتر  است  آرتروز  رفِع  براي 
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 عسل كردستان همراه با يك قاشق غذاخوري تركيب حكيم C ميل شود.
پس  از اجراي اين برنامه به مدت يك  ماه، كم كم و با توجه به روند 
بهبود، مقدار داروهاي خود را كاهش  دهيد. در  صورت بهبود عاليم بيماري، 
مي توان مصرف دارو را متوقف و فقط از برنامة باال استفاده  كرد. همچنين 
مصرف پماد مفاصل 3ـ2ـ1 براي رفع التهاب مفاصل به گونة معجزه آسايي 

به ما كمك خواهد نمود.

تأثيرات شفابخشي  عسل در بهبودي و رفع مشكالت مفصلي
مصرف صبح و شب يك قاشق غذاخوري پر  عسل سه ستاره كردستان 
با حكيم C (مخلوطي از كل فرآورده هاي زنبور  عسل) با معدة خالي مي تواند 

بهترين دارو براي بهبودي و يا رفع مشكالت مفصلي باشد.
بسيار  نقش  مفصل ها  اطراف  عضالت  تقويت  كه  داشت  توجه  بايد 
لذا  داشت؛  خواهد  مفاصل  به  آسيب رساني  و  فشار  ايجاد  عدم  در  مهمي 
ورزش مداوم و آرام بدون فشار به مفاصل در هر ناحيه از بدن، در بهبود آن 
بسيار مؤثر است و براي آرتروز زانوي پا مي توانيد از پياده روي در آب (تا 
سينه  داخل آب باشيد تا وزن شما بر زانوها فشار نياورد) و همچنين دو نوع 
ورزش سر زانو كه با نشستن و دراز كردن پا انجام مي گيرد (در اين حالت 
ماهيچه هاي بااليي و پاييني زانو در مدت 3 تا 5 ثانيه شل و سفت مي شود 

تا عضالت اطراف آن تقويت شود) بسيار مؤثر و الزم است.

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

166166

انواع بيماري ها و نقش نوشيدن عسل و عصارة گياهان دارويي در شفابخشي

تأثير شفابخشي  عسل بر كبد
بيماري هاي كبد، ازجمله كم خوني، كم كاري كبد، زيادبودن آنزيم كبد 
 ... و  نفس  تنگي  خارش،  لك،  جوش،  به  صورت  بدن  در  است  ممكن   ... و 
ظاهر شوند. بهتر است اين بيماران از مصرِف فست فودها، غذاهاي آماده و 
بسته بندي، سس ها و نوشابه هاي موجود در بازار پرهيز كنند. آب كرفس 
و آب خيار بوته اي يك روز در ميان و مصرف  عسل زرشك هر روز صبح 
و شب يك قاشق غذاخوري و گاهي همراه با تركيب حكيم G مؤثر است.

براي جوش هاي روي پوست، ناشي از مشكالت كبدي مصرف  عسل 
زرشك صبح يك قاشق غذاخوري و شب يك قاشق غذاخوري با معدة خالي 
براي  نيز  آلوورا  كرم  و  گندم  جوانة  كرم  است.  مفيد  بسيار  الزم،  پرهيز  و 

بهبود محل جوش ها مفيد است.

و  آسم  بر  زنبور  عسل  فرآورده هاي  و  شفابخشي  عسل  تأثير 
حساسيت ها
ـ آسم

آب وهواي خشك براي بيماران آسم مناسب نيست. در مناطق خشك 
همچنين  و  بازدم  و  دم  ناحية  در  رطوبت  افزايش  براي  ماسك  از  استفاده 

تنفس و بخور سرد در خانه و يا محل كار از شدت آسم مي كاهد.
مصرف صبح و شب يك قاشق غذاخوري  عسل زرشك با معدة خالي 
در هر روز و يا يك روز در ميان براي مبتاليان به آسم مفيد است (به  صورت 

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

167167

انواع بيماري ها و نقش نوشيدن عسل و عصارة گياهان دارويي در شفابخشي

مكيدن يا با آب خيار و كرفس). بهتر  است اين بيماران از مصرف كنسرو، 
ادويه جات، ترشي، انواع سانديس ، سوسيس، كالباس، همبرگر، انواع سس 
و نوشابه هاي بازاري پرهيز  كنند. مصرف آب براي اين افراد بسيار حياتي و 

ضروري است، اما تا حد  امكان از مصرف چاي پرهيز  كنند.
در  صورت وجود عفونت گلو و ِخلط، بايد ده دقيقه قبل از مصرِف  عسل 
زرشك، يك قاشق  عسل زنجبيل مصرف شود. در  صورت افزايش عفونت و 
تورم گلو هر هشت ساعت يك قاشق مرباخوري  عسل زنجبيل و ده دقيقه 
بعد از آن يك قاشق غذاخوري  عسل زرشك مصرف  شود. به جاي  عسل 
زنجبيل، تركيب حكيم D ( مخلوطي از  عسل با 5درصد بره موم) توصيه 

مي شود.
ـ حساسيت بهاري

بسياري در فصل بهار به گرده هاي گل منتشر در هوا حساسيت دارند. 
عوارض ناشي از حساسيت عبارت  است  از خارش قسمتي از بدن به خصوص 
گلو (در برخي موارد دست، پا، چشم و ...)، جوش هاي پوست، آسم و خفگي. 
اين بيماران بايد از مصرف فست فودها، غذاهاي آماده و ادويه جات پرهيز  

كنند.
بهتر است اين بيماران دو  ماه قبل از فصل بهار و بروز حساسيت، گردة 
گل مصرف كنند. با يك عدد دانه گردة گل شروع و روزانه يك دانه اضافه 
 شود (روز اول يك دانه، روز دوم دو دانه و به همين ترتيب تا هشت روز). 
واكسيناسيون  و  آماده  بهاري  حساسيت  با  مقابله  براي  را  بدن  گل،  گردة 
غذاخوري  قاشق  يك  روزانه  مصرف  ماه  دو  اين  در  ضمن  در  كرد.  خواهد  
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 عسل زرشك و آب خيار و كرفس هفته اي دو بار به اندازة دو تا سه ليوان 
بسيار مفيد است. سپس مصرف  عسل زرشك در فصل بهار بايد ادامه داشته 
دوم  روز  دانه،  شصت  بهار  اول  (روز  شود  كم  دانه  دانه  گل  گردة  و  باشد 
پنجاه ونه دانه و ... تا كامًال قطع  شود). الزم است بدانيد مقدار مصرف گردة 
گل به ميزاِن شدِت حساسيت بهاري بستگي دارد، كه هر بيمار نسبت به 

اندازة حساسيت، مقدار مصرف آن  را مشخص مي كند.

ـ حساسيت هاي فصلي
فرد بايد عالوه  بر استفاده از پرهيز مناسب حساسيت بهاري و آسم، هر 
روز صبح و شب يك قاشق غذاخوري  عسل زرشك مصرف  كند. همچنين 
بيمار مي تواند نسبت به شدت حساسيت از فرآورده هايي مانند  عسل زنجبيل، 
گردة گل،  عسل كردستان و تركيب حكيم D استفاده كند. در  صورت بروز 
حساسيت با عفونت و عفونت گلو،  عسل زنجبيل همراه با  عسل زرشك و يك 
قاشق غذاخوري سرپر  عسل كردستان هر روز صبح مصرف شود. براي التهاب 
بدون چرك روزانه يك قاشق مرباخوري تركيب حكيم D و به منظور برطرف 

 شدن ضعف، تركيب حكيم E و گردة گل همراه با  عسل استفاده  شود.
تنوع آلرژي هاي فصلي، تنوع روش هاي درمان را مي طلبد. با اين حال 
مصرف  عسل زرشك براي انواع حساسيت ها و آب خيار و كرفس (روزانه و 
يا يك روز در ميان)، مصرف تركيب حكيم G و پرهيز از موارد گفته شده 

در آسم مشترك است.
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تأثير شفابخشي  عسل و فرآورده هاي زنبور  عسل بر مشكالت پوستي
و  ژله  رويال  و  از  عسل  مخلوطي  يا  و  يا  عسل  و  ژله  رويال  ماسك 
رويال  از  عسل  مخلوطي  يا  و  گل  گردة  و  ژله  رويال  از  عسل  مخلوطي  يا 
هر  يا  و  صورت  پوست  شفافيت  و  تقويت  در  موم  بره  و  گل  گردة  و  ژله 
جاي بدن مفيد است و مي تواند از پيري زودرس پوست جلوگيري نمايد. 
درصورت وجود لك و پيس روي پوست صورت و جوش هاي غرور جواني 
كه عامل كبدي و يا هورموني دارد، پرهيز از مصرف فست فودها و غذاهاي 
آماده خارج از منزل و همچنين استفاده از سوسيس، كالباس، همبرگر و 
سس هاي بازاري در ايجاد و تشديد آنها بسيار مؤثر است. براي رفع آن از 
مصرف آنها تا حداالمكان بپرهيزيد و  عسل زرشك را صبح و شب با معدة 
خالي به اندازة يك قاشق غذاخوري در خالل 40 روز مصرف كنيد. درضمن 
از كرم آلوورا (مخلوطي از عصارة آلوورا با  عسل و روغن زيتون و رويال ژله) 
پس از ليف زدن محل با آب بدون مصرف مواد شوينده به مدت 1 تا 3 

ساعت به صورت ماسك، روزانه يكي دو بار استفاده نماييد.
و از كرم جوانه گندم (مخلوطي از عصارة جوانة جو و گندم با  عسل 
ساعت   8 تا   3 از  ماسك  به صورت  شب  در  ميوه ها)  آب  و  ژله  رويال  و 
استفاده نماييد و درصورتي كه لك و پيس روي پوست بدن به دليل اختالل 
هورموني در زنان باشد، مانند لكه هاي بعد از بارداري، عالوه بر استفاده از 
دو پماد مذكور و  عسل زرشك و پرهيز الزم، از  عسل سنجد همراه با  عسل 
زرشك يك قاشق غذاخوري صبح و شب با معدة خالي استفاده شود و براي 
مشكالت پوستي ناشي از مشكالت عصبي و غيره از يك نوع رژيم ده روزه 
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زخم و سوختگي گفته  قسمت  زرشك و پمادهايي كه در  با  عسل  همراه 
شده، استفاده مي شود.

كرم  بهترين  صورت؛  پوست  روي  به تنهايي  رويال  ژله  از  استفاده 
براي ترميم، تقويت و رفع مشكالت پوستي است. ليكن خشك شدن آن 
و  نبوده  مناسب  پوست،  روي  بر  ماندن  و  دقيقه  چند  از  پس  پوست  روي 
مي توانيد  نماييد،  استفاده  پماد  اين  از  حركت  بدون  بتوانيد  درصورتي كه 
ديگر  از  استفاده  نماييد.  مشاهده  كمي  فاصلة  در  پوست  در  را  آن  اعجاز 

فرآورده هاي زنبور  عسل نيز به صورت ماسك توصيه مي شود.

و  زخم  بر  زنبور  عسل  فرآورده هاي  و  شفابخشي  عسل  تأثير 
سوختگي

سال ها زندگي با زنبور  عسل و مطالعه دربارة خواص درماني  عسل و 
ساير فرآورده هاي زنبور  عسل باعث شد كم كم دربارة  عسل و ساير محصوالت 
كندو به شناختي درخور دست  پيدا  كنم؛ ازجمله چگونگي كاربرد  عسل و 
فرآورده هاي زنبور  عسل براي بهبود زخم و سوختگي. بر اساس مطالعات 
قرار  با  اما  مي دانستم،  را  سوختگي  و  زخم  بر  درماني  عسل  اثرات  قبلي، 
 دادن انواع زخم و  عسل در كنار هم دريافتم كه اين موضوع به آن راحتي و 
سادگي كه در كتاب ها گفته شده، نيست. اطمينان داشتم كه  عسل قادر به 
بهبود زخم و سوختگي است. بسياري از زخم ها و سوختگي هايم را كه در 
مدت زمان زنبورداري پيش مي آمد با  عسل درمان مي كردم. متوجه شدم 
كه واكنش  عسل بر زخم و سوختگي روية ثابتي ندارد. بنابراين براي خود 
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سه پرسش مطرح كردم:
1.  چه نوع  عسلي قادر به بهبود زخم و سوختگي است؟

2. بهترين شيوة استفاده از  عسل براي بهبود زخم و سوختگي كدام 
است؟

3. آيا فرآورده هاي ديگر زنبور  عسل نيز به بهبود زخم و سوختگي ها 
كمك مي كند؟

از آن به بعد همة تالشم در راستاي يافتِن جواب اين سه پرسش  بود. 
در پاسخ به پرسش نخست، به مرور زمان و با مشاهدة رفتار انواع زخم و 
سوختگي در پانصد بيمار كه به من مراجعه كرده بودند، دريافتم بهترين 
 عسل براي بهبود زخم ها،  عسل و فرآورده هاي كوهي ارگانيك است.  عسل 
كوهي ارگانيك به نحو بارزي بر زخم و سوختگي اثرگذار است. منظور از 
دائم  اقامت  كوهستان  در  كه  است  زنبوري  ارگانيك،  عسل  كوهي   عسل 
دارد و تا شعاع پنج كيلومتري آن هيچ گونه سم پاشي انجام نگرفته  است. 
براي  شيميايي  داروهاي  از  نبايستي  ارگانيك  توليد  عسل  براي  همچنين 

درمان بيماري هاي زنبور  عسل استفاده شود.
در پاسخ پرسش دوم و سوم به تجربه فهميدم براي استفاده از  عسل 
پماد  تهية  براي  نيازمنديم.  تطهير  پماد  گونه  سه  به  بيماري ها  بهبود  در 
پايين 37  دماي  در  امكان  حد  تا  را  حجمي  عسل  وزن  و  رطوبت  تطهير، 
درجه كاهش مي دهيم. در نتيجه مرهمي غليظ با وزن حجمي كمتر از  عسل 
به دست مي آيد. اين مرهم را براي شستشوي محل استفاده مي كنيم و براي 
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موم،  بره  شامل  زنبور  عسل  فرآورده هاي  كل  از  تطهير 3ـ2ـ1  پماد  تهيه 
گردة گل، رويال ژله و  عسل ارگانيك به نسبت هاي مساوي با وزن حجمي 
التيام  و  سلول سازي  ضد عفوني،  براي  مرهم  اين  مي كنيم.  استفاده  پايين 
سريع زخم و سوختگي به  كار مي رود و درصورت حساسيت بدن به بره موم 
(Propolix) از پماد تطهير 2ـ1 كه شامل رويال ژله و  عسل ارگانيك (كه 
مي توان  را  پماد  اين  البته  مي نماييم.  استفاده  است)،  50درصد  نسبت  با 

به جاي پماد تطهير 1 نيز مورد استفاده قرار داد.

رفتار بدن در برابر انواع زخم و سوختگي
يا  زخم  واسطة  به  (پوست)  بدن  دفاعي  ديوار  آسيب ديدِن  از  پس 
اين  مي يابد.  جريان  بيرون  به  بدن  دروني  محيط  از  ترشحاتي  سوختگي، 
بدن  از  ترشحات  خروج  است.  بدن  مايعات  ساير  و  خون  شامل  ترشحات 
نخستين سد دفاعي بدن در مقابل ورود عوامل خارجي به ويژه عوامل عفوني 
است. در زخم ها با خونريزي زياد مهم ترين واكنش توقف سريع خونريزي 
است. با بستن زخم با زخم بندهاي معمولي از تداوم خونريزي جلوگيري 
موارد  بيشتر  در  چسبندگي  به علت  زخم بند  برداشتن  هنگام  اما  مي شود، 
زخم دوباره خونريزي مي كند و مشكل ورود عفونت به محيط داخلي زخم 
و عفوني شدن آن دوچندان مي شود. براي بند آوردن خونريزي و بهبود زخم 
اين  عسل  كرد.  استفاده  جايگزين  دفاعي  ديوار  جاي  به  از  عسل  مي توان 
بايد رطوبت كمتري داشته باشد. در اين وضعيت  عسل نقش ديوار دفاعي 
را براي پوست آسيب ديده ايفا مي كند. در زخم ها و سوختگي هاي داراي 

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

173173

انواع بيماري ها و نقش نوشيدن عسل و عصارة گياهان دارويي در شفابخشي

ترشح،  عسل با خاصيت اسمزي كه دارد باعث خروج ترشحات از زخم و 
از  امر  اين  مي  شود.  بدن  به بيرون  درون  از  ترشحات  دفاعي  جريان  حفظ 
يك سو مانع هدر رفتن خون (به خصوص در زخم ها) و از سوي ديگر مانع 

نفوذ عوامل عفوني به بدن مي شود.
با تعويض پي در پي و زودهنگام گاِز آغشته به  عسل (پماد تطهير 1)، 
جريان ترشحات بدن به بيرون يكباره متوقف نخواهد شد، بلكه مانند جريان 
شير آب باز است، كه با ادامة اين جريان از نفوذ هرگونه آلودگي از بيرون 
به محيط دروني بدن جلوگيري مي شود. طبيعتاً با قطع كامل جريان شير 
آب امكان نفوذ آلودگي وجود خواهد داشت. در اين حالت مشابه وضعيت 
بدن  دارد،  وجود  بدن  و بيرون  درون  بين  حائلي  ديوار  كه  پوست  طبيعي 
بازسازي بافت هاي آسيب ديده را از سر مي گيرد و اگر ذرات و جسم خارجي 
در بافت بدن باقي مانده باشد، تداوم جريان ترشحات بدن به بيرون مانع 
بروز عفونت مي شود. در  ضمن نيازي به مصرف آنتي بيوتيك نيست، زيرا 
به مرور زمان با تعويض مكرر گاز آغشته به  عسل، جسم خارجي از بدن 
به بيرون رانده مي شود و  عسل با جذب رطوبت سطح زخم و سوختگي، 
رطوبت الزم براي رشد ميكرب ها را از محيط حذف و از عفوني  شدن محل 

پيشگيري مي كند.
در محيِط آغشته به  عسل، ميكرب ها دوام نمي آورند، مگر در حالتي 
 كه رطوبت  عسل افزايش يابد و  عسل از حالت طبيعي خود خارج شود. در 
تعويض به موقع گاز (باند زخم)  عسل اندود مي توان از وجود  اين حالت با 
رطوبت باال در محل زخم جلوگيري كرد. رطوبت حداقلي كه  عسل دارد، 
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تعويض پانسمان را آسان و از چسبيدن يا خشك  شدن گاز روي زخم جلوگيري 
مي كند. بر اساس مشاهدات مستقيم، در زخم هاي اورژانسي  عسل مي تواند تا 
رسيدن بيمار به نزديك ترين مركز پزشكي جريان خونريزي را به خوبي مهار 
كند.  عسل با تداوم آرام  جريان ترشحات به بيرون بدن مانع عفوني  شدن 
زخم و لزوم مصرف آنتي بيوتيك در مجروح مي شود. در سوختگي هاي شديد، 
 عسل تا رسيدن به مراكز پزشكي معجزه خواهد كرد. نوشيدني  عسل در مواقع 

خونريزي مي تواند باعث تجديد قوا و رفع ضعف عمومي فرد مصدوم شود.

زخم ها
3ـ2ـ1  تطهير  پماد  از  ابتدا  غيره  و  خراشيدگي   بريدگي ،  موارد  در 
استفاده مي شود. پماد تطهير 3ـ2ـ1 را به اندازة الزم روي گاز (باند زخم) 
گذاشته و زخم را پانسمان مي كنيم. در  صورت زياد  بودن ترشحات زخم، 
باند را محكم تر مي بنديم. البته پس از ده تا پانزده دقيقه براي تداوم حركت 
خون در بافت مجروح، باند را شل و سفت مي كنيم. فاصلة تعويض پانسمان 
بستگي به مقدار ترشحات زخم دارد. در مراحل اوليه زخم (48 ساعت) بايد 
هر سي  دقيقه تا چهار ساعت يك بار (نسبت به كم يا زياد بودن ترشحات) 

پانسمان را عوض كرد.
پماد  از  بار  يك  روزانه  مي توان  دوم  روز  در  ترشحات  كاهش  از  پس 
تطهير 2ـ1 و يا تطهير 1 استفاده كرد. اين مرهم براي شستشوي زخم، 
كمك به دفع ذرات ريز خارجي يا سلول هاي مردة داخل بافت مجروح و 

هدايت ذرات به خارج از بدن الزامي است.
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براي ترك پا و يا زخم هاي سطحي روي پوستي ناشي از عدم بهداشت 
آلوده،  و  خشن  سطح  در  پياده روي  يا  و  كار  هنگام  پوست  خراشيدگي  و 

مي توان از پماد تطهير 3ـ2ـ1 روي محل استفاده نمود.
در  شما  براي  پا  ترك  در  گندم  جوانة  كرم  با  همراه  پماد  اين  اعجاز 

همان روزهاي اوليه آشكار خواهد شد.
طريقة مصرف: در شب از پماد تطهير 3ـ2ـ1 و در روز از كرم جوانة 
هدر  و  بيرون  به  ضماد  حركت  از  محل  پوشاندن  با  و  شود  استفاده  گندم 
رفتن آن، جلوگيري شود. مي توانيد كار را با يك كيسة فريزري همراه با 
پوشيدن جوراب انجام دهيد. شستشو با آب نمك نيز روزانه در طول درمان 

الزامي است و بايد محل شستشو را فوراً خشك كنيد.

سوختگي ها
در سوختگي ديوارة دفاعي بدن (پوست) آسيب جزئي يا كلي خواهد 
ديد. در اين حالت نبود ديوارة دفاعي بدن باعث تحريك ترشح پالسما و 
غيره به بيرون بدن خواهد شد. پماد تطهير 2ـ1 و يا تطهير 1 با رطوبت 
پايين به  جاي ديوارة دفاعي نقش محافظ را ايفا مي كند. در صورت بروز 
بنابراين  مي شود.  نفوذپذير  و  ضعيف  رفته رفته  اليه  اين  زياد،  ترشحات 

تعويض سريع و به موقع اين اليه بسيار ضروري است.
شستشو  پماد  از  اول  ساعت   48 زخم،  برخالف  سوختگي،  مورد  در 
استفاده مي شود. در  صورت از  بين رفتن كامل پوست، تعويض پانسمان در 
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ساعت هاي اول، سي دقيقه يك بار انجام مي شود. بعد از كاهش ترشحات 
نيز فاصلة زماني تعويض پانسمان با پماد  عسل از دو  ساعت يك بار نبايد 
بيشتر شود. در روز دوم مي توانيد به نسبت ترشحات هر چهار ساعت يك بار 
پانسمان را تعويض كنيد. در سوختگي هاي خفيف فاصلة تعويض پانسمان 
نسبت  به ترشحات، هر دو ساعت يك بار است و پس از 48 ساعت از پماد 
تطهير 3ـ2ـ1 استفاده مي شود و پانسمان به روش زخم هاي معمولي ادامه 

مي يابد.
مصرف  عسل در دو نوبت صبح و شب (به خصوص  عسل آناناس كه عصارة 
آناناس همراه با  عسل است) براي زخم ها و سوختگي ها بسيار مفيد است. همچنين 

مصرف آب ميوه هاي تازه و عصارة گوشت براي تقويت بدن الزامي است.
مواد  مصرف  نكردن  دليل  به  مرهم  عسل  از  استفاده  در  صورت 
ضدعفوني كنندة زخم (كه باعث بسته  شدِن عروق محل زخم يا سوختگي 
مي شوند) استفاده از گاز و باند پنبه اي، محكم نبستن موضع آسيب ديده، 

تعويض به موقع و تعويض تا بهبود كامل الزامي است.
توجه به اين نكته الزم است كه پس از بهبود، بايد حداقل پنج روز 

ديگر نيز پانسماِن محل به  صورت روزانه يك تا دو بار ادامه يابد.

تأثير شفابخشي  عسل بر مشكالت بواسير
بروز مشكالت بواسير در مراحل مختلف به صورت زائده به  طرِف بيرون 
و يا دكمة دردناك و يا زخم در خارج از مخرج و يا زخم هاي داخلي در 
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و  بدن  سيستم  تنظيم  آن،  درمان  راه  بهترين  كه  شد  خواهد  آغاز  بواسير 
رساندن آن به يك حالت عادي است كه مي توان رژيم 2 روزه تا 10 روزه 
همراه با مصرف  عسل زرشك را توصيه نمود. درضمن داخل آب نمك گرم 
استفادة  به صورت  3ـ2ـ1  تطهير  پماد  مصرف  و  بار)  دو  (روزانه  نشستن 
داخلي و يا خارجي بعد از اجابت مزاج و شستشوي محل الزم است و نيز 
درصورت خروج سخت مدفوع و تكه تكه اي آن كه با درد شديد همراه است، 
استفاده از شيلنگ آب با فشار به صورت ساكشن و داخل كردن آب درون 
مخرج و خروج مدفوع همراه با آب داخل شده، باعث عدم تشديد بواسير و 

همچنين شستشوي مخرج و قسمت هاي داخلي آن مي شود.
بايد توجه داشت پرهيز غذايي مناسب از فست فودها و ادويه و غيره 
و  بهبود  در  شده،  داده  شرح  شما  براي  پوستي  مشكالت  قسمت  در  كه 
آب  و  پرچرب  شير  مصرف  ضمناً  است.  الزم  و  مناسب  بسيار  بواسير  رفع 

ميوه هايي كه باعث روان شدن خروج مي شود، بسيار مناسب است.
استفادة  عسل به صورت شربت روزانه در سه نوبت مي تواند از تشديد 
بواسير جلوگيري نمايد. ليكن استفادة  عسل مومي به تنهايي با آرام كردن 
لحاظ  الزم است. بدين  مؤثر و  زخم هاي آن، بسيار  رفع  اعصاب روده ها و 

استفادة  عسل مومي در دورة رژيم نيز توصيه مي شود.
با كمي تأمل و تفكر درمي يابيم زخم و مشكالت بواسير مي تواند مانند 
يك زخم معمولي ترميم يابد ليكن خروج مدفوع و رطوبت موجود، پس از 
شستشوي محل، باعث تشديد آن مي شود لذا آرام كردن حالت خروج و 
مصرف مايعات در چند روز و همچنين شستشوي محل و ضدعفوني كردن 

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

178178

انواع بيماري ها و نقش نوشيدن عسل و عصارة گياهان دارويي در شفابخشي

آن توسط پماد تطهير 3ـ2ـ1 در رفع اين مشكل بسيار مؤثر و راه گشا است.

تأثير  شفابخشي  عسل و فرآورده هاي زنبور  عسل بر كاهش و 
افزايش وزن

با مصرف  عسل قبل و بعد از غذا، وزن خود را متعادل كنيد. مصرف 
 عسل قبل  از غذا سبب الغري و بعد  از غذا موجب چاقي خواهد  شد.

چاقي
غدة  كم كاري  از  جمله  دارند،  زيادي  علت هاي  چاقي  يا  وزن  افزايش 
تيروئيد، عوامل ارثي، عادت غذايي ثابت و ... . در  هر  حال بيشتر چاقي ها در  اثر 
نگاه نادرست به خوراك مصرفي انسان به وجود مي آيد. پس بهتر است طبق 

توصيه آية 24 سورة مباركة عبس دربارة غذاي مصرفي خود بيانديشيم.
است.  زنبور  عسل  فرآورده هاي  مصرف  وزن،  كاهش  راه هاي  از  يكي 
كاهش  كيلو  چهارده  تا  چهار  است،  روزه  ده  دورة  يك  كه  روش  اين  در 
وزن مشاهده شده است. بدين ترتيب كه ده روز صبحانه، نهار  و  شام دو 
گونه  عسل ارگانيك گرمسيري و سردسيري كوهستان (محصول منطقه اي 
خاص) از هر كدام يك قاشق غذاخوري سر پر مصرف مي شود. بين صبحانه 
تا ناهار و نهار تا شام يك قاشق غذاخوري سرپر گردة گل همراه يك ليوان 

آب مصرف مي شود. در اين رژيم به نكات زير توجه كنيد:
ـ براي جلوگيري از سردرد نيم ساعت پس از مصرف  عسل دو تا سه 
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ليوان آب بنوشيد.
ـ مي توانيد آب ميوه ها و عصارة گوشت يا سبزيجات صاف شده را هم 

به رژيم غذايي خود اضافه  كنيد.
ـ در  صورت احساس گرسنگي اجازة افزايش پنج قاشق  عسل به غذاي 

خود را داريد ولي از مصرف چربي ها و نشاسته ها بپرهيزيد.
پس از دورة ده روزه ، به مدت بيست روز از رژيم غذايي زير پيروي 

كنيد:
ـ صبح، ظهر و شب نيم ساعت قبل از غذا يك قاشق غذاخوري  عسل 
مصرف  كنيد. غذاهاي كم نشاسته و كم چرب بخوريد و قبل  از مصرف غذاي 

اصلي، براي پيش غذا ساقة  كرفس و كاهو يا ساالد ساده استفاده  كنيد.
ـ بين صبح تا ظهر يك قاشق غذاخوري گردة گل همراه يك ليوان 

آب مصرف شود.
پس از اتمام اين دوره، دوره اي سي روزه شامل مصرف  عسل (همانند 

شيوة بيست روزه) ادامه يابد.
كاهش وزن در اين دوره ها به تدريج حاصل مي شود. اين رژيم باعث 
و  بدن  گوارش  دستگاه  بهتر  تنظيم  همچنين  و  معده  حجم  كوچك  شدن 
با  معده  رژيم،  اول  روز  ده  از  پس  روش  اين  در  مي شود.  آن  استراحت 
حجم كمتري از غذا سير مي شود. بدين ترتيب كه از مغز به معده فرمان 
سيري مي رسد و فرد ديگر به خوردن غذاي بيشتر تمايل ندارد. با توجه 

به تفاوت هاي فردي، اين برنامه را تا رسيدن به وزن مطلوب ادامه دهيد.
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الغري
غذايي  عادت  و  ارثي  عوامل  تيروئيد،  پر كاري  الغري  عوامل  ازجمله 
گوناگون  انگل هاي  وجود  يا  و  معده  در  غذا  مناسب  جذب  عدم  ثابت، 
است. در  هر  حال از عوامل مهم الغري نيز نگاه نادرست انسان به خوراك 
مصرفي اش است. براي درمان الغري از  عسل و ساير فرآورده هاي ارگانيك 
زنبور  عسل كوهي استفاده مي  شود. بدين ترتيب كه بيست روز اول، صبح 
بره موم (تركيب  درصد  پنج  با  مخلوط  عسل  مرباخوري  قاشق  يك  شب  و 
حكيم D) در  حالت ناشتا استفاده مي شود. ساير خوراك خود را بدون تغيير 
ادامه مي دهيم. پس  از بيست روز وزن خود را از ابتدا تا انتهاي دوره مقايسه 

مي كنيم. دو حالت ممكن است به وجود آيد:
الف) افزايش وزن نشان دهندة وجود عامل انگلي در دستگاه گوارش 
است كه دليل الغري است. بنابراين بايد تا سه ماه هر صبح و شب يك 
 (D حكيم  (تركيب  بره موم  درصد  پنج  با  مخلوط  عسل  مرباخوري  قاشق 

استفاده شود.
ب) ثابت  ماندن وزن، نشان دهندة كم خوني است كه علت الغري است. 
كم خوني سبب كم اشتهايي و جذب  نشدِن مطلوب غذا در دستگاه گوارش 

مي شود.
در موارد الف و ب از برنامه هاي زير پيروي كنيد:

ـ هر روز صبح و شب ناشتا يك قاشق غذاخوري  عسل همراه رويال 
(G تركيب حكيم) ژله
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ـ صبح تا ظهر و ظهر تا شب يك قاشق غذاخوري گردة گل همراه با 
يك ليوان آب (با معده خالي ).

اين برنامه را تا بيست روز ادامه دهيد. پس  از اين دوره به مدت سه 
ماه از برنامة زير پيروي كنيد:

ژله  رويال  درصد  پنج  با  مخلوط  عسل  غذاخوري  قاشق  يك  صبح  ـ 
.(G تركيب حكيم)

ـ صبح تا ظهر يك قاشق غذاخوري گردة گل همراه با يك ليوان آب.
ـ شب يك قاشق غذاخوري  عسل با معدة خالي.

تفاوت هاي  به  توجه  با  مي يابد.  افزايش  شما  وزن  ماه  سه  مدت  در 
فردي، اين برنامه را تا رسيدن به وزن مطلوب ادامه دهيد.

و  كرديد  استفاده  باال  راه هاي  از  مشكلتان  رفع  براي  درصورتي كه 
نتيجه اي حاصل نشد، مي توانيد از يك رژيم 10 روزة تنظيم سيستم بدن 

به حالت عادي استفاده نماييد.
نخل  مردان،  عسل  براي  و  سنجد  كردن  عسل  اضافه  زنان،  براي 

درصورتي كه حساسيت بهاري نداشته باشند، مناسب و الزم است.
درضمن براي استفاده از شير و آب ميوه ها و  عسل و عصارة گوشت، 
حد خاصي را مانند رژيم در چاقي قائل نيستيم؛ زيراكه در اين رژيم، هدْف 
تنظيم سيستم بدن است و با تنظيم آن، مشكالت بدن حل خواهد شد و 
پس از اين رژيم، با مصرف غذاهاي سالم و كافي گفته شده، مي توانيد به 

وزن حقيقي برسيد.

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

182182

انواع بيماري ها و نقش نوشيدن عسل و عصارة گياهان دارويي در شفابخشي

تأثير شفابخشي  عسل بر عفونت هاي مجاري ادراري و كيست 
در زنان

مجاري ادراري يكي از راه هاي ارتباطي بدن انسان به خارج است كه 
همواره در معرض ورود ميكرب قرار  دارد. ورود جسم خارجي آلوده به بدن 
مباركة  سورة  آية  سفارش  براساس  بنابراين  مي كند.  عفونت  ايجاد  زنان، 
به  بايد  انسان  «پس  َطَعاِمهِ  ِإَىل  اإلَْساُن  َفْلَیْنُظِر  مي فرمايد:   كه  عبس 
خوراك (روح و تن) خود بنگرد.» (عبس / 24) زنان مي بايست بيشتر 
خداوند  چنان كه  باشند.  خود  جنسي  روابط  بهداشت  و  سالمتي  مواظب 
َباِئَث. «و برايشان  َ ْ ُ ا ِ

ْ ُم َعَل َِرّ ُ َباِت َو ِیّ ُم الطَّ لُّ َهلُ ِ
ُ در قرآن مي فرمايد: َو

چيزهاي پاكيزه را حالل و ناپاكيزه ها را برايشان حرام مي گرداند» 
(اعراف / 157)

خاص  بيماري  به  ابتال  جنسي،  روابط  در  مي بايست  زنان  و  مردان 
واگيردار، آلودگي ظاهر و ... را در  نظر بگيرند زيرا بسياري از بيماري هاي 
واگيردار از راه مجاري ادراري منتقل  مي شود. زنان به پاكيزگي و سالمتشان 
پرهيز  ماهيانه  عادت  دوران  در  جنسي  رابطه ي  برقراري  از  و  كنند  توجه 

َساَء  نمايند. چنان كه خداوند در آية 222 سورة بقره مي فرمايد: َفاْعَتِزُلوا الِنّ
زنان  (اين)  از  ماهانه،  عادت  هنگام  «پس  ُھنَّ  ُ َر ْ َ َوال  یِض  ِ

َ اْل ِيف 
كناره گيري كنيد، و به آنان نزديك نشويد» (بقره / 222)

با توجه به توصيه هاي آيات مطرح شده، توجه به بهداشت و پاكيزگي، 
نوع خوراك و پوشاك مصرفي، چگونگي گفتار و رفتار و ... بر روابط زن و 

مرد اثر مستقيم دارد.
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در رابطة جنسي، زن و مرد براي هم به منزلة لباس گرمي هستند كه 
براي  است  بهتر  پس  مي پوشانند.  را  همديگر  درجه  مطبوع 37  گرماي  با 
چنين  براي  است  بهتر  كنند.  فراهم  مناسب  و  تميز  لباس هاي  همديگر، 
رابطه اي حمام كنند و عاري از بيماري هاي واگيردار باشند. درصورت ابتال 
به بيماري واگيردار، رابطة جنسي به گونه اي باشد كه به هم آسيب نرسانند. 

همان گونه كه در آية 187 سورة بقره مي فرمايد:  ُھنَّ ِلَباٌس َلُکْم َوَأْنُمتْ 
نَّ «آنان براي شما پوششي هستند و شما (هم) براي آنان  ِلَباٌس َهلُ

پوششي هستيد.» (بقره / 187)
زنان،  تخمدان در  و كيست هاي كوچك  وجود عفونت جزئي  معموالً 
و  است  عادي  امر  يك  زنان،  هورموني  ترشحات  كاهش  و  افزايش  به دليل 
تأثيري بر رابطة جنسي ندارد. كيست هاي كوچك مشكلي در باردار  شدن 
به  وجود نمي آورند و با زايمان از بين مي روند، اما توجه به اين مسأله الزم 
است كه كيست هاي بزرگ ممكن است با قرار  گرفتن در جاي نامناسب، 
مانع رسيدن اسپرم به تخمك ها و لقاح مناسب شوند و در برخي موارد، 

ترشح اين كيست ها باعث مرگ اسپرم و يا تخمك لقاح يافته مي شود.
شامل  عسل، رويال ژله و بره موم  مخلوط  كه  شياف هاي  استفاده از 
بي اثر  يا  و  كوچك  كردن  بردن،  بين  از  در  3ـ2ـ1)  تطهير  (پماد  مي شود 
اين  در  را  زنان  هورموني  ترشحات  بوده،  مؤثر  كيست ها  ترشحات   كردن 
قسمت تنظيم خواهد نمود. بايد توجه كنيد موقع مصرف شياف، دست ها 
كامًال ضدعفوني شوند. گاز (باند) آغشته به  عسل ارگانيك كردستان را روي 

واژن قرار داده، با لباس زير تميز بپوشانيد.
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بهتر  است اين كار را به مدت 7 تا 14 روز انجام دهيد. بهترين زمان 
مصرف  مي شود.  كم  بسيار  بدن  حركت  زيرا  است؛  شب  شياف  مصرف 
كردن  كوچك  زخم ها،  عفونت  كردن  برطرف   براي  3ـ2ـ1  تطهير  پماد 
معجزه گر  و  مفيد  بسيار  زخمي  ترشحات  و  التهاب ها  بهبود  و  كيست ها 
مخلوط  خروج  به  علت  مخلوط،  شياف  مصرف  از  پس   گاهي  است. 
ترشحات همراه با شياف، موجب سوزش يا خارش مي شود كه قرار  دادن 
مقداري  عسل كردستان در محل خروج و پوشاندن آن، از سوزش بيشتر 
و  شود  تكرار  زياد  خارش  با  همراه  سوزش  اگر  كرد.  خواهد  جلوگيري 
شياف  اين  به  بدن  حساسيت  نشانة  آيد،  به وجود  پهلو  ناحية  در  درد  يا 
است كه بايد از  عسل با 50درصد رويال ژلة خالص (پماد تطهير 2ـ1) 

نمود. استفاده 
شياف مذكور براي بانواني كه به بره موم حساسيت نشان مي دهند، 
الزم است. باز هم درصورتي كه به اين شياف حساسيت نشان دهند ـ كه 
 (1 تطهير  (پماد  ارگانيك  از  عسل  مي توانند  ـ  مي افتد  اتفاق  كم  بسيار 
استفاده نمايند. همچنين براي بهبود مشكل كيست ها، مصرف هر صبح و 
شب يك قاشق غذاخوري حكيم C (مخلوطي از  عسل رويال ژله و گردة 

گل و بره موم) و  عسل سنجد با معدة خالي توصيه مي شود.
براي بهبود سوزش و عفونت ادرار و التهاب مجاري ادراري در مردان 
و زنان، مصرف  عسل زنجبيل هر هشت ساعت يك قاشق مربّاخوري قبل 
از غذا مؤثر خواهد  بود. همچنين قرار  دادن شيء بسيار گرم (مانند آجر، 
باعث  مثانه  و  مجاري  موضع  روي  برقي)  گرمكن  شال  يا  گرم  آب  كيسه 
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گردش خون بيشتر در محل مي شود كه التهاب خودبه خود برطرف خواهد 
 شد. در ضمن در دورة درمان، مصرف غذاهاي سالم و  تازه و پرهيز از غذاهاي 

آماده (فست فودي) ضروري است.
نظافت  نكردن  يا  و  ادرار  مجاري  ناگهاني  سرد شدِن  موارد،  برخي  در 
شستشوي  با  كه  شد  خواهد  مشكل ساز  نيز  ادرار  مجاري  بيروني  قسمت 
مناسب و خشك كردن آن در هر نوبت ادرار، از اين گونه مشكالت پيشگيري 
مي شود. بيشترين دليل اصلي بروز سوزش و التهاب در مجاري ادراري بدين 
سبب است. اگر مشكل مربوط به كليه ها باشد، خوردن  عسل زنجبيل در 
بهبود سريع بسيار مناسب است. در صورتي  كه مشكل فراتر از موارد مذكور 
باشد، بايد عضو آسيب ديده شناسايي و مشكل آن برطرف شود. بهترين راه 
درمان اين مشكالت، مصرف  عسل و فرآورده هاي زنبور  عسل و رعايت نكات 

گفته شده است.
از  نمي توان  چون  باكره،  دختران  در  كيست  و  عفونت  درمان  براي 
پمادهاي مذكور به صورت شياف استفاده نمود، استفادة آنها بدين صورت 
است كه مقداري از اين پمادها را روي واژن گذاشته تا آرام آرام و خودبه خود 
داخل عضو شود. البته خوابيدن به گونه اي كه به سمت پايين هدايت شود، 
و  عسل  سلول سازي  و  تقويت  براي   C حكيم  مصرف  ضمناً  است.  الزامي 
با  غذاخوري  قاشق  يك  شب  و  صبح  زنانگي  هورمون  تنظيم  براي  سنجد 
ماده  با  عفوني  موضع  مداوم  شستشوي  است.  الزم  و  مناسب  خالي  معدة 
ضدعفوني كنندة رقيق و خشك  كردن آن پس از هر بار شستشو الزم  است.

 عسل سنجد براي درمان ناباروري زنان، بي نظمي عادت ماهيانه، قطع  
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شدن عادت ماهيانه قبل از سن يائسگي، تنظيم هورمون زنانگي و كم يا زياد 
تنظيم  نبودن  از  ناشي  عوارض  است.  مؤثر  بسيار  استروژن  ترشحات   شدن 
هورمون هاي زنانه عبارت  است از:  دماي مفاصل لگن، تأخير در عادت ماهيانه، 
يائسگي زودهنگام، كلفت شدن صدا، رشد موهاي زائد، ميگرن و سردردهاي 
شديد و غيره كه مصرف  عسل سنجد هر صبح و شب يك قاشق غذاخوري بر 

كاهش عوارض ناشي از عدم تنظيم هورمون هاي زنانه تأثير مي گذارد.

شفابخشي و درمان ناباروري با شفابخشي  عسل و فرآورده هاي 
زنبور  عسل

تأثير  عسل بر ناباروري زنان
براي درمان ناباروري زنان ناشي از كيست، ترشح كيست، عفونت و 
التهاب و زخم در رحم بايد از رويال ژله و  عسل سنجد با دستوري كه گفته 
شده استفاده شود. در  صورت ضعيف يا كم  بودن ميزان تخمك گذاري بهتر 
 است از سه فرآورده  عسل سنجد،  عسل حكيم C و حكيم E استفاده شود. 
صبح  عسل حكيم E، ظهر  عسل سنجد و شب  عسل حكيم C از هر كدام 
يك قاشق غذاخوري با معدة خالي به مدت چهل روز مصرف  شود. قبل و 
بعد از مصرف آزمايش داده شود؛ با مطابقت دو آزمايش متوجه اثرگذاري 

اين روش و برطرف  شدن مشكالت تخمك گذاري خواهيد  شد.
درصورتي كه تخمك گذاري به ميزان طبيعي نرسيده باشد، مي بايست 
پس  از سه روز استراحت، دوباره اين روش تكرار شود. الزم به ذكر است 
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اگر عالوه بر ضعف يا كمبود تخمك گذاري، كيست و عفونت رحم هم وجود 
هم  3ـ2ـ1  تطهير  پماد  از  دوم  دورة  ابتداي  روِز  هفت  بايد  باشد،  داشته 
استفاده شود. در صورت بروز حساسيت شديد به بره موم مي توانيد از پماد 
با  سالم  رحمي  تا  كنند  استفاده   1 تطهير  پماد  از  سپس  و  2ـ1  تطهير 
تخمك گذاري طبيعي داشته باشيد. در صورت بروز درد يا التهاب در قسمت 
رحم و تخمدان ها صبح، ظهر و شب يك قاشق مرباخوري  عسل زنجبيل 
با غذا مصرف  شود و در  ضمن موضع را گرم نگه  داريد. اگر ابتداي عادت 
ماهيانه خونريزي و درد شديد در ناحية دل و كمر احساس  شود، بايد هر 
صبح و شب يك تا دو قاشق غذاخوري از مخلوط آسياب شدة بادام شيرين 
خام و بارهنگ به نسبت پنج به يك همراه با يك قاشق غذاخوري  عسل ميل  
شود. همچنين در اين دوره، مصرف دو تا سه عدد قلوة گوسفند كبابي نيم پز 
و روزانه يك تا پنج قاشق غذاخوري  عسل زنجبيل و حمام  نكردن و گرم  
نگه  داشتن موضع بسيار مفيد است. براي افراد كم خون، مصرِف روزانه(صبح 
و شب) دو قاشق غذاخوري  عسل حكيم C توصيه مي شود. همچنين بهتر 
است غذاهاي گرم بيشتر مصرف  شود و از مصرِف غذاها و ميوه هاي سرد و 

برنج پرهيز شود.

تأثيـر شفابخشـي  عسـل و فرآورده هـاي زنبـور  عسـل بـر 
ناباروري مردان

ضعف اسپرم در تعداد و قدرت، دم بريده بودن، نفوذناپذيري، مرگ ومير 
شد.  خواهد  تخمك  با  اسپرم  لقاح  مانع   ... و  نامناسب  غلظت  زودهنگام، 
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مصرف سه فرآورده حكيم C (صبح)، حكيم E (شب) و  عسل نخل خرما 
(مخلوطي از  عسل با نري نخل خرما) (ظهر) از هر كدام يك قاشق غذاخوري 
با معدة خالي و به مدت چهل روز براي بهبوِد مشكالت اسپرم مؤثر خواهد 
 بود. بهتر است قبل و بعد  از رژيم چهل روزه، آزمايش داده شود تا با مقايسة 
در  مشخص  شود.  اسپرم  مشكالت  درمان  در  اثر  عسل  آزمايش ها  نتيجة 
مشكالت  برطرف  نشدِن  و  الزم  طبيعي  تعداد  به  اسپرم  نرسيدن   صورت 

اسپرم، پس  از سه روز استراحت، اين روش درمان دوباره تكرار شود.
مصرف رويال ژله و يا حكيم G براي افزايش حركت اسپرم، بسيار مناسب 
و الزم است و درصورت پايين بودن حركت اسپرم، طي چهل روز بايد روزانه 
يك قاشق چايخوري رويال ژلة خالص همراه با موارد گفته شدة باال، مصرف 
شود. بهتر است براي هر 10 روز مصرف رويال، 2 تا 3 روز توقف داشته باشيد.

آزمايش  بر روي پانصد زن و مرد نابارور، نشانه ي مؤثر  بودن مصرِف اين 
فرآورده ها بر نود درصد بيماران بوده است. براي فراهم  كردن محيط و شرايط 
مناسب در رابطة جنسي بايد به همة نكات توجه و عمل  شود. همچنين براي 
باردار  شدن در زمان تخمك گذاري رابطة جنسي (هفت تا ده روز پس  از عادت 

ماهيانه كه از نشانه هاي آن افزايش دماي بدن است) برقرار شود.

تأثير شفابخشي  عسل و فرآورده هاي زنبور  عسل بر كم كاري 
تيروئيد

موازات  به  دقيق  به صورت  نفر  سه  روي  آزمايش  با  خوشبختانه 
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آزمايشات مكرر و پزشك مربوطه، مصرف رويال ژله خالص و  عسل ارگانيك 
كردستان و گردة گل به مدت سه ماه، توانست مشكالت كم كاري تيروئيد 
مصرف  به  توجه  البته  برساند.  طبيعي  حالت  به  و  نموده  رفع  كامًال  را 
غذاهاي دريايي و تغذية خاص و سالم در طول درمان مي تواند بيشترين 
تأثير را در رفع اين بيماري بنمايد. در ضمن، مصرِف فرآورده هاي باال در 
برهه اي از زمان مي تواند حداقل از عوارض قرص هاي شيميايي كم كاري 

تيروئيد بكاهد.

بيماري  بر  زنبور  عسل  فرآورده هاي  و  شفابخشي  عسل  تأثير 
(MS) ام . اس

با توجه به تعهدي كه مركز پژوهش در اولين كارگاه آموزشي تخصصي 
 عسل درماني كه در ماه مبارك رمضان سال 91 برگزار شد، براي بيست 
و پنج بيمار ام.اس (MS) متعهد به پرداخت كلية هزينه ها گرديد، از اين 
بيست و پنج نفر، پنج نفر در مراحل اولية درمان فقط يك روز فرآورده هاي 
و  پزشك  توصية  با  و  نموده  مصرف  غيركامل  صورت  به  را  زنبور  عسل 
اواسط  در  نيز  ديگر  نفر  شش  دادند.  انصراف  كار  ادامه  از  پريشان حالي 
درمان اعالن نمودند كه حالشان حدود 50درصد بهتر شده، ليكن به توصية 
پزشك از ادامة درمان صرف نظر نمودند. الزم به ذكر است در موارد مزبور، 
مركْز داروهاي شيميايي تجويز شده توسط پزشك را حذف ننموده بود. و 
روز  ده  در  را  خود  بيمارِي  بهبودِي  تا 70درصد  بيماران 50  بقيه  باالخره 
دورة درمان اعالم نمودند و اظهار مي داشتند كه تا زماني كه فرآورده هاي 
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يا   MS حالت هاي  از  ناشي  عوارض  مي كنند،  مصرف  را  زنبور  عسل 
در  مي توانند  سالم،  فرد  يك  مانند  اينكه  يا  و  مي آيد  به سراغشان  كمتر 

ببرند. به سر  جامعه 
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آيت اهللا العظمي  مرحوم  فرزند  تهراني  صادقي  محمدمهدي  اينجانب 
دكتر محمد صادقي تهراني در اواِن طفوليت به علت مهاجرت پدرم از وطن 
سال  دو  از  پس  خانواده  همراه  پهلوي  ستم شاهي  رژيم  شر  از  خالصي  و 

اقامت در نجف اشرف رهسپاِر لبنان شدم.
از  بخشي  ُجباع،  و  بيروت  شهرهاي  در  اقامت  سال  نه  حدود  طي 
تحصيالت دوران ابتدايي خود را در مدارس عربي لبنان گذراندم و در اين 
داخلي  جنگ هاي  شدت  به علت  خانواده  همراه  به  سال  دو  حدود  سال ها 
عربستان  در  را  ابتدايي  پنجم  و  چهارم  و  سكونت  مكرمه  مكه  در  لبنان 

سعودي (مكه مكرمه) ادامه دادم.
با تحركات ضِد شاهنشاهي پدرم در مكه مكرمه و زنداني شدِن ايشان، 
مجبور به ترك عربستان شده و همراه خانواده به لبنان بازگشتيم. همزمان 
با پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال 1357 پس از هفده سال دوري 
پدرم از وطن همراه با خانواده به ايران بازگشته و در قم سكونت گزيديم. 
كالس پنجم ابتدايي را در مدرسه پارس و مقطع راهنمايي را در مدرسه 
صدر و دوران دبيرستان را در رشته تجربي در مدرسه حكيم نظامي و امام 

موسي صدر گذراندم.
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خودنوشت نويسنده

طي سال هايي كه در ايران مشغول به تحصيل بودم، به دليل اقتضاي 
سني و عالقه به علوم قرآني هميشه در دروس تفسير پدر شركت مي نمودم 
و در امور ضبط و تكثير نوارهاي درسي با آقايان وزيري و سيد نياز همداني 

و علوي پاكستاني همكاري مي كردم. 
طبق توصيه هاي پدرم براي گذراندِن صرف و نحو عربي و آشنايي 
با علوم حوزوي براي قبول و يا رد آن دروس به حوزه رفته و دروس 
را  حوزوي  دوره هاي  تمامي  و  كردم  شروع  رضويه  مدرسه  در  را  سطح 
دروس  تمامي  در  حوزوي،  دروس  موازات  به  و  گذرانده  فقه  خارج  تا 
در  حضورم  داشتم.  شركت  پدرم  مرحوم  القرآن  علوم  جامعة  در  قرآني 
عمومي  و  خصوصي  مالقات هاي  در  فضال  و  طالب  ارتباطات  و  منزل 
و  قرآني  و  حوزوي  علوم  جدل هاي  و  بحث ها  شنيدن  و  استادشان  با 
آن  مراجع  با  استاد  خصوصي  بحث هاي  در  مستقيم  حضور  همچنين 
زمان، موجب شد كه فراگيري ام در دروس حوزوي را با نقد و پژوهش 

سازد. همراه 
فتاواي  از  بعضي  در  نظر  تغيير  باعث  پدر  با  بحث  و  اشكاالت  گاهي 
ايشان مي شد. براي مثال بحث حق طالق از طرف زن با شروط معين كه 
در كتاب حقوق بانوان آمده، يكي از مباحث مطرح شده با پدرم در منزل 
بود كه باعث شد استاد در اين رابطه، نظر جديدي را با ادلة قرآني و حديثي 

در كتاب بازگو نمايد.
از بدو تأسيس جامعة علوم القرآن، در اين دانشگاِه علوم قرآني، حضور 
مستقيم و مستمر داشتم. اين مركز در آن زمان به رياست مرحوم پدرم، 
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براي عده اي از شاگرداني كه حضور مستمر در مقاطع مختلف علوم قرآني 
داشتند و همچنين با امتحاناتي كه مي گرفتند، در مقاطع مختلف مدرك 

صادر مي گرديد.

پژوهش و تحقيقات دربارة زنبور  عسل و شفاء
طي اين سال ها با آقاي اديب يكي از عالقمندان به علوم قرآني و از 
شاگردان پدرم آشنا شده و چند سالي را در رشته زنبورداري با همكاري 

ايشان مشغول به كار گرديدم.
با همكاري همسرم، سرماية اوليه براي خريد پنجاه كلوني زنبور  عسل 
شهرهاي  به  عددي  زنبورستان 250  كوچ  با  زمان  اين  طي  در  شد.  تهيه 
ميناب، جيرفت، منطقه آب گرم كرو و مناطق ديگري همچون قم و رهق 
كاشان به كار زنبورداري مشغول شدم. البته فعاليت زنبورداري ام با شركت 

در دروس علوم قرآني همزمان بود.
با تأمل در اين كه شفا ناميدِن  عسل در قرآن بي دليل نيست، در پي 
اثبات آن برآمدم كه شفا بودنش را به خود و ديگران ثابت كنم لذا  عسل را 
نه تنها مادة خاص، بلكه آن را نوشيدني به رنگ هاي مختلف مي ديدم كه 

داراي انواع گوناگون آن براي امراض مختلف، شفا و درمان مي باشد
يادآور مي شوم نخستين بار اثر شفابخشي آن را در شش سالگي تجربه 
كردم. آن زمان در لبنان خيابان معموره؛ ساختمان بشير زندگي مي كرديم 
شديد  خونريزي  از  كه  چيزي  تنها  و  بريد  شيشه  با  دستم  شاهرگ  كه 
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با  سريعاً  مادرم  و  پدر  كه  بود  غذاخوري  عسل  قاشق  يك  كرد  جلوگيري 
به  مرا  سپس  و  بستند  را  محل  گذاشته،  بريده  قسمت  روي  نخي  پارچة 

بيمارستان بردند.
نمايشگاه  داخلي  محوطه  در  زنده  كلوني  شش  بار  نخستين  براي 
بين المللي تهران گذاشته و شروع به تبليِغ شيوة مصرف  عسل و شرح انواع 
آن به شرط آزمايش و مصارف شفابخشي  عسل نمودم كه گامي بزرگ در 

آگاهي بخشي به مردم محسوب مي شد.
به دليل ُرس كردن  عسل و عدم اطالعات كافي مردم از ويژگي هاي 
اين مادة شفابخش و مصرف بسيار كم در جيرة غذايي و عدم مصرف آن 
به عنوان يك داروي شفابخش (در آن زمان) متحمل شكست مالي بزرگي 
شدم. پس از شكست در ايران، با يكي از دوستاِن قديمي مرحوم پدرم 
آشنا شده و به دليل خبرگي اي كه در امر زنبورداري داشتم و همچنين 
نمودم.  همكاري  و  شده  شريك  ايشان  با  سالم  انتخاب  عسل  در  تبحر 
توانستم  سفر  اين  در  نمودم.  سفر  لبنان  به  فرزندم  و  همسر  همراه  لذا 
يك كلوني زنده همراه خود به هواپيما ببرم و آن را در نمايشگاه لبنان 
پژوهشي ام  و  تحقيقاتي  فعاليت  به  آن  از  پس  بگذارم.  ديد  معرض  در 
ادامه  كانتينر)  با  روز  ايران (طي 10  از  كلوني  آوردن 370  با  لبنان  در 
يافت و در إكسپوي بيروت در منطقة عين المريسه (نمايشگاه بين المللي 
كرده  شركت  صيدا  و  صور  و  بعلبك  و  طرابلس  نمايشگاه هاي  و  لبنان) 
به كار  مشغول   ... و  عيون السيمان  أفقي،  معيصره،  انصار،  منطقة  در  و 
اكسپو  خصوصاً  همسرم  همراه  نمايشگاه ها   اين  در  شدم.  زنبورداري 
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به  مشغول  شفا)  زنبور عسل  (داروخانه  الشفا  نحلة  صيدليه  ناِم  با  بيروت 
شديم. تحقيق  كار 

طي اين سال ها با پروفسور بصبوص، دكتر تميم و دكتر سمير فاعور 
آشنا شده و با گذراندِن دوره هاي آموزشي از تجارب آنها استفاده نمودم.

نحوة كار تحقيقاتي در نمايشگاه هاي لبنان
شكل گيري مركز تحقيقاتي و پژوهشي درمان با  عسل و فرآورده هاي 
زنبور عسل از همان دوران آشنايي بنده با قرآن آغاز و در اين رابطه حضورم 
در نمايشگاه هاي لبناني به نحوي بود كه انواع  عسل هاي مختلف را براي 
بيماري هاي مختلف تجويز مي نمودم. نام مجموعه را داروخانه زنبور عسل 
شفا گذاشته، در اين حين  عسل ها را براي امراض مختلف تجويز و بدون 
دريافت وجه با شرط بهبودي به بيماران مي دادم و مي گفتم درصورتي كه 
تأثيري در معالجه ديدند، مي توانند حساب آن را بپردازند، و در غير اين 
صورت  عسل را به عنوان هديه قبول نمايند. اطميناِن بيمار از تأثيرگذاري و 
همچنين انتخاب مناسب و طريقة مصرف  عسل، تأثير شاياني در بهبودي 

فرد ايجاد مي نمود.
رابطه  اين  در  زيادي  دوستان  شد  باعث  طرح  اين  از  مردم  استقبال 
به دست آورم و افراد زيادي مورد آزمايشات علمي ـ پژوهشي  عسل درماني 
قرار مي گرفتند. تمامي نتايج آزمايش و خطا را نزد پروفسور بصبوص و دكتر 
سمير فاعور و دكتر تميم بازگو مي كردم و تشويق و راهنمايي و كمك هاي 
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مالي آنان مرا در اين امر جدي تر و مصمم تر مي نمود. طي اين دوران دست 
از زنبورداري برنداشته و هميشه خود، توليدكنندة  عسل ارگانيك و طبيعي 

بوده ام.
قلعة  محدودة  در  لبنان  در  حضورم  اواخر  در  كه  است  ذكر  به  الزم 
فرد  يك  -كه  حبيب  دكتر  با  لبناني  زنبور  عسل  كلوني   50 با  طرابلس 
مسيحي معتقد بود- شريك شدم و براي گذاشتن كلوني هاي زنبور  عسل 
ايراني در كلوني هاي زنبور  عسل لبناني در همان روز فاجعه اي رخ داد كه 
زنبور  بي شماري  تعداِد  توسط  ايراني  خانوادة  چند  و  خانواده  ام  همراه  به 
گزيده شديم كه تنها خودم با حدود 1000 نيش زنبور دچار أفت شديد 
فشار شدم با تزريق دارويي كه از طرف مركز اورژانس براي رفع اثرات نيش 
زنبور انتخاب شده بود، دچار مشكالت كبدي شدم كه از آن زمان به بعد با 
خوردن بعضي از غذاها تمامي تنم تاول مي زد و حالت خفگي دست مي داد 

درحالي كه اين حالت حمله هر هفته دوبار تكرار مي شد.
بدم نمي آمد كه خودم را با  عسل درمان كنم، اما مصرف  عسل به تنهايي 
و آن هم با پژوهش هاي علمي آن زمان خودم ده الي بيست درصد به من 
كمك كرد. در آن هنگام با راهنمايي همسرم كه متخصص تغذيه بود و با 
پرهيز غذايي و مصرف زرشك، آب خيار بوته اي، تمرهندي تازه و ليمو ترش 
و تغذيه بسيار مناسب توسط ايشان از اين حالت اورژانسي نجات پيدا كردم و 
شايد  سي روز يك بار و آن هم به طور ضعيف، حمله به من بازمي گشت. در آن 
زمان بود كه متوجه شدم مخلوط  عسل با آب زرشك كه همسرم آن را تهيه 
و تجويز مي كرد، حدود نود درصد مشكلم را حل كرده است. از اين رو درصدد 
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برآمدم كه الاقل عصاره اي از  عسل با آب زرشك سياه و آن هم تازه درست 
كنم تا شايد براي معالجة خودم از آن بهره مند شوم. از اين رو به فكر راهي 
براي مخلوط كردن  عسل و آب زرشك افتادم و اينكه رطوبت آب زرشك را 
با دماي موجود در زنبور عسل (37 درجه) از آن خارج كرده و عصاره اي با 
ماندگاري و حجم كم و رطوبتي پايين مانند  عسل به دست آوردم. از آقاي 
دكتر مهدي مصطفوي كه مدت زيادي در اتريش، آلمان و ديگر كشورها 
زندگي مي كرد و به كار من عالقمند بود، شنيدم  عسلي را در هندوستان 
با  است.  موجود  شير  يا  و  ميوه ها  آب  از  آن  در  كه  مي كنند  عرضه  و  تهيه 
كمي تأمل فهميدم به زنبور عسل شربت آب ميوه با  عسل يا شكر مي دهند 
و درنتيجه  عسلي با عصارة آب ميوه به دست مي آمد. اين كار را با پرتقال و 
ليموترش لبناني در منطقه أنصار آغاز كردم كه  عسلي با ويتامين C بسيار و 
طعم مركبات به دست آمد. با كمي تأمل در آب وهواي مديترانه اي لبنان ديدم 
با درجه حرارت 30 الي 35 درجه آب باران فرود آمده روي سطح زمين، به 
سرعت تبخير مي شود، لذا امكان دستيابي به مخلوط عصارة گياهان با  عسل 

در دماي پايين تر از 37 درجه در ذهنم متبادر شد.
با ديدن يك دستگاه ايتاليايي در اين رابطه در كاتالوگ شركت لِگاي 
فرانسوي شروع به ساختن دستگاهي در ايران با قابليت تبخير 80درصد در 
دماي زير 37 درجه نمودم و كار را با آب سير، ليموترش، شويد، زرشك 
سياه بجنورد، پوست سبز گردو، سنجد و زنجبيل و غيره آغاز نمودم. براي 
ساخت هر دارويي و اينكه تأثيرات آن را بر روي افراد مختلف ببينم، از دكتر 
سمير فاعور در مطب اش و مراجعين ايشان براي درمان و همچنين آزمون 

و خطا در نمايشگاه كمك مي جستم.
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وجود فروشگاه در بازار عرب ها در قم باعث شد آزمايشات و تحقيقات 
بيشتري نسبت به داروها انجام داده و تأثيرات آنها را بر مصرف كنندگان 
آنها  فروش  سرعت  و  محصوالت  شرط  و  بي قيد  مصرف  همچنين  ببينم. 
دست مرا براي توليد باز مي گذاشت. براي دست يابي به يك دارو به دو چيز 
احتياج بود كه اين مركز آنها را فراهم مي نمود: نخست، بيمار مطيع و دوم، 
كثرِت مصرف كنندگان؛ و اگر در عملكرد دارويي شك داشتم، آن را به شرط 

معالجه به بيمار مي دادم، مانند روش كاري ام در لبنان.
مثًال براي آزمون و خطا در  عسل سبزينه، حدود 500 نفر با آزمايش 
قند، قبل و بعد از مصرِف  عسل سبزينه (در طي 30 دقيقه) توانستم ثابت 
كنم كه اين عصاره به سه گونه مي تواند در افراد مختلف تأثيرگذار باشد 
را  كار  اين  شده).  ذكر  كامل  به طور  پژوهشي  مركز  قسمت  در  آن  (شرح 
داده؛  انجام  رايگان  صورت  به  نفر  يكصد  حدود  براي  فرآورده ها  ديگر  در 
نتايج را به ثبت رسانده و براي معالجة بيماران از اين تحقيقات بهره مند 
مي شدم. الزم به يادآوري است كه براي بهره مندي بيشتر، آقايان مسعود 
عبدالوهابي و محمدجواد تقي مالئي در قسمت توليد و آقاي علي جوزي 
ـ  اداري  امور  معاونت  مجرد  مؤمن  حسين  آقايان  و  زنبورداري  قسمت  در 
فروش و پژوهشي و نيز آقايان نزار كناني و سيد جعفر آشتياني در امور ادارة 
مركز و فروش و خانم فاطمه سادات قاسمي در قسمت تايپ و تحقيقات 
فعاليت هاي  و  شفاسنتر  سايت  قسمت  در  نوريان  علي  آقاي  همچنين  و 
تحقيقاتي و پژوهشي و در نهايت همسرم در امر درمان و ارائه راهكارهاي 
درماني مناسب، با اينجانب همكاري مستمر دارند و تك تك اين افراد در 

اين راه خداپسندانه با بنده شريك اند.
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براي   (www.ShefaCenter.ir) اختصاصي  سايت  حاضر  حال  در 
تحقيق و پژوهش براي اين مركز طراحي شده است كه عزيزان مي توانند 
از  نمونه هايي  كتاب  اين  در  نماييد.  مشاهده  را  نتايج  و  تحقيقات  آخرين 

نتايج حاصله را براي شما با دست خط اصلي مي آوريم.
 (www.OlumQuran.com) قرآني  اختصاصي  سايت  ضمن  در 
در نظر گرفته شده است كه آقاي علي چراتيان در اين قسمت بيشترين 
فعاليت را دارد و عالقمندان به تفسير و پژوهش هاي قرآني مي توانند از اين 

دو سايت استفاده نمايند.
     والسالم  

محمدمهدي صادقي تهراني
                                                   پاييز 1393
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برخي از نتايج برگرفته از نوشيدني هاي شفابخش
در اين مركز پژوهشى تحقيقاتى؛ تمامى گزارشات مكتوب با دست خِط 
بيماران بايگاني، و براي دستيابي آسان تر خالصه اي از گزارش ها، تايپ شده 

است. 
سايِت  به  مي توانند  بيشتر  آشنايى  براى  گرانقدر  مراجعين  و  بيماران 
مركز مراجعه،  و حتى با ديگر بيماران نيز ارتباط برقرار نمايند (با درخواست 

از مركز، و هماهنگى قبلى)
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رژيم ده روزه با عسل

205205

ضمائم

نام: محمدى    جنسيت: زن    پرونده شماره 137
تصاوير در صفحه 246وزن: 84

نشانه هاى بيمارى:
• اضافه وزن
• كم خونى

داروهاى تجويز شده:
• عسل ارگانيك كردستان

• عسل سدر
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش:
بعلت عدم درست نگاه بيمار به آنچه را كه 

در طول زندگيش مصرف  مى نمايد، بايد طى 
يك رژيم ده روزه عسل درمان را آغاز كند.

شرح عالئم مشخصه بيمارى:
اضافه وزن

نتايج حاصل شده:
عصبى  سردردهاى  رژيم،  شروع  از  قبل  من 
در  رژيم  به  كردن  عمل  داشتم.  درد  معده  و 
خيلى  اواخر  در  اما  مى كرد،  اذيتم  كمى  اوايل 
راضى بودم. اعصابم كمى بهتر شده و ديگر از 
حاصل  سرگيجه هاى  نمى شوم.  خارج  كنترل 
رژيم هاى  از  قبًال  من  ندارم.  را  كم خونى  از 
به  نتيجه اش  بودم.  كرده  استفاده  تغذيه  دكتر 
ظاهر خوب بود، ولى دچار افسردگى و ريزش 
رژيم  به  عالقه اى  ديگر  و  شدم  معده درد  و  مو 
امتحان  هم  را  روش  اين  گفتم  اما  نداشتم. 
مى كنم. از اين روش درمان راضى ام. تا االن 4 

كيلو وزن كم كرده ام.

تصاوير در صفحه 254نام: بى نام     جنسيت: زن    پرونده شماره 162
نشانه هاى بيمارى

• اختالل در اكوسيستم بدن
• اضافه وزن

• روماتيسم مفصلى و ديابت
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
• عسل زرشك و عسل سبزينه و گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
عسل  مصرف  اگر  عسل  روزه  ده  رژيم  اين  در 
خون  قند  باشد،  اندازه  به  ديابتي  افراد  براي 

تنظيم خواهد شد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اضافه وزن و درد زانو و مفاصل

نتايج حاصل شده
در اين ده روز حدود 2,5 كيلو وزن كم كردم. 
خون  فشار  افت  باعث  و  بود  كم  عسل  مصرف 
و افت قند خون مى شد و االن بحمداهللا حالم 
تا  پا  درد  و  شده  بهتر  هم  پا  ورم  است.  خوب 
سبكى  احساس  و  كرده  پيدا  كاهش  حدودى 

مى كنم.
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رژيم ده روزه با عسل

206206

ضمائم

تصاوير در صفحه 272نام: خانم ر.م   جنسيت: زن     پرونده شماره 199
نشانه هاى بيمارى:

• آرتروز مفصلى و درد پا
• اثنى عشر و مشكالت روده اى

• اسهال و استفراغ و يبوست
• اعصاب و روان، مشكالت مغزى و ام اس

• زخم و سوختگى
• فشار خون

داروهاى تجويز شده:
• عسل مومى

• عسل سه ستاره كردستان
D حكيم •

توضيحات مركز پژوهش:
مشكالت  براى  شفابخش  داروى  بهترين 
پولك  مومى  عسل  و  مصّفى  عسل  گوارشى 
و نيز  است  مشكالت روده اي بهتر  براي  بسته 
از مخلوط عسل و بره موم براى رفع التهابات و 

ميكروب در گوارش استفاده مى شود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى:
درد در ناحيه شكم، فشار خون، درد استخوان، 
عشر،فشار  اثنى  زخم  درد،  معده  تهوع،  حالت 

عصبى
تشخيص بيمارى توسط پزشك:

زخم اثنى عشر
نتايج حاصل شده:

پس از مدتى تحمل درد در ناحيه شكم ضمن 
مراجعه به پزشك و انجام آندوسكوپى متوجه 
شدم كه زخم اثنى عشر كه مدت 5 سال از آن 
مراجعه  عسل  خريد  براى  دارد.  وجود  گذشته 
درد  روز  دو  از  بعد  مصرف  از  پس  كه  نمودم 
شديد شد كه غذا هم نخوردم و فقط از عسل 
بهتر  روز  به  روز  آن  از  پس  كردم.  استفاده 
كنم.  مى  آرامش  و  سبكى  احساس  و  شدم 
فشار خونم تنظيم شده است. ديگر با خوردن 
انواع غذاها برايم مشكلى پيش نمى آيد حالت 
عمومى بسيار خوبى دارم و درد استخوان هايم 
را نيز احساس نمى كنم. با انجام كار سنگين 
احساس خستگى و فشار عصبى مى كردم اما 
طى اين مدت آرامش خوبى دارم. قبل از اين 
اما  شدم  مى  درد  معده  دچار  ميوه  خوردن  با 

اكنون هيچ مشكلى ندارم.
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رژيم ده روزه با عسل

207207

ضمائم

پرونده شماره 191
نام: خانم ز.ج    جنسيت: زن    
رده سنى: بين 60 تا 65 سال     

وزن: 98,8 كيلوگرم
تصاوير در صفحه 264

نشانه هاى بيمارى:
• آرتروز مفصلى و درد پا

• اعصاب و روان، مشكالت مغزى و ام اس
• اضافه وزن

• حساسيت هاى پوستى
داروهاى تجويز شده:

• عسل سه ستاره كردستان
• عسل سدر
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش:
با استفاده از رژيم عسل طى ده روز درمان آغاز 
تك  بهبودى  روند  دوره  اين  طى  و  شود  مى 
و  گرفته  قرار  بررسى  مورد  فرد  مشكالت  تك 
در نهايت از چند فرآورده براى درمان استفاده 

خواهد شد.
در  زيادي  بسيار  تأثيرات  مي تواند  رژيم  اين 

مشكالت عصبي و پوستي و غيره بگذارد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى:
اضافه وزن، درد مفاصل و اعضاى بدن، خشكى 
پوست در ناحيه گردن، حساس خواب آلودگى، 

تكرر ادرار، ناراحتى اعصاب
نتايج حاصل شده:

بود  كيلوگرم   98,8 رژيم  شروع  از  قبل  وزنم 
رسيد. كيلوگرم   93,6 به  رژيم  از  بعد  كه 

از 12  بيشتر  كه  استخوان  و  مفاصل  دردهاى 
قبل  گرديد.  قطع  كامل  طور  به  داشتم  سال 
قرص  يك  روزى  حداقل  عسل درمانى  رژيم  از 
قطع  نيز  را  آن  االن  كه  كردم  مى  مصرف 
كردم. درد دست و پاهايم كامال برطرف شده. 
بيشتر ساعات شبانه روز خواب بودم و احساس 
سنگينى داشتم و بيدار شدن برايم سخت بود 
اما حاال احساس سبكى و نشاط دارم و خوابم 
انجام  در  ديگر  است.  كرده  پيدا  طبيعى  روال 
آرامش  اكنون  ندارم.  مشكلى  منزل  كارهاى 
شده.  قطع  ادرارم  تكرر  كرده ام.  پيدا  اعصاب 
به  نسبت  چاى  مصرف  و  خوراكى ها  به  ميل 
قبل كم شده. از همه جالب تر چند لك  خشكى 
سال ها  كه  داشتم  گردنم  پشت  در  پوستى 
پزشك  زياد  مراجعه  با  و  داشت  شديد  خارش 
از  شدند.  خوب  بحمداهللا  كه  بود  نشده  درمان 
نتايج اين رژيم بسيار راضى ام و از شما تشكر 

مى كنم.
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رژيم ده روزه با عسل

208208

ضمائم

پرونده شماره 159
    نام: سميه    جنسيت: زن    
رده سنى: بين 25 تا 30 سال    

وزن: 84
تصاوير در صفحه 253

نشانه هاى بيمارى
• اختالل در اكوسيستم بدن

• اضافه وزن
• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى

• كم خونى
• معده، مرى و مشكالت گوارشى

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• عسل سنجد
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
آرى، با رژيم ده روزه عسل مى توان از داروهاى 

شيميايى رهايى يافت.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
معده  رفالكس  كمخونى،  سردردهاى ميگرنى، 

و اضافه وزن
نتايج حاصل شده

بنده به علت سردردهاى ميگرنى مراجعه كردم 
. بعد كم خونى و وزنم و مشكل معده ام مطرح 
شد. االن نزديك به يك ماه و اندى است كه 
نفخ  و  درد  دل  رفته.  بين  از  كامال  سردردها 
كامال  ام  معده  رفالكس  همچنين  و  ام  معده 
به  ام.  كرده  قطع  را  هايم  قرص  و  شده  خوب 
خام  سبزيجات  نميتوانستم  ام  معده  خاطر 
مصرف كنم اما االن از سبزيجات استفاده مى 
كنم. قاعدگى ام تنظيم شده و درد زير شكم 
ندارم. حساسيتم با مصرف گرده گل بازگشته 
كه با استفاده از عسل زرشك قابل درمان است. 
وزنم در طول 10 روز 4 كيلو كم شدكه مدت 

7 روز است كه بدون رژيم ثابت مانده است.
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رژيم ده روزه با عسل

209209

ضمائم

    نام: زهرا    جنسيت: زن    پرونده شماره 164
تصاوير در صفحه 255رده سنى: بين 25 تا 30 سال

نشانه هاى بيمارى
• اختالل در اكوسيستم بدن
• روماتيسم مفصلى و غيره

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
• معده، مرى و مشكالت گوارشى

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• عسل زنجبيل
• عسل سدر

توضيحات مركز پژوهش
تمامى مشكالت عروقى و عصبى با ده روز رژيم 
نمود.  خواهد  گرايش  بهبودى  سمت  به  عسل 
حتى درد در ناحيه گردن و پشت سر و اعضاء 

ديگر نيز با اين رژيم شفا خواهند يافت.
رژيم ده روزه عسل تغيير نوع غذا در ده روز 
زندگى است. كه ميتواند اكوسيستم بدن را از 
حالتى به حالت ديگر تغيير دهد. طبيعت گرم 
را معتدل و پوست چرب را به حالت نرمال و در 
نهايت اختالل در اكوسيستم بدن را رفع نمايد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
درد در ناحيه گردن و پشت سر، درد در هر دو 
چشم، معده درد، حالت تهوع، داغ شدن كف 

دستها و زبان، باد گلو
تشخيص بيمارى توسط پزشك

وجود يك حفره مادرزادى، ورم معده و عصبى 
بودن معده

نتايج حاصل شده
با وجود عالئمى همچون درد در ناحيه گردن 
و پشت سر و درد در هر دو چشم، معده درد 
گوارش  تخصص  فوق  دكتر  به  تهوع  حالت  و 
آندوسكوپى  دكتر،  تجويز  با  كردم.  مراجعه 
حفره  يك  كه  گفتند  ايشان  دادم.  انجام 
ورم  و  است  عصبى  ام  معده  و  دارم  مادرزادى 
و  كردند  بردارى  نمونه  ام  معده  از  دارم.  معده 
قرص هاى شيميايى تجويز كرند. 10 روز بعد 
از اتمام داروها، كمى معده درد داشتم، باد گلو 
زياد ميكردم و سردردهايم دوباره شروع شد. تا 
اينكه با عسل حكيم آشنا شدم. با مصرف اين 
سردرد،  هنوز  نخست  روزهاى  در  ها  فراورده 
باد گلو و ترش كردن داشتم فقط گاهى اوقات 
با  كه  گرفت  مى  شدت  اوقات  گاهى  و  كم 
كم  رژيم  اى  پايانى  روزهاى  به  شدن  نزديك 
كم احساس آرامش بيشترى مى كنم. سردرد 
ندارم. ترش و باد گلو نمى كنم. كف دستها و 
حرارت  و  يافته  بهبود  بود  داغ  اغلب  كه  زبانم 
ندارم. در اين دوره ده روزه احساس مى كنم 
حدود 2 يا 3 كيلو از وزنم كاسته شده است. 
پوست صورتم قبال چرب بود كه االن شاداب تر 
شده است. ضمنا از داروهاى شيميايى استفاده 
مى كردم و بعد از دو روز ديگر تأثيرى نداشت 

و با مصرف آن ها سردردم كم نمى شد.
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رژيم ده روزه با عسل

210210

ضمائم

نام: بى نام    جنسيت: زن    پرونده شماره 111
تصاوير در صفحه 240رده سنى: بين 30 تا 35 سال

نشانه هاى بيمارى
• اختالل در اكوسيستم بدن

• اعصاب و روان، مشكالت مغزى و ام اس
• تيروئيد و كم خونى و ديگر امراض خاص

• امراض خاص (ديگر امراض)
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
• رويال ژله
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
مى  بدن  از  را   MS عالئم  شفا  رژيم  روز  ده 
زدايد و فرد خود را مانند يك فرد سالم حس 
را  زندگى  روز  ده  تواند  مى  او  نمود.  خواهد 
بدون عالئم شديد MS و يا با شدت كمترى 

تجربه نمايد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
عدم تعادل، سرگيجه، شل شدن دست و پاى 
راه  هنگام  چپ  پاى  تاشدن  خستگى،  چپ، 

رفتن و لرز
تشخيص بيمارى توسط پزشك

تشخيص احتمالى ام اس، كم خونى، كم كارى 
تيروئيد كه سه چهارم قرص مصرف مى نمايد.

نتايج حاصل شده
اين روش پژوهش به من كمك كرد تا لرزش 
بدنم كمتر شود و اينكه دست و پايم سرد بود 
بهتر شدم و با استفاده از رويال ژله عدم تعادل 
خيلى بهتر شده بود. با بردن آزمايش تيروئيد 
از  مرا  قرص هاى  پرهام)  (دكتر  پزشك ام  نزد 
سه چهارم به يك دوم تقليل دادند و گفتند كه 
روند بهبودى شما باعث شده كه قرص ها را تا 

چند ماه اخير قطع كنيم.

نام: على اكبر.ص      جنسيت: پرونده شماره 238
مرد    وزن:75    قد: 171

تصاوير در وب سايت 
شفاسنتر

نشانه هاى بيمارى
• درد در ناحيه شكم

• خروج نامنظم
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
D حكيم •

• عسل آويشن
توضيحات مركز پژوهش

طرف نمى  مشكالت پليپ روده به سادگى بر 
شود. و احتياج به يك رژيم غذايى سالم همراه 
يك  دارد.  عسل  زنبور  هاى  فرآورده  مصرف  با 
دوره شش ماهه بايد از اين فرآورده ها مصرف 

شود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
پليپ روده، خونريزى روده

نتايج حاصل شده
عسل  از  كه  بوده ام  روده  پليپ  به  مبتال  من 
هاى كردستان و حكيم D جهت ترميم روده 
كولونوسكوپى  عمل  با  كه  مى كردم  استفاده 
پليپ  يا  ضايعه  كه  شد  گفته  آن  عكس  در 
روده مشاهده نمى شود. اما متأسفانه در حين 
آزمايش دكتر معالج، روده ام را سوراخ كرد كه 
براى ترميم دوباره روده از دو عسل مذكور در 
طى درمان استفاده كردم. و در ادامه خواستار 
استفاده از عسل هاى كردستان و آويشن براى 

درمان خود و خوراك هستم.
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رژيم ده روزه با عسل

211211

ضمائم

نام: رضا    جنسيت: مرد    پرونده شماره 129
تصاوير در صفحه 243وزن: 115

شرح عالئم و نشانه هاى بيمارى
• تنظيم اختالل در اكوسيستم بدن

• اضافه وزن
• چربى خون و ديگر مشكالت خونى

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
داروهاى تجويز شده

  عسل سه ستاره كردستان     عسل زرشك    
عسل سدر     گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
و  برخوردارند  بااليى  وزن  اضافه  از  كه  افرادى 
شغلى  وضعيت  علت  به  آنها  در  غذا  به  اشتها 
آن ها مى باشد، با رژيم ده روزه عسل هيچ گونه 
اشتهاى كاذبى در آنها ديده نمى شود. در ضمن 
بدون  وزنى  و  سايزى  طور  به  آنها  وزن  سريعاً 

عوارض جانبى كم خواهد شد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
وزن باال، چربى خون، سردردهاى چند ساعته 

يا چند روزه
تشخيص بيمارى توسط پزشك

مصرف  علت  به  خونى  هاى  رگ  گرفتگى 
گوشت قرمز فراوان و عدم تحرك

نتايج حاصل شده
به علت وزن 115 كيلويى كه داشتم، مشكالت 
چند  يا  ساعته  چند  سردردهاى  خون،  چربى 
گرفتگى  با  دكتر  تشخيص  بنابه  كه  روزه 
قرمز  گوشت  مصرف  بعلت  خونى  رگ هاى 
فراوان و عدم تحرك كه مقتضى شغلم (مدير 
مراجعه  با  هست،  سال)  سى  حدود  رستوران 
و  الغرى  رژيم  براى  حكيم  پژوهشى  مركز  به 
مشكالت ذكر شده شروع كردم. االن 10 روز 
است از رژيم درمانى با عسل مى گذرد. احساس 
سبكى خاصى دارم، از سردردها خبرى نيست، 
مراجعه  در  كرده ام.  كم  وزن  كيلو   8 حدود 
عسل  با  را  عسل  با  روزه  ده  رژيم  يك  بعدى 
زرشك براى مشكالت چربى خون و چربى دور 

كبد شروع كردم.
روز   40 طى  زرشك  عسل  مصرف  شروع  با 
مشكالت چربى دور كبد كامًال برطرف شد. و 

از عوارض كبدى خبرى نبود.
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رژيم ده روزه با عسل

212212

ضمائم

تصاوير در صفحه 262    نام: س.ن    جنسيت: مردپرونده شماره 183
نشانه هاى بيمارى
• بيمارى هاى زنان

• بيمارى هاى مردان و نابارورى
داروهاى تجويز شده

• عسل سنجد
• عسل نخل خرما

 C حكيم •
E  حكيم •

توضيحات مركز پژوهش
سلول سازى،  ژله  رويال  غلظت سازى،  عسل 
مشكالت  بره موم  و  اسپرم  تعداد  گل  گرده 

عفونى اسپرم و تخمك را برطرف مى نمايد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
كمبود اسپرم ، نابارورى

نتايج حاصل شده
براى  نخل  و   E و   C حكيم  هاى  فراورده  از 
خانمم  براى  سنجد  و   C حكيم  و  خودم 
عدم  مشكل  سال   5 از  پس  كرديم.  استفاده 
موفق  پزشكان  به  مستمر  مراجعت  و  باردارى 
مصرف  با  كه  بوديم  نشده  بچه دارشدن  به 
ازدياد  به  موفق  همسرم  و  من  باال  عسل هاى 
اسپرم و تقويت تخمدان شديم و پس از مدتى 

بچه دار شديم.

نام: بى نامپرونده شماره 104
تصاوير در صفحه 39 ملحقاتجنسيت: مرد    

نشانه هاى بيمارى
• اختالل در اكوسيستم بدن

• اثنى عشر و مشكالت روده اى
• اعصاب و روان، مشكالت مغزى و ام اس

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
• امراض خاص (ديگر امراض)

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• رويال ژله خالص
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
 MS مصرف رويال ژله خالص براى مشكالت
اين  عوارض  از  را  فرد  آسايى  معجزه  بطور 

بيمارى رهايى مى دهد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
(روده ها)،  گوارشي  مشكالت  عضالت،  اسپاسم 
سردردهاى  زودرس،  خستگى  معده،  رفالكس 

شديد، خواب سنگين، كسلى
تشخيص بيمارى توسط پزشك

ام اس
نتايج حاصل شده

بنده در اثر ابتال به ام.اس دچار مشكالت زيادى 
مشكالت  عضالت،  اسپاسم  جمله  از  ام.  شده 
زودرس،  خستگى  معده،  رفالكس  روده اى، 
سردردهاى شديد، خواب سنگين، كسلى و ... 
روده اى  مشكالت  ديگر  عسل ها  اين  مصرف  با 
صورت  به  سردردها  ندارم.  معده  رفالكس  و 
خواب  و  بود  كرده  پيدا  كاهش  توجهى  قابل 
راحتى داشتم و براى بيدار شدن از خواب كه 
هميشه دچار كسلى و بيحالى بودم ديگر چنين 

مشكلى ندارم.

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

213213

ضمائم

پرونده شماره 156
نام: محمد حسابى  جنسيت: 

مرد  رده سنى: بين 35 تا 40 
سال  وزن: 128   قد: 175

تصاوير در صفحه 251

نشانه هاى بيمارى
• اختالل در اكوسيستم بدن

در  نامناسب  سايز  يك  ايجاد  و  وزن  اضافه   •
ناحيه شكم

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• عسل سه ستاره سدر
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
با همتى كه شخص داشته است و روش جديد 
در  اينكه  بدون  مرحله  چند  در  است  توانسته 
نمايد،  ايجاد  زيادى  خلل  اش  زندگى  روش 
ميزان 27 كيلوگرم از وزن اضافيش را بكاهد. 
در اين كاهش وزن باال چون تغيير نوع غذايي 
از حالت نامطلوب به حالت مطلوب است و بدن 
كمبودي راحس نخواهد نمود، هيچ گونه تغيير 
اتفاق  ها  اندام  و  صورت  در  نامناسبى  چهره 
نخواهد افتاد. بلكه قيافه شخص را بهتر و سايز 

او مناسب تر خواهد گرديد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اضافه وزن زياد

نتايج حاصل شده
 7 جمعاً  پژوهشى،  مركز  روزه  ده  رژيم  در 
احساس  اينكه  بدون  را  خود  وزن  از  كيلوگرم 
مشكالت  كردم.  كم  كنم  گرسنگى  و  ضعف 
ضعف  نفس،  تنگى  مو،  ريزش  از  اعم  ظاهرى 
مفرط و غيره را نداشتم. با فرارسيدن 15 روز 
متوسط  رژيمى  با  را  روزها  اين  نوروز،  اعياد 
گذرانده و توانستم مجدد 5 كيلو از وزن خود 

را كاهش دهم.
الزم به ذكر است با مصرف گرده گل هيچ گونه 
مشكل ضعف را نداشتم و با كم كردن مصرف 
گرده گل به علت تحركات ورزشى بيش از حد 
باعث  شير  مصرف  مى نمودم.  ضعف  احساس 
عدم يبوست مى شد. خوشبختانه و به اميد خدا 
فرآوده هاى  با  توانستم  داشتم،  كه  همتى  با  و 
مركز پژوهشى طى سه دوره رژيم كامل و نيمه 
كامل، مقدار 27 كيلوگرم از وزن خود را بكاهم. 
و االن از نتيجه كار بسيار راضى هستم و بدنم 
چهره اى  است.  بازگشته  مناسب  سايز  يك  به 
شاداب و اعصابى آرام و با اميدى بيشتر مشغول 

زندگى هستم.
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رژيم ده روزه با عسل

214214

ضمائم

تصاوير در وبسايت شفاسنتر    نام: فاطمه    جنسيت: زنپرونده شماره 134
نشانه هاى بيمارى

• آرتروز مفصلى و درد پا
• حساسيت هاى پوستى

• روماتيسم مفصلى و غيره
• زخم و سوختگى

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان
توضيحات مركز پژوهش

بدليل مصرف زنبور عسل از گرده گل شقايق 
و  كردستان،  منطقه  در  روز   45 الى   30 طى 
مخلوط شدن آنزيم ساخته شده از اين تركيب 
كردستان  عسل  منطقه،  هاى  گل  شهد  با 
توانسته با شش ماه مصرف مداوم بيمار، بجاى 
كورتيزون عمل نمايد. البته با اين تفاوت كه از 
عوارض جانبى و آلودگى به دارو خبرى نيست 
مصرف  مي تواند  ماه  شش  از  پس  شخص  و 

عسل ها را كنار بگذارد.
كل  از  مخلوطي   C حكيم  كردن  اضافه  البته 
مورد  اين  در  شقايق  عسل  يا  و  فرآورده ها 

مؤثرتر است.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
پوستى  بيمارى  عضالنى،  و  مفصلى  روماتيسم 
پيدا  مانند  زخم  دانه هايى  دست-ها  (روى 
قرمز  كامًال  صورت  و  دست  پوست  مى شد)، 

شده بود. ورم دست و پا داشتم
تشخيص بيمارى توسط پزشك

روماتيسم مفصلى و عضالنى، بيمارى پوستى
نتايج حاصل شده

روماتيسم  بيمارى  به  قبل  سال   10 حدود 
مرور  به  و  شدم  مبتال  عضالنى  و  مفصلى 
روى  و  كرد  مبتال  نيز  را  پوست  بيمارى  اين 
پس  شد.  پيدا  مانند  زخم  دانه هايى  دستهايم 
ژيال  دكتر  نزد  پى  در  پى  درمان  سال  دو  از 
دارو  با  نه  يعنى  شد  كنترل  من  بيمارى  بهنيا 
آزمايش تغييرى در روند بيمارى ايجاد مى شد 
و نه كاهش مى يافت نه افزايش. با نيش درمانى 
باردار  سپس  شد.  كمتر  خيلى  مفاصلم  درد 
شدم و ادامه درمان مى بايست بعد از شيردهى 
بيمارى ام  دكتر  به  نرفتن  با  اما  مى شد.  شروع 
از  خواهرم  توسط  اينكه  تا  برگشت.  دوباره 
شركت  و  شدم  مطلع  عسل درمانى  كالس هاى 
كردم. با مصرف اين عسل ها بيمارى ام برطرف 
مانندى  زحم  دانه هاى  و  پوستم  قرمزى  شد. 
كه روى انگشتان دستم بود همه برطرف شده 
است. نقاط درد دست و پايم خيلى بهتر شده 

بود ولى هنوز پاى چپم كمى ورم دارد.
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رژيم ده روزه با عسل

215215

ضمائم

    نام: بى نام    جنسيت: زن   پرونده شماره 171
تصاوير در صفحه 258رده سنى: بين 30 تا 35 سال    

نشانه هاى بيمارى
• بيمارى هاى زنان

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
• عسل سنجد

توضيحات مركز پژوهش
به  سنجد  عسل  و  كردستان  عسل  مصرف  با 
و  شده  داده  سوق  بهبودى  فرآيند  يك  سمت 
ادامه مصرف بهبودى كامل را ايجاد مى نمايد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
سردردهاى شديد، مشكل در قاعدگى

نتايج حاصل شده
سردردهايم،  براى  سنجد  عسل  مصرف  با 
50درصد  حدود  ماه  سه  دو  از  بعد  سردردم 
بهبود يافته است. عالوه بر اين عادت ماهيانه ام 
جلو  و  روزه  هفت  هاى  بينى  شد(لكه  تنظيم 
انداختن هاى يك هفته اى تبديل شد به يكى 
جلو  روز   5 تا   2 حدود  و  بينى  لكه  روز  دو 

انداختن)

پرونده شماره 241
نام: خانم پ.ق    جنسيت: زن  
رده سنى: بين 50 تا 55 سال   

وزن:56    قد: 155
تصاوير در صفحه 277

نشانه هاى بيمارى
• آرتروز و درد مفاصل

• مشكالت گوارشى
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
• عسل سنجد

توضيحات مركز پژوهش
بر  عالوه  زنان  براى  سنجد  عسل  مصرف 
عسل  با  همراه  زنانگى  هورمون  تنظيم 
و  مفصلى  دردهاى  از  مي تواند  كردستان 
مشكالت گوارشي فرد كاسته و او را به سمت 

بهبودي كامل سوق دهد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
دست،  مفاصل  درد  مفاصل،  درد  و  آرتروز 
مشكالت گوارشى، يبوست، درد عضالت گردن 

نتايج حاصل شده
كه  به طورى  داشتم.  آرتروز  و  استخوان  پوكى 
كنم.  بلند  را  چينى  بشقاب  يك  نمى توانستم 
داغ  و  ميگرفت  درد  انگشتانم  مفاصل  تمامى 
كردستان  هاى  عسل  از  ماه   2 حدود  مى شد. 
برطرف  مشكالتم  االن  كردم.  استفاده  سنجد  و 
شده و خيلى بهتر شدم. نزديك به 4 ماه است 
كه ديگر از قرص هاى كلسيم استفاده نمى كنم. 
درد دستهايم به حدى خوب شده كه مى توانم 
فعاليت هاى خودم را خودم انجام بدهم. يبوستم 
برطرف شد. همچنين درد گردنم نيز بهتر شده 

است.
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رژيم ده روزه با عسل

216216

ضمائم

    نام: سهيل     جنسيت: پرونده شماره 133
تصاوير در صفحه 245مرد    

نشانه هاى بيمارى
• گوش، حلق، بينى و چشم

داروهاى تجويز شده
• قطره عسل

توضيحات مركز پژوهش
عسل  قطره  با  گوش  شستشوى  راه  بهترين 
است. مى توان با قرار دادن قطره عسل طى 3 
الى 5 روز عفونت هاى گوش را نرم و شستشو 
داد. و پس از آن با محلول 50 درصدى عسل 
و آب مقطر بگونه ى ساكشن با سرنگ 5 سى 

سى به آرامي شستشوى كامل داد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
عفونت گوش، تب شديد

نتايج حاصل شده
هنگام خوابيدن بيمار داخل يكى از گوش ها 
قطره عسل ريخته شد و بعد از يك ربع گوش 
گوش  از  عفونت  و  عسل  مدتى  از  بعد  بعدى. 
خارج شد. اين كار را 3 بار تا صبح انجام دادم 
و ديگر از گوش درد و تب خبرى نبود. قبال كه 
مراجعه  پزشك  به  مى شدم  بيمارى  اين  دچار 
مى-كردم و بعد از مصرف كردن مقدار زيادى 
آنتى بيوتيك و تزريق آمپول و ...  بعد از يك 
عسل  با  ولى  شد  مى  حاصل  بهبودى  هفته 

همان موقع.

تصاوير در صفحه 48 ملحقاتنام: رحيمى    جنسيت: زنپرونده شماره 113
نشانه هاى بيمارى
• زخم و سوختگى

• معده، مرى و مشكالت گوارشى
• امراض خاص (ديگر امراض)

داروهاى تجويز شده
• پماد تطهير 3-2-1 (پماد التيام)

• عسل سه ستاره كردستان
• عسل سدر

توضيحات مركز پژوهش
رفع  در  عسل  زنبور  هاى  فرآورده  و  عسل 
مى  عمل  طورى  سوختگى  و  زخم  مشكالت 
در  عسل  رطوبت  اندكى  وجود  با  كه  نمايند 
محل، فرد را از خشكى و مشكالت و عوارض 
مى  نجات  عارضه  محل  در  پانسمان  تعويض 

دهد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
رفالكس  رودهاى،  مشكالت  عضالت،  اسپاسم 
شديد،  سردردهاى  زودرس،  خستگى  معده، 

خواب سنگين، كسلى
نتايج حاصل شده

از روز چهارم بعد از عمل زايمان، پانسمان عسل 
جاى عمل را شروع كردم. در روز پنجم عسل 
اندود كردن ادامه داشت و درد در ناحيه عمل 
كاهش يافت. روند پانسمان به طور روزانه ادامه 
داشت و تا موقع كشيدن بخيه كه فقط درد در 
هنگام حركات كششى بود و از روز پانزدهم به 
بعد درد ناحيه عمل محدود به حركات سخت 
بود. همچنين مصرف عسل ارگانيك كردستان 

باعث افزايش ناگهانى شير مادر شد.
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رژيم ده روزه با عسل

217217

ضمائم

نام: محبوبه     جنسيت: زن       پرونده شماره 123
رده سنى: بين 30 تا 35 سال

تصاوير در وب سايت 
شفاسنتر

نشانه هاى بيمارى
• حساسيت هاى پوستى
• حساسيت هاى فصلى

• روماتيسم مفصلى و غيره
• زخم و سوختگى

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
• معده، مرى و مشكالت گوارشى

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• عسل زرشك
• عسل سنجد
• كرم آلوورا

• كرم جوانه گندم
توضيحات مركز پژوهش

انتخاب عسل درمانى براى رفع مشكالت گفته 
شده بهترين انتخاب است كه فرد براى رهايى 
از مشكالت خود به اينگونه درمان پناه آورده 

است.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
ناراحتى معده، درد مفاصل، حساسيت پاييزه، 
كناره  خوردن  جوش  پا،  ترك  مشكل  سردرد، 

پا با كرمها
نتايج حاصل شده

من مدت 12 سال از ناراحتى معده و 6 سال 
مراجعه  متعددى  دكترهاى  به  مفاصل  درد  از 
مشخص  واضح  طور  به  وقت  هيچ  ولى  كردم 
چيست؟!  درمانش  و  چيست  دردم  كه  نشد 
كردم.  مصرف  بسيارى  داروهاى  همچنين 
خودم  شخصى  كارهاى  انجام  به  قادر  حتى 
شده  من  افسردگى  باعث  اين  كه  نبودم.  هم 
بود. تا اينكه به خواست خدا با مركز شما آشنا 
شدم و در اين چند ماهى كه تحت درمان با 
اين  مصرف  با  هستم،  شما  نظر  زير  و  عسل 
و  كردم  پيدا  درصد   70 بهبودى  ها  فرآورده 
همين بهبودى انرژى رفته مرا بازگرداند و االن 
با روحيه بهترى به درمان و زندگى ادامه مى 
دهم. با مصرف عسل زرشك حساسيت پاييزه 
من كمتر شد، خارش چشم و بينى ام كم شده 
شده  كم تر  سردردهايم  سنجد  عسل  با  است. 
است. انگشت شصت پاى من مدت 4 سال بود 
كه تكه اى از پوست آن كنده شده بود و به هيچ 
بى  و  گاه  و  نمى خورد  جوش  پوست  اين  وجه 
گاه خونريزى مى كرد. اين مشكل با كرم جوانه 

گندم و آلوورا حل شد.
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رژيم ده روزه با عسل

218218

ضمائم

نام: خانم ك.خ  جنسيت: زن       پرونده شماره 192
تصاوير در صفحه 266رده سنى: بين 65 تا 70 سال

نشانه هاى بيمارى
• قلب و عروق و فشار خون

• معده، مرى و مشكالت گوارشى
داروهاى تجويز شده

D حكيم •
توضيحات مركز پژوهش

براى  موم  بره  5درصد  با  عسل  از  مخلوطى 
فشار  و  است  مؤثر  بسيار  گوارشى  مشكالت 
تنظيم  را  گوارشى  مشكالت  از  ناشى  خون 
مى نمايد. در ضمن با تحقيقات روى مصرف 
كه  است  شده  معلوم   D حكيم  كنندگان 
خونى  هاى  رگ  شدن  باز  باعث  آن  مصرف 

خصوصاً رگ هاى قلبى مى شود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
مشكالت قلبى و عروقى، معده درد، فشار خون 

باال
نتايج حاصل شده

من به علت مشكالت قلبى و عروقى به اين مركز 
را  دارو  اين  وقتى  از  كردم.  مراجعه  پژوهشى 
مصرف كردم عارضه اى در قلبم مشاهده نكردم. 
شده  بهتر  دردم  معده  فرآورده ها  اين  مصرف  با 
با  خونم   فشار  فشار،  قرص  مصرف  با  همچنين 

مصرف حكيم D تنظيم شده است.

تصاوير در صفحه 269نام: خانم ل.خ    جنسيت: زنپرونده شماره 196
نشانه هاى بيمارى
• زخم و سوختگى

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• پماد تطهير 3-2-1 (پماد التيام)
توضيحات مركز پژوهش

تواند  مى  عسل  زنبور  هاى  فرآورده  و  عسل 
ميكروب  ورود  مقابل  در  محافظتى  ماده  يك 
فرآورده ها  اين  ضمن  در  باشد.  بدن  داخل  به 
مكان  يك  آماده سازى  و  سلول سازى  و  تغذيه 
امن و عارى از ميكروب را براى بهبودى سريع 

زخم و سوختگى فراهم خواهد نمود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
جاى زخم و سوختگى قديمى

نتايج حاصل شده
ران پاى برادرم با اتو سوخته بود. به قدرى كه 
به اندازى يك كف دست سياه شده بود و زخم 
اضافه آورده بود. او براى خوب شدن سوختگى 
چند پماد كه گران هم تهيه كرده بود مصرف 
گذشته  كه  روزى   10 مدت  در  ولى  كرد  مى 
اجازه  كه  خواستم  او  از  بود.  نشده  خوب  بود، 
را  زخمش  پژوهشى  مركز  التيام  پماد  با  دهد 
پانسمان كند. اين كار را روز بعد تكرار كردم به 
طوريكه بافت هاى تيره و مرده پوست شروع به 
ريختن كرد و زخم تازه شد. بعد از آن روزى 3 
بار پانسمان گذاشتم و چند مرتبه ديگر اين كار 
را كردم و دو روز بعد جاى زخم و سوختگى 

اصًال پيدا نبود.
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رژيم ده روزه با عسل

219219

ضمائم

نام: خانم ف.ز      جنسيت: زن       پرونده شماره 201
تصاوير در صفحه 273وزن: 100

نشانه هاى بيمارى
• اضافه وزن

• ديسك گردن و كمر
• فشار خون

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• گرده گل
توضيحات مركز پژوهش

رژيم ده روزه عسل مى تواند مشكالت زنان 
را نيز به طرف بهبودى سوق دهد. مشكالت 
به  رو  روز  ده  اين  در  گوارشى  و  مفصلى 
رژيم  اين  طى  خون  فشار  و  رفته  بهبودى 

تنظيم خواهد شد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اضافه وزن، فشار خون باال، كمردرد

نتايج حاصل شده
با  كه  داشتم  شديدى  كمردرد  خوشبختانه 
مصرف عسل ها برطرف شد. يكى از بيمارى هاى 
خود  به  خود  خوشبختانه  كه  داشتم  زنان  شايع 
خوب شدو بسيار خوشحالم. وزن من 100 كيلو 
بود كه با اين رژيم به 92 كيلو رسيد. االن نصف 
ديگر  قرص هاى  واز  مى خورم  خون  فشار  قرص 
خالصى يافتم. كمردرد شديدى داشتم مخصوصاً 
مى  اذيت  بسيار  شدن  بلند  و  خوابيدن  موقع 

شدم. خوشبختانه تا به حال بسيار بهتر شدم.

تصاوير در صفحه 267نام: آقاى م.ح      جنسيت: مرد      پرونده شماره 193
نشانه هاى بيمارى

• فشار خون
داروهاى تجويز شده

• عسل زرشك
توضيحات مركز پژوهش

عسل  را  كبدى  مشكالت  از  ناشى  خون  فشار 
زرشك تنظيم مى نمايد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
فشار خون و درد بدن
نتايج حاصل شده

پدر من حدود 8 سال است كه با مشكل فشار 
تا  گاهى  پدرم  خون  فشار  است.  روبرو  خون 
نمى  هم  بيمارستان  در  حتى  كه  مى رفت   22
توانستند فشارش را پايين بياورند. اما با مصرف 
آمد.   15 روى   22 از  فشارش  زرشك  عسل 
عسل  مصرف  با  كه  داشتند  درد  بدن  ايشان 
بهبود  باعث  و  است  شده  خوب  دردشان  بدن 

حال ايشان شده است.
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رژيم ده روزه با عسل

220220

ضمائم

تصاوير در صفحه 271نام: خانم ن.خ      جنسيت: زن       پرونده شماره 197
نشانه هاى بيمارى

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
• گوش، حلق، بينى و چشم

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان
توضيحات مركز پژوهش

گل  گرده  آثار  بودن  دارا  با  كردستان  عسل 
شقايق در آنزيم معده زنبور عسل و تركيبات 
كردستان  منطقه  از  عسل  زنبور  كه  مختلفى 
تهيه مى نمايد، براى مشكالت عفونى، سردرد 

و سرماخوردگى بسيار مفيد است.
نوع  اين  است  شده  ثابت  تجربه  به  به طوركلي 
عسل با دارا بودن شهد گياهان دارويي منطقه 
و  مؤثر  بسيار  بيماري ها  كليه  بهبودي  براي 

شفادهنده است.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
سردردهاى نبضى و فشار داخل چشم
تشخيص بيمارى توسط پزشك

سينوزيت حاد
نتايج حاصل شده

از ماه بهمن دچار حمله هاى سردرد وحشتناك 
مى شدم. به صورتى كه فشار داخل چشمم باال 
مى رفت. و يك روز كامل از كار و زندگى فلج 
مى شدم. ابتدا از قرص هاى مسكن قوى استفاده 
پزشك  پيش  نمى داد.  نتيجه  ولى  مى كردم 
رفتم گفتند دچار سينوزيت حاد شده ايد. چند 
دوره آنتى بيوتيك هاى قوى استفاده كردم ولى 
آموزشى  دوره  آموزش هاى  ياد  نداشت.  فايده 
كارگاه عسل درمانى افتادم. نصف قاشق عسل 
را با چند قطره عرق نعناء داخل قطره چكان 
مى ريختم و روزى 3 بار هربار يك قطره داخل 
بينى (قسمتى كه درد داشتم) مى ريختم. اين 
كار باعث سوزش شديد در ناحيه باالى چشم 
و حتى پيشانى مى شد كه چند ثانيه اول قابل 
تحمل نبود ولى با اين وجود اين كار را سه روز 
تكرار كردم و بعد از اين 3 روز االن حدود 4 ماه 
است كه كوچكترين سردردى ندارم و احساس 

سبكى داخل پيشانى و سر خود دارم.
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رژيم ده روزه با عسل

221221

ضمائم

نام: خانم م.ج      جنسيت: زن       پرونده شماره 146
تصاوير در صفحه 249رده سنى: بين 20 تا 25 سال

نشانه هاى بيمارى
• اعصاب و روان، مشكالت مغزى و ام اس

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
• امراض خاص (ديگر امراض)

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان و عسل سدر

توضيحات مركز پژوهش
و  مغزى  مشكالت  از  ناشى  سردردهاى  رفع 
مى  كردستان  عسل  مصرف  دليل  به   MS
از  حساسيت  رفع  در  سدر  عسل  و  باشد. 
بدن به فرد كمك شايانى مى كند. البته بايد 
فرد  واالى  همت  مورد  اين  در  داشت  توجه 
كردستان  ارگانيك  عسل هاى  كه  شد  باعث 
و سدر بتواند به او در رفع اعتياد به سيگار و 
مواد مخدر نمايد. در ضمن توانسته آلودگى 
استامينوفن  حتى  شيميايى  داروهاى  به 

كدئين را از بين ببرد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اعتياد به سيگار و غيره
نتايج حاصل شده

بدى  سردردهاى  هست  يادم  وقتى  از  تقريباً 
جايى  ميتونستم  نه  مى شد  شروع  وقتى  داشتم. 
حركت  رو  سرم  ميتونستم  حتى  نه  ببينم،  رو 
كدئين  استامينوفن  عمومى  پزشك  توصية  بدم. 
مواد  از  فقط  گاهى  مى كردم.  استفاده  كه  بود 
غليظ  چاى  و  قهوه  شكالت،  مثل  كافئين دار 
حدود  گياهى.  دمنوش هاى  و  مى كردم  استفاده 
6 سال پيش در سفر بودم. درد بسيار شديدى 
من  براى  همسفرانم  از  يكى  كرد.  احاطه  من  بر 
رو  من  اسمش  حتى  كه  كرد  تجويز  چيزى 
مى ترسوند: ترياك! با آن كمتر از دو ساعت دردم 
شد.  تكرار  ديگه  بار  چند  اتفاق  اين  شد.  خوب 
هم  سيگار  استعمال  بعداً  هم.  دندان  درد  براى 
به تجويز بعضى آشنايان امتحان كردم. كم كم 
اين روش ها براى من عادت شد ولى همچنان 
دوست  يك  طريق  از  پيش  سال  داشتم. 2  درد 
با مركز پژوهشي و درمان با عسل و فرآورده هاي 
زنبور عسل حكيم آشنا شدم. اول باور نميكردم 
كه هيچ چيز ديگه اى وجود داشته باشه كه بتونه 
اعتقادم  عدم  وجود  با  ببره.  بين  از  هامو  سردرد 
شروع به خوردن عسل كردم. االن نزديك به يك 
ترياك  يا  سيگار  مسكنى،  داروى  هيچ  كه  ساله 
مصرف نمى كنم. هر چند ماه يكبار سردردهاى 
رفع  استراحت  با  و  زود  خيلى  كه  دارم  معمولى 

ميشه.
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رژيم ده روزه با عسل

222222

ضمائم

تصاوير در صفحه 263نام: آقاى م.ع      جنسيت: مردپرونده شماره 184
نشانه هاى بيمارى

• بيمارى هاى مردان و نابارورى
داروهاى تجويز شده

• عسل نخل خرما
E و حكيم C حكيم •

توضيحات مركز پژوهش
كليه  تواند  مى  فرآورده  سه  اين  مصرف 
مشكالت اسپرم را حل نمايد. ليكن در ضعف 
نيز  خالص  ژله  رويال  از  بايد  اسپرم  حركتى 

استفاده نمود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
كمبود اسپرم

نتايج حاصل شده
هستم.  عراق  اقضاء الحى  واسط  استان  از  من 
پس از اينكه در آزمايش كمبود اسپرم مشاهده 
به  نمى شدم  دار  بچه  سالى  چند  و  بود  شده 
مصرف  با  و  كردم  مراجعه  پژوهشى  مركز 
در  و  شدم  بچه دار  روز   40 مدت  به  عسل ها 
آزمايش بعدى عدد اسپرم به صورت شگرف و 

بسيار زياد باال رفته بود.

پرونده شماره 157
نام: بى نام      جنسيت: زن       
رده سنى: بين 70 تا 75 سال   

وزن:74
تصاوير در صفحه 252

نشانه هاى بيمارى
• اعصاب و روان، مشكالت مغزى و ام اس

• حساسيت هاى پوستى
• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى

• كم خونى
• واريس، مشكالت و دردهاى عضالنى

• امراض خاص (ديگر امراض)
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
 C حكيم •
D حكيم •

• بره موم و رويال ژله و گرده گل خالص
توضيحات مركز پژوهش

را  خود  كار  عسل  زنبور  هاى  فرآورده  تمامى 
مغز،  معيوب  هاى  سلول  بازسازى  و  ترميم  در 
انجام  آنرا  تقويت  و  مجدد  سازى  سلول  نيز  و 
سوق  بهبودى  طرف  به  فرد  لذا  داد.  خواهند 

داده خواهد شد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
لكه  بدن،  عمومى  ضعف  عصبى،  تيك  و  لقوه 
بدن،  روى  بر  پررنگ  اى  قهوه  رنگ  با  هايى 

خون مردگى در زير عروق،
نتايج حاصل شده

تا  عصبى  تيك  شده  باعث  ژله  رويال  مصرف 
بيشتر  اشتها  يابد،  بهبود  40درصد  حدود 
بدن  يافته،  كاهش  بدن  عمومى  ضعف  شود، 
حدود  عروق  زير  در  خون مردگى  شود.  گرم تر 
50درصد كاهش يافته و لكه هاى قهوه اى رنگ 
ناحيه  در  و  رفته  روشنايى  سمت  به  پررنگ 
خواب   . است  يافته  بهبود  تا 90درصد  صورت 
ايشان بهتر شده است همچنين يبوست ايشان 
كاهش يافته. تعادل در راه رفتن با مصرف اين 

فراورده ها تا حدودى مؤثر واقع شده است.

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

223223

ضمائم

نام: محبوبه      جنسيت: زن       پرونده شماره 163
تصاوير در صفحه 254رده سنى: بين 30 تا 35 سال

نشانه هاى بيمارى
• اختالل در اكوسيستم بدن

• چربى خون و ديگر مشكالت خونى
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
• عسل سدر
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
شايد در ده روز رژيم اول بعلت وخيم بودن 
خونى  آزمايشهاى  در  نتواند  رژيم  بيمارى، 
در  ليكن  باشد  كرده  شايانى  و  واقع  تأثير 
اينجا با ادامه رژيم در ده روز بعدى مريض 
طرف  به  را  خود  خونى  مشكالت  توانسته 

بهبودى سوق دهد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اضافه  و  گليسيريد  ترى  و  كلسترول  بودن  باال 

وزن
تشخيص بيمارى توسط پزشك

باال بودن كلسترول و ترى گليسيريد
نتايج حاصل شده

من با رژيم قبلى توانستم در مدت 15 روز 4 كيلو 
گليسيريد  ترى  و  كلسترول  مشكل  اما  كنم  كم 
فراورده  اين  مصرف  با  حاال  نكرد.  تغييرى  من 
ادامه  از  پس  و  كردم  كم  كيلو   5/4 جمعا  ها 
كردم  كم  كيلو  رژيم 5/0  بدون  عسل ها  مصرف 
و با كم كردن داروهاى پزشك به نصف توانستم 
كلسترول و ترى گلسيريد را كنترل كنم. با توجه 
به بيمارى، دكترم داروهاى الزمه را تجويز كرد 
از  استفاده  دليل  به   مصرف  از  پس  دوم  هفته  و 
عسل ها داروها را نصف كردم و نتيجه ى آزمايش 

سوم بيانگر تأثيرات مثبت عسل بود.

تصاوير در صفحه 271نام: خانم ن.خ      جنسيت: زن       پرونده شماره 198
نشانه هاى بيمارى

• اضافه وزن
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
به  كاذب  اشتهاى  عسل  با  غذايي  رژيم  در 
نوع  از  چه  و  عصبى  نوع  از  چه  قندى  مواد 
خوردن  با  شد.  خواهد  حل  ويتامين  كمبود 
عسل ها بدون آب و مصرف گرده گل تمامى 
آن  به  ساعت   24 طى  انسان  كه  عناصرى 
احتياج دارد، به بدن او داده مى شود. و بدن 

اشتهاى كاذب خود را از دست خواهد داد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اضافه وزن و اشتهاى زياد به مواد قندى

نتايج حاصل شده
من سال هاست كه دچار اضافه وزن هستم. بارها 
توصيه  پزشكان  و  ديگران  كه  هايى  روش  از 
مى كنند استفاده كردم. حتى رژيم هاى سخت 
هم كارساز نبود. هر كار مى كردم حتى نيم كيلو 
هم كم نميكردم. تا اينكه تصميم گرفتم در ماه 
با  كنم.  استفاده  عسل  رژيم  از  رمضان  مبارك 
استفاده از اين عسل ها در طى 4 روز، 4 كيلو از 
وزنم كاسته شد. جالب اينكه حتى از مواد قندى 
و شيرينى جات متنفر شدم در ضمن هيچ گونه 

ضعفى ندارم.
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پرونده شماره 239
نام: خانم م.غ      جنسيت: زن       
رده سنى: بين 25 تا 30 سال   

وزن:63    قد: 170
تصاوير در صفحه 275

نشانه هاى بيمارى
• اعصاب و روان، مشكالت مغزى و ام اس

• مشكالت مفاصل و كم خوابى
داروهاى تجويز شده

C حكيم •
توضيحات مركز پژوهش

حكيم C شامل كل فرآورده هاى زنبور عسل 
است كه مى تواند تأثيرات معجزه آسايى در 

درد هاى مفاصل بگذارد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
درد زانو، شلى دست و پا، خستگى بدن، يبوست، 

كم خوابى تا 1,5 نيمه شب، ام اس
نتايج حاصل شده

با استفاده از حكيم C هم اكنون درد زانوى من 
از بين رفته. خستگى بدنم تا 80درصد رفع شده. 
يبوستم از بين رفته. خوابم از ساعت 1,5 نيمه 
خيلى  الحمدهللا  است.  رسيده  شب   11 به  شب 
آمپول  مصرف  عوارض  چنين  هم  و  هستم  بهتر 

ها بسيار كم شده است.

پرونده شماره 172
نام: بى نام    جنسيت: زن    

رده سنى: بين 60 تا 65 سال    
وزن: 92     قد: 170

تصاوير در صفحه 259

نشانه هاى بيمارى
• اختالل در اكوسيستم بدن

• آرتروز مفصلى و درد پا
• اضافه وزن

• چربى خون و ديگر مشكالت خونى
• روماتيسم مفصلى و فشار خون

• فشار خون
• امراض خاص (ديگر امراض)

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• عسل سدر
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
با ده روز رژيم شفا، پروالكتين خون به گونه 

شگفت انگيزى پايين آمده است.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
درد پا، اضافه وزن، چربى خون، فشار خون

نتايج حاصل شده
پس از سال ها ابتال به عارضه باال بودن هورمون 
كم  و  بى خوابى ها  همچنين    و  پروالكتين 
من  سراغ  بى گاه  و  گاه  كه  شبانه  خوابى هاى 
به  تصميم  اقوام  از  يكى  راهنمايى  با  مى آمد، 
عسل درمانى گرفتم. هم اكنون پس از ده روز 
رژيم عسل درمانى 7 كيلو از وزنم كاسته شده 
است و آرام آرام با كم كردن قرص هاى مصرفى 
مسكن هاى  و  (آسپرين  را  قرص ها  تمامى 
گوناگون)كنار گذاشتم و الحمداهللا فشار خونم 
و مشكالت درد پايم و غيره تماماً عادى و نرمال 
عسل درمانى  آغاز  از  پس  روز  شانزده  است. 
 600 حدود  كه  گرفتم  پروالكتين  آزمايش 
واحد نسبت به آزمايش قبلى كاهش يافته بود.
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پرونده شماره 242
نام: خانم ص.الف   جنسيت: زن   

رده سنى: بين 45 تا 50 سال  
وزن:70   قد: 165

تصاوير در صفحه 278

نشانه هاى بيمارى
• مشكالت و بيمارى هاى زنان

داروهاى تجويز شده
• پماد تطهير 1-2-3

• پماد شستشو (پماد تطهير 1)
توضيحات مركز پژوهش

با مصرف پماد تطهير 3-2-1 بصورت واژينال 
از  اعم  زنان  مشكالت  كليه  رحم  داخل  در 
فيبرم ها، سرطان ها، كيست ها، ترشحات عفونى 
يا هورمونى بيش از حد و يا كمبود ترشحات به 

طرف يك حالت نرمال كشيده مى شود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
عادت  در  مدت  طوالنى  و  شديد  خونريزى 

ماهانه 
نتايج حاصل شده

حدود 20 سال خونريزى عادت ماهيانه ام زياد 
بود. هم درد زيادى داشتم و هم اكثراً استحاضه 
بودم. هرچه به دكترهاى امروز مراجعه كرده ام 
گياهى  داروهاى  از  حتى  نشده.  حاصل  نتيجه 
تا  بوده.  بى نتيجه  ولى  كرده ام  استفاده  نيز 
اينكه از داروهاى مخصوص زنان عسل حكيم 
بمدت تقريباً دو هفته استفاده كردم. الحمدهللا 
 6 پريودم  هم  شد،  روز   2 فقط  خونريزيم  هم 
روز، هم دردهايم تقريباً 80درصد بهبود يافت 
و هم از لكه بينى خبرى نيست. لذا از عوارض 
راحت  نيز  خونريزى  دوران  ضعف  و  خستگى 
هستم. اميدوارم با مصرف يك دوره ديگر پماد 

تطهير مشكلم كامًال برطرف بشود.
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پرونده شماره 243
نام: محمدى      جنسيت: زن       
رده سنى: بين 30 تا 35 سال   

وزن:66    
تصاوير در صفحه 279

نشانه هاى بيمارى
• اضافه وزن

• مشكالت مفصلى
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
از  مفصلى  مشكالت  براى  كه  كسانى  تمام 
عسل و گرده گل استفاده مى نمايند، از تأثير 
آن بر مشكالت مفصلى از 30 تا 100 درصد 
خبر مى دهند. چه رسد اينكه به صورت يك 
مى  نتيجه  در  و  بگيرد.  قرار  روزه  ده  رژيم 
تواند اضافه وزن و مشكالت خونى را نيز بر 

طرف نمايد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اضافه وزن، غلظت خون باال، مشكل دفع ادرار، 
درد  و  درد  زانو  بى حالى،  و  كسلى  شديد،  تعرق 

مفاصل
تشخيص بيمارى توسط پزشك

آرتروز گردن، اضافه وزن، حالت هاى عصبى كه 
باعث تعرق مى شود، استرس و اضطراب

نتايج حاصل شده
اول  روز   2 كردم،  شروع  را  عسل  با  رژيم  وقتى 
 3 گذشت  از  بعد  اما  داشتم  بدنى  ضعف  كمى 
روز بدنم عادت كرده و احساس چابكى خاصى 
داشتم. در انجام كارهايم چابك تر شده ام. بعد 
از گذشت 10 روز 4 كيلو از وزنم كم شد. از نظر 
سايزى، حدود 3 شماره سايز كم كرده ام و لباس 
هاى گذشته ام را پوشيده ام. الزم به تذكر است 
كه در اين مدت 10 روز به شدت عفونت از اندام 
آن  از  اطالعى  حتى  من  كه  شد  دفع  تناسلى ام 
نداشتم. فكر مى كنم كه اين رژيم باعث شد كه 

عفونت ها از بدنم خارج شود.
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تصاوير در وب سايت نام: ميرقيصرى      جنسيت: مرد       پرونده شماره 244
شفاسنتر

نشانه هاى بيمارى
• حساسيت هاى پوستى
داروهاى تجويز شده

• عسل زرشك
توضيحات مركز پژوهش

در تمامي انواع مشكالت پوستي ناشي از مواد 
شوينده و يا عصبي و يا هورموني زنان در موقع 
حاملگي و يا كبدي، مصرف عسل زرشك بسيار 

مؤثر و معجزه گر است.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
جوش هاى شديد در ناحيه صورت 

نتايج حاصل شده
با مصرف اين عسل و با گذشت زمان، جوش هاى 
صورتم كاهش يافته و اكنون هيچ گونه جوش 
در صورتم ندارم. من در روزهاى اول اين عسل 
را بهمراه آب جوش ميل مى-كردم ولى بعد از 
كه  شدم  خبر  با  موضوع  اين  از  تلفنى  تماس 
يكديگر  كنار  در  نبايد  را  جوش  آب  و  عسل 
مصرف كرد و نتيجه منفى دارد. از آن زمان به 
بعد عسل زرشك را خالى ميل كردم و متوجه 

تأثيراتش شدم.

پرونده شماره 240
نام: خانم الف.م   جنسيت: زن  
رده سنى: بين 40 تا 45 سال   

وزن:63    قد: 160
تصاوير در صفحه 276

نشانه هاى بيمارى
• مشكالت گوارشى
• مشكالت كبدى

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• عسل زرشك
• عسل سدر
• عسل مومى

توضيحات مركز پژوهش
بيماران  در  زرشك  عسل  مصرف  روز  طى 40 
از  كبدى  مشكالت  كه  مى-دهد  نشان  كبدى 
50 تا 100 درصد بر طرف مى شود. و مصرف 
مشكالت  براى  آن  با  همراه  كردستان  عسل 

گوارشى شفابخش است.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
دور  چربى  گرفتگى،  گر  معده،  ناحيه  در  درد 

كبد، كم خونى،تعريق زياد،
تشخيص بيمارى توسط پزشك
كبد چرب(كم)، مشكالت گوارشى

نتايج حاصل شده
عسل  و  زرشك  عسل  مصرف  هفته  دو  از  بعد 
صورتى  به  يافت.  تسكين  ام  معده  درد  مومى، 
كه در اين ناحيه دردى را احساس نمى كردم. 
ولى  يافت  كاهش  عرق ريزى  هفته  دو  اين  در 
كامًال برطرف نشد. اما با ادامه دادن يعنى بعد 
از 4 هفته عرق شديد و گر گرفتن بدنم كامًال 
و  ماه  يك  اين  طى  در  همچنين  شد.  حذف 
نيم و بدون رژيم گرفتن 1,5 كيلوگرم از وزنم 
اشتهاى  كاهش  باعث  عسل  كه  يافت.  كاهش 

من مى شد.
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پرونده شماره 245
نام: خانم پ.ح      جنسيت: زن       
رده سنى: بين 20 تا 25 سال   

وزن:95    
تصاوير در صفحه 280

نشانه هاى بيمارى
• تنظيم اكوسيستم بدن

• اضافه وزن
• كم خونى

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• عسل سدر
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
رژيم ده روزه شفا براى كسانى كه كم خونى 
مناسب  اى  تغذيه  مراعات  صورت  در  دارند 
مى تواند با تنظيم هورمون زنانگى در زنان 
كم خوني  عوارض  بدون  وزن  كاهش  باعث 
كمك  فرد  به  نيز  آن  رفع  در  حّتي  و  گردد 

خواهد نمود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اضافه وزن، به هم ريختن هورمون هاى بدن، كم 

خونى
نتايج حاصل شده

رژيم  از  استفاده  به  شروع  كيلوگرم   95 وزن  با 
 9 من  اول  روز   12 در  كردم.  درمانى  عسل 
كيلوگرم وزن كم كردم. با مصرف عسل ها كم تر 
روز  در 10  بودم.  انرژى  با  و  شدم  مى  عصبانى 
بعدى نيز 6 كيلوگرم وزن كم كردم. و در مجموع 
از  عسل  با  رژيم  ماه  يك  اين  در  كيلوگرم   15
وزن خودم را كم كردم. هيچ گونه مشكلى براى 
قبل  من  نداشتم.  مو نيز  ريزش  نشد.  ايجاد  من 
از اين رژيم، يك سقط جنين داشتم. كه باعث 
كم خونى من شده بود. دكتر به من گفته بود كه 
دوباره  اينكه  براى  و  شده  ضعيف  هورمون هايت 
اتمام  از  پس  كنم.  مصرف  دارو  بايد  شوم  باردار 
اين رژيم، هورمون هاى من تنظيم شد، مشكل 
كم خونى ام نيز رفع شد و باردار شدم. وقتى كه 
من  بدن  در  كمبودى  هيچگونه  رفتم،  آزمايش 

نبود.
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تصاوير در صفحه 282نام: تكيه اى      جنسيت: مرد       پرونده شماره 247
نشانه هاى بيمارى

• زخم ديابتى
• سوختگى ديابتى

داروهاى تجويز شده
• پماد التيام
• گرده گل
• بره موم

• رويال ژله
توضيحات مركز پژوهش

زنبور  فرآورده هاى  با  معالجه  پا  قطع  بدون 
عسل با موفقيت انجام پذيرفت. الزم به ذكر 
است كه زدن بتادين و يا الكل و يا هر ماده 
ترميِم  براى  را  كار  ديگر،  ضدعفونى كننده 
را  الزمه  زنده ى  سلول هاى  و  مى كند.  ُكْند 
همچنين  برد.  خواهد  بين  از  محل  اين  در 
يا  و  سرم  آب  با  روزانه  مداوم  شستشوي 
محلي  مرطوب،  فضاي  ايجاد  دليل  به  غيره 
را براي رشد ميكرب ها ايجاد خواهد نمود كه 
كم كردن دفعات آن و استفاده از عسل براي 
مشكل  محل،  در  باقي مانده  رطوبت  گرفتن 
در  توقف  ماه  يك  لذا  نمود  خواهد  حل  را 
پانسمان با عسل و فرآورده هاى زنبور عسل، 
روند بهبودى را كند كرده و با ادامه  مصرف 
آنها روند بهبودى افزايش يافته است. و فرد 
بدون قطع پا، زخم و سوختگى اش نيز كامًال 

برطرف شده است.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
با  همراه  پا  انگشتان  ناحيه  در  شديد  سوختگى 

عفونت به حالت زخم عميق
تشخيص بيمارى توسط پزشك

محل  كند،  پانسمان  را  سوختگى  محل  اگر 
سوختگى عفونت كرده و تمام بدنش را عفونت 
پاى  بايد  ديابت  داشتن  بدليل  و  گرفت.  خواهد 

ايشان قطع بشود.
نتايج حاصل شده

در سال 1388 در بيمارستان و به علت سوختگى 
كه  گفتند  چپم  پاى  انگشت  ناحيه 4  در  شديد 
بايد پايت را قطع كنيم. زيرا كه تو مشكل قند 
و  احساس  عدم  پايت،  سوختگى  علت  و  دارى 
بخواهيم  اگر  و  است  پايت  در  خونى  حركت 
حتماً  شود،  خوب  سوختگى  تا  كنيم  پانسمان 
سوختگى  محل  كه  مى شود  باعث  شما  ديابت 
عفونت كرده و عفونت سراسر بدن شما را خواهد 
من  به  و  بود  صحنه  در  گرزين  دكتر  گرفت. 
سفارش عسل حكيم و پناه بردن به مركز شفاء 
آقاى صادقى را نمود. بنده با مراجعه به ايشان و 
زير نظر دكتر موسوى با كنترل قند خون خون 
گل،  گرده  التيام،  پمادهاى  و  عسل،  پانسمان  و 
رو  روند  اول  ماه  يك  طى  رويال  ژله  و  موم  بره 
توسط  درمان  توقف  با  كه  مى رفت  بهبودى  به 
متداول،  شستشوى  با  پانسمان  و  موسوى  دكتر 
صادقى  آقاى  به  دوباره  افتاد.  عقب  ماه  يك  كار 
روز   45 طى  عسل  با  پانسمان  و  كردم  مراجعه 
ادامه داديم تا بهبودى كامل انجام شد. از آقاى 
صادقى متشكرم. معجزه عسل و فرآورده هاى آن 
در زخم هاى ديابتى را با چشم هاى خودم ديدم 

و درك كردم.
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پرونده شماره 119
    نام: سيدمهدى    جنسيت: 

مرد    رده سنى: بين 30 تا 35 
سال

تصاوير در وبسايت شفاسنتر

نشانه هاى بيمارى
• اضافه وزن

• سردرد هاى شديد
• فشار خون باال

• غلظت خون باال
داروهاى تجويز شده

• عسل ارگانيك كردستان
• عسل سدر
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
اختالالت  توانسته  عسل  روزه  ده  رژيم  يك  با 
از  و  برساند  حداقل  به  را  بدنش  اكوسيستمي 

وزن اضافي خود بكاهد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
احساس درد شديد در ناحيه پشت سر به مدت 

2 الى 3 هفته
تشخيص بيمارى توسط پزشك

غلظت خون و فشار خون باال
نتايج حاصل شده

من مشكل غلظت خون و فشار خون باال داشتم 
به حدى كه گاهى اوقات به مدت 2 الى 3 هفته 
در ناحيه پشت سر خود احساس درد شديدى 
داشتم. تا اينكه با اين كالس ها تغذيه خود را 
تغيير دادم. با مصرف اين عسل ها مشكل اضافه 
برطرف  بود  كيلو  الى 12  حدود 10  كه  وزنم 
شد و الغر شدم و رنگ و روى بهترى دارم و 
مشكل غلظت خونم حل شد همچنين سردردم 

نيز از بين رفت.

تصاوير در صفحه 257    نام:زهره    جنسيت: زنپرونده شماره 167
نشانه هاى بيمارى

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
• معده، مرى و مشكالت گوارشى

داروهاى تجويز شده
• عسل مومى

• عسل سه ستاره كردستان
• عسل زنجبيل
• عسل سنجد

C حكيم •
توضيحات مركز پژوهش

ستاره  سه  يا  و  مومي  عسل  مصرف  ادامه 
كامل،  بهبودى  براى  ماه  شش  در  كردستان 
باعث  آنها  مداوم  مصرف  عدم  و  است  الزم 

برگشت عالئم بيماري خواهد شد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
مشكالت گوارشى، زخم معده

نتايج حاصل شده
شما  تشخيص  بار اول كه مراجعه كردم، و به 
از حلق تا روده بزرگ من زخم كهنه دارد. بعد 
ترش  و  معده  سوزش  ها  عسل  اين  خوردن  از 
كردن آن كمتر شد ولى به طور كامل از بين 
نرفت. با تجويز مجدد اين عسل ها كم كم بهتر 
شدم. در ماه بعد موم را قطع كرديد و ماه ششم 
عسل  شما  كه  داشتم  شديد  سردرد  آمدم  كه 
سنجد را تجويز كرديد و االن معده دردم آرام 
االن  شكر  رو  خدا  و  شده  آرام  سردردهايم  و 

خوب هستم.
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    نام: خانم ن.ن       جنسيت: پرونده شماره 237
تصاوير در وبسايت شفاسنترزن   

نشانه هاى بيمارى
• اعصاب و روان، مشكالت مغزى و ام اس

• اضافه وزن
• چربى خون و ديگر مشكالت خونى

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
• گوش، حلق، بينى و چشم

• معده، مرى و مشكالت گوارشى
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
• عسل زرشك

• گرده گل
توضيحات مركز پژوهش

تك  رفع  براى  عسل  زنبور  هاى  فرآورده  از 
تك مشكالت اين فرد استفاده شده و موفق 

بوده است.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اعصاب،  مشكالت  وزن،  اضافه  شديد،  سردرد 

چربى خون، مشكالت معده، خارش چشم
نتايج حاصل شده

من از بيمارى هاى عفونى جسمى و عصبى ساالنه 
رنج مى بردم. پس از اينكه به قدرت شگفت انگيز 
عسل پى بردم، در همان ابتدا مصرف قرص هاى 
كردستان  عسل  از  و  كردم  قطع  را  شيميايى 
استفاده كردم كه بحمداهللا تاكنون مشكل خاصى 
را نديدم. از ورم معده رنج مى بردم كه با مصرف 
عسل و گرده گل از ترش كردن و جمع شدن آب 
در دهان خبرى نيست. چشمهايم خيلى خارش 
داشت كه از سرمه-كردن عسل بر روى چشمانم 
از آن هم نتيجه خوبى گرفتم و از خارش چشم 
رها شدم. من روزى 1 كيلو كاهش وزن داشتم 
خون  چربى  از  درد.  معده  و  ترش كردن  بدون 
كردم  استفاده  زرشك  عسل  از  كه  مى بردم  رنج 
مشكل  حاضر  حال  در  و  هستم  راضى  بسيار  و 

خاصى ندارم.
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پرونده شماره 180
    نام: خانم ن.ق    جنسيت: زن    

رده سنى: بين 25 تا 30 سال   
وزن: 5/85    قد: 165

تصاوير در وبسايت شفاسنتر

نشانه هاى بيمارى
• اختالل در اكوسيستم بدن

• اضافه وزن
• روماتيسم مفصلى و غيره

• قلب و عروق
• موى سر و غيره

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

• عسل سدر
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
بدون  مايعات  مصرف  و  عسل  رژيم  روز  ده 
رقيق  و  تصفيه  را  خون  نشاسته ها  و  چربى ها 
و  قلبى  بيماران  بهبودى  باعث  و  نمود  خواهد 
گل  گرده  مصرف  همچنين  مى شود.  عروقى 
همراه با عسل از مشكالت مفصلى و سياتيك 
كه  گل  گرده  مصرف  ضمن  در  كاست.  خواهد 
سرشار از ويتامين هاى گروه B مى باشد، باعث 

توقف ريزش مو در اين فرد گرديده است.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
بيمارى قلبى، ديسك كمر، سياتيك

نتايج حاصل شده
 97 حدود  وزنى  راهنمايى  دوره ى  در  من 
ظهور  و  زياد  اضافه وزن  علت  به  داشتم.  كيلو 
بيمارى هاى قلبى و ناراحتى هاى ناشى از آن 
وزن  30كيلو  و  زدم  نامناسب  رژيم  به  دست 
كنكور  موقع  و  دبيرستان  دوره  در  كردم.  كم 
شدم.  كيلو  و 85  پيداكردم  وزن  اضافه  دوباره 
و  كمر  ديسك  بيمارى هاى  بروز  با  سپس 
صدمه زدن توسط ديسك به سياتيك پا، طبق 
دستور پزشك رژيم گرفتم ولى فقط 3كيلوگرم 
از  زيادى  حجم  پزشك  گفته  طبق  كردم.  كم 
آب  رژيم  با  و  است  سلوليت  بدنم  چربى هاى 
تا  كنم.  استفاده  دستگاه  از  بايد  و  نمى شود 
.و  شدم  آشنا  حكيم  عسل  همايش  با  اينكه 
تصميم به رژيم گرفتم. در تمام اين دوره ده-

در  اين كه  فقط  شد.  رعايت  موارد  تمام  روزه 
ديگر  هاى  نوشيدنى  و  آب  دارى  روزه  دوران 
را 30 دقيقه بعد از خوردن عسل نمى خوردم 
به  اين  و  عسل  خوردن  از  بعد  بالفاصله  بلكه 
در  بود.  دوران  اين  در  تشنگى  مقدار  اقتضاى 
اين دوران در ابتدا ريزش مو داشتم. كه تقريباً 
10 - 5 درصد بهبود يافت. در حالى كه فكر 
مى كردم كامًال از بين مى رود. همچنين سرد 
بودن ماهيچه پا كه بر اثر ديسك كمر بوجود 
بين  از  كم  خيلى  و  سطحى  حد  در  بود  آمده 
رفت. هنگامى كه به ماهيچه پاى من ضربه اى 
اكنون  اما  نمى شدم،  متوجه  من  مى شد  وارد 
متوجه    مى شوم و اين براى من خيلى باارزش 
است. من در اين دوره 10 روزه 8,5 كيلوگرم 

وزن كم كردم.  
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تصاوير در وبسايت شفاسنتر    نام: خانم ز    جنسيت: زن    پرونده شماره 178
نشانه هاى بيمارى

• اختالل در اكوسيستم بدن
• اضافه وزن

• چربى خون و ديگر مشكالت خونى
• روماتيسم مفصلى

• فشار خون
داروهاى تجويز شده

• عسل سه ستاره كردستان
• عسل سدر
• گرده گل

توضيحات مركز پژوهش
عسل،  رژيم  ده روز  طى  مايعات  مصرف  با 
مشكالت عروقى به حداقل خواهد رسيد. و 
بهتر  خون  تصفيه  كليه،  و  كبد  به  كمك  با 

انجام مى پذيرد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
ديسك  وزن،  اضافه  خون،  چربى  خون،  فشار 

كمر، درد مفاصل
تشخيص بيمارى توسط پزشك

اضافه وزن
نتايج حاصل شده

من از زمانى كه جوان تر بودم از اضافه وزن رنج 
محض  به  ولى  كردم  شروع  ورزش  از  بردم.  مى 
اينكه ورزش را چند روزى كنار مى گذاشتم باز 
پروتئين  رژيم  يك بار  مى شد.  شروع  وزن  اضافه 
رفت.  باال  خونم  اوريك  اسيد  فقط  ولى  گرفتم 
بسيار  من  آمد.  سراغم  به  خون  فشار  و  چربى 
سخت وزن كم مى كنم ولى با شروع اين رژيم در 
عرض 10 روز 5 كيلو كم كردم. قرص ها را كنار 
گذاشتم. ديسك كمرم بسيار بهتر شده. رنگ و 
ولى  بود،  كبود  هميشه  لب هايم  شده.  باز  رويم 

خوشبختانه خوب شده است.

نام: خانم م.م      جنسيت: زن       پرونده شماره 246
تصاوير در وبسايت شفاسنتررده سنى: بين 30 تا 35 سال   

نشانه هاى بيمارى
• مشكالت و بيمارى هاى زنان

داروهاى تجويز شده
• پماد تطهير 3-2-1 و تطهير 2-1 و تطهير 1

توضيحات مركز پژوهش
ترتيب  2-1به  و   1-2-3 تطهير  پماد  مصرف 
براى مشكالت زنان معجزه خواهد نمود. و علت 
تغيير اين پمادها اين است كه آرام آرام پمادها 
زنبور  فرآورده هاى  از  بهبودى  روند  با  همراه 
بهبودى  تا  و  مى شود  مصرف  كمترى  عسل 
كامل از پماد عسل ارگانيك (تطهير 1) استفاده 

مى شود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
عفونت هاى زنان 

نتايج حاصل شده
علت  به  كه  هستم  ساله   35 خانمى  من 
كه  است  سال  يك  حدود  زنانگى  عفونت هاى 
نمى توانم با همسرم ارتباط جنسى داشته باشم. 
با مراجعه به مركز پژوهشى عسل حكيم، در 7 
روز اول از پماد تطهير 3-2-1 استفاده كردم. 
سپس 7 روز پماد تطهير 2-1 و سپس 7 روز 
پماد تطهير 1 استفاده كردم. مشكلم حل شد. 
الزم به ذكر است كه من نمى توانستم به استخر 
براى شنا بروم. ليكن االن ديگر مشكلى ندارم. 

از اين مركز پژوهشى كمال تشكر را دارم.
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نام: آقاى جواد.ق    جنسيت: پرونده شماره 187
تصاوير در وبسايت شفاسنترمرد    سن: بين 30 تا 35 سال

نشانه هاى بيمارى
• زخم عميق در اثر تصادف شديد

داروهاى تجويز شده
• پماد تطهير 3-2-1 (پماد التيام)

• پماد تطهير 1 (پماد شستشو)

توضيحات مركز پژوهش
پماد  گونه  دو  از  درميان  يكى  پانسمان  با 
مذكور، رفته رفته عفونت ها از بين رفته و 
بدن  زنده  هاى  سلول  بهبودى  براى  را  كار 

راحت تر خواهد نمود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
زخم در ناحيه بازو و قسمت ران پا، عمق زخم 
حدوداً 7 ميلى متر. عفونت در ناحيه زخم پس از 

بخيه مشاهده مى گردد.
نتايج حاصل شده

بر اثر تصادف در دو قسمت از بدن زخم عميقى 
ايجاد شده بود كه با بخيه در قسمت هايى از آن 
زخم به حالت عفونى درآمده بود. براى التيام و 
از  مخلوطى   ) التيام  پماد  دو  از  زدايى  عفونت 
عسل، رويال ژله و گرده گل) و شستشو استفاده 
شد. عفونت ها از بين رفته و زخم ها بهبود يافت.

پرونده شماره 186
    نام: آقاى نعمت ا... .ك    

جنسيت: مرد    رده سنى: بين 
40 تا 45 سال   

تصاوير در وبسايت شفاسنتر

نشانه هاى بيمارى
• موى سر و غيره

داروهاى تجويز شده
• شامپو عسل كتيرا

روغن  عسل،  از  مخلوطى  كتيرا:  عسل  شامپو 
سياه دانه و عصاره كتيرا

توضيحات مركز پژوهش
ازدياد  و  تقويت كننده  عسل  پاك كننده،  كتيرا 
گردش خون در سر و روغن سياه دانه نرم كننده 

و تقويت پياز موى سر را باعث خواهد شد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
ريزش شديد مو، شوره و چربى مو

نتايج حاصل شده
ريزش  شدت  از  نخست،  روزهاى  همان  در 
شوره  ميزان  از  تدريج  به  سپس  و  شد  كاسته 
از  پس  اكنون  شد.  كم  نيز  موها  چربى  و  سر 
حدود يك ماه از مصرف شامپو عسل كتيراى 
و  شوره  و  شده  متوقف  موهايم  ريزش  حكيم، 

چربى آن نيز به حداقل ممكن رسيده است.
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ضمائم

پرونده شماره 206
    نام: خانم ز.د    جنسيت: زن     
رده سنى: بين 30 تا 35 سال    

وزن: 60   قد: 165
تصاوير در وبسايت شفاسنتر

نشانه هاى بيمارى
• آرتروز مفصلى و درد پا

• بيمارى هاى زنان
• قلب و عروق

داروهاى تجويز شده
• عسل سنجد

توضيحات مركز پژوهش
عسل سنجد در تنظيم اختالل در هورمون هاى 
زنانگى بسيار مؤثر و معجزه گر مى باشد. تمامى 
اختالل  از  فرد  بيمارى  نشانه هاى  و  عالئم 
سنجد  عسل  مصرف  با  كه  بوده  او  هورمونى 
مصرف  عدم  و  است  گرديده  حاصل  بهبودى 
آن باعث برگشت بيمارى به فرد گرديده است. 
با  همراه  شفا  روزه  ده  رژيم  يك  راه  بهترين 
عسل سنجد و ادامه مصرف عسل سنجد طى 

شش ماه مى باشد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
درد دست از مچ تا آرنج، درد پا از مچ تا زانو، 

گرفتگى عروق، عدم تنظيم عادت ماهانه
نتايج حاصل شده

دستم  رمضان  ماه  از  قبل  هفته  سه  حدوداً 
كه  كرد  گرفتن  درد  به  شروع  مچ  تا  آرنج  از 
اول يك دست و درد در استخوانم بود. بعد از 
چند روز دست ديگر و پاهايم نيز درد گرفتند. 
دردى كه خسته كننده بود، طورى كه توانم را 
مراجعه  از  پس  مى-شدم.  بى حال  و  كرده  كم 
به مركز پژوهشى حكيم، هر روز 1 قاشق عسل 
 5 مدت  به  بعد  روز   20 تا  مى خوردم.  سنجد 
درد  و  كردم  قطع  را  عسل  مصرف  روز   6 الى 
را  عسل  مصرف  دوباره  و  بازگشت  بالفاصله 
شروع كردم كه در روز دوم درد به طور كلى 
عسل  خوردن  رمضان  ماه  از  بعد  رفت.  بين  از 
را قطع كردم و بعد از 3 - 4 روز درد دوباره 
بازگشت و با مصرف مجدد آن خوب شدم. در 
ماه بعد 2 روز مصرف عسل را فراموش كردم كه 
درد شديدى داشتم. ساق دستم ورم كرده بود 
و قرمز شده بود. من تا زمانى كه عسل مصرف 
مى كردم هيچ دردى نداشتم اما با عدم مصرف 
درد شديدى داشتم. در ضمن عادت ماهانه من 
در اين مدت تنظيم شده است. از غلظت خون 
گرفتگى  خاطر  به  من  مشكل  كه  مى برم  رنج 

عروق در كانال هاى عروقى است.
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ضمائم

    نام: خانم ز    جنسيت: زن    پرونده شماره 234
تصاوير در وبسايت شفاسنتروزن:93

نشانه هاى بيمارى
• اضافه وزن

• زخم و سوختگى
داروهاى تجويز شده

• عسل سنجد
D حكيم •
• گرده گل

• عسل كردستان
• عسل سدر

توضيحات مركز پژوهش
حكيم D و عسل سنجد در رژيم ده روزه شفا 
براى بيمار، توانست به رفع مشكالت هورمونى 
و  نمايد  بيشترى  كمك  او  عروقى  گرفتگى  و 
30درصد بهبودى را در مدت بسيار كوتاهي در 

فرد ايجاد نمايد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
اضافه وزن و زخم روى دست و پا

نتايج حاصل شده
دست  روى  زخم هايى  پيش  سال   7 حدود 
و  كاسنى  عرق  مصرف  با  كه  شد  ايجاد  پا  و 
در  نكرد.  فرقى  هيچ  ديگر  سرد  هاى  عرق 
سال  86  با يك شك عصبى بدنم ورم كرد. 
اول در زير گلو شروع شد و بعد در شانه ورم 
ورم  برابر   3 الى   2 و  شد  ايجاد  شديد  خيلى 
رفتم،  اعصاب  و  مغز  و  ارتوپد  دكتر  نزد  كرد. 
گفتند هيچ مشكلى نيست. حدود 1 ماه طول 
كشيد تا ورم خوابيد و با نخوردن سردى ورم 
كم شد. اما هم چنان ورم پاهايم از بين نمى رود 
و وزنم را افزايش داده. وزنم قبًال 80 كيلو بود 
اما اكنون 90 كيلو هستم. با آب سرد مفاصل 
درد مى گرفت. انقباضات عضالت به حدى است 
كه با خوردن لبنيات بيشتر مى شود. دردى در 
بدتر  سردى  خوردن  با  كه  رگ هاست  و  خون 
از  ولى  كرده ام،  كم  سايزى  لحاظ  از  مى شود. 
دردها  كرده ام.  كم  1كيلو  فقط  وزنى  لحاظ 
حدود 30درصد بهتر شده و مانند قبل هنگام 
بلندشدن درد نداشتم. ورم بدن نيز 30درصد 

به مرور در طى اين 10 روز كم شده است.

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

237237

ضمائم

تصاوير در وبسايت شفاسنتر    نام: مصطفى    جنسيت: مرد    پرونده شماره 127
نشانه هاى بيمارى

• كبد
• گوش، حلق، بينى و چشم

• موى سر و غيره
داروهاى تجويز شده

• عسل زرشك
• عسل زنجبيل

• شامپو عسل كتيرا
• كرم آلوورا

توضيحات مركز پژوهش
تأثيرات تك تك فرآورده هاى زنبور عسل با 
فرد  اين  در  مى توانيد  را  گياهى  عصاره هاي 

مشاهده نماييد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
خارش و سوزش گلو، مشكل هپاتيت B، ريزش 

مو، سياهى زير چشم
نتايج حاصل شده

شروع  هنگام  در  زنجبيل  عسل  مصرف  با 
تأثيرات  اينجانب  خانواده  در  سرماخوردگى 
شگرفى گذاشته، به نحوى كه خارش و سوزش 
گلو برطرف شده و جلوى عفونت لوزه ها به طور 
خوردن  از  پس  هم چنين  مى شود.  گرفته  كلى 
به خصوص  بدن  كه  ماهى  مثل  سرد  غذاهاى 
گرم  را  بدن  عالى  بسيار  مى شود،  سرد  خانم ها 
بدن  سرد  طبيعت  علت  به  خانواده ام  مى كند. 
دچار اضطراب در خواب و پرش در خواب بودند 
كه با خوردن عسل زنجبيل به طور كلى از بين 
عالئم  درصد   90 حدود  شدن  برطرف  رفت. 
هپاتيت B. از ريزش مو جلوگيرى شده و ريزش 
آلوورا  كرم  از  استفاده  با  است.  شده  متوقف  نيز 
سياهى دور چشم همسر من تا 70درصد بهبود 
يافت. اثر سوختگى و زخم را هم همين طور. با 

استفاده مكرر كم رنگ شده اند.

    نام: خانم ز.ش    جنسيت: پرونده شماره 188
تصاوير در وبسايت شفاسنترزن

نشانه هاى بيمارى
• آرتروز  و روماتيسم مفصلى و درد پا

داروهاى تجويز شده
• عسل سه ستاره كردستان

C حكيم •
توضيحات مركز پژوهش

به علت دارا بودن آثارى از گرده گل شقايق 
عسل  اين  عسل،  زنبور  معده  آنزيم  در 
بدون  را  كورتيزون  جاى  اينجا  در  توانسته 

عوارض جانبى بگيرد.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
رماتيسم  و  مفاصل  درد  پاها،  شدن  رگ  به  رگ 

مفصلى
نتايج حاصل شده

براى روماتيسم و درد پاهايم به مركز پژوهشى 
حكيم مراجعه كردم. با مصرف عسل ها رگ به 
رگ شدن پاها تا 70درصد بهتر شد. با توجه به 
حذف قرص ها درد مفاصل در مقابل رطوبت باد 

كولر بهتر شد.
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تصاوير در وبسايت شفاسنتر    نام: خانم م.ر    جنسيت: زنپرونده شماره 226
نشانه هاى بيمارى

• گوش، حلق، بينى و چشم
داروهاى تجويز شده

• عسل زنجبيل
• قطره عسل

توضيحات مركز پژوهش
رگ  تواند  مى  گوش  براى  عسل  قطره  مصرف 
هاى عصبى گوش را تحريك و عفونت يا اجسام 
خارجى داخل گوش را خارج نمايد. همچنين 
همراه با مصرف اين قطره مصرف عسل زنجبيل 
بين  از  را  بدن  اعضاء  ديگر  يا  و  گوش  عفونت 
خواهد برد. كه مانند آنتى بيوتيك ها مى توان 
آنرا هر 8 ساعت يك بار و به مقدار يك قاشق 

مربا خورى مصرف نمود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
عفونت شديد گوش
نتايج حاصل شده

حدود 6 سال پيش دچار عفونت شديد گوش 
و  پزشكان  به  متعدد  مراجعات  از  پس  و  شدم 
نگرفتم  نتيجه اى  هيچ  گوناگون  متخصصين 
باز  گوش  عفونت  دوباره  دارو  قطع  از  پس  و 
مى گشت و بايد هميشه دارو مصرف مى كردم. 
پس  و  شدم  آشنا  پژوهشى  مركز  با  اينكه  تا 
تا  سدر  عسل  قطره  از  استفاده  بار   1 تنها  از 
داروهايم  و  نداشتم  مشكلى  هيچ  ديگر  امسال 
عفونت  دچار  دخترم  همچنين  كردم.  قطع  را 
شستشو  بايد  دفعه  هر  و  مى شد  گوش  دو  هر 
شديد  عفونت  و  سرماخوردگى  دچار  و  مى داد 
زمستان  و  پاييز  سال  هر  كه  به طورى  مى شد. 
عفونت  و  سرماخوردگى  رنج  و  بيمارى  با  را 
و  عسل  قطره  مصرف  با  اينكه  تا  گذراند.  مى 
عسل زنجبيل عفونت گوش كامٌال از بين رفت. 
الزم بذكر است مصرف عسل زنجبيل به جاى   

چرك خشك كن ها مؤثرتر است.

نام: خانم ز.ف       جنسيت: زن       پرونده شماره 189
تصاوير در وبسايت شفاسنتررده سنى: بين 20 تا 25 سال

نشانه هاى بيمارى
• زخم و سوختگى

• سردرد، ميگرن، سينوزيت و سرماخوردگى
داروهاى تجويز شده

• عسل زنجبيل
• كرم آلوورا

توضيحات مركز پژوهش
كرم  در  موجود  ژله  رويال  و  عسل  تركيب 
آلوورا در جاى زخم-ها و سوختگى ها معجزه 

خواهد نمود.

شرح عالئم مشخصه بيمارى
سرماخوردگى هاى مكرر و عفونت گلو به دليل 
كمبود ويتامين، جاى سوختگى و زخم ناشى از 

نيش زنبور
نتايج حاصل شده

برطرف  سرماخوردگى  زنجبيل  عسل  مصرف  با 
شد همچنين با استفاده از كرم آلوورا جاى زخم 

و سوختگى برطرف شد.
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ضمائم

پرونده پرونده 104104
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ضمائم

پرونده پرونده 111111 صفحه  اول صفحه  اول
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ضمائم

پرونده پرونده 111111 صفحه  دوم صفحه  دوم
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ضمائم

پرونده پرونده 113113
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ضمائم

پروندهپرونده129129 صفحه  اول صفحه  اول
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ضمائم

پرونده پرونده 129129 صفحه  دوم صفحه  دوم
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پرونده پرونده 133133
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ضمائم

پرونده پرونده 137137 صفحه  اول صفحه  اول
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ضمائم

پرونده پرونده 137137 صفحه  دوم صفحه  دوم
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پرونده پرونده 137137 صفحه  سوم صفحه  سوم
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پرونده پرونده 146146 صفحه  اول صفحه  اول
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ضمائم

پرونده پرونده 146146 صفحه  دوم صفحه  دوم
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ضمائم

پرونده پرونده 156156
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ضمائم

پرونده پرونده 157157
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ضمائم

پرونده پرونده 159159 صفحه  اول صفحه  اول
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ضمائم

پرونده پرونده 162162
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ضمائم

پرونده پرونده 164164 صفحه  اول صفحه  اول
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ضمائم

پرونده پرونده 164164 صفحه  دوم صفحه  دوم
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ضمائم

پرونده پرونده 167167  

www.ShefaCenter.ir www.OlumQuran.com



رژيم ده روزه با عسل

258258

ضمائم

پرونده پرونده 171171
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ضمائم

پرونده پرونده 172172 صفحه  اول صفحه  اول
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ضمائم

پرونده پرونده 172172 صفحه  دوم صفحه  دوم
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ضمائم

پرونده پرونده 173173
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ضمائم

پرونده پرونده 183183
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پرونده پرونده 184184
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ضمائم

پرونده پرونده 191191 صفحه  اول صفحه  اول
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پرونده پرونده 191191 صفحه  دوم صفحه  دوم
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پرونده پرونده 192192
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پرونده پرونده 193193 صفحه  اول صفحه  اول
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ضمائم

پرونده پرونده 193193 صفحه  دوم صفحه  دوم
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ضمائم

پرونده پرونده 196196
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ضمائم

پرونده پرونده 197197
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ضمائم

پرونده پرونده 198198
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ضمائم

پرونده پرونده 199199
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ضمائم

پرونده پرونده 201201 صفحه  اول صفحه  اول
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پرونده پرونده 201201 صفحه  دوم صفحه  دوم
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ضمائم

پرونده پرونده 239239
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