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مفهوم الطب البديل
Alternative medicine

 بدأ تداول مصطلح الطب البديل منذ مطلع اخلمسينات من القرن املنصرم وذلك 
مبراداف������اٍت ش������تى منها الطب الطبيع������ي- الطب املقارن-الطب الش������عبي –الطب 

التقليدي – الطب املقدس .

ولك������ن دعنا عزيزي القارئ ان ندخل الواقع الذي نعيش������ه كلن������ا في الوقت الراهن 
ونستمع إلى األصوات املس������تصرخه التي تنادي وتطالب بالعودة إلى األصالة وإلى 

الطبيعة حتى نلتمس الشفاء والصحة . 

فالكل يعلم بأن العالم يجتاحه موجة تطالب بالعودة الى الطبيعة س������واًء بالغذاء أو 
الدواء أو حتى في اسلوب املعيشة واحلياة . 

 إن التقنيات اإلستش������فائية املتنوعة في الطب البديل اصبحت حتتل مكانة متميزة 
وال س������يما وانه قد اصبح امل������الذ األخير للمرضى الذين يفش������ل معهم األطباء في 

عالجهم بالطب احلديث. 

إن الطب البديل بكل تقنياته اإلستش������فائية ووس������ائله العالجية يعتمد على معاجلة 
اإلنس������ان كوحدة متكاملة )روح-عقل-جس������م( فهو ينظر للمريض بش������كل ش������امل 
ومتراب������ط  وحث القدرات اجلس������دية والروحي������ة لدى املريض م������ن خالل الطرق 

العالجية املتعددة.

التقنيات اإلستشفائية  العالجية  : 
اوال : التقنيات العالجية الغذائية وتشمل على :

- العالج باألعشاب 
- الهوميوباثي 

- التخلص من السموم 
- العالج األقتناصي او اخلالب 

- العالج البيئي 
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- نظام تطهير القولون 
- العالج بالصيام 

- العالج باملاء
- املايكروبيوتك 

- املعاجلة الشمولية )األيروفيديا( 

ثانيا : التقنيات العالجية اجلسدية وتشمل على :- 
- العالج املائي 

- طب اإلنعكاسية )األكيوبرشر( 
- التشخيص بالقزحية )ايرولودوجلي(

- العالج باللمس 
- اإلبر الصينية 

- عالج شير داهرا 
- املساج ) التدليك ( 

- العالج بالطني الطبيعي 
- العالج باملغناطيس 

- العالج باملياه املعدنية 
- املساج بدون ملس 

- علم الفراسة 
- العالج باألوزون 

- الهيموثيرابي 
- الكايروبراتيك 

- األستيوباثي املهارات اليدوية
- العالج الكهربائي 

- لسع النحل 
- احلجامة 
- الشياتسو 

- العالج باألكسجني 
- االسترجاع احليوي 

- العالج بتحليل الشعر 
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ثالثا : التقنيات العالجية النفسية والروحية :- 
وتشمل على :

- العالج بالطاقة احليوية 
- العالج البراني 

- العالج بالتنفس 
- العالج بالتأمل 

- العالج باالسترخاء 
- العالج بالضحك 
- العالج بالريكي 

- العالج باملوسيقى 
- العالج بالتنومي اإليحائي

- العالج بطاقة التشي 
- العالج بخط الزمن 

- العالج باألحجار الكرمية
- العالج بالزيوت العطرية)االروماثيرابي(

- العالج بالزهور)أدوية باخ(
- العالج بالطبيعة

- العالج باألصوات
- العالج بالتخيل
- العالج بالرسم

- العالج بتنظيم املوجات العقلية
- العالج بالشعر )القصائد الشعرية(

- العالج باليوغا
- العالج بالرقية الشرعية

- تقنيات الفنج شوي)طاقة املكان(
- املعاجلة الذهنية
- العالج الضوئي
- العالج باأللوان
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مشاهير علماء الطب البديل

 د. صموئيل كريستني فردرك هامنان/ أملانى
مؤسس طب الهوميوباثى

1843 - 1755

د. فرانتز أنطون مسمر / منساوي 
مطور تقنية املعاجلة املغناطيسية

1805 - 1734

احلكيم/ يوكيكازو )جورج اأو�شاوا( / ياباين
مبدع نظام املاكروبيوتيك الغذائي

1966 - 1883

د. با�شتور ليليكو�شت / �شويدي 
 معالج بالت�شخي�ص احلدقي

1895 - 1822

د. ديفور�شت كلينتون جارفي�ص / اأمريكي 
 مطور الطب ال�شعبي احلديث

1966 - 1881

د. دانيال ديفيد باملر/كندي
 مكت�شف الكايروبراكتك

1913 - 1845

د. فريدرك مات�ص الك�شندر / أسترالي 
أسس قواعد وأصول حركة املفاصل في اجلسم 

1955 - 1869

د. ويليم هوريتيو بيت�ص/ اأمريكي 
 �شاحب الطريقة التعليمية لتح�شني النظر

1931 - 1860

د. رو�شل تاكر ترال/ اأمريكي 
 اأ�ش�ص اأول كلية عالجية

1877 - 1812
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د. اإدوارد باخ / بريطاين 
 خمرتع العالج بالأزهار

1936 - 1886

د. جايلورد هاوزر / اأملانى 
 موؤ�ش�ص علم التغذية احلديثة

1948 - 1895

 د. ثرون راندلف/ اأمريكي
رائد الطب البيئي

1955 - 1906

 د. اأندرو ويل/ اأمريكي
رائد طريقة ال�شفاء الذاتي

....... - 1942

 د. فارويوجني تيلر/ اأمريكي
مكت�شف الرتكيبات الدوائية لالأع�شاب

2001 - 1926

 د. عبدالبا�شط �شيد حممد �شيد/ م�شري
رائد تقنية الت�شايف بالقراآن وال�شنة

........ - 1943

 د. بول بيلي هاميلتون/ بريطانية
مكت�شفة تقنية اإزالة ال�شموم من اجل�شم

........ - 1961

 د. جابر بن �شامل القحطاين/ �شعودي
مكت�شف املواد الفعالة للنباتات الطبية

........ - 1944

 د. وليم فتز جريالد/ اآيرلندي
مطور املعاجلة الإنعكا�شية

1942 - 1895
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وسائل املعاجلة بالطب البديل
 ) التقنيات اإلستشفائية(

املساج بدون ملس ) طرق توجيه الطاقة وتصويب الكارما(

ه������ي تقني������ات عالجية تعتمد على الطاق������ة البيولوجية والتي تت������م عن طريق وضع 
اليدين فوق اجلس������م أو فوق العضو املريض للتأثير عليه مغناطيس������يا . إن التعاليم 
األولى في اس������تخدام الطاقة البيولوجية ملعاجلة األمراض كانت من إبداع ممارسي 
اليوغ������ا في الهند القدمية.. ولكن طريقة العالج احلديثة ترجع أصولها إلى األلفية 
األول������ى للميالد ، حيث انتقلت من الهند إلى الصني فمصر ففلس������طني فاليونان . 
وفي عام 1909 م بدأ ظهور أول الكتب املنهجية الدراسية مثل كتاب ) املغناطيسية 
الش������افية( للمؤلف ستيلمان وقد حتققت جناحات متميزة لهذه التقنيات ، فأنشئت 

مختبرات خاصة بدراسة احلقول البيولوجية وأثرها العالجي.

Reiki :الريكي

هو أحد تقنيات املداواة الطبيعية التي اكتش������فها الدكتور الياباني ميكاويوس������وي . 
يش������تق اس������م ريكي من كلمتني هما ) ري – Rei( مبعنى كون و ) كي – Ki( مبعنى 
طاقة ... أي قوة طاقة احلياة . للريكي تقنيات ميارسها الشخص بنفسه أو ميارسها 

على اآلخرين ، يعالج الريكي األمراض اجلسدية والعقلية والعاطفية.

REFLAXOLOGY )االرتداد العكسي ) األكيوبرشر

ويرجع أصل املعاجلة االنعكاسية إلى نفس تاريخ املعاجلة الصينية أي إل�5000 سنة 
على األقل وقد اس������تخدمها املصريون من قبل 3000 س������نة وهي تنص على تقسيم 
اجلسم إلى مناطق )Zones( حيث قسموا اجلسم إلى 10 مناطق طويلة ، للمعاجلة 
االنعكاس������ية تأثير على الدورة الدموية واألعصاب الل������ذان يعمالن على نقل املواد 

الغذائية واإلشارات العصبية ملناطق اجلسم املختلفة.

وهو عبارة عن الضغط بأطراف األصابع على نقاط انعكاس������ية معينة على جس������م 
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اإلنس������ان وخصوصا القدمني والكفني... فلكل عضو أو نسيج لني في اجلسم نقطة 
انعكاسية على القدم اليمنى أو اليسرى ، أما األعضاء التي تقع في منتصف اجلسم 
فلها نقاط انعكاس������ية على كلتا القدمني فيمكننا التخفيف من اآلالم واألوجاع التي 
تصيب اإلنس������ان . كما تعتبر هذه التقنية أسلوبا ناجحا للشعور باالسترخاء وتقليل 
الضغط النفسي ومواجهة ضغوطات العمل .                                                                                    

عالج الشاكرا Chakra  أو الطاقة احليوية:

الش������اكرا كلمة سنسكرتية تعني العجالت.. وهي تقنيات تقوم بربط طاقة اإلنسان 
بالطاقة الكونية ، يحتوي جس������م اإلنسان على سبع مراكز رئيسية الستقطاب طاقة 
الكون، فتقوم هذه العج������الت بتصفية وحتويل ودمج طاقة األرض وطاقة الكون ثم 
إيصالها إلى أجس������ام الهالة وكل خلية من خاليا جس������م اإلنسان عن طريق الغدد. 
تقنيات الشاكرا تستخدم ملعاجلة األمراض العاطفية واجلسمية والروحانية. فجلسة 
الش������اكرا كفيلة بأن حتدث في اإلنسان توازنا عاطفيا وجسمانيا وروحانيا ونفسيا 
في آن واحد ... وكل من استخدم هذه التقنية استطاع أن يخرج من دائرة األمراض 

اجلسمانية والنفسية.

ACUPANTURE )اإلبر الصينية ) التأبير

لقد بلغ من اإلبر الصينية من الدقة والقدرة بحيث تستخدم لتخدير املريض وإجراء 
عملية قل������ب مفتوح لتغيير صمام ش������رياني... فالعالج باإلب������ر الصينية غير مؤلم 
ويش������به لدغة البع������وض .. ويعالج به حاليا حاالت اإلدم������ان للمخدرات أو اخلمور. 
يعتمد العالج باإلبر الصينية على نظرية قوة تشي ) Chi( التي تنطلق في أجسامنا 
من نقاط عبر قنوات غير مرئية تعبر اجلس������م عبر أربعة عش������ر ممرا طوليا ، وأي 
انغالق في هذه املمرات يعيق تدفق قوة تشي ) Chi( األمر الذي يسبب حالة عدم 
التوازن في اجلس������م الذي يتطور لظهور مرض جس������ماني . وتق������وم اإلبر الصينية 
مبس������اعدة اجلس������م على إفراز املورفينات والكورتيزونات الطبيعية باجلسم والتي 

تعالج االلتهابات العصبية واجلسدية.

 فوجن شوي ) طاقة املكان ( 

يقوم الفوجن ش������وي على مبدأ القوة الكهرومغناطيس������ية والتي تس������مى طاقة التاي 
تش������ي ، فهي تتدفق حول جسم اإلنس������ان وعبر أنحاء العالم عن طريق الرياح واملاء 
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والضوء والصوت وطاقة الش������مس ، فطاقة الفوجن شوي التي تتعرض لها أجسامنا 
تؤثر على أفكارنا ومشاعرنا وصحتنا، وميكننا التحكم في الطاقة احليوية اخلاصة 
بن������ا فمثال يعتبر الش������عور بالغضب عالمة على أن الطاق������ة احليوية مركزة ومكثفة 
جدا فإذا ما تنفس الشخص ببطء وهو ممدد فإن ذلك يجعل الطاقة احليوية متتد 
حول جس������مه فيشعر بالراحة. وكذلك فإن املكان كاملباني واألثاث وألوانها وموادها 
التي صنعت منها حتوي طاقة حيوية تختلط بطاقتنا احليوية الشخصية فتؤثر في 
أفكارنا ومشاعرنا . والبد أن جميعنا جربنا أن بعض األماكن تشعرنا بالضيق بينما 
أماكن أخرى تش������عرنا بالراحة ، وفي بيتك رمبا بعض األريكات تش������عرك بالراحة 
وبعضه������ا العكس لذا تقوم تقنيات الفوجن ش������وي مبعاجل������ة الطاقة احليوية للمكان 
لتعيش معافى بعيدا عن األمراض التي تسببها لنا الطاقة احليوية ملنازلنا أو أماكن 
عملنا وتس������اعدنا على اختيار األماكن املناس������بة للترفيه.. واختيار املكان املناس������ب 
التخاذ القرار .. واملكان املناس������ب للمناقشات العائلية .. واألماكن املناسبة ملمارسة 

العالقات احلميمة.

العالج بالتأمل 

يقوم العالج بالتأمل على أساس تغليب القدرة املطلقة للعقل على التحكم في اجلسم 
أو ما يس������مى قيادة العقل للمادة . وهو يعتبر م������ن التقنيات املوغلة في القدم.. وهو 
مسلك األنبياء واحلكماء .. وقد انتشر في األونة األخيرة لقدرته املتميزة على التقليل 
من الضغط النفس������ي وكوس������يلة لتقليص اآلالم الناجتة عن األم������راض ، وقد أثبتت 

الدراسات أن التأمل يزيد من مناعة اجلسم ويرفع من كفاءة العمليات العقلية .

 املاكروبيوتك

هي كلمة يونانية تعني احلياة الطويلة . مؤس������س هذا النوع من فروع الطب البديل 
هو الدكتور الياباني جورج أوشاوا . يعتمد هذا النظام الغذائي على العودة للطبيعة 
واالبتعاد عن األطعمة املصنعة واملكررة وذلك ألن اإلنسان جزء من هذا الكون فعليه 
أن يتناول طعاما نقيا متوازنا حتى ال يخرج من املنظومة الكونية بأن يسبب لنفسه 
األمراض بعدم ت������وازن غذاءه. وعليه فهذا النظام ينظر جلنس الش������خص وطبيعة 
جس������مه ) إن كان قصير القامة أو طويال .. لون بش������رته.. املنطقة التي يس������كنها 
ساحلية أو صحراوية .. وينظر للفصل إن كان صيفا أو شتاء .. وغيرها من األمور 

التي تهملها أغلب األنظمة الغذائية .
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 CHIROPRACTIC الكايروبراتيك

هي طريقة عالجية متخصصة في املشاكل امليكانيكية للمفاصل وخصوصا العمود 
الفقري وتأثيراتها عل������ى اجلهاز العصبي وكانت معروفة عند قدماء املصريني منذ 
3000 س������نة على األقل وقد أعاد اكتشافها دانيال ديفيد باملا املولود في كندا وكان 
ذلك في عام 1895 م . وتعتمد هذه املعاجلة على طريقة إرجاع العظم إلى مكانه بعد 

حتركه أو خلعه اجلزئي ولهذه الطريقة إجنازات ال يستهان بها لعالج الفقرات.

املعاجلة اليدوية  OSTEOPATHY األستيوباثي

هي طريقة عالجية تتعامل مع بنية اجلسم أي العظام واملفاصل واألربطة والعضالت 
واألوتاد وكل األنسجة الرابطة وعالقتها مع بعضها وتأثيرات وضعها الصحي على 
أجهزة اجلس������م املختلفة، ويرجع أصل هذه املعاجلة ألواسط القرن املاضي عندما 
كان الع������الج املتوفر غير ناف������ع في أكثر احلاالت وق������د كان الفضل في إظهار هذه 

املعاجلة إلى العالم اجلراح اندرو تلر استل في عام 1874م .

MAGNETOTHERAPY  املعاجلة املغناطيسية

هي الطريقة العالجية التي تستعمل مغناطيسا واحدا أو أكثر على مواضع مختلفة 
من اجلس������م لتحقيق الش������فاء . وقد مت تطوير العالج باملغناطيس مؤخرا في بعض 
الدول املتقدمة مثل أمريكا وروسيا واليابان بعدما كان األغنياء يلبسونه عند القدم 
بالس������ن ومن ضمنهم امللكة ) كليوباترا( ، وقد مت اكتش������اف املغناطيس قبل امليالد 
بواس������طة راعي املاشية اس������مه ماغنس . الفكرة األساس������ية للمعاجلة باملغناطيس 
تنطلق من كون األرض ترس������ل الطاقة املغناطيس������ية إل������ى كل الكائنات احلية وعند 
حدوث أي خلل في اجتاه أو استقبال الطاقة املغناطيسية يحدث توتر وعدم الراحة 

واختالل في التوازن الطبيعي.

املعاجلة الذهنية

يع������ود تاريخه إلى أواخر الس������بعينات من القرن املاضي. وين������ص على االجتاه نحو 
أسلوب التفكير في الصحة واملرض ويبحث في عالقة التفاعل بني العقل واجلسد 

، وهو أيضا عملية تأثير وحتفيز للعقل بالشفاء .
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ويعرف أيضا بالطب السلوكي ) BEHAVIORAL MEDICINE( وتكون االستجابة 
حتت س������يطرة الهرمونات واجلهاز العصبي وتش������مل هذه الزي������ادة في ضغط الدم 

ونبض القلب ومعدل التنفس واستهالك األكسجني وإفراز العرق.

التنومي املغناطيسي ) اإليحائي( 

يستخدم هذا النوع من العالج منذ عدة قرون وهو عبارة عن حالة مؤقتة من تغيير 
االنتباه وفيها يلغي املخ منافذ األحداث اخلارجية التي تقع من حوله حيث يس������مح 
للجسد بالتركيز بعمق على فكرة واحدة ، وهذا العالج فعال في تسكني األلم املزمن 

املصاحب لبعض أنواع السرطان ومع الصداع الناشئ عن التوتر .

PLOWOCREMEDIES  أدوية باخ الزهرية

يع������ود تاريخ العالج بهذه الطريقة للثالثينات من القرن العش������رين ، وهو من ابتكار 
طبيب اجنليزي مش������هور وأخصائي ف������ي علم املناعة وهو الدكت������ور ادوارد باتش . 
ويتكون هذا العالج من خالصات مأخوذة من 38 زهرة لها مفعول معني على اجتاه 
ذهن������ي محدد وذلك بوضع بضع قطرات مخففة على اللس������ان أو تفرك على اجللد 

كي تسعد في االحتفاظ بالتوازن العقلي والفكري.

العالج اإلقتناصي 

وهو يعرف بالعالج اخلالب وهو عالج آمن غير جراحي يس������تخدم ليخلص اجلسم 
من السموم الزائدة وبالذات املعادن وهي موجودة على شكل تركيبات خاصة تعرف 

باملكمالت الغذائية .

العالج الضوئي

مت اس������تخدامه من������ذ قرون عديدة وهو يعتمد على اس������تخدام الض������وء الطبيعي أو 
الصناعي في إحداث تغيرات فس������يولوجية باجلس������م البشري إلنتاج نسبة أكبر من 

السيروتونني وهو مادة ناقلة للنبضات العصبية باملخ ويرتبط وجودها بالهدوء.

العالج املائي 

يع������ود تاريخ������ه إلى عهود قدمية إال أنه لم يتداول به إال في القرن التاس������ع عش������ر 
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امليالدي. وهو من العالجات الش������هيرة التي يستخدمها املعاجلون بالطرق الطبيعية 
وهو اس������تعمال املاء في كافة صوره من الثلج إلى البخار للمس������اعدة على الشفاء . 
حيث يعمل هذا العالج على تنش������يط القوة الش������فائية اخلاصة باجلس������م من خالل 
وضع الكمدات الثلجية التي تهبط من حدة التورم وتؤدي إلى ضيق األوعية الدموية 
لإلقالل من النزيف الدموي الداخلي ويعمل على تقوية اجلهاز املناعي واملعاونة في 

مكافحة املرض.

العالج البيئي

تعود جذور العالج البيئي إلى ممارسة احلساسية في األربعينات من القرن العشرين 
امليالدي. يركز هذا العالج على التخلص من املصادر البيئية الضارة التي بس������ببها 
يحدث املرض ومن بينها األطعمة أو الكيميائيات املوجودة في الهواء واملاء والغذاء 

العالج باأللوان 

يعتم������د هذا النوع من العالج عل������ى األلوان الطبيعية والصناعية التي لها تأثير على 
احلالة النفس������ية والصحية ، وذلك بتس������ليط ل������ون ما على أجس������امنا لتنبيه الغدة 
النخامية والغدة الصنوبرية وذلك إلحداث تغيرات في العملية الفس������يولوجية التي 
لها س������يطرة مباش������رة على أفكارنا وأمزجتنا وس������لوكياتنا. ومن هذه األلوان اللون 

األحمر واألزرق واألصفر واألخضر و البرتقالي .

العالج الصوتي  

وه������ذه الطريقة تعتمد على توجيه اس������تخدام املوس������يقى لعالج العلل اجلس������مانية 
والعقلية والش������عورية . حيث أظهرت املوس������يقى أنها متتلك قدرات عالجية للتغلب 

على املشاكل املصاحبة لضغوط احلياة فهي حتفز وتنظم احلركة.

العالج باحلجامة 

من العالجات القدمية والتي أكد عليها الرس������ول صلى الله عليه وس������لم في قوله “ 
خير ما تداويتم به احلجامة” وهي من العالجات التي تساعد في التخلص من آثار 
األدوية و االختالطات الرديئة والسموم الضارة من اجلسم بطريقة آمنة من خالل 
عمل خدوش بسيطة على س������طح اجللد واستخراج الدم من خالل أماكن مدروسة 

ومعروفة وأوقات محددة يقوم بها احلجامني.
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العالج بالشعر ) القصائد الشعرية( 

العالج بالش������عر قضية قد تبدو غريبة لكنها ليست باجلديدة فقد سبق ألرسطو أن 
نبه إلى أثر األدب بش������كل عام في االستش������فاء ، حيث ذكر في معرض حديثه عن 
التراجيديا أن الغاية منها أن تثير عاطفتي اخلوف والشفقة مما يؤدي إلى التطهير 
فيصبح اإلنس������ان أكثر صحة وس������المة. واس������تخدمت تقنية العالج بالشعر وأسس 
لها مراكز في نيويورك من خالل جلس������ات ش������عرية يقرأ فيها الطبيب عدة قصائد 
مختارة بعناية وبصوت مرتفع مما يس������اعد في إيقاظ الفكرة العاطفية والشعورية 
للقصي������دة واس������تهواء املريض إلى عاملها للتخلص من تراكم������ات املرض وآثار القلق 

لتسكن النفس ويستقر اخلاطر .

املعاجلة باليوغا  

ال أحد يعرف بالضبط منذ متى بدأت اليوغا وبدأ الناس ميارسونها ، وقد كان أول 
ذكرها على شكل رموز محفورة على حجر صغير وترجع إلى 3000 سنة قبل امليالد. 
وقد مورست في الهند لتنمية الصحة اجلسدية والنفسية والروحية. ورياضة اليوغا 
حتقق االرتباط والتوازن بني ثالث عناصر هي العقل واجلس������د والتنفس . واليوغا 
هي تدريبات جس������دية وخلقية ونفسية الغاية منها تقوية فكر اإلنسان والوصول به 
إلى الطمأنينة الداخلية والهدوء ، ولها فوائد كثيرة في مس������اعدة اإلنس������ان للوقاية 

والعالج من كثير من األمراض .

شياتسو

ومعناها باليونانية ) شي تعني األصابع – تسو تعني الضغط( وهي معاجلة املرض 
من خالل الضغط باألصابع على نقاط معينة من اجلس������م لتساعد على االسترخاء 
واإلحس������اس بالنش������اط وتدفق حيوية الش������باب. وهذه النقاط نف������س النقاط التي 
يس������تخدمها الصينيون بالوخز باإلبر ، فطريقة الشياتس������و تعالج اجلس������د والنفس 

لعمل التوازن بني كافة أجهزة اجلسم ومختلف أعضاؤه .

العالج باألحجار الكرمية  

لم تكن قيمة األحجار الكرمية محصورة على أنها مادية فقط ، فهي ذات قيمة طبية 
ونفس������ية ، حيث بدأت مع اإلنس������ان منذ آالف السنني ، واستخرج قدماء املصريني 
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قبل 4000 عام األحجار الكرمية ولكن اس������تعملوها ف������ي احللي واملجوهرات وزينة 
املعابد. وقد ورث العرب عن اإلغريق والفرس وطوروها واعتبروها طريقة عالجية 
فاس������تعملوا اللؤلؤ لضربات القلب وتقوية أعص������اب العني ، والياقوت لوقف النزف 
وتهدئة اخلوف ، والزمرد التقاء الصرع ومكافحة احلش������رات الس������امة ، والفيروز 

للوقاية من احلسد والعني ، والعقيق إليقاف نزف الدم.

IRIDOLOGY  علم التشخيص احلدقي

الع������الج من خالل تش������خيص حدقة الع������ني والتي حتتوي عل������ى معلومات قيمة عن 
اجلسم البشري كما ذكرها الدكتور األملاني فليبوزميانز في عام 1670م ، ومن أوائل 
املشخصني للعالمات التي تظهر على القزحية هو الدكتور الهنغاري أجنزفون بيزلي 
إن قراءة قزحية العني تعكس بنية جس������م اإلنسان واألمراض املوروثة وحالة أعضاء 
اجلس������م وحالة األنسجة في األعضاء . وبذلك نستطيع التنبؤ املبكر لألمراض قبل 

ظهورها.

HOMEOPATHY)املعاجلة املثلية ) الهوميوباثي

إن مصطل������ح الهوميوباثي مش������تق من كلمتني إغريقيتني معناهم������ا حرفيا “ املعانة 
املثلية” هي طريقة عالجية تعتمد على إعطاء املريض دواء محضر بأسلوب خاص 
، بحيث أن هذا الدواء لو أعطي للشخص السليم بجرعات عالية فإنه يسبب عنده 
نف������س األعراض املرضية الظاهرة عند املري������ض. ويرجع الفضل للطبيب األملاني : 
الدكتور صامويل هانيمان والذي وضع األس������س واملبادئ الرئيس������ية لهذه الطريقة 
العالجي������ة عام 1796م . وتعتمد ه������ذه الطريقة العالجية على مبدأ ) وداوني بالتي 

كانت هي الداء(.

Herabl medicine العالج باألعشاب

هي الطريقة العالجية املعتمدة على اس������تعمال األعش������اب على هيئة سوائل تشرب 
وقد اتبعت املعاجلة باألعش������اب منذ العصور القدمية وتعتبر العمود الفقري جلميع 
عالج������ات الط������ب البديل وليس لها انفرادية في عالج األم������راض بل متتلك القدرة 
واخلصوصية في عالج ش������تى ح������االت املرضى وهو من أكثر ف������روع الطب البديل 
انتش������ارا حيث يوجد على سطح الكرة األرضية 750،000 نوعا من النباتات والقليل 
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منها ما مت اكتش������افه ودراسته وهي تستخدم بدل العالجات الكيميائية في معاجلة 
األمراض اجلس������دية  ألن لها القدرة الش������فائية املعروفة منذ آالف السنني ومازالت 

هذه القدرة ظاهرة حتى اليوم .

الرقية الشرعية 

وهي أن يرقي اإلنس������ان نفس������ه وذلك بذكر ربه وصالته واس������تغفاره وأن يكثر من 
قراءة س������ور القرآن ) الفاحتة – املعوذتني – البقرة( فتحصني اإلنسان نفسه يكون 
باألذكار والعالج بكتاب الله وس������نة نبيه الكرمي الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إال 
وحي يوحى ، وعلينا أال جنعل للش������يطان وأعوانه مدخل فالرقية الشرعية هي نور 

النفس واجلسد.

علم الفراسة 

علوم احلياة كثيرة ومتعددة وعلى اإلنسان أن يجمع من كل نبات زهرة وهذه الزهرة 
ه������ي علم يأخذ به اآلخرين ويكون به عامل������ا حكيما صبورا محتكما لعقله وللمعرفة 
واالط������الع وللنظر إلى طباع وس������لوك الناس وبها ينظر إلى اإلنس������ان الذي أمامه 
فيعرف جنس������ه وطبعه وحركاته وماذا يريد . إنها الفراسة ، نذكر كيف ينظر النمر 

إلى فريسته ليفترسها ولينال منها ، انظر هكذا ولكن بعد أن ميلك ما يلمس.

لسع النحل  

يقول الرس������ول صلى الله عليه وس������لم ) عليكم بالشفائني العسل والقرآن( إن كل ما 
يأتي من العس������ل والنحل فهو كنز وقد أثبت العلم احلديث أن للس������ع النحل فوائد 
عظيمة في حتريك الدورة الدموية وتنش������يط حرك������ة دوران الدم وقد الحظ أيضا 
اختف������اء اآلالم التي تكون نتيجة للجلوس لفترات طويلة أو اخلمول وقد لوحظ عند 
وض������ع نحلة في مكان معني ، أي أخذ ك������وب ووضع النحلة ثم لصق هذا الكوب في 
م������كان األلم فتقوم النحلة بقرص هذا املكان بعدها يختفي األلم وينصح هنا بوضع 
قليل من العس������ل بعدها على مكان القرصة وس������بحان الل������ه اخلالق العظيم املصور 

خللقه وسبحانه الشافي الذي جعل في سم النحل ولسع النحل شفاء.
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   Aromotherapy )املعاجلة بالزيوت العطرية ) األورماثيرابي

اس������تخدمت الزي������وت العطرية في الصني واحلضارة املصرية منذ آالف الس������نني ، 
وأش������هر اس������تخداماتها في التدليك حيث تنفذ هذه الزيوت في اجلسم عبر املسام 
اجللدية كما يتم اس������تخدامها عن طريق االستنش������اق ، وتدخل في تركيبات املراهم 
العالجية والكرميات التجميلية . فيستخدم زيت الصنوبر ملعاجلة اإلمساك ، وزيت 
الليمون حلموضة املعدة ، وزيت اخلزامي ) الالفندر( وزيت الليمون وزيت الصنوبر 
لألنفلونزا ، كما يستخدم زيت الورد لتخفيف حدة الغضب ، وزيت الياسمني ملعاجلة 

البالدة ، وينصح باستخدام زيت الريحان والنعناع ملعاجلة التشويش الذهني.

  AYURVEDA )املعاجلة الشمولية ) األيوروفيديا

يطل������ق على هذا النوع من املعاجل������ة بالطب الهن������دي أو األيوروفيديا ، وهي عالج 
ش������مولي يركز على الرعاية الصحية الوقائية باس������تعمال عالج������ات طبيعية حيث 
تعتم������د نظرية الطب الهندي على أن األمراض تب������دأ باختالل التوازن أو الضغوط 
الواقعة على وعي الش������خص ومبعاجلة اخللل في هذا التوازن بتغير أسلوب احلياة 
والبيئة والغذاء ويتم الس������يطرة على املريض ، وتعتمد األيوروفيديا على أن وظائف 

اجلسد تتكون من أخالط خمسة هي الهواء والنار واألثير واملاء والتراب .

العالج بخط الزمن 

هو قريب من التنومي اإليحائي ويقوم على أساس محادثة العقل الباطن في جلسات 
معينة بحيث يرجع الشخص لبعض األزمنة من املاضي ليتغلب على ذكرياته السلبية 

ثم يذهب بتصوره إلى املستقبل ويبث أحالمه وآماله..

تس������تخدم هذه التقنية ف������ي معاجلة حاالت اخلوف ، والتب������ول الالإرادي ، اخلجل 
املرض������ي ، نوبات البكاء ، الش������عور بالوحدة، ضعف الدافعي������ة ، غياب األهداف ، 

املخاوف االجتماعية ، الوسواس.

العالج باملوسيقى  

بدأت املستش������فيات الدامنركية باستخدام املوس������يقى في معاجلة مرضاها وأكدت 
الدراس������ات أن املوج������ات الصوتية له������ا تأثير على اجلهاز العصب������ي مما يؤثر على 
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حالة اجلس������م فإذا كانت املوج������ات منظمة فإنها حتدث أث������را إيجابيا وال جند أي 
جلس������ة ألي معالج بالطاقة تخلو من املوس������يقى الهادئة . وقد أثبتت الدراسات أن 
مرضى الزهامير ازداد أدائهم في النواحي االجتماعية بعد أن استمعوا ملقطوعات 

موذارت.

الصيام 

من العالجات املتبعة في الطب البديل بهدف إراحة املعدة ومس������اعدة اجلس������م في 
التخلص من الس������موم واالجتاه نحو الصحة كما أن للصيام أثرا نفسيا إيجابيا وهو 

من الشروط الواجب إتباعها ملمارس اليوغا والتأمل .

العالج بالتنفس  

يتنفس اإلنسان بنسبة 30 % فقط من احتياج اجلسم من األكسجني ويعتبر التنفس 
من أول العمليات احليوية التي يقوم بها اإلنس������ان حني والدته وآخر ما يقوم به قبل 
أن يفارق احلياة ، احتياج خاليا اجلس������م لألكسجني كبير جدا ويؤثر بشكل مباشر 
.. هن������اك أنواع مختلف������ة ومتنوعة من التنفس كالتنفس العمي������ق ، التنفس اللوني ، 
التنف������س االس������ترخائي ... الخ إن 20 دقيقة من التنف������س العميق ملدة 14 يوم كفيل 

بتغيير ميكانيكا العقل واجلسد نحو الصحة .

االسترخاء

تعتمد جلسات االس������ترخاء على التنفس بشكل أساسي وكلما كانت عملية التنفس 
منظمة وموجهة كلما اجته الش������خص نحو االس������ترخاء بشكل أعمق . وهناك طرق 
متنوعة لالسترخاء وهي تعطي شعورا بالراحة و السعادة .. وتستخدم هذه التقنية 
للتخل������ص م������ن االكتئاب ، األرق ، اإلجهاد ، قلة الدافعي������ة ، عدم القدرة على اتخاذ 

القرار ..

التنومي اإليحائي

عرف������ت اجلمعية الطبية البريطانية التنومي اإليحائ������ي بأنه حالة عابرة من االنتباه 
املتغير واملتبدل لدى األفراد وهو حالة ميكن توليدها من قبل فرد آخر حيث حتصل 
الظواهر املختلفة بشكل تلقائي أو كإجابة رد فعل على أفعال أو محفزات معينة .. 
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تعم������ل مثل هذه املظاهر تغيرات في الوعي الش������عوري والذاكرة وقابليته متصاعدة 
ومتنامية لدى األش������خاص على اإليحاء وظهور أفكار وأجوبة عند هذا الش������خص ، 
غير معتاد عليها في وضعه الروحي املادي وتستخدم جلسات التنومي اإليحائي في 
ح������االت االكتئاب ، احلزن ، الس������منة ، عدم القدرة على اإلق������الع عن اإلدمان على 
الكحوليات ، عدم القدرة على نس������يان املاضي ، الوساوس القهرية ، املخاوف ، آالم 

املفاصل ، الصداع ، الشلل ، الصرع ، السرطان .... الخ .


