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 العالج التكميلي

حنتكلم عن  واتوضبببه لها عواعد جديده عل بببان تحدد ااهيتها ا ت  حنتكلم النهارده عن حاجه جديده نسببب يا 

 complementary treatment التكميلي العالج

 الطب ال ديل اش اسمه التاني االسمفي دلوعتي جمعيات للطب التكميلي اللي انا احب اطلق عليه هذا  اص ح

تورته اش  تأ لحاع ب لكم المعني امكن  نما هوا اكمل فعال لهإ نه بالفعل اش بديل عن الطب التقليديإل

انما حتن سط ا ت  لو  انت التورته . ته وتن سط بيهاعطه فا هه وش ائح شيكوال العليها   يمه و الاتزوعه و

عطعا حت قي  ناأللواته دي اتزوعه وتفتح النفس والك يمه اغ عه عطه الفا هه عليها وسبببايحه في ال بببيكوال

 بالنس ه لك اطعم

الي تسبباسببي انما امكن تاخده وهوا ا و  رونق وجمال وبالك االعالجانت في الحالتين ا لت تورته او اخدت 

 .عليه اا يكمل فاعليتهبانك هتحط  فاعليه

انما وجودها  العالجت دي لوحدها اش حت قي  افيه انك تحس بطعم التورته او تحصبببل علي بالط ه المكمال

التكميلي او الطب التكميلي  العالجهوا ده ب سببببببباطه الهد  ان  وبيزود فاعليته العالجبيسببببببهل ان عمل 

 العالجا ت بببببفنا ان عند اضبببببافتها في ا احل  لب بت قي ط يعيهاصببببب  في الغناهي اجموعه ان الع. عمواا

ا    او حتي بتقلل ان  بكفاءةبتزود فاعليته او بتخلي الجسببببببم عادر علي التعاال اعاه  المختلفةالتقليدي 

 اال لاول في انواع ان  التكميلي بي قي بم احل  تي ه جدا وعلي اشببببكال اتعدده العالجو الجان يةاع اضببببه 

في اغذيه بتزود  او بتخليك تتحمل ا ت  اع اضبببببببه الجان يه او حتي بتقللها الكيماوي العالجبتزود فاعليه 

يه جهاز  فه اه  المناعةفاعل يه في اواجهه الميك وبات المختل فاعل له ا ت   ها العالجوتجع يدي ل في  التقل

اوي  والحاجات دي  تي ه. التقليدي لها عالجضببببببار لل تأثي اغذيه بتحمي اعضبببببباء في الجسببببببم اعينه ان 

قائمين علي هذا النوع ان . واتعدده و ل يوم بيتم ا ت بببببببا  اكونات جديده  اغل هم بي وجوا العالجان ال

ن انت بتعمل ا ببببببكله لما العيان يعتمد علي أل الخطورةوهنا  العالجللحاجات دي علي انها بدائل تنفه بدل 

 العالج وا ضببببه يتفاعم ا ت  هعالجه التقليدي ويهمل في عالجالحاجات دي اللي ا يد اعل تعب وا ببببقه ان 

ان  العمليةتخيلوا اول انهم وجدوا بالتج به  التقليدي اش بديل له عالجاكمل لل عالجالتكميلي ان اسمه هو 

وا لما  ان عالجعيانين عندهم الزهايم  اسبببببتجابوا ا ت  لل العالجسبببببماع الموسبببببيقي بس بيف   في ا احل 

نموا بصببوره اسبب ع ووزنهم زاد ا ت  بس ان انهم  انوا  اطفال ا تسبب ين. بيسببمعوهم المزيكا اللي بيح وها

 . بس عالجاللي  انوا بياخدوا  الحضانات عن في العالجبيسمعوهم ازيكا اثناء تلقيهم 



اين  القصةع احتاج تظ يط وتكاال اه الطب التقليدي عل ان ناخد انه ا    فايده امكنه اش ي قي والموض

 .التقليدي علي حس اي حاجه شايفنها انها اسهل واعل اضاعفات العالجنلغي  اللي احسن فيهم وازاي

 القا م في حلقات جديده ع ي ا ،اتمني انها تكون عج تكم خلصت حلقه النهارده 

 


