
 بيكم أهال17 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

للتطبيب دون اسههتادا   الطب البديل هو اي ممارسههه وهوا اسههاسهها يعيه ايه دب بديل الطب البديلايه قصههه 

 الطب التقليدي

  واخقار ان الطريق اله وصههههولس للسههههال والتأملصههههور خاريايه وروهازيه لي اليو ا أدي ب القصههههةابتدت 

فابتدوا يجمعوا هذه الممارسات خحت شعار او عيوان ، االمراضبيساعد عله الشفاء من   الداخله مع زفسس

لمان  والوصفات باألعشاب العالجوشويه برضه  والتيويم المغياديسه بر الصيييهمن ضميها مثل اال معين

وكان اغلب المعالجين هما عطارين او عله خبره بماتلف ازواع  باألعشاب عالجكان الطب كله  االدويةقبل 

 سبرين زفسه مستالص من شجرهاال بل ولحد دلوقته فه ادويه كتيره اوي مستالصه من اعشاب االعشاب

واسههههتالصههههوها وزقوها وعملوها فه  االعشههههابان العلماء اخدوا المواد الفعاله الله فه  إالما هه  االدوية

بل وركبوا عليها مركبات كيماويه خزيد  بحاث كتيره علشههان خحقق اكبر قدر من اليفعخركيبات خاصههه دبقا ال

 االعشابهيا صوره ماتلفه شويه من  االدويةيعيه ممكن زقور ان بعض  . يهالعال من قدرخها 

 األنوعلشهههههان ازا وكتير غيري معترض عله كلمه دب بديل  خريات البديله االالعال فه  القصهههههةازما هه 

 او الطب المساعدالطب التكميله الطب مالوش بديل سموها 

ساسه للمرض الله س االعال يعيه خاخد  مساعده للطب الساسه كاداه ات فعلالعال واعتقد ان ده دور هذه 

 لالعراض او مقاومه اكتر المياعةبغرض مثل خيشههههيا  هال  العالجعيدك وخسههههتاد  ايه اداه مسههههاعده مع 

زيه كل شهههويه خلقه دراسهههه بتقور ان ممكن الحا ه الفال علشهههان يقو  بوتيفته العالجالجازبيه او مسهههاعده 

 زه واقل ضرراالمرض الفال عالجخكون مفيده فه 

وممكن  دويلهاو اخابعت لفتره  الطبه التقليدي العالجازما ما خلقيش الدراسههههههه اخعملت بالمقارزه بالله خدوا 

 ختبارائج دي فه المعمل او فه ازبوبه ااوي وده فه الغلب ازها متعملتش اساسا عله بشر وكل اليت

التقييات  يكون فه له قوازين محدده ودريقه معروفه زقدر زقيسههههه بيها الل علم  اي علم علشههههان يبقه فعال

 ومفيش اي اداه ممكن يتقاس بيهابيد الطب البديل مالهاش قوازين ثابته او محدده  الله خيدرج خحت

 ات التقليديه وزتجه اله هذا الطب البديلالعال فه اخجاه ازيا زهمل كل  سههههههف مش عارح لمصههههههلحه مينلال

ماخدوش  ألزهمسههف برضههه ازيا بيجيليا المرضههه فه مراهل متقدمه من مرضهههم ولال هيث الطبيعه واليقاء

 ديوخلوا بالكم من كلمه المظبود  المظبود العالج

الاادئ للمضههادات الحيويه  االسههتعمارابسههطها مثل  الصههف فه الطب العالجسههتعمار ن فه اسههاءه كبيره الال

لمان ة هاقولكم قصهه ت من الجراثيم مقاومه لمعظم المضههادات الحيويه المعروفهالوالله ادي اله خكون سههال

بالتيفود مثال نكا خه  الله بيصهههههههاب  زجيب الريحازه مثل مات  % 90له من أعبيبقه ازتهه واهتمار وفا



شريا مضاد هيوي بالتيفود التازيه هصلت مع اهد المرضه بتوعه  القصة دلوقته التيفود بيتقضه عليه ب

بتاعتها وكان خحليل  العمليةوعملت  وكازت مصهههابه بور  فه الثدي ازا شهههاصهههيا وكازت سهههيده فاضهههله  دا

ها  خد  الل الور  بيؤكد از قائه ال عالجخا ماوي و كان الفه دالن كي يل بتقور ان الور   ت كتيره  وه التحل

الكيماوي علشههههههان زموت هذه   فبيدي متوهش وده معياه ازه كامن فه اماكن كتيره فه الجسههههههم ومش باين

زفس  لهاوقالفه مصههههههر كلها وكلهم  األورا  دكاخرةدي لفت عله  ةالسههههههيد لكاميه عله قد ما زقدرا الااليا

اصهههههرت وقالتله ازا  خاخدي كيماوي الل وقلتلها برضهههههه  كده االخيرو اخله فه  خاخدي كيماوي الل   االكال

وباعمل  لسات مش عارح  اكل صحه ميها ها ات كازت بتبعت خجيبها من بره وبأكل باعمل  لسات يو ا

اسههههاسههههه ده  عالجزه مش كيماوي قلتلها كل ده مش هييفع ال عالجخأمل ها ه كده ومش هاخد  خاادر وال

ساعد  شار العالجها ات بت شتين بس خدي  هللا اعمله الله ازت عايزاه ان  قالتله  سعال خحضري روح ايي

وكل شهههويه خكلميه وخقوله ازا  عالجوبرضهههه ما رضهههيتش خاخد اي  ص و دت دريقه للسهههلم  واياازا خال

وازا اقولها برضههههه  خميرهعد كا  يو  شههههربت ميقوع بو اكلت اليهارده كيلو من فاكهه القشههههطه مش عارح

وبرضههه  شهههور وعيدها ازتشههار للور  فه اماكن كتيره من  سههمها 6اقل من   اخله بعد سعال خاخدي  الل 

 يا ريت اكون قدرت اوصل لكم الله عايز اقوله رفضت خاخد كيماوي

 اشوفكم قريبا 

 


