
  
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  ٤ یزگدل ان
  

  یز درماني در دانش كھنگدل ان
 از افــراد جھــت یاریون بــس طــاعوعیشــباســتان ھنَكــام در دوران 

 سـوزاندند   ی معطـر را مـ  یھـا   روغنیماری بنی از انتشار ا یریجلوگ
 ايـن   .کند  ی کن م  شهی خوش طاعون را ر    ی که بو  دريافته بودند  رایز

 .كاربرد تنھا يك مـورد از توانـائي دانـش كھـن در ايـن رشـته اسـت         
بـه   كه در مرسوله قبل مفـصال  یز درمانيگدل انعمده موارد كاربرد   

در اينجـا برخـي مـوارد     آن برداختیم، میراث دانش كھن مي باشد،        
   : ذكر مي كنیماز ديدَكاھھاي دانش كھن استديكر را كه 

  
و دانـش  در اين بخش بطور اشاره از ديدكاه طب كھن ھند و جـین          

  :مي بردازيمانرزي 
  

 : ھندكھندر طب  یز درمانيگدل انکاربرد 
انرژي .  سوي مغز و آگاھیستاز ديدگاه طب ھندي، بیني دري به    

 حیاتي يا پرانا از طريـق نفـس کـشیدن از راه بینـي وارد بـدن مـي          
  . شود و عملکردھاي حسي و حرکتي را حفظ میکند

بکارگیري رايحه ھاي خاص از طريق بیني به تصحیح اختالالت پرانا    
که بر عملکردھاي باالتر مغزي، حسي و حرکتـي تـاثیر میگـذارد ،            

  .کمک میکند
سه مزاج يـا دوشـا مطـرح اسـت، شـرح اينكـه ايـن        آيورودا  طب  در

مزاجھا جـه بـوده و جـه ويزكیھـايي داشـته و جطـور متعـادل يـا نـا            
اينھـا خـود مقـاالت مـستقلي مـي طلبـد، مـا در        ... متعادل شده و  

در ايـن طـب مـي     یـز درمـاني  گدل اناينجا بطـور اشـاره بـه جايَكـاه        
  :بردازيم

بـراي  . کند کـه موجـب تعـادل ھـر سـه دوشـا میگـردد        ارسال عالمت ھاي مشخصي استفاده مياز رايحه ھا براي در اين طب  
تعادل ھر يک از دوشاھا در آيورودا از رايحه ء گیاھان خاصي استفاده میشود، به اين جھت که ايجاد پیام ھاي بويايي در مغز به         

 .نحوي میتوانند بین ذھن و بدن رابطه برقرار نمايند
 

ــا ــو: وات ــا مخل ــر اســانس گــل    ب طي از رايحــه ھــاي گــرم و شــیرين و تــرش نظی
 .به حالت تعادل در مي آيد... شمعداني، میخک، ريحان و پرتقال و

با مخلوطي از بوھاي شیرين و خنک مثل گل سرخ ، ياسمن ، چوب صندل       : پیتا
 .، نعنا و دارچین متعادل میگردد

اراي بـوي تنــدتر چــون  ماننــد واتــا بـا مخلــوطي از رايحــه ھـاي گــرم امــا د  :  کافـا 
 .تعادل خود را باز مي يابد..اکالیپتوس ، میخک ، سرو کوھي ، مرزنجوش و 

ده قطره از عصاره روغني معطر را میتوان در آب داغ يـا بخـوردان ھـاي مخـصوص        
در .ريخت و به مدت نیم ساعت يا بیشتر اتـاق را از رايحـه ماليـم سرشـار نمـود           

 معینـي در آنھـا تـشخیص داده شـده اسـت،           مورد بیماراني که عدم تعادل ھاي     
روغن ھايي تجويز میگردد کـه عـدم تعـادل را بـه حالـت تـوازن بـاز میگردانـد و بـا           

 .بکارگیري آن درد و بیماري از بین میرود
  

  :انرزي كھن دانشدر  یز درمانيگدل انکاربرد 
ھـا  ، اين ھاله اين دانش قالب انساني را ھاله ھاى متعددي احاطه كرده      نظر  در  

  . يا كالبدھاى فرامادي آدمي ھستندمراتب فوق مادي كالبد آدمي
ھمانطور كه ضعف و اختالل در كالبد مادي مي تواند بـا راه يـافتن بـه كالبـدھاي                 
فراتر مي تواند آن مشكل را عمیقتر و فراتر از تن آدمي سازد، بلكه ھر ضـعف يـا      

ر از بـروز اختاللـي د   اختالل مھم در كالبد و تن آدمي كه حاصل مي شود ناشي          
  .ھاله ھا و كالبدھاى فراتر است



روزنـه  درَكاھھـا و  بوسـیله  بـه ايـن ھالـه ھـا     آدمي كالبد مادي   
ھايي حلزوني يا فنري شكل مرتبط است، ھر َكونه انسداد يا            

اند موجـب اخـتالل در ھالـه ھـا     عدم تعادل اين روزنه ھا مي تو  
   .بشود

 دو نوعنـد اصـلي و    نامیـده مـي شـود   چـاكرا اين روزنه ھـا كـه     
خاجي :  اولاست،  ھفت عدد  ي اصلي تعداد روزنه ھا  فرعي،  

در انتھاي ستون فقرات، دوم در محدوده ناف، سوم در محدوده 
شــكم، جھــارم در ناحیــه ســینه و قلــب، بــنجم در محــل َكلــو،  

  . بیشاني، ھفتم روي سرششم در 
نھا در اينجا به ھمین مقدار راجع به اين دانش بسنده كرده و ت      

در ايـن دانـش مـي        یـز درمـاني   گدل ان بطور اشـاره بـه جايَكـاه        
  :بردازيم

  
روغـن   :چـاكراي اول اظـت  در حف یز درمـاني گنقش دل ان  

میخك كمك مي كند تا گره ھاي انرژي ھاي درون چاكراي اول        
   .باز شود

 
روغـن   :چـاكراي دوم  حفاظـت   در   یز درماني گنقش دل ان  

به سـطح معنـوي مـؤثر     دو عاشق  چوب صندل در تعالي رابطة  
عالوه بر اين باعث تلفیق انـرژي ھـاي معنـوي در تمـام           . است

  .سطوح فكر، احساس و عمل مي شود
اگـر بـا    :چاكراي سومدر حفاظت  یز درمانيگنقش دل ان 

) چاكراي سوم(روغن فشرده رزماري محل چاكراي خورشیدي 
 را ماساژ دھید و رايحه تند رزماري را استنشاق كنید اثر محرك

روغن اسـطوخودوس چـاكراي سـوم را     .میل به كار و فعالیت در شما افزايش يابدنموده و   غلبه بر تنبلي    آن باعث مي شود كه      
 متعادل ساخته و اثر آرام بخش بر روي بیقراري اين چاكرا دارد

  
قلب وارد مي كنـد  عطر گل سرخ امواج عاشقانه و ماليمي به چاكراي  :مھارچاکراي ج در حفاظت    یز درماني گنقش دل ان  

  .و باعث مي شود كه قدرت عشق در شما تقويت شود
 

 محیط   كندر اثر حیات بخشي بر روي ذھن و روان دارد و پاك كنندة رايحة :چاکراي پنجمدر حفاظت    یز درماني گنقش دل ان  
روح ظرفي مشتاق بـراي  با اين رايحه زندگي روزمره در وضعیت موجود كمرنگ شده، اعتقادات مذھبي عمیق تر شده و    . است

  امواج آن ما را بر روي صـداي درون بـاز مـي كنـد و بـه شـیوة      . اكالیپتوس چاكراي پنجم را باز و پاك مي كند       . نور الھي مي شود   
مي فرستد و چاكراي گلـو  » مركز تكلم« تند مريم گلي امواج شفا را به طرف  رايحة،  ارتباطمان سادگي و بي ريايي مي بخشد      

 . رھا مي كندرا از انقباض
 

 نشاط آور نعنا گره ھاي چاكراي ششم را بـاز مـي كنـد و كمـك          رايحة : ششم چاکرايدر حفاظت    یز درماني گنقش دل ان  
رايحـة ياسـمن ذھـن را بـر روي      ھمجنـین  .مي كند تا شخص از قالب ھاي افكار محدود رھا شده و قدرت تمركز را زياد مي كند        

  .یقت عمیق تر است باز مي كندتجسم و تصويري كه حامل پیامي از حق
  

  ...و عنبر و صندل : مھفتچاکراي در حفاظت  یز درمانيگنقش دل ان
 
  

  یز درماني و دانش جديدگدل ان
  :از آنجا كه ذھنیت عامه تحت تاثیر دانش جديد مي باشد، از اين رو به تبیین موضوع از ديدَكاه دانش جديد بیشتر مي بردازيم

  
  تواننـد بـه  یاسانسھا مـ .  را به خاطر آوردجانھای حوادث و ھاتیی سازند جزی حافظه اند و فرد را قادر م   ی محركھا نیتریبوھا، قو 

 بـه  ی كمـ یری كـه پوسـت نفوذپـذ   نـد دكر یتـصور مـ  غربیھـا  ، ٢٠ قـرن  ی ھامهیتا ن . روغن، استنشاق شوندری تبخایروش بخور   
و به روشھاى كوناكوني در مـوارد بـسیاري بكاركرفتـه شـده     مطلبي كه خالف آن قبال در دانش كھن ثابت شده        اسانسھا دارد،   

 برده اند كه پوست در برابر مواد ی اكنون پیولاكر غربیھا و دانش جديد تا نیمه قرن بیستم از اين مطلب بي اطالع بوده  . است
 ی خون و لنف، مانی روغنھا با نفوذ به پوست و ورود به جر نی است و ا   یفی سد ضع  ،یاھی معطر گ  ی دوست مثل روغنھا   یچرب

  . توانند در تمام بدن گردش كنند
  

 دیـ  فرکـانس تول ی خوشـبو، نـوع  اھـان ی کـه اسانـسھا و گ  ه است مشخص شد  در تحقیقات دانش جديد    :مواد معطر فركانس  
  نـوع روغـن معطـر توسـط پژوھـشگران مـورد      ٧٠٠٠ امـواج  ی است و تا به امـروز انـرژ  یری ھرتز قابل اندازه گ  اری که با مع   کنند یم

 از ابھـام قـرار   ی آنھا دارد، ھنوز در ھاله ای با خواص پزشكی امواج چه ارتباط  نی ا ی كه انرژ  نیاما ا !  قرار گرفته است   ییشناسا
   .، دانش جديد علیرغم بیشرفت ابزاري آن ھنوز به اين راز دست نیافته استدارد

  
 از جملـه بـرگ، سـاقه،    اهی مختلف گی در قسمتھا رنگ و معطر موجود  ی ب باتیتركاينھا   : معطر ی روغنھا ایاسانسھا   تعريف

 مواد، در نیا.  شوندی مری بوده و در مجاورت ھوا تبخی قواری بسی بوی ھستند كه دارای و غدد ترشحشهیپوست، دانه، گل، ر
 بـه  باتشانی ھستند ، تركاهی اسانسھا داخل گنی كه ایزمان.  بر عھده دارندی وجود داشته و نقش دفاع  نیی پا ی با غلظتھا  اهیگ

 خاك، طیشرا. كنندی حركت ماهی گگری به بخش دی شود و بر حسب ساعات مختلف روز و فصل، از بخش       یطور مداوم عوض م   



 اهیـ  قبل از گل دادن است و گاه،ی گكیحداكثر اسانس موجود در .  اسانس مؤثر استتیفی در كزی ناهیآب و ھوا و روش كشت گ   
  . دھدیاز دست م٪ اسانس خود را ٧٠با گل دادن، حدود 

 عـصب  كیـ  بـا تحر ،ینـ ی بودار بـه ب یورود مولكولھا.  وارد بدن شوند،ییای بوستمی سای پوست و قی توانند از طر  ی م باتی ترك نیا
 و خـاطرات و حافظـه   جانھـا ی از مغز است كه احـساسات و ھ  ی قسمت ستم،ی س نیا.  كند ی اثر م  كیمبی ل ستمی س ی رو ،ییایبو

 ی خودكار بدن، ضربان قلب، فشار خون و تـنفس و ھورمونھـا اثـر مـ    ی عصب ستمی س ی رو تیدر نھا انسان را تحت كنترل دارد و       
  .گذارد

  
    معطری روغنھاایاسانسھا  به  جديداه شیمينَك

  : اسانسھا شاملنی ایاثرات كل،  ھا ھستنددوترپنی الكل، استر، كتون، آلدئی حاویبه طور كل
  بخشنرم كننده، آرام ضد اسپاسم، ضد التھاب، ضد انگل،  :استرھا
   كنندهی ضد انگل، ضد عفون،یضد التھاب، ضد آلرژ :ترپنھا
   آرام بخش، نرم كنندهسم،ی كننده، ضد روماتیضد التھاب، ضدعفون :دھایآلدئ

   پوست، آرام بخشی قبلعاتی پوست و اثر ضاینرم كننده مخاط ، مناسب برا :كتون ھا
   كنندهید عفونخلط آور، ضد احتقان، ضد انگل، ض :دھایاكس

   ضد قارچ، ضد انگلروس،ی ضد و،یضد باكتر :فنل ھا
   كشكروبیم :الكل ھا

  
  )رايج(ايي شیمیطب نَكاه از  یز درمانيگدل انعملكرد 

  .می مستقریغ، میمستق :کند ی عمل مقیاز دو طر یز درمانيگدل ان
 سـبب  ی دسـتگاه عـصب  قیـ  از طرتواننـد  ی ھـستند کـه مـ    یی در واقـع بوھـا     ییایـ  اعـصاب بو   یھا  کننده  کیتحر: میروش مستق 

 نی مانند آدرنالی عصب-ییایمی شیھا کی که پشود ی عمل باعث منی شوند که ازیر شدن غدد درون  فعالجهی و در نتشدن کیتحر
 و عـدم  شـود  ی مـ جـاد ی تعـادل در بـدن مـا ا   جهی تعادل بدن دارند، ساخته شوند و در نتمی در تنظیادیکه نقش ز  ...  و نیندورفیو ا 

  .رود ی منیھا از ب تعادل
  

 قسمت ھر بو، ھمراه با نیدر ا.  گرددی فرد فعال مییای بو، مرکز حافظه بوکی  روش با استنشاق نیدر ا: می مستقریروش غ
وجـود  ).  عطر به ما دسـت داده اسـت  کی بار با استنشاق  نی که اول  یاغلب احساس  (شود ی م رهیحس ما نسبت به آن بو ذخ      

  .باشد بد یگری بو به نظر ما خوب و دکی که شود یسبب م در مغز ی مرکزنیچن
 بار بـا  نی که اولدیکن ی مدای را پی و شما احساسکند ی آزاد مییایمی شیھا کی پکیمبی بخش، دستگاه ل نیبعد از فعال شدن ا    

 اسـتفاده  یز مـواد معطـر   درمـان ا یاگر ما برا.  داشتمی بد خواھای ما احساس خوب جهی و در نتدی کرده بوددای بو پ  نیتماس با ا  
  . سبب درمان شودتواند ی کند، مجادی اماری خوب در بی که حالتمیکن
  

 را توأمًا به ھمراه دارد و با کمک به بدن و ذھن به یکیزی و درمان فی روش، درمان روانشناسنی ایبه طور کلاز نظر دانش جديد 
  .کند ی کمک ممارانیدرمان ب



 یزگ انعصاره ھاي دل نكات ايمني مصرف
  
به کار دانش الزم  مجرب و بدون ری که اگر توسط فرد غ،ست در برخي از افراد روغن ھانیابرخي از  ینکته مھم عوارض جانب -١

  . دینما  ظھور ممكن است اين عوارض برده شود، 
  
دانش كافي يا ھرگز نبايد بدون  باشید كه اين روش خاطر داشته خطر است، اما بايد به درماني معموًال بي با وجود اينكه رايحه    -٢

باعث تحريك و صـدمه كلیـه و كبـد مـي     َكاھي چون  . كار رود   بهبراي مصارف داخليذيصالح طب جامع درمانگر حكیم يا توصیه 
صبي در نھايت، ورود اين مواد به بدن، با آزاد سازي اندورفین و انكفالین كه تركیبات پروتئیني تولید شده در پايانه ھاي ع     . گردند

 .مي باشند، آستانه تحريك درد را در بدن افزايش داده و باعث تسكین درد مي شوند) مورفینھاي داخلي بدن(
 
 یـز گعصاره ھاي دل اندرماني با پزشك خود مشورت كنید زيرا گاھي برخي از  اگر مبتال به آسم ھستید ، قبل از انجام رايحه         -٣

 .باعث بروز عاليم آسم مي گردد
 
 .  از آنھا به روش ماساژ دادن در بیماريھاي تب دار، عفونتھاي حاد، بیماران بدحال، سرطان ، توصیه نمي شوداستفاده -٤
 
 claryآروماھاي ريحان، آويـشن،   . درماني اجتناب كنید، مگراينكه كامًال با آن آشنا باشید بھتر است در زمان بارداري از رايحه -٥

sageسوسن ، calamus  ،mugwort نه، ، پوsage  اكلیـل كـوھي  (، رزمـاري rosemary)  سـرو كـوھي ، juniper و wintergreen 
 .توانند به جنین صدمه بزنند يا اينكه در صورت استفاده داخلي يا حتي استفاده خارجي باعث سقط جنین شوند مي

  
 منجـر بـه   ،ی آنھا در مصرف طـوالن  ازیتعداد.  و واكنش به نور به صورت بروز تاول استتی حساسجادی آنھا، ا گریاز عوارض د   -٦
  .  شوندی سرطان مجادی ای و حتنی فلج، سكته ناقص، سقط جن،ی ھوشیب
 
  .در نواحي آسیب ديده و ضايعات پوستي و روي مفاصل متورم يا نزديك به ناحیه دردناك، نبايد استفاده شوند -٧
 
 اسانس آرام بخـش و ضـد   كی نكنند؛ مثًال اگر جادی ای بدی توجه داشت كه در فرد احساس درون      دی مواد با  نیدر استفاده از ا    -٨

  . گرددی آن مھار می خاطره بد شود، اثر درمانكی یادآوری باعث ی در فردیافسردگ
  
ھـر قطـره اسـانس برابـر     . و بسیار قوي مـي باشـند   بسیار غلیظ افشره اي   ، به دست آمده از گیاھان   یزگعصاره ھاي دل ان    -٩

 . قبل از مصرف بايد رقیق گردندلذاو. ي باشد  گرم گیاه م٢٨دست كم 
 

باعث ايجـاد  در برخي موارد روغنھا نبايد طوالني مدت مصرف شوند، چون اثر خود را از دست داده و از طرفي ممكن است              -١٠
  .حساسیت شوند

  
 برنـد   یھا را بـه کـار مـ    ن روغنی بار انی اولی که برایکه افراد،  توصیه مي شود  گیري از واكنشھاي حساسیتي     براي پیش  -١١

 را با چند قطـره از يـك روغـن    یزگعصاره ھاي دل ان ابتدا يك قطره از  صورت کهنیرا انجام دھند به ا) Patch test (یا آزمون ُپشته
 را روي بخـش كـوچكي از   یزگعصاره ھاي دل انھر يك  از روغن یا قطرهسبس  بدون بو مانند روغن کنجد يا زيتون مخلوط كنید و    

دور آن ناحیه را باندپیچي كنید . دنامتحان كن آنرا و بدين طريق روي پوست بمالیدو  ران بچکانند ی قسمت خارجایساعد ست پو
 روغن نی ای نشود استعمال خارججادی پوست ای بر روی التھابای ساعت خارش ٤٨اگر پس از . ساعت منتظر بمانید ٤٨تا  ٢٤و 
 .ان داد از آروماي ديگري استفاده نمايیداگر پوست شما حساسیت نش.  ضرر استیب
 

 . نسبت به آن حساسیت پیدا كرديد، استفاده از آن را متوقف كنید؛ یزگعصاره ھاي دل اناگر به دنبال مدتي استفاده از يك  -١٢
 
  

يم، ان شاء اهللا مي برداز...و ، یز درمانيگدل ان، انواع عرضه یز درمانيگدل اندر بخشھاى آتي به معرفي روشھاى َكوناَكون 
  .تعالى

  
  
  
 

 العاملني رب  حلمدوا


