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 ي ةالعالج بالوسائط الماد  

 
وحببا م  ْ  ببل مببن المماببن ْن اعببال  ا مببرا   ا فببم مسببالة الط بب   سبببأ ْنب بن   بب  والعببالج الر 

 .ي  بالقو ة المع وي ة و اكل م اآلن فم العالج الماد  
 

ال نببلاف فبم دراببة الط فولبة ولببم يلب  بعببد للب، حببد  البلبولى وع ببدما يلب  للبب،  فعلبم الط ب    
لول ياون العالج باشياء ال يارهها شم  اإل سان وال ذوقلى وذلك با غذية والفواكل وال  باابات حد  الب

الل طيفبببة المبببذاّى الط ن ببببة الر امحبببةى  ن  مبببدب  ا مبببرا  ْي سبببب  دببببوف ا مبببرا  فبببم اسبببم 
بب  ر ا علا  وهناا هاى ْم ا المواد الاسبما ي ة ال ابم اسما ي ة ْو بااث   ا بمواد  اإل سان لم   هبم الس 

ب دةى ولكبن ب سب  معن  ا للم  فم ا مرا  فهم ْن  اسم اإل سان مرا   بة   مبن الع البر الماعبد 
هبذا الا بوالن  معادلة ماوال ةى وما دام هذا االعاداف باقيًا فالاسم ملون من ا مرا ى فإن ابا   

مبثاًل نب ق  ال بذي هبو مبدار االعابداف حلب  االبباالف فبم المبلاج واسباولت ا مبرا ى  ا للم  
منلان االعاداف ويحدث المبر ى   ة لاسم اإل سان ويليد الء آبر فنبا   الء من ا الاء الماو  

مبثال لن  ابلًءا نابب  ْن يابون ْلب  درهببم وآببر نابب  ْن يابون بمسبة دراهببم ليحلب  االعاببدافى 
درهبببمى ولاد الابببلء البببذي هبببو بمسبببة دراهبببم حلببب   700فبببإذا  قببب  الابببلء ال بببذي هبببو ْلببب  للببب، 

المببر ى وحن مببا يحلبب  االعاببداف با دويببة والعببالج نببلوف المببر ى  ْالف فببم الا ببوالن ثببم  طببر ابببا
ببا   ببحةى فحن مببا يم ببب الط بنبب  المببري  مببن ا غذي ببة الحلببوة  ابابب    ري  مببثاًل لببو لاد الاببلء الس  الل 

ا   بفيحل  االعاداف ويلوف المبر ى لذًا فاعابداف ا ابلاء الم ري  وال  شوي ة نا اق  الالء الس    را 
ببا با دويببة ْو با غذي ببةى وحن مببا يحلبب  االعاببداف فببم  م هببا الاسببم اإل سببا م  يحلبب  بسببببنند لم 

بة فم اإل سبان موابودة فبم ال  ببات ْيضبًاى فلهبذا الملاج نلوف المر ى  ن  اميب الع الر المرا  
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بب   م هببا اسببم اإل سببان وابب  ا بباوف ا طعمببة ال اببم ياثببر فنهببا لذا ا بباق  اببلء مببن ا اببلاء المرا 
فاءى وما دام المقلود هبو اعبدن  ا ابلاء فهبو  الالء ال  اق  حا ، يحل  االعاداف فيحل  الش 
بببا  ن  ا مبببرا  ال ابببم اعابببري اإل سبببان ْكثرهبببا يعابببري الحنبببوان ْيضبببًاى ْم  واء والوبببذاءى واض ممابببن بالبببد 

واء واض  ببحار الحنببوان فببال يعببال  بالببد  ببم  والاببباف قببو ة الببذ   ى   مببا طبنبببل فببم الل  ى فببالحنوان ّو وقببو ة الش 
ببحار  ببم هببذب ال  بااببات ال اببم ا مببو فببم الل  فياكبب  مببا يحلببو طعمببل فببم ذوقببل واببذاو  ى المببري  يش 

بببا   مبببن ملاابببل  ري  رامحابببل فبببم شبببم ل فيشبببف،ى وسبببب  شبببفامل هبببو هبببذاى مبببثاًل لذا ا ببباق  الابببلء الس 
ل ويسبر  لرامحابل   ببات الحلبو الط عبمى  ن  الط بيعبة  فسبها اسبوقل وادل بيشاهم ْكب  الحلبو فنا باوف ال

ا   حة. ري  وطعمل فياكلل فنالاند الالء الس   فاحل  لل الل 
 

لذًا لبببار مبببن المعلبببوم ْ  بببل يمابببن العبببالج با طعمبببة وا غذي بببة والفواكبببلى ولكبببن حنبببث ْن   
ل، معرفة ذلك امامًاى وحن مبا يلب  الط ب   الط    ال نلاف  اقلًا لل، اآلن فلهذا لم نهاد ا طباء ل

لل، دراة الكماف ياون العالج با طعمة وا غذي ة والفواكل وال  باابات الط نببة الر امحبة والميباب ال ابم 
ن شبباء م  بباكل م عببن هببذب المسببالة  ابالبب  دراااهببا فببم الحببرارة والبببرودةى هببذا بيببان مبالببر واض

 بالا فلن  فم وقت م اس  آبر.
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