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 مترجم مقدمه

 
كاربرد  .گرديدتوسط يك متخصص طب سوزني به نام دكتر پارك جي وو به دنيا معرفي ميالدي  1121در سال روش درماني سوجوك اولين بار 

كامالً گيري از آن  بهرهپذير است و خواننده پس از مطالعه كتاب خود تاييد خواهد نمود كه  هر سطحي از دانش امكان اين روش براي همگان با

ولي متاسفانه هيچ منبع علمي به زبان فارسي براي آن مشاهده نشد. لذا از آنجايي كه با استفاده از آن به نتايج بسيار خوبي رسيده ضرر است.  بي

 دانستم الزم ديدم بر ترجمه كتاب حاضر همت گمارم. را به فارسي زبانان ضروري ميبودم و معرفي آن 

 

 دانم كه از آقاي دكتر مرتضي علي اشرفي كه اولين بار مرا با اين علم جديد آشنا كردند كمال تشكر را بنمايم. همچنين بر خود واجب مي

 

 فرهاد فروغمند

1121مرداد  
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 نويسنده مقدمه

 
اي براي انسانها برخوردار است. اين روش توانسته است خود درماني و  وك كشف جديدي در عرصه پزشكي و از اهميت ويژهروش درماني سوج

باشد اين امكان فراهم  پذير مي مراقبت از خود را به سطح نوين و باالتري ارتقا دهد. از آنجايي كه بسيار ساده و استفاده از آن براي همگان امكان

اي بوده است با موفقيت و با  هاي پرخرج توسط افراد حرفه كارگيري روشه هايي كه درمان آنها نيازمند ب بسياري از بيماري آمده است كه به

 كمترين دانش پزشكي در منزل افراد پرداخت. 

 

ا و داروهايي است كه به منظور ه از شيوه گروه كثيريموثرتر از  هم رود. به عالوه خيلي ار فراتر مييدرماني بس هاي خود سوجوك از تمامي روش

اي شناخته نشده است. دليل اصلي آن هم اين است كه  متاسفانه هنوز در حد شايستهولي روند.  كار ميه ها در پزشكي غربي ب درمان انواع بيماري

گردد. اين روش اولين  سوب ميهاي خيلي دور جستجو نمود ولي در واقع روش جديدي مح هاي اين روش را بايد در گذشته رغم اين كه ريشه علي

گردند. از آن تاريخ تاكنون  بازمي 1121هاي علمي مربوط به آن به سال  بار توسط دكتر پارك جي وو در كره جنوبي كشف شد و اولين گزارش

ها سال  تفكر است و احتماالً دهاستفاده از آن همواره رو به گسترش بوده است. هر چند كه فرايند آشنايي جهانيان با آن طوالني، پيچيده و مستلزم 

 زمين خواهد گشت.كره ها تن از ساكنان  كشد ولي به هر حال روزي فرا خواهد رسيد كه استفاده از آن جزئي از زندگي روزمره ميليون به درازا مي

 

نگارش اين كتاب گامي در جهت آشنايي اي براي پديدآورنده سوجوك يعني دكتر پارك قائل و اميدوار است كه با  نويسنده اين سطور احترام ويژه

 مردم دنيا با آن برداشته باشد. به طور خالصه هدف از انتشار اين كتاب اين بوده است كه:

 

  اطالعات مهم به شكلي كوتاه، ساده و قابل درك در دسترس مردم قرار گيرند به نحوي كه آنان بتوانند بدون كمك

 ديگران عمالً از آن استفاده كنند.

 عات الزم به شكلي نوين ارائه گردند.اطال 

 هاي پيشين ذكري از آنها به ميان نيامده بود بيان  برخي جزئيات كاربردي كه در درمان مهم هستند و در كتاب

 شوند.

 .توجه مردم به تاثير استفاده از موكساي بدون دود و راحتي اين كار جلب گردد 

  شود.بر استفاده توامان از سوجوك و طب سوزني تاكيد 

 هاي طب سوزني )سنتي( به شكلي تغيير يابند كه مردم عادي هم بدون اين كه دانش طب سوزني را  دستورالعمل

 داشته باشند بتوانند از آن بهره برند.

 

 روش درماني سوجوك شامل دو سطح است كه از لحاظ پيچيدگي و شيوه نگرش به فرايند درمان با هم تفاوت دارند.
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شبيه به تصاوير مينياتوري ها  ها و پاها قرار دارند. اين سيستم سيستم طب سوزني است كه بر روي دست بر روي چند خرده شامل كار  سطح اول

افراد عادي براي بر آنها اثر گذارند. اولين سطح سوجوك فعاالنه توانند  اي از وضع سالمتي اعضا بدن هستند و در مواقع بيماري اعضا مي و آينهبدن 

در تمامی اين كتاب منظور از سوجوك همين تواند آن را ظرف چند ساعت فرا گيرد.  و هر كسي مي مناسب استنش پزشكي هستند كه فاقد دا

 سطح اول آن است.

 

شوند.  به طور خالصه شرح داده مي -اي  يعني سيستم متناظر اصلي و سيستم متناظر حشره –دو سيستم درماني مربوط به سطح اول كتاب  در اين

اند و امكان دريافت كمك نيز ندارند مناسب و  نظر نويسنده اين سطور آگاهي از اين دو سيستم براي مردمي كه آموزش خاصي براي درمان نديدهبه 

 . اين كتاب نيز به همين منظور به نگارش درآمده است. باشد ميمكفي 

 

تر از سطح قبلي است و فراگيري آن  الطبيعه شكل گرفته است. پيچيدهباشد كه بر پايه مابعد سوجوك در واقع شيوه درماني مستقلي مي سطح دوم

 باشد.  هاي شفابخشي شرقي هستند، مي مستلزم آگاهي از برخي اصول فلسفي و نظري، كه سنگ بناي شيوه

 

كه آن را اونوري  ،انيگذرد دكتر پارك شيوه خود را به حدي ارتقا داده كه به سيستم شفابخشي همگ در طول سالهايي كه از كشف سوجوك مي

تري داشته باشند و با فلسفه، نظريه و طرز كار طب اونوري و خصوصاً طب  رسيده است. آن دسته از خوانندگاني كه مايلند اطالعات افزون ،1نامد مي

ليني متعددي از موسسات هاي آماري، علمي و با سوجوك بيشتر آشنا شوند بهتر است به كتابهاي ايشان مراجعه نمايند. در آن كتابها گزارش

 دهند. اند كه امكانات قابل توجه اين شيوه درماني و گستره وسيع كاربردهاي آن را مورد تاكيد قرار مي ذكر شده مختلفپزشكي 

 

                                                 
1
 Onnuri 
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 ارزش كار استاد

 

كار گيرد. در آن فقط ه اند بتو هر كسي ميرا روش درماني سوجوك تاكنون در حوزه طب سوزني ناشناخته مانده بوده است. اين روش ساده و موثر 

 باشد و اين نام كامالً بامسما است. به معني پا مي جوك اي به معني دست و در زبان كره سوشود.  از نقاط دست و پا استفاده مي

 

جزايي مستقل ها و پاها شناخته شده بودند. ولي بيشتر به ا هاي تشخيصي و درماني متعددي قبل از پيدايش سوجوك بر روي دست خرده سيستم

كردند. سوجوك اين اجزا را به  دادند كه تصوير كلي موضوع در ذهن آدمي نقش ببندد و فقط به برخي نكات مهم اشاره مي شبيه بودند و اجازه نمي

 ،ر عين حال سادهبه شكلي بسيار موثر و د ،نحوي در كنار هم گذاشت كه امكان درك كامل و شفاف پديد آمد و لذا اين امكان را به همگان داد تا

ترين كشفيات قرن بيستم در زمينه  اند كه يكي از مهم هاي پيچيده سوجوك باعث شده راهي به سوي سالمتي بيابند. اين سادگي و برخي ويژگي

 پزشكي ظهور يابد. بعضي از داليل اين ادعا به شرح زير هستند:

 

 درك كرداستفاده بتوان را در حدي آموخت كه  توان ظرف چند ساعت آن سوجوك به طرزي استثنايي ساده است. مي .

كار ه آن به حدي آسان است كه در روسيه )كه استفاده از آن به سرعت گسترش يافت( حتي در برخي مهدهاي كودك نيز ب

 شود. نيز در بسياري از مدارس دوره راهنمايي درس داده مي 1111گرفته شده است و از سال 

 تواند  به مدرك پزشكي نيست. اساساً براي خوددرماني شكل گرفته است و هر كسي مي براي استفاده از سوجوك نيازي

رئيس انجمن سوجوك و طب سوزني قزاقستان سوجوك عمالً  1در منزلش از آن بهره گيرد. بنا به گفته پروفسور ژانايداروف

كه بايد مورد تشويق  ،را و پيشگيريهاي بهداشتي  شمارد، و روش مرز بين خوددرماني، كه پزشكي رسماً آن را مردود مي

 برداشته است.، واقع شوند

 توان آن را در هر زمان، هر جا و  قيمت نيست و مي استفاده از سوجوك نيازمند شرايط خاص، تجهيزات يا ابزارهاي گران

 توسط هر كسي بكار گرفت.

 نگراني و محدوديتي از آن بهره برد. چون گونه  توان بدون هيچ خطر است. مي استفاده از روش درماني سوجوك كامالً بي

رساند و  تنها يك نوع تاثير دارد و آن هم در جهت بهبودي است. اگر آن را به درستي انجام ندهيد به هيچ وجه ضرري نمي

 تاثير خواهد شد. صرفاً بي

  كار گيرند.ه بتوانند آن را  ساله مي 11ساله تا  1هيچ محدوديت سني براي استفاده از آن وجود ندارد. از 

 كار گرفت. در ه متر مربع از بدن ب توان براي درمان تمامي اعضا بدن، مفاصل و به عبارتي براي هر سانتي سوجوك را مي

توان به كمك سوجوك درمان نمود. اين كار هيچ محدوديتي ندارد و هيچ مخالفتي  ها را مي واقع بايد گفت كه همه بيماري

 هم با آن ابراز نشده است.

                                                 
1
 Zhanaidarov 
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 هاي آماري و علمي و همچنين مشاهدات باليني حاكي از آن هستند كه كارايي آن براي اكثر  ا وجود سادگي گزارشب

باشد. درصد بازگشت  تر مي ها نه تنها اغلب اوقات با استفاده از داروها قابل مقايسه است بلكه گاهي از آنها هم افزون بيماري

 سي كمتر است.ها )ابتالي مجدد( نيز به شكل محسو بيماري

 هاي شناخته شده دشوار و يا غيرممكن  هاي مزمني كه درمان آنها با روش روش درماني سوجوك براي بسياري از بيماري

 باشد. است نيز موثر مي

  سوجوك با هر روش درماني ديگري سازگار است. اگر آن را به همراه داروهاي شيميايي يا گياهي و يا ساير داروها بكار

تواند به كاهش ميزان داروي  نمايد. اگر به همراه داروها استفاده شود مي فرايند شفابخشي را بسيار بيشتر مي ببريم سرعت

 مورد نياز و لذا كمتر شدن خطرات احتمالي آنها منجر گردد.

 استفاده از  هاي اوليه فوري و موثر بهره برد و يا خدمات درماني در دسترس نباشند هاي حاد اگر نتوان از كمك در بيماري

 ها را نجات بخشد.  تواند جان انسان سوجوك مي

  در كشورهاي فقير كه همگان امكان استفاده از خدمات درماني باكيفيت را ندارند و يا در مناطقي كه دسترسي به چنين

 خدماتي دشوار است و تنها راه موجود خوددرماني است سوجوك هيچ رقيبي ندارد.

 

ت هيچ روش درمانی يا پزشكی وجود نداشته است كه تا به اين حد ساده و عملی و گستره كاربرد آن تا تا به حال در تاريخ بشري

 .هاي العالج را درمان كند العاده برخی بيماري تواند به شكلی خارق شود كه سوجوك می به اين اندازه وسيع باشد. البته ادعا نمی

هاي متداولی كه در  است به عده كثيري از مردم جهان در مقابله با ناخوشیگوييم اين است كه اين روش قادر  بلكه آنچه كه می

توان يكی از بزرگترين كشفيات  زندگی روزمره با آنها روبرو هستند كمك شايانی بنمايد. به همين علت هم هست كه آن را می

 پزشكی قرن بيستم ناميد.

***** 

 

قابل درك مردم به عنوان يك روش خوددرماني در دسترس مردم است جامع و براي عموم هاي سوجوك  متاسفانه اطالعاتي كه راجع به توانايي

 شوند. اميد داريم كه انتشار اين كتاب بتواند تا حدي كمبودهاي موجود را برطرف سازد. نيستند و لذا كمتر مورد استفاده عملي واقع مي

 

المللي طب سوزني و  از جهانيان واقع شد. در اين زمان نسبتاً كوتاه انجمن بينگيري آن مورد قبول بسياري  اين روش تنها چند سال پس از شكل

گيرند. تقريباً در  هاي پزشكي بكار مي ها كشور مختلف آن را در مطب سوجوك بنياد نهاده شده است. هزاران تن از متخصصان طب سوزني در ده

گردند.  ي كه حاكي از نتايج مثبت حاصل از استفاده از سوجوك هستند يافت ميهاي المللي مربوط به طب سوزني گزارش تمامي منابع علمي و بين

 اعتبار آن به عنوان يك روش خوددرماني با سرعت زيادي در بين مردم جهان رو به ازدياد است.

 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 11 

 اصول درمان با سوجوك

 

 ها و مناطق متناظر  سيستم

 

پيوسته بايد اطالعاتي را با  ،به منظور كارايي صحيح ،ماً در ارتباط نزديك با هم هستند واي دارد. همه اجزاي آن دائ بدن انسان ساز و كار پيچيده

رسد و در همان حال اطالعاتي نيز از آن صادر  اطالعاتي راجع به تمامي قسمتهاي ديگر مي ،بدون انقطاع ،اي از بدن هم مبادله نمايند. به هر گوشه

 پذيرند. صورت مي هاي متناظر سيستمذخيره آن توسط گردد. اين تبادل اطالعات و همين طور  مي

 

هاي مستقل بدن و سرشار از اطالعات هستند. شبيه تصاوير كوچكي از بدن  وير اعضا بدن بر روي تمامي بخشاهاي متناظر به شكل تص سيستم

ها،  ها، سر، پاها، دست هاي متناظر در گوش يستماند كه بتوانند بر روي اعضا مورد نظر جاي گيرند. س انسان هستند و به نحوي تغيير شكل يافته

 اعضا داخلي، زبان، ابروها و ديگر اعضا بدن و حتي در هر سلول وجود دارند.

 

شوند. مناطق  از آنجايي كه هر عضو در سيستم متناظر شبيه به تصوير كوچك شده آن است تمامي اعضا بدن در هر سيستم منعكس مي

شوند. هر عضو و يا هر بخشي از بدن منطقه متناظري در  ناميده مي مناطق متناظرگردند  ا بخصوصي مربوط ميهاي متناظر كه به اعض سيستم

هاي  ها، پاها و ساير سيستم ها، چشم واقع در گوش هاي متناظر سيستمدر  منطقه متناظري د. براي مثال معدههاي متناظر دار تمامي سيستم

 متناظر دارد.

 

ته در حال تبادل اطالعات هستند. هر يك از آنها اطالعات جامعي راجع به اعضا و شرايط فعلي آنها دارد. از آنجايي كه از هاي متناظر پيوس سيستم

 توان وضعيت سالمتي افراد را از طريق آنها تحريك نمود. ساز و كار اين تحريك به شكل زير است: تمامي اعضا بدن اطالع دارند مي

 

هاي متناظر كه همچون يك يا چند  رسد. سيستم هاي متناظر مي متي كه حاكي از اين مشكل باشد به تمامي سيستمهرگاه عضوي بيمار گردد عال

گيرند و فرد بيمار هم  دهند. اگر بر روي آنها فشاري وارد آوريم درد مي العمل نشان مي شكل كوچك شده عضو مزبور هستند در برابر بيماري عكس

 كنيم. دهد. در اين كتاب نيز با همين نام به آنها اشاره مي را تشخيص مي نقاط دردناكاين 

 

كه  ،هاي ديگر بدن ها، پاها، زبان، بيني، انگشتان و ساير بخش ها، دست در مناطق متناظر آن در گوش يمثالً اگر كليه بيمار شود نقاط دردناك

ها، كبد و ديگر  پيوندد و نقاط متناظري بر روي چشم به وقوع مي دهعمآيند. مشابه همين اتفاق به هنگام بيماري  پديد مي ،مستقل از كليه هستند

 گيرند. اعضا بدن درد مي
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 مردم در زندگي روزمره به صورت تصادفي و نامنظم همواره در حال تحريك يك يا چند سيستم متناظر و نقاط دردناكي كه به خاطر بيماري پديد

آوريد. هنگام  يد در واقع فشار مختصري بر بخشي از مناطق متناظري كه بر روي سر قرار دارند وارد ميگذار باشند. وقتي كاله بر سر مي اند مي آمده

 گردند. آيد. اگر با دستان خود كاري انجام دهيد مناطق متناظر روي آنها تحريك مي راه رفتن نيز به مناطق متناظر در پاها فشار مي

 

هايي، كه حاكي از شفابخشي هستند، به سوي عضو بيمار  اند پيام مناطق متناظر قرار گرفتهدر نتيجه اين تحريكات نقاط دردناكي كه روي 

گردند. اين  هاي متناظر مختلف به عضو بيمار ارسال مي هاي متفاوتي از بدن و از جانب سيستم از قسمت بخشهاي شفا فرستند. بدين ترتيب پيام مي

 شود. اي كه بايد با بيماري مقابله نمايند مي كار موجب فعال شدن ساز و كارهاي تنظيم كننده

 

شوند. اگر سالمتي افراد كمي به خطر  ها هستند به شكلي تصادفي و نامنظم ايجاد مي هاي روزمره انسان هاي شفابخشي كه ناشي از فعاليت پيام

ها كافي  تحركي افراد اين پيام ز اختالالت شديد و يا كمنمايند. ولي به هنگام برو ها براي جلوگيري از تشديد مشكل كفايت مي افتاده باشد اين پيام

شديد خواهد شد. لذا اگر شديداً بيمار باشيم و بخواهيم بهبودي حاصل نماييم بايد از طريق تحريكات عمدي و تنخواهند بود. در اين حالت بيماري 

 د كنيم.مندي ايجا هاي شفابخش قدرت هاي متناظر پيام دارِ نقاط دردناك در سيستم جهت

 

توان با كارايي بيشتري از آن بهره برد؟  هاي متناظر موثرتر است و مي رسد اين است كه تحريك كدام يك از سيستم سوالي كه در اينجا به ذهن مي

هاي  كه سيستم اند حاكي از آن هستند اند؟ تجربياتي كه تا به حال بدست آمده ها اطالعات اعضا را بهتر در خود ذخيره كرده كدام يك از سيستم

دارند. اين اعضا همان  هاي شفابخش را بيشتر ارسال مي متناظري كه بر روي ديگر اعضا بدن هستند و بيشترين شباهت را به بدن انسان دارند پيام

فرستند.  ي شفابخش ميها ها و پاها هستند كه شباهت ساختاري جالبي با بدن دارند. به عالوه به خاطر تماس با محيط بيش از ساير اعضا پيام دست

گردند. به همين دليل  هايي باشند كه بيشتر هم مورد تحريك واقع مي كاري كرده است كه موثرترين مناطق همان ،به شكلي آگاهانه ،گويي طبيعت

 گر هستند.هاي متناظر دي هاي اكثر سيستم تر و موثرتر از پيام شوند قوي ها و پاها ارسال مي هاي شفابخشي كه از جانب دست پيام

 

توسط افراد فاقد حتي ها و پاها بنا شده است. سطح اول آن به سادگي و  هاي متناظر واقع بر دست روش درماني سوجوك نيز كالً بر پايه سيستم

 ز:ها عبارتند ا  ترين سيستم باشد. از ديدگاه كاربردي مهم تحصيالت پزشكي قابل استفاده است و شامل چند سيستم متناظر شفابخش مي

 

 سيستم متناظر اصلی 

 اي سيستم متناظر حشره 

 

چون كامالً مناسب استفاده شخصي و از كفايت الزم براي اين منظور برخوردار  .شوند مندرجات اين كتاب به شرح همين دو سيستم محدود مي

 هستند.

 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 12 

اطالع از طب سوزني تر از سطح اول و  ه است. پيچيدهباشد كه بر پايه مابعدالطبيعه بنا گشت سوجوك روش درماني خاصي مي (باالتر)يا سطح دوم 

 براي آموزش و تبحر در آن ضروري است.

 

 سيستم متناظر اصلی

 

. براي اين كه تصوير ذهني از آن بدست آوريد كافي است كف دست را استها و پاها به شكل تقريباً كاملي مشابه ساختار بدن انسان  ساختار دست

هاي  كننده آن با بدن آشكار است و مناطق متناظر اعضا و قسمت ت رو به باال باشد. شباهت خيرهسريد كه انگشت شبه نحوي در مقابل خود بگي

 مختلف بدن به وضوح و به شكلي منطقي بر روي آن قابل شناسايي هستند.

 

 ت متناظر با سر و گردن است.سانگشت ش 

 شوند. ها مربوط مي هاي دوم و پنجم به دست انگشت 

 شوند. ي سوم و چهارم به پاها مربوط ميها انگشت 

 گردند. ها و پاها برمي بند انگشتان دقيقاً به مفاصل دست 

 شوند. كف، پشت و مچ به بخش فوقاني قفسه سينه مربوط مي 

 اند. هاي آنها بر روي كف دست و پا واقع شده مناطق متناظر اعضا داخلي بر طبق شباهت 

 

 گوييم. مي سيستم متناظر اصلیو هر پا يك سيستم متناظر قرار گرفته است كه به مجموعه آنها بينيد كه بر هر دست  بدين ترتيب مي

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 13 

 

متناظر عضو بيمار  هاي ها و پاهايش و مطابق با سيستم شود يك يا چند نقطه دردناك )نقاط فشار در سوجوك( بر روي دست وقتي كسي بيمار مي

هاي دستگاه كنترل تلويزيون تشبيه  توان به فشار دادن دكمه ش آشكاري دارد. اين تحريك را ميگردند. تحريك اين مناطق اثر شفابخ پديدار مي

گردد  گردد. اثر شفابخشي كه بدين ترتيب حاصل مي فرستد كه موجب آغاز فرايند شفا مي نمود. فشار هر دكمه عالمتي به سوي عضو بيمار مي

 بسيار قوي و سريع است.

 

 گيرند. لذا اثر شفابخش ناشي از تحريك نقاط سوجوك پاها بيشتر است. ا در زندگي روزمره تحت فشار قرار ميه پاها بيش از دست توجه:

 

 اي سيستم متناظر حشره

 

تك انگشتان  تكآيند. در هر بخش مستقل بدن از جمله  انگشتان دست و پا هم بخشي از دست و پا هستند و هم مستقل از آنها به حساب مي

متناظر شفابخشي وجود دارد كه مشابه با بدن و متناظر با آن است. هر عضو يا بخش بدن منطقه متناظر خود را در سيستم  سيستم دست و پا

 متناظر هر انگشت دست يا پا دارد.

 

نقاط  گردند. تحريك اين نقاط اثر شفابخشي مشابه تحريك پديدار مي تك انگشتان دست و پا تكاگر عضوي بيمار گردد نقاط دردناكي در 

 دارد.  سيستم متناظر اصلیدردناك 

 

 هاي متناظر واقع بر انگشتان دست و پا نيز به همين شكل هستند.  شود: سر، سينه و شكم. سيستم بدن حشرات از سه بخش تشكيل مي

 

 شوند. سر و گردن بر روي اولين بند انگشتان منعكس مي 

 شود. سينه بر روي دومين بند انگشتان منعكس مي 

 شود. روي سومين بند منعكس مي شكم بر 

 

 اند. ناميده اي سيستم متناظر حشرهبه همين دليل است كه اين سيستم را 

 

 شوند.  ها به شكل خم شده در كنار بند دوم و پاها به شكل خم شده در كنار بند سوم انگشتان منعكس مي دست

 

 تر هستند. ها قوي هاي مربوط به دست شوند از پيام واقع بر پاها ارسال مي هاي شفابخشي كه از نقاط سوجوك اي نيز پيام در سيستم حشره توجه:
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 مناطق متناظر اوليه و ثانويه

 

 هستند. بدن گردد. هر سيستم متناظر نيز دو نيمه دارد كه متناظر با سمت چپ و راست بدن به دو نيمه چپ و راست تقسيم مي

 

 ها )يا پاها( را به نحوي بگيريد كه انگشتان رو به پايين و  بايد دست ر اصلیسيستم متناظهاي چپ و راست در  براي تشخيص نيمه

ها و  ها )پاها( رو به خود شخص باشند. همان طور كه از شكل نيز پيدا است تصوير سمت راست بدن بر سمت راست دست كف دست

 شوند.  ها منعكس مي تصوير سمت چپ بدن  بر سمت چپ دست

 ها )يا پاها( را به نحوي بگيريد كه انگشتان رو به باال  بايد دست اي سيستم متناظر حشرهو راست در هاي چپ  براي تشخيص نيمه

ها )پاها( رو به خود شخص باشند. تصوير سمت راست بدن بر سمت راست انگشتان و تصوير سمت چپ بدن نيز بر سمت  و كف دست

 شوند. چپ انگشتان منعكس مي
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تمامي اعضا بدن در هر دو سيستم هم بر روي دست )پاي( چپ و هم بر روي دست )پاي( راست مناطق متناظري دارند. آن دسته از مناطق 

اند  و مناطق متناظري را كه در سمت ديگر واقع گشته مناطق اوليهمتناظري را كه در همان سمتي هستند كه عضو مربوط واقع شده است 

 ميم.نا مي مناطق ثانويه

 

اند. لذا  بدن قرار گرفته راستكبد، كيسه صفرا، پاي راست، دست راست، چشم راست، گوش راست و امثالهم اعضايي هستند كه در سمت  مثال:

 اند.  واقع شده چپآنها در دست )پاي(  مناطق متناظر ثانويهو  راستآنها در دست )پاي(  مناطق متناظر اوليه

 

و  چپ)پاي( آنها در دست  مناطق متناظر اوليهبدن هستند. لذا  چپست چپ، چشم چپ و امثالهم در سمت قلب، طحال، پاي چپ، د مثال:

 اند. واقع شده راست)پاي(  مناطق متناظر ثانويه آنها در دست
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اي را براي تحريك نمودن  به همين دليل تاثير بيشتري دارند. اگر قصد داريد منطقههم ترند و شايد  مناظق متناظر اوليه به اعضا مربوطه نزديك

 انتخاب كنيد استفاده از آنها ارجح است.
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 هاي متناظر پوشانی سيستم هم

 

اند. ولي بايد توجه داشته باشيد كه انگشتان خود  اي بر روي انگشتان واقع شده ها )پاها( و سيستم متناظر حشره سيستم متناظر اصلي بر روي دست

 قرار گرفته است. سيستم اصلیدر بخشي از  اي سيستم متناظر حشرهآيند. به عبارت ديگر  ( به حساب ميبخشي از دست )پا

 

هاي متناظر در تمامي اعضا مستقل بدن وجود دارند. ولي برخي از اعضا خود بخشي از اعضا ديگر هستند.  همان طور كه قبالً هم ذكر شد سيستم

هاي متناظر توجه كنيم:  انگشتان هم عضوي از بدن و هم بخشي از دست هستند. لذا بايد به تكرار سيستممثالً دست )پا( عضوي از بدن است. ولي 

مناطق متناظر اعضا مختلفي منعكس در يك بار در تمامي دست )پا( و دو بار در هر انگشت. اين بدين معني است كه در هر بخشي از دست )پا( 

 اند. شده

 

اي سر در آنجا  گردد. ولي بر اساس سيستم حشره پاي راست بر اولين بند انگشت مياني منعكس ميكف صلي بر اساس سيستم متناظر ا مثال:

 منعكس شده است.

 

 سينههاي متناظري كه بخشي از سيستم متناظر اصلي هستند وجود دارد. مثالً مناطق مربوط به قفسه  شرايط مشابهي نيز براي برخي سيستم

ت توجه كنيم كف دست نيز به دنبال آن است. سشود. ولي اگر به انگشت ش نه از طرفي بر كف دست منعكس ميچنين حالتي دارند. قفسه سي

 حهيابند. )تصوير صف هاي زيرين شكم همپوشاني مي با مناطق مربوط به قسمت سينهبدين ترتيب پيدا است كه مناطق متناظر مربوط به اعضا قفسه 

 را ببينيد.(  12
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 كه:شود  مشخص ميي متناظر در نگاه اول كمي گمراه كننده باشد. ولي با توجه به مثال فوق ها شايد شرح سيستم

 

 آيد. اگر كف پاي راست ناخوش شود بر طبق سيستم متناظر اصلي نقطه دردناكي در اولين بند انگشت مياني دست راست پديد مي 

 اي نقطه دردناكي در اولين بند انگشت مياني دست راست  هاگر بخشي از سر )مثالً بيني( ناخوش شود بر طبق سيستم متناظر حشر

 آيد. پديد مي

 زمان ناخوش شوند بر طبق سيستم متناظر اصلي نقطه دردناكي در اولين بند انگشت مياني دست  اگر بيني و كف پاي راست هم

 گيرد. مي به خاطر ناخوشي بيني درداي،  شود. همين نقطه، بر طبق سيستم متناظر حشره ايجاد ميراست 

 

 پوشانی دارند. هاي متناظر در نقاطی از دست و پا هم به طور كلی بايد گفت كه سيستم
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 تصاوير متعدد از سر

 

ه ها و اعضا است. كارايي مناسب تمامي بدن و سالمتي آن به كارايي مناسب مغز بستگي دارد. ب ترين عضو بدن و مركز كنترل سيستم سر )مغز( مهم

 .اظر سر دو برابر ديگر اعضا هستنددارد نقاط متن اي هر دو سيستم متناظر اصلی و حشرهاي كه مغز در  دليل اهميت ويژه

 

 اولين بند هر انگشت قرار گيرد  بخش نرم شود كه صورت بر اي منعكس مي تصوير سر يك بار بر روي هر انگشت دست و پا به گونه– 

 .را ببينيد (11و  12 اي در صفحات تم متناظر حشرهتصاوير مربوط به سيستم اصلي و سيسمين طور )و ه در صفحه بعد تر پايينشكل 

 در صفحه بعد. باالتر شكلگردد.  تصوير سر همچنين بر پشت اولين بند هر انگشت نيز منعكس مي 

 

 دو بار بر روي هر انگشت. –شود  بار منعكس مي 26توان گفت كه تصوير سر  بدين ترتيب مي

 

ر هر دو نوع انعكاس مناطق متناظر اعضا تشكيل دهنده سر با فواصل متناسب نسبت به يكديگر و همين طور نسبت به خطوط انگشتان واقع د

اند. در شكل  تر از سرانگشت قرار گرفته ها به اندازه سه قسمت )خط چين( پايين بينيد كه مناطق متناظر چشم تر مي گردند. مثالً در شكل پايين مي

 ها يك قسمت از اولين بند انگشت فاصله دارند. بينيد كه مناطق مربوط به چشم التر هم ميبا
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  به يك اندازه است. –باال و پايين  –اثر شفابخشی تحريك نقاط دردناك در هر دو نوع انعكاس 

 

آيند تحريك نماييد. تاثير آنها  در هر دو تصوير باال و پايين پديد مي توانيد نقاط دردناكي را كه در مناطق متناظر بيني خوريد مي وقتي سرما مي

 گردد. با قدرت و تاثير يكسان ايجاد مي يشفابخش هاي يامپتفاوتي ندارد. در هر دو حالت 

 

 ترين نقاط انعكاسی سر بر روي انگشتان شست واقع هستند. مهم 

 

شفابخشي كه از نقاط دردناك واقع بر  هاي يامشوند. لذا پ اي بر هم منطبق مي صلي و حشرهدر اينجا نقاط متناظر مربوط به سر در هر دو سيستم ا

 هاي ساير انگشتان هستند.  تر از پيام گردند قوي ست ارسال ميانگشتان ش

 

 تناسب در مناطق متناظر
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 ه مكان و شكل عضو ب شكل منطقه متناظر مشابه و متناسب با عضو مربوطه است. همچنين از تغييراتی كه احياناً در

 كند. آيند نيز تبعيت می وجود می

 

اعضا ديگر  در واقع مناطق متناظرِ و شود نيز بزرگ و جابجا مي معدهگردد. منطقه متناظر  بزرگ مي اش معدهشود  وقتي كسي خيلي چاق مي مثال:

پيدا است زيرهاي  تند. بدين ترتيب همان طور كه در شكلمتناسب هس معدهراند. اين تغييرات با تغييرات حاصل در شكل و مكان  را به كنار مي

 بدن هستند. اي از تغيير وضعيت اعضا اظر آينهها و مناطق متن سيستم
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 اي از مكان و اندازه بخش بيمار شوند آينه در مناطق متناظر ظاهر میكه  اكیشود مكان نقاط دردن وقتی عضوي بيمار می 

 آن عضو هستند.

 

ي اگر زخم معده در بخش آيند. ول بخش فوقاني معده داشته باشيد نقاط دردناكي در بخش فوقاني مناطق متناظر پديد ميي در اگر زخم مثال:

وجود آيند چندين نقطه دردناك نيز ه ب معدهاگر چندين زخم در آيند.  باشد نقاط دردناك نيز در بخش تحتاني مناطق متناظر پديد مي تحتاني آن

اند  كه بيمار شده معدههايي از  عالوه اندازه نقاط دردناك در مناطق متناظر به لحاظ هندسي مشابه و متناسب با اندازه بخش د. بهنشو ظاهر مي

 باشد. مي

 

 پوستی و استخوانیتناظر 

 

گيرند. لذا  بر مي را در هاي دست و پا اند. بلكه همچون خود بدن سه بعدي هستند و تمامي بافت هاي متناظر تنها بر روي پوست واقع نشده سيستم

هاي  كند. براي پيدا كردن محل هايي كه در داخل بدن قرار دارند و آنهايي كه به پوست نزديك هستند تفاوت مي و بافت  مكان مناطق متناظر اعضاء

از خطوط روي پوست استفاده  نزديك به پوست هاي متناظر اعضاء پيدا كردن محل متناظر اعضا داخلي از ساختارهاي استخواني دست و پا و براي

 نماييد.

 

خواهيد منطقه متناظر  هاي مياني و حلقه استفاده كنيد. ولي اگر مي براي يافتن منطقه متناظر پوست كشاله ران از خطوط پوست در انگشت مثال:

 .از سومين بند همان دو انگشت استفاده نماييد ، بيابيدعمق بيشتري واقع شده استدر  ، كهمفصل ران را

 

  اگر محل بيماري در عمق بدن باشد باشد از ساختار استخوانی براي يافتن نقاط دردناك استفاده كنيد. ولی اگر محل

 .خواهند بوديافتن نقاط دردناك  راهنمايبيماري نزديك به پوست يا روي آن باشد خطوط پوست 
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 قرينه نقاط دردناك

 

آيند.  در مناطق متناظر پديد مي نقاط دردناك قرينهبه اسم هم ز نقاط دردناك اصلي، نقاطي شود، به ج وقتي عضو يا بخشي از بدن بيمار مي

اند به دليل  اي كه بر انگشتان واقع شده نقاط قرينه شود. نظر مي هاي نظري اين مبحث صرف و از بيان زمينه تعدادي از اين نقاط در اينجا شرح داده

، كفايت ستا  عملي، كه هدف از نگارش اين كتاب بوده استفادهگيرند. به عالوه آگاهي از آنها براي  د قرار ميسادگي پيدا كردن آنها بيشتر مورد تاكي

واقع بر انگشتان مثال خوبي براي اين منظور است. اگر قلب بيمار شود نقطه دردناكي در منطقه  "اي حشره"منطقه متناظر قلب در سيستم كند.  مي

كشيم كه از اين نقطه بگذرد و به محل تقاطع بند انگشتان در  تناظر ميمخطي عمودي به موازات محور تقارن سيستم گردد.  متناظر آن ايجاد مي

ناميم.  مي نقاط دردناك با تقارن عموديشوند كه آنها را  ي ظاهر مينقاطباال و پايين آن برسد. در محل برخورد اين خط و بند انگشتان همواره 

بر روي بند انگشتان پديد  هميشهين نقاط به اندازه نقطه اصلي درد نيست ولي بايد توجه داشته باشيد كه اين نقاط هر چند كه شدت درد در ا

 آيند.  مي

 

نقاط دردناكي  هميشهها  و به طرفين انگشت برسد. در اين محلاكنون خطي افقي و عمود بر محور تقارن بكشيد كه از نقطه دردناك اصلي بگذرد 

 گردند.  ناميده مي نقاط دردناك با تقارن افقیكه شوند  ظاهر مي

 

، كه بر اي و در بخشي از سيستم اصلي و عمودي در اطراف نقطه اصلي در تمامي مناطق متناظر عضو بيمار در سيستم حشره نقاط متقارن افقي

رند. تحريك نقطه دردناك اصلي و نقاط متقارن عمودي اين نقاط به لحاظ تسريع فرايند شفا اهميت زيادي داآيند.  به وجود مي انگشتان قرار دارد،

 ال:خواهد منطقه وسيعي را شفا بخشد، بسيار موثر است. مث تواند فوراً نتيجه دهد. استفاده از اين نقاط، خصوصاً در مواقعي كه بيمار مي و افقي مي

 سينه پهلويي كه بر هر دو ريه اثر گذاشته باشد.
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**** 

 

 

انگشتان به اين ترتيب عمل كنيد كه خطي عمود بر محور تقارن سيستم  سومو  دومدر بندهاي  دردناك با تقارن عمودي نقاطبراي يافتن 

 متناظر بكشيد كه از خط بندهاي بااليي و پاييني نقطه دردناك بگذرد.

 

در اينجا خطي عمودي بكشيد كه از خط بند كند.  كه خط بند بااليي وجود ندارد نحوه كار كمي فرق مياين دليل  ولي در بند اول انگشت به

ماند كه همان خط عمودي را آن قدر ادامه دهيد تا به  پاييني بگذرد. نقطه ديگر بر روي همين خط بند ولي در پشت انگشت قرار دارد. مثل اين مي

 .يدسر انگشت و پس از آن به خط بند انگشت واقع بر پشت آن برس
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به وسط كناره انگشت برسد. حالت گردند. خطي افقي بكشيد كه  ز در تمامي انگشتان به شيوه مشابهي مشخص ميني تقارن افقینقاط دردناك با 

خاصي هم وجود دارد كه در آن نقطه دردناك اصلي بر كناره انگشت قرار دارد. در اين حالت فقط يك نقطه تقارن وجود دارد كه بر سمت ديگر 

 واقع است.انگشت و در مقابل نقطه دردناك اصلي 

 

 

 

 هاي متناظر انكارناپذيري سيستم

 

اي دارد. كافي است نقاط دردناك سوجوك را در مناطق متناظر عضو بيمار بيابيد. چنين نقاطي  هاي متناظر راه بسيار ساده اثبات وجود سيستم

 گردند. م كه عضو سالم است اين نقاط ناپديد ميهشوند. در مواقعي  پيدا مي هميشه

 

ماند. درستي  هاي متناظر آن قدر ساده و راحت است كه جايي براي ترديد، جدال و مباحثه باقي نمي تاثير سيستم ود، دقت مكان وتشخيص وج

 اند كامالً به اثبات رسيده است. از سوجوك استفاده كرده –اي يا خود درماني  به صورت حرفه –مناطق متناظر به وسيله هزاران تن از مردمي كه 

 

تر در بخش  اند. تصاوير دقيق اند فقط براي نشان دادن آنها بوده اي كه در صفحات پيشين آمده هاي متناظر اصلي و حشره اوير سيستمتص توجه:

 .اند آمدهدستورالعمل راهنما 
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 روش درمانی سوجوك هايكاربرد

 

 مقدمه

 

 ؟توانيد از خود درمانی با سوجوك استفاده كنيد در چه مواقعی می

 

 شوند بهره گيريد. ظر پزشك انجام میهاي درمانی ديگري كه تحت ن ز سوجوك همراه با روشتوانيد ا می 

 

يابد. به ياد  اي كاهش مي با اين كار مدت درمان به شكل قابل مالحظه –توانيد بدون هر گونه نگراني سوجوك را به كار گيريد  در اين گونه موارد مي

توان از آن به موازات هر روش درماني ديگري استفاده كرد. بدين ترتيب بيماري  و ثانويه ندارد. مي داشته باشيد كه درمان با سوجوك اثرات سوء

 د گشت.نگردد و مصرف داروها )در صورت وجود( و آثار مخرب آنها كمتر خواه تر درمان مي سريع

 

 وش درمانی براي مقابله با ترين ر توانيد از سوجوك به عنوان تنها يا اصلی اگر تحت نظارت پزشكی قرار داريد می

 هاي جدي، حاد يا مزمن استفاده نماييد. بيماري

 

مشروط بر اين كه اين كار تحت نظارت پزشك يا  .ترين و يا تنها روش درماني استفاده كرد توان از سوجوك به عنوان اصلي هاي جدي مي در بيماري

ها هم  برخي بيماريلي وها بسيار موثر است  رد گستره وسيعي از بيمارياين روش در مو هر چند كه درمانگر متخصص سوجوك انجام پذيرد.

تر  هاي جدي آيا وضعيت شما نياز به روش تواند دريابد كه  ورت كامل درمان شوند. تنها پزشك است كه ميد كه خطر زيادي دارند و بايد به صهستن

 دارد يا خير. –نظير جراحي  –

 

 توانيد، بدون نظارت پزشكی، از سوجوك استفاده كنيد.  من میهاي معمولی، حاد يا مز در بيماري 

 

توان به سرعت با ماليدن نقاط دردناك در  هاي پزشكي نياز ندارد. مثالً يك سرماخوردگي ساده را مي ها لزوماً به كمك درمان بسياري از بيماري

 مناطق متناظر گلو و بيني متوقف نمود. 

 

توانيد تنها  مي  –مثالً درد مفاصل   –شناسيد  كنند و به خوبي هم اثرات آنها را مي تانه برايتان مشكل ايجاد ميهاي مزمني را هم كه سرسخ بيماري

 با استفاده از سوجوك برطرف نماييد.
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 سر دهد  قبل از اين كه فردي كه خدمات پزشكی ارائه می ،هاي اوليه توانيد از سوجوك به عنوان نوعی ابزار كمك می

 بريد.بهره  ،برسد

 تواند از آن بدون اين كه خطري داشته باشد استفاده  اي ندارد و هر كسی می درمان با سوجوك هيچ اثر سوء يا ثانويه

 كند و يا اين كه به كارگيري آن عاقالنه نيست. كند. ولی برخی شرايط هم هستند كه اين روش به تنهايی كفايت نمی

 

 نكنيد:از درمان با سوجوك در موارد زير استفاده 

 

 .در حين يا پس از مصرف مقادير زياد الكل يا مواد مخدر 

 .به هنگام خستگي شديد، خواب ناكافي يا گرسنگي 

 هاي اوليه( هاي حادي كه علت آنها به لحاظ پزشكي تشخيص داده نشده است. )البته مگر به عنوان ابزار كمك در بيماري 

 .بالفاصله پس از صرف يك غذاي سنگين 

  آخر بارداري.در سه ماهه 
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 ؟توانيد با سوجوك درمان كنيد هايی را می چه بيماري

 

 آن استفاده كنيد.  توانيد از سوجوك براي درمان  دانيد، صرف نظر از اهميت بيماري، می اگر محل بيماري را می 

 

توانيد مناطق متناظر را  در اين حالت است كه مي بايد كامالً مطمئن باشيد كه كدام عضو بيمار شده و به عبارت ديگر كانون بيماري كجا است. تنها

اند، تحريك نماييد. لذا بايد گفت كه فقط وقتي قادريد به كمك سوجوك  به درستي تعيين و نقاط شفابخش سوجوك را، كه در آنها پديد آمده

ظر از اين كه نوع بيماري چه باشد، به سوي هاي شفابخش، صرف ن يامدرمان كنيد كه محل دقيق بيماري را بدانيد. ماهيت بيماري مهم نيست. پ

 شوند. عضو بيمار گسيل مي

 

هاي شفابخشي كه توسط تحريك نقاط  التهاب يا مشكل ديگري شده است. پيامتان دچار زخم،  كند كه معده از نقطه نظر سوجوك فرقي نمي

 گيرند. را هدف ميآن  ،صرف نظر از اين كه ماهيت بيماري چه باشد ،گردند دردناك سوجوك ايجاد مي

 

 ،سطح اول سوجوك –شود  منطقه مي مناطق وسيعي از بدن را تحت تاثير قرار داده است و شامل چندين عضو و  –: اگر بيماري جدي است توجه

گيري از  هتر است با بهرهبرد. در اين حالت ب براي دستيابي به شفاي پايدار ناكافي است و يا اين كه كار زيادي مي ،پردازيم كه در اين كتاب به آن مي

 هاي متخصص ورزيده سوجوك از سطح دوم اين روش استفاده و يا اين كه روش درماني متفاوتي را انتخاب كنيد. كمك

 

  .سطح اول سوجوك براي درمان عالئم بيماري مناسب نيست 

 

استفاده كنيد. ابتدا بايد بيماري موجب  –خون باال و غيره  تهوع، سرگيجه، تب، فشار –توانيد براي تاثير مستقيم بر عالئم بيماري  نمياز سوجوك 

 عالئم را بدانيد و سپس بر طبق مناطق متناظر عضو درگير به آن بپردازيد.

 

با توان سوجوك را  ها باشد. اگر محل مشكل دقيقاً مشخص نباشد نمي تواند ناشي از التهاب لوزتين يا كليه  تب عالمت بيماري است. مثالً مي مثال:

 موفقيت به كار گرفت.

 شوند دارد. هاي عضو می ناپذيري در بافت هايی كه باعث تغييرات بازگشت درمان سوجوك اثر محدودي بر بيماري 

 

شود. ولي حتي در مواردي هم كه  كند ولي موجب درمان نمي تر مي ناپذير عضو گردد سوجوك شرايط را راحت اگر بيماري منجر به تغييرات بازگشت

تواند كمكي بكند بهتر است به قواي  اگر پزشكي نميداند استفاده از سوجوك كاري عاقالنه است.  بيماري را غير قابل عالج ميامروزين  پزشكي

 اند. اند تشريح گشته هايي كه در اين باره نوشته شده دروني بدن اجازه دهيم كه در راه درمان موفق گردند. مواردي از اين دست در كتاب
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 انروش درم

 

 روش درمان اجزا

 

شان، يكسان است. براي اين كار بايد مناطق متناظر عضو بيمار و  نظر از نوع بيماري صرف ، روش درمان با سوجوك پيچيده نيست و براي همگان

چند د پيدا كرد بهتر است توان در تمامي افرا نقاط دردناك را تعيين و آنها را تحريك نمود. از آن جايي كه مناطق متناظر را به شيوه مشابهي مي

 اند تعيين و آنها را تحريك نمود.  ا و پاها مشخص و نقاط دردناكي را كه در آنها ظاهر شدهه مورد از آنها را بر روي دست

 

 شان، يكسان است. اجزاء شيوه كار به شرح زير هستند: لذا شيوه كار در سوجوك پيچيده نيست و براي همگان، صرف نظر از نوع بيماري

 

 ها و پاها. تعيين مناطق متناظر عضو بيمار در دست -1

 تعيين نقاط دردناك در مناطق متناظر. -9

 هاي شفابخش از طريق تحريك نقاط دردناك. ايجاد پيام -3
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 ها و پاها عضو بيمار در دست تعيين مناطق متناظر -1

 

  موفقيت ترين شرط  و مهم اوليناگر قصد داريد كه فقط از روش درمانی سوجوك استفاده كنيد بايد بدانيد كه

 در اين كار تشخيص صحيح پزشكی است. 

 

ندارد كه قبل از شروع به استفاده از سوجوك بايد بيماري خود و عضو درگير را با اطمينان تشخيص داده باشيد. البته اگر اين امكان برايتان وجود 

كنيد. ولي در حالت كلي نبايد درمان با سوجوك را قبل از تشخيص دقيق  توانيد از حواس خود استفاده نوع بيماري به لحاظ پزشكي تعيين شود مي

شوند تحريك نماييد. هر  پزشكي علت بيماري شروع كنيد. چون ممكن است اشتباه كنيد و مناطقي را كه مربوط به اعضايي غير از عضو بيمار مي

سرد شويد. به همين دليل هم  ب امكان دارد كه از كار با اين روش دلكند. بدين ترتي چند كه اين كار ضرري ندارد ولي كمكي هم به درمان نمي

اقدام به تشخيص كنيد،  با قضاوت راجع به دردهايي كه حس مي ،هست كه محل دقيق بيماري بايد توسط متخصص تعيين گردد. نبايد شخصاً

 كننده باشد.  تواند گمراه ميدرد عالمتي است كه  .مگر اين كه شرايط وادارتان سازد(البته محل بيماري كنيد )

 

ولي به واقع علت درد بيماري كليه  .كند. شايد خودتان تشخيص دهيد كه مشكل از ناحيه ستون فقرات است كمرتان درد ميفرض نماييد  مثال:

كليه تحريك كنيد موفق نخواهيد باشد. پيدا است كه اگر نقاط دردناكي را در منطقه متناظر ستون فقرات بيابيد و آنها را به جاي نقاط مربوط به 

 شد.

 

 

  پس از اين كه مشخص شد كدام عضو يا بخش از بدن بيمار شده است بايد چند منطقه متناظر را براي استفاده

 درمانی انتخاب كنيد.
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براي ايجاد اثر ندارد كه،  يها و پاها دارد. مثالً مغز چهل منطقه متناظر دارد. لزوم هر عضو يا بخش بدن مناطق متناظر متعددي بر روي دست

يك تا تمامي نقاط دردناك واقع بر مناطق متناظر تحريك شوند. با توجه به نكات زير و بسته به اين كه بيماري تا چه حد جدي باشد  ،شفابخش

 را از ميان آنها براي اين كار انتخاب نماييد: چهار نقطه

 

 شابهي دارند.اي تاثير م هاي اصلي و حشره مناطق متناظر در سيستم -

 ها هستند.  مناطق متناظر واقع بر پاها موثرتر از همتايان واقع بر دست -

 مناطق متناظر اوليه موثرتر از مناطق متناظر ثانويه هستند. -

 اگر تركيبي از مناطق متناظر دست و پا را انتخاب كنيد بهتر از اين است كه فقط مناطق متناظر بر دست يا پا را مورد استفاده قرار -

 دهيد.

 اي استفاده كنيد. تر در سيستم حشره اگر بخش وسيعي از بدن تحت تاثير واقع شده بهتر است از مناطق متناظر كوچك -

 

هاي مختلف دست و پاي خود را با دقت با تصاوير  بخشتوانيد به صفحه مربوط به عضو بيمار در اين كتاب مراجعه نماييد.  براي يافتن مناطق مي

اين كار از مشتبه شدن مناطق متناظر اعضايي كه در سمت چپ بدن واقعند با آنهايي كه در سمت راست بدن واقعند اجتناب تطبيق دهيد. با 

تان  خواهيد كرد. توجه داشته باشيد كه اگر منطقه متناظر عضو قرينه را انتخاب نماييد به نتيجه مطلوب دست نخواهيد يافت. مثالً اگر چشم چپ

 اي نخواهيد رسيد. به نتيجهكنيد  طقه متناظر چشم راست را تحريك ميبيمار شده است و من

 

   گذاري كنيد. مناطق متناظر مورد استفاده را با خودكار يا ماژيك عالمت 

 

از آنها فاصله تر پيدا خواهيد كرد و  گرديد آنها را راحت اين كار حداقل در اوايل آشنايي با روش ضروري است. بدين ترتيب وقتي به دنبال نقاط مي

 نخواهيد گرفت.

 

 مناطق متناظر اضافی 1-1

 

يند توان، عالوه بر مناطق متناظر عضو بيمار، از يكي دو منطقه متناظر اعضا ديگري هم كه در ارتباط مستقيم با آن و به احتمال زياد در فرا مي

جدي، حاد يا مزمني كه نتايج حاصل از تحريك نقاط دردناك هاي  شناختي آن درگير هستند استفاده نمود. اين كار خصوصاً در مورد بيماري آسيب

ابتدا به سراغ مناطق متناظر ستون است بهتر  پذيرد. براي اين كار بخش نباشند صورت مي چندان رضايتواقع در مناطق متناظر عضو بيمار 

 فقرات و مغز برويد.

 

 نقش ستون فقرات
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هايي كه به سوي  ادهتوان به ج ها را مي يابد. مهره جانب مغز به سوي عضو و يا بالعكس جريان ميراهي است كه اطالعات در آن از  ستون فقرات شاه

هاي مزمن يك يا چند ناحيه ستون فقرات هم، كه در ارتباط با عضو  شوند تشبيه نمود. در اكثر بيماري اي مختلف بدن منشعب ميه اعضا و بخش

 شود.  رنگ مي كننده مغز كم  ند و نقش متعادلنتيجه ارتباط اطالعاتي بين مغز و عضو بيمار كُگيرند. در  بيمار هستند، تحت تاثير قرار مي

 

كه بر مناطق متناظر ستون فقرات  ،مربوط به عضو بيمار با تحريك نقاط دردناكتوان ارتباط بين مغز و عضو بيمار را به حالت طبيعي برگرداند و  مي

 اثر شفابخش را ايجاد نمود.  ،واقعند

 

 كه عضو بيمار هم قرار دارد. هستندتوجه داشته باشيد كه بايد به دنبال نقاط دردناكي باشيد كه بر همان سمتي از ستون فقرات 

 

 باشد. ها هستند مي هاي آن )اجزاء نخاع، اعصاب مغزي مربوط و غيره( كه در مجاورت مهره  ها است منظور تمامي بافت وقتي سخن از مهره توجه:
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 زنقش مغ

 

قطه متناظر با آيد. اين ن متناظر مغز پديد مي كند. اگر عضوي بيمار شود نقطه دردناكي در منطقه هاي بدن را كنترل مي مغز همه اعضا و سيستم

 كند. گردد. تحريك اين نقطه اثر شفابخش را بيشتر مي همان بخشي از مغز است كه به عضو بيمار مربوط مي

 

يك به عضو بيمار   توان تشخيص داد كه كدام دناك را در مناطق متناظر مغز پيدا كرد. از آن جايي كه به دشواري ميتوان چند نقطه در معموالً مي

 ترين نقطه انتخاب گردد. شود بهتر است دردناك مربوط مي

 

***** 

 

ا هم كه در مناطق متناظر ديگر واقع العالج به جز مناطق متناظر ستون فقرات و مغز بايد نقاط دردناك ديگري ر هاي جدي و صعب در بيماري

ا شناختي آن نقشي دارند. ولي ب شوند كه با عضو بيمار مرتبط هستند و احتماالً در حلقه آسيب اند جستجو نمود. اين نقاط به اعضايي مربوط مي شده

 .مشورت كنيدقد آن هستيد( با متخصص شود )اگر فا باشد توصيه مي نيازمند استفاده از دانش پزشكي مي توجه به اين كه تشخيص اين اعضا

 

براي  اگر امكان مشاوره نداريد مناطق متناظر تمامي اعضاء داخلي بدن را بررسي كنيد و يكي دو نقطه يا منطقه را كه بيش از همه دردناك هستند

 كار انتخاب نماييد.

 

 . الزم است نقاط دردناك مربوط به كليه را نيز بيابيد.بريد احتماالً ناشي از التهاب كليه است اگر از التهاب مثانه رنج مي مثال:

 

 هاي بدن با ستون فقرات و بخش ارتباط بين اعضا

 

مهم به  ،خصوصاً اگر بيماري مزمن باشد ،گردند. اين نقاط توان نقاط دردناك را در آنها جستجو نمود ذكر مي هايي كه مي در اينجا تعدادي از مهره

 توانيد در دستورالعمل راهنما مالحظه كنيد. اطالعاتی راجع به ارتباط آنها با بدن را میها و  مهره مكان مناطقآيند.  حساب مي

 

C هاي گردن،  نشانگر مهرهT هاي قفسه سينه،  نشانگر مهرهL هاي كمر و  نشانگر مهرهS است. عددي كه پس از حروف  دنبالچههاي  نشانگر مهره

هاي بين آن دو به آن عضو يا بخش بدن  اصله بين دو مهره هم بدين معني است كه آن دو مهره و كليه مهرهايد نشانگر شماره مهره است. خط ف مي

 مربوط هستند.

 

 C1-C2, T1-T1ها:  ها و برونش ريه
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 T1-T2از چپ و   C1-C2قلب و آئورت: 

 T1-T1ناي و مري: 

 C1-C2, T1-T1معده: 

 T1-L1بخش بااليي روده بزرگ: 

 از راست T11-T11و  C1-C2آپانديس: 

 C1-C2بخش پاييني روده بزرگ: 

 L1-L1و  T11-T11مقعد: 

 از راست  T1-T16و  C1-C2كبد و كيسه صفرا: 

 از چپ  T1-T1و  C1-C2لوزالمعده: 

 C2, T16-L1ها و مجاري ادرار:  كليه

 T11-L1, S1-S2مثانه: 

 T11-L1, S1-S2رحم: 

 T16-L1هاي مربوط:  ها و لوله تخمدان

 T11-L1 ها: بيضه

 T2-T1ها:  غدد پستان

 C1پشت گردن: 

 C1-C2پشت گردن: 

 C1-C1بازو: 

 C1-C1, T1ساعد: 

 C1-C1, T1-T1زير بغل: 

 C2-C1, T1-T1كتف: 

 C2استخوان ترقوه: 

 C2-C1, T1: كتفحلقه 

 C2, T1-T2قفسه سينه تا ديافراگم: 

 T1-T11, L1, S1زير شكم: 

 T1-T11, L1-L1تر از ديافراگم:  پايين ،پشت

 L1-L1, S1بخش بيروني ران: 

 L1-L2, S1-S1 بخش دروني ران:

 L2-L1, S1بخش بيروني ساق پا: 
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 L2, S1-S1بخش دروني ساق پا: 

 L2-L1, S1-S1كف و روي پا: 
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 در مناطق متناظرنقاط دردناك  تعيين -9

 

شود و يا هر ابزار ديگري كه در دسترس باشد  ناميده مي اي كه ميله تشخيص توان مكان نقاط دردناك را در مناطق متناظر به كمك ابزار ساده مي

 تعيين نمود. 

 

 

 

ها از فلز، پالستيك يا چوب ساخته  اين ميلهروند.  كار ميه هاي تشخيص هم براي تعيين مكان نقاط دردناك دست و پا و هم براي مالش آنها ب ميله

متر وجود دارد. يكي از دو انتها كره بزرگتري دارد كه براي  ميلي 1-2اي به قطر  ا كرهمتر درازا دارند. در هر دو انتهاي آنه سانتي 16شوند و  مي

 تر هستند. رود كه استخواني تر هم براي نقاطي بكار مي تر دست و پا است. كره كوچك استفاده بر روي نقاط نرم

 

متر دارد،  ميلي 1-1تان است و سري كروي به قطر  ي، كه دم دستتوانيد از چوب كبريت، انتهاي دماسنج و يا هر ابزار ديگر نداريد مي  اگر ميله

 استفاده كنيد. اگر كمي تمرين كنيد حتي با ناخن هم خواهيد توانست نقاط سوجوك را تشخيص دهيد.

 

 نقاط دردناك واقع بر مناطق متناظر را با وارد آوردن فشار به وسيله ميله تشخيص بيابيد.

 

وارد آوريد. هر بار اندكي جاي ميله را تغيير دهيد. محل ميله را پيوسته و منظم عوض  رت عمودي فشار يكسانیصوبر تمامي نقاط منطقه به 

تغيير مكان دهيد. هيچ جايي را بدون بررسي رها نكنيد. توجه داشته باشيد كه نقاط دردناك كوچك را كنيد. هر بار فقط به اندازه قطر كره سر آن 

ي از آنها بگذريد. به همين دليل هم هست كه بايد، به جاي اين كه به صورت تصادفي بر برخي نقاط فشار بياوريد، هستند و ممكن است به راحت

 تمامي منطقه را به شكل منظم بررسي كنيد.
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 به هنگام جستجوي نقاط دردناك به نكات زير توجه كنيد:

 

 دردي را احساس خواهيد كرد. با فشار ماليم آغاز نماييد. ر اين صورت در همه نقاطفشار ميله نبايد خيلي زياد باشد. چون د 

 دهيد نتوانيد نقطه دردناكي بيابيد. فشار را كمي بيشتر و كار را  امكان دارد در اولين باري كه منطقه را مورد بررسي قرار مي

 كرار كنيد. زاويه وارد آوردن فشار را هم تغيير دهيد.دداً تمج

 بر بند انگشتان هر دو حالت انگشت خم شده و باز را بيازماييد. بدين ترتيب عمق بيشتري از  براي يافتن نقاط سوجوك واقع

 بافت را بررسي خواهيد كرد.

 هاي  تر ميله استفاده كنيد و فشار بيشتري هم وارد آوريد تا بتوانيد استخوان هاي نرم )مثالً كف دست( از سر بزرگ براي بافت

 نماييد. "حس"زير آن را 

 توانيد با كشاندن ميله روي پوست هم مناطق متناظر را بررسي نماييد. هرگاه كه سر ميله از روي نقطه دردناكي  مي همچنين

 بگذرد به وضوح درد آن را احساس خواهيد كرد.

 توانيد كنار سر ميله را روي آنها بماليد در مناطقي از دست و پا، نظير سرانگشتان، كه پوست به استخوان نزديك است مي. 

  اي كه نقطه دردناك در آن واقع  ت فشار زيادي بر آن وارد آوريد. معموالً منطقهمنطقه وسيع است ابتدا با انگشت شساگر

 شده حساس است. سپس محل آن را با استفاده از ميله به دقت مورد بررسي قرار دهيد.

 بدن هستند و محل نقاط دردناك در آنها به هاي  به ياد داشته باشيد كه مناطق متناظر مشابه و متناسب با اعضا و بخش

باشد. مثالً اگر در بخش فوقاني معده دچار زخم شده باشيد بايد در بخش  لحاظ هندسي متناظر با كانون بيماري در عضو بيمار مي

اكي بگرديد كه كنيد به دنبال نقطه دردن فوقاني منطقه متناظر معده به جستجو بپردازيد. اگر هم در ميانه ران دردي احساس مي

 رار دارد.در ميانه منطقه متناظر آن ق
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 ناظر پوستي بگرديد. ولي اگر اعضااگر كانون بيماري به پوست نزديك و يا روي آن است به دنبال نقاط دردناك ناشي از ت 

 اييد.(مراجعه نم 11 تر مشكلي دارند از قاعده تناظر استخواني پيروي كنيد. )به صفحه هاي عميق داخلي و يا بافت

 

كند.  كنيد. اگر چند نقطه دردناك وجود دارند يكي از آنها بيش از همه درد مي با عمل به آن چه كه گفته شد يك يا چند نقطه دردناك را پيدا مي

هاي مزمن  ماريهاي حاد بيشتر و در بي شدت درد در بيماريآوريد درد آن تيز و گاهي اوقات هم غير قابل تحمل است.  وقتي بر اين نقطه فشار مي

 كمتر است.

 

 كند كامالً مشخص نماييد. گذاري و آن را كه بيش از همه درد می نقاط دردناك را عالمت

 

آورند. معموالً وسط منطقه بيش  شوند و منطقه دردناك بزرگي پديد مي گاهي اوقات نقاط دردناك به حدي به هم نزديك هستند كه با هم يكي مي

 ترين نقطه است. وط به دردناككند و مرب از همه درد مي

 

گيرد و اثر شفابخش زيادي دارد. ساير  شود. تحريك اين نقطه مستقيماً كانون بيماري را هدف مي ترين نقطه منعكس مي كانون بيماري در دردناك

آنها را خاموش  نماييمآنها كار و سعي  بر روي اگري سوزان در اطراف آتش تشبيه نمود. يها توان به شاخه نقاط را، كه درد چندان زيادي ندارند، مي

ايم. به همين دليل است كه يافتن  گردد. چون به كانون آن كاري نداشته شود ولي آتش خاموش نمي هر چند كه از گرماي آتش كاسته مي كنيم

 ترين نقطه اهميت زيادي دارد. دردناك

 

 شود. تحريك آن همواره بالفاصله منجر به راحتی میيد. توانيد از درستی مكان آن اطمينان ياب با تحريك نقطه دردناك می

 

ها يا مغناطيس، اهميت زيادي دارد. چون در اين مواقع  ، دانهمالشترين نقطه، خصوصاً به هنگام تحريك با سوزن،  مشخص نمودن دردناك توجه:

مهم نيست. دليلش اين است كه همه محل دقيق آن چندان  آگاهي از نيدك مود. ولي اگر با موكسا تحريك مينظر ن اصالً نبايد از اين نقطه صرف

 شوند. زمان تحريك مي نقاط دردناك در منطقه گرم شده به طور هم

 

تان به اشتباه تشخيص داده شده باشد.  توانيد نقاط دردناك را در مناطق متناظر عضو بيمار بيابيد اين احتمال وجود دارد كه بيماري اگر نمي

ي در مناطق متناظر عضو بيمار وجود دارند. اگر در درستي تشخيص ترديدي نداريد احتمال دارد نقاط دردناك در عمق بيشتر نقاط دردناك هميشه

باشد. اين احتمال نيز و لذا پيدا كردن آنها دشوار  اي كلفت قرار گرفته باشنده تر دست و در زير بافت هاي نرم ها و يا در بخش و در زير استخوان

 ه به دليل عدم تجربه كافي نتوانسته باشيد آنها را بيابيد.وجود دارد ك
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در هر دو سيستم امي مناطق متناظر عضوي از بدن اگر نقاط دردناكي را در تممند هستند.  نقاط دردناك سوجوك به لحاظ تشخيصي نيز ارزش

 د.يافتيد كامالً امكان دارد كه عضو مزبور بيمار شده باش –اي  اصلي و حشره –تناظر م

 

 

 

 

 تحريك نقاط دردناكهاي شفابخش از طريق  ايجاد پيام -3

 

شفابخش و دستيابي به شفا بايد نقاط سوجوك را تحريك نمود. به طور كلي بايد گفت كه نقاط سوجوك مثل نقاط طب  هاي ر ايجاد پياموبه منظ

شوند  ايي كه بيشتر مورد استفاده واقع ميه ستفاده نمود. شيوهدر طب سوزني اهاي متداول  توان از شيوه سازي آنها مي سوزني هستند. براي فعال

 عبارتند از:

 

 تحريك با موكسا 
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 تحريك با سرما 

 هاي سوجوك تحريك با سوزن 

 تحريك تركيبی سوزن و موكسا 

  مالشانواع 

 تحريك با مغناطيس 
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 تحريك با موكسا 3-1

 

اي(  ولي بر خالف اين دو از استفاده از موكسا )به شكل غير منصفانه نقاط طب سوزني بسيار متداول هستند. مالشوارد نمودن سوزن و 

آن آگاه نيستند. لذا در اينجا به طور خالصه مزايا و معايب استفاده از اين روش موثر را شرح مزاياي غفلت شده است و اغلب افراد از 

 دهيم. مي

 

گيريم. لذا آنچه كه راجع به  و طب سوزنی بهره می به ياد داشته باشيد كه براي درمان از تحريك توامان نقاط سوجوك

 گردد. آيد هم به سوجوك و هم به طب سوزنی مربوط می تحريك با موكسا در پی می

 

***** 

 

از آن جايي كه سوزن زدن )چن( اغلب  شد. هاي دور در كشور چين از گرم نمودن نقاط همراه با وارد كردن سوزن در آنها استفاده مي در گذشته

 ناميدند. چيو مي شد طب سنتي چين را چن زمان با گرم كردن )چيو( انجام مي هم

 

گيرد ولي تجربه هزار ساله نشان داده است كه بهترين راه اين كار استفاده  نقاط طب سوزني )چيو( به طرق مختلف انجام ميگرم كردن هر چند كه 

 سوزند.  از گياهاني است كه بدون اين كه دود كنند مي

 

 نامند. چيو را طب سوزني و گياه سوزاندني متداول را موكسا مي زه چنامرو

 

براي گرم نمودن نقاط طب سوزني استفاده  ،در ژاپن نيز ،گويند. از اين گياه كلمه موكسا ريشه ژاپني دارد. به همين دليل به آن علف ژاپني هم مي

 شود. هم به روش درماني اطالق مي ضر هم به گياه وميگردد. به تدريج نام موكسا در اين روش جا افتاد و در حال حا

 

دارند تا آماده استفاده شود.  گردد. برگ خشك را سه سال در انبار نگاه مي آوري و خشك مي موكسا برگ نوعي گياه است كه در اواخر تابستان جمع

 آورند. مي پس از گذشت اين مدت آن را خرد كرده و به شكل پشم خام در

 

آميزند. محصوالت  ميهم  رود. معموالً آن را به منظور افزايش اثر درماني با ديگر گياهان دارويي در ت به صورت خالص به كار ميموكسا به ندر

شوند تدريجاً و  ها آتش زده مي هاي موكسا هستند. وقتي اين سيگارها و مخروط ترين آنها سيگارها و مخروط شود كه مهم مختلفي از آن ساخته مي

 گردند. سوزند. بدين ترتيب نقاط طب سوزني يا سوجوك گرم و تحريك مي باره مي نه به يك
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 سيگارهاي موكسا

 

ترين راه تحريك نمودن نقاط طب سوزني به وسيله گرما است. اين كار در ميان متخصصان طب سوزني در  استفاده از سيگارهاي موكسا آسان

 متر است. سانتي 1.1تا  6.2متر و قطر آنها از  سانتي 16تا  16ين سراسر جهان جا افتاده است. طول اين سيگارها ب

 

از نقطه طب مناسبي و سر سوزان آن را با فاصله  اييدروش تحريك نقاط با استفاده از سيگارهاي موكسا بدين ترتيب است: سيگار را روشن نم

 دارد. –طب سوزني يا سوجوك  –بيماري و شيوه درمان سوزني نگه داريد تا آن را گرم كند. نحوه گرمايش و مدت آن بستگي به نوع 

 

نوع ديگر سيگار فشرده بدون دود آيد و  خلي به دور موكسا به دست ميشود: يك نوع با پيچاندن كاغذ متخل عمدتاً از دو نوع سيگار استفاده مي

 است.

 

دهند.  ي و خاصي هم ميسوزند، دود زيادي دارند و بوي قو ميگردند خيلي سريع  سيگارهايي كه از طريق پيچاندن كاغذ به دور موكسا توليد مي

باشد. ولي وضعيت از سال  زل افراد ميارسد و مانع اصلي به كارگيري موكسا در من ي انجام اين كار به مشام ميها همان بويي است كه در اتاقاين 

 فرق كرد. ،درا هم به بازار عرضه نمودن موكساي بدون دودكه توليد كنندگان چيني  ،1122

 

شوند. با  آميختن موكسا و عصاره چند گياه ديگر و با استفاده از فناوري مشابه توليد زغال فعال ساخته مي  هم سيگارهاي موكساي بدون دود از در

مشخصي هم زغال گردند. به ماده به دست آمده درصد  حذف مي ،دهند كنند و بو مي كه به هنگام سوختن دود مي ،اين كار بخش عمده مواد آلي

 كنند. گردد و سپس آن را فشرده مي فعال افزوده مي
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هاي كوچك  توان از آنها در مكان كنند و مي ترين وسايل مورد استفاده در طب سوزني است. خيلي كم دود مي قيمت سيگارهاي موكسا يكي از گران

و غيره  كندر، 1يالنگ ، يالنگ1، پاچولي1هايي همچون چوب سندل ارهو بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران استفاده نمود. به سيگارهاي مرغوب عص

گذارند و لذا به فرايند شفا كمك  بخشي بر روان مي ها همچنين اثر آرامش . اين عصارهگردند رايحه دلپذيري اتاق را فراگيرد كه موجب مي افزايند مي

 كنند. مي

 

 

 

 

به طول  يباشد. ولي سيگار مرغوب و بدون دود دقيقه مي 16است حدود   اغذ پيچانده شدهمتر كه در ك سانتي 16زمان سوختن سيگاري به طول 

 سوزد. دقيقه مي 166متر تا حدود  سانتي 16

 

 هاي موكسا  مخروط

 

سوزني )يا طب پذيرد: مخروطي را كه به خوبي فشرده شده است بر روي نقطه  هاي موكسا بدين ترتيب انجام مي تحريك نقاط با استفاده از مخروط

رود. هرگاه كه گرماي حاصل تقريباً غير قابل تحمل شد مخروط سوزان را با  زنند. گرما به درون پوست مي گذارند و آن را آتش مي سوجوك( مي

د عدد از يك تا افزون بر صتواند  ميگذارند  هايي كه يكي پس از ديگري بر روي هر نقطه مي سازند. تعداد مخروط مخروط جديدي جايگزين مي

 تواند به اندازه دانه برنج تا فندق باشد. باشد. بزرگي آنها هم بسته به نوع بيماري و روش استفاده مي

                                                 
1
 sandal 

2
 patchouli 

3
 Ylang ylang 
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از جنس سير، زنجبيل يا خميرهاي مخصوص بسازيد و موكسا را روي آن  "نمدي"توانيد مستقيماً روي پوست بگذاريد و يا اين كه  مخروط را مي

 قرار دهيد.

 

اي استفاده  توانيد با دست بسازيد و آن را بر روي سطح نرمي قرار دهيد. اين امكان هم وجود دارد كه از انواع توليدات كارخانه يمخروط موكسا را م

هم از نوع  ،هايي توان بر روي هر جايي از پوست چسباند. مخروط ميآنها را اي معموالً نوارچسبي وجود دارد و لذا  محصوالت كارخانه در زيرنماييد. 

 گردند.  توليد مي ،بدون دود و هم از نوع فرآوري نشده

 

 كشد. اند و سوختن آنها هم بيشتر طول مي شوند به خوبي فشرده شده هايي كه از موكساي بدون دود ساخته مي مخروط

 

ر اين صورت تاول به وجود آمده آن قدر بايد ادامه داد تا پوست تاول بزند. دا را در منابع طب چيني چنين آمده است كه فرايند سوزاندن موكس

ني براي اي بر اين باورند كه عفونت تاول تضمي كند. حتي عده را تنظيم مي ها مريديندر پيوسته نقطه طب سوزني را تحريك و جريان انرژي 

 د.(نگرد غلبه بر بيماري عضو ميد باعث تشديد فعاليت دروني انسان براي نآي كوچكي كه در ناحيه تاول زده پديد مي موفقيت درمان است. )اتفاقات

 

مانند، به ندرت نقاط را تا حد تاول  امروزه ديگر، به جز در برخي كشورهاي آسيايي و به دليل عالئم زشتي كه پس از درمان بر روي پوست باقي مي

 ارند تا از سوختگي اجتناب شود.د هاي موكسا را قبل از اين كه حرارت آنها غير قابل تحمل شود بر مي در عمل مخروطكنند.  زدن گرم مي

 

است. اين محصول جديد در واقع سيگار كاغذپيچ، فشرده و  هاي كوچكموكسا تغيير ديگري كه در بكارگيري موكسا به وجود آمده استفاده از 

دهند. زير نمد، همچون  مي متر طول دارد. آن را بر روي نمد گرد و نسوزي قرار متر قطر و حدود ده ميلي كوچكي است كه بين دو تا پنج ميلي

 هاي توليد كارخانجات، چسبناك است. مخروط
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 مزاياي تحريك با موكسا

 

سازي نقاط طب سوزني )سوجوك( است. اين روش راحت و  ترين شيوه فعال ترين، و قابل قبول ترين، موثرترين، قوي تحريك با موكسا جسماني

هاي ديگر تحريك، از جمله سوزن زدن،  بيش از تمامي روشا به اثبات رسانده است. تاثير آن باشد و در طول اعصار كارايي خود ر بخش مي لذت

 گردد. خوردگان و كودكان توصيه مي هاي مزمن، بيماران ضعيف، سال است. استفاده از آن خصوصاً براي مواردي همچون بيماري

 

اگر بيماري را نتوان با طب سوزني درمان كرد بايد از موكسا استفاده "كه: آمده است  "نقطه جادويي پشتيبان"در فصل هفتاد و سوم كتاب قديمي 

العملي نشان ندهد  اگر بيماري نسبت به دارو و طب سوزني عكس"نيز آمده است كه:  "اي بر پزشكي مقدمه"در كتاب قديمي ديگري به نام  "شود.

 "بايد موكسا را به كار گرفت.

 

هاي تحريك نقاط، از  ها، در مقايسه با ساير شيوه اند كه تحريك با موكسا براي اغلب بيماري بر اين عقيده اكثر متخصصان معاصر طب سوزني نيز

 مزايايي برخوردار است.

 

استفاده از اين آيد.  فرض بر اين است كه قدرت شفابخشي حاصل از تحريك با موكسا ناشي از گرماي خوبي است كه از سوختن ماليم آن بدست مي

اگر به دنبال ساخته نشده است. ثابت شده است كه  آن گرددهاي خاصي دارد: هنوز هيچ منبع گرماي مصنوعي كه بتواند جايگزين  يروش ويژگ

 از موكسا استفاده نماييد. آنچه گفته شد هم براي طب سوزني و هم براي سوجوك صادق است.بايد هستيد فقط نتايج كيفي در زمينه شفابخشي 
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به  اين كار،. شده استهاي ديگر دارد، تاكيد خاصی بر آن  با توجه به مزايايی كه تحريك با موكسا نسبت به شيوهدر اين كتاب هم، 

 . داليل پافشاري بر اين كار به شرح زير هستند:گردد توصيه می ،گيريد )خود درمانی( اي نمی اي بهره هاي حرفه ويژه اگر از كمك

 

  نمايد چون وقتي بيمار شخصاً و بدون هيچ كمكي  اين نكته بديهي ميخود شخص است. تحريك با موكسا مناسب استفاده توسط

تواند تشخيص دهد.  قاط سوجوك را ميمقدار حرارت الزم براي گرم كردن نپذيرد. بيمار دقيقاً  كند بيشترين تاثير را مي نقاط را گرم مي

 عميقاً گرم نمايد. داً وهمچنين قادر است بدون اين كه كار به سوختگي بكشد نقاط را شدي

 سازي نيست. گونه دانش يا آماده استفاده از موكسا نيازمند هيچ 

 به كار گرفت. ،در منزل و در زمان مناسب ،توان آن را بدون كمك مي 

 .تحريك با موكسا احساسات ناخوشايندي به همراه ندارد و بسيار راحت است 

 هايي كه با تب شديد همراه هستند( ابراز نشده  رمان با سوجوك )البته به جز بيماريعمالً هيچ مخالفتي براي استفاده از موكسا در د

 ها براي آن قائل هستند. است. در طب سوزني نيز هيچ مخالفت جدي با اين كار نشده است و تنها برخي محدوديت

 توانيد  اط خيلي كوچك هستند نميدهد. از آنجايي كه نق تحريك توامان نقاط طب سوزني و سوجوك اطمينان بيشتري به دست مي

از دست "شود و لذا امكان  متر مربع از پوست گرم مي سانتي 1-1از موكسا  استفادهبا  ايد. ها را تحريك كرده بگوييد كه همانقاطعيت با 

ها قرار  ي ضخيم بافتها شود و در نتيجه نقاطي هم كه در زير اليه ها نيز گرم مي رسد. به عالوه عمق بافت نقطه به حداقل مي "رفتن

 گردند. دارند تحريك مي

 پذيرند. معموالً چند نقطه ثانويه نيز در  اگر نقاط سوجوك همراه با نقطه دردناك اصلي تحريك شوند نقاط ثانويه نيز تحريك مي

براي درمان موثر بايد آيند كه چندان هم دردناك نيستند.  اطراف نقطه دردناك اصلي مربوط به عضو بيمار در منطقه متناظر پديد مي

پذيرد چون نقاط ثانويه همراه با نقاط اوليه تحريك  اين كار با استفاده از موكسا به سادگي انجام مياين نقاط نيز تحريك گردند. 

 شوند. مي

 سد.ر هاي عفوني )نظير ايدز و هپاتيت( به حداقل مي گردد امكان انتقال بيماري بر خالف مواقعي كه از سوزن استفاده مي 

 

 معايب استفاده از موكسا

 

اي بدون استفاده از موكسا، عمدتاً به خاطر دود و بوي ناشي از آن به هنگام كار و پس از آن، در خود درماني چندان متداول نبوده است. ولي موكس

 دود اين مشكل را برطرف ساخته است.

 

سازد. ولي اين مساله به هنگام خود درماني در منزل وجود ندارد.  ني محدود مياستفاده از موكسا عيب ديگري هم دارد كه كاربرد آن را در طب سوز

زمان در  توان هم ها را مي باشد. سوزن از آنجايي كه سطح فناوري موكسا پايين است تحريك با آن در مقايسه با سوزن زدن نيازمند زمان بيشتري مي

موكسا نقاط استفاده از دقيقه است. ولي با  16 ودمدت اين كار نيز معموالً در حد تعداد زيادي از نقاط طب سوزني )يا سوجوك( وارد نمود و
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وجود  ،اقدام به خوددرماني در منزل نمايداگر فردي  ،اين مشكل چند كه هرگردند و لذا زمان بيشتري براي آن الزم است.  يكي تحريك مي يكي

تواند مهم به حساب آيد. اگر اين مشكل را به  مي ،روند و زمان اهميت زيادي دارد يآيند و م كه مراجعان مي ،هاي طب سوزني ندارد ولي در مطب

شود. استفاده از سوزن بيشتر به  همراه مسائل ناشي از دود و بوي موكسا مهم تلقي نماييم دليل ترجيح استفاده از سوزن در سراسر دنيا واضح مي

 ل شده است.دليل سطح فناوري باالتر آن و نه تاثير بيشتر متداو

 

***** 

 

گيري است. اگر هر كسي از موكسا به عنوان ابزار و سوجوك به  تحريك نقاط طب سوزني )سوجوك( با موكسا بهترين ابزار خوددرماني و پيش

اكيد زيادي بر تواند به تنهايي بيماري خود را در منزل درمان نمايد. به همين دليل هم هست كه در اين كتاب ت عنوان روش درمان سود جويد مي

 استفاده از موكسا شده است.

 

 نحوه تحريك نقاط با سيگارهاي موكسا

 

توان از آن براي تحريك موثر نقاط طب  متر است. مي ميلي 11تا  16شود بدون دود و با قطري بين  ترين سيگاري كه استفاده مي بهترين و متداول

 گردند و منطقه متناظرشان نيز وسيع است بهره برد.  صلي مربوط ميسوزني و آن دسته از نقاط سوجوك كه به سيستم متناظر ا

 

متر، دارند و يا ابزارهاي ديگر  ميلي 2تا  1تر هستند و لذا بهتر است از سيگارهايي كه قطر كمتري، بين  اي مناطق متناظر كوچك در سيستم حشره

 ن به كار گرفت كه منطقه مورد نظر بزرگ باشد.توا ميليمتر را در صورتي مي 16-11استفاده شود. سيگارهايي با قطر 

 

 نواخت بسوزد. سيگار را روشن كنيد تا تمامی سر آن به شكلی يك 

 

 نواخت آتش بگيرد. سيگار را به آرامي بر روي شعله كبريت، فندك، اجاق گاز يا شمع بچرخانيد تا تمامي سر آن به شكلي يك

 

توان آنها را  گيرند. تنها با يك چوب كبريت مي انواع بدون دود ضخيم نيستند، به راحتي آتش ميسيگارهاي كاغذ پيچ، به دليل اين كه برخالف 

 روشن نمود. 

 

 كشد. و لذا بايد آنها را به كمك فندك، اجاق گاز يا شمع روشن كرد. اين كار يك دقيقه طول مي ولي سيگارهاي بدون دود خيلي ضخيم هستند
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 ه دردناك سوجوك يا نقاط طب سوزنی بگيريد.سر روشن سيگار را مقابل نقط 

 

حد سوختن باشد. اگر شدت سيگار را مثل مداد در دست بگيريد. فاصله آن با پوست بايد در حدي باشد كه گرماي مطبوع آن را حس كنيد و تا سر 

 متر مناسب است. تيسان 2تا  1زياد است آن را كمي دورتر بگيريد. معموالً، بسته به حساسيت پوست، فاصله بين گرما 

 

فرسا را حس نماييد. اگر پوست را زياد گرم كنيد  اصالً نبايد گرماي بيش از حد را تحمل كنيد. فقط بايد سوزشي ضعيف و نه قوي و طاقت توجه!!!

اين همان چيزي است كه در   .اي ترسيد شود و امكان دارد كه به تدريج آن قدر بسوزد كه تاول بزند. البته نبايد از بروز چنين مساله حس مي بي

ماند  اي بر روي پوست باقي مي گيرد. عيب آن اين است كه لكه چين باستان هدف كار بوده است و امروزه هم در برخي كشورهاي آسيايي انجام مي

 كه به لحاظ زيبايي ناپسند است.

 

در اين صورت همان كاري را بكنيد كه در مواقع بروز سوختگي به  دقتي يا افراط پوست خود را بسوزانيد. اين امكان هم وجود دارد كه به خاطر بي

 بيوتيك بزنيد. روي تاول پماد حاوي آنتيدهيد.  هنگام آشپزي انجام مي

 

به بخشي دارد و لذا امكان  تواند اين باشد كه به هنگام كار خوابتان ببرد. استفاده از موكسا خيلي مطبوع است و اثر آرامش دليل ديگر سوختگي مي

 استفاده از اين روش را متوقف سازيد.بهتر است توانيد در مقابل خواب مقاومت نماييد  كنيد كه نمي اگر فكر مي خواب رفتن وجود دارد.

 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 19 

 

 

دهد گرم كنيد جاي آن را به آرامی تغيير دهيد تا  تر از آنچه را كه سيگار پوشش می اگر قصد داريد سطحی بزرگ

 .تمامی آن سطح را گرم نمايد

 

آن قدر سيگار را در يك جا نگه داريد تا گرماي آن را حس كنيد و سپس  سيگار بر روي پوست به ميزان احساس سوختگي بستگي دارد. حركت

ما جاي آن را عوض كنيد. تغيير مكان بايد به شكلي پيوسته و به راحتي صورت گيرد. سرعت اين كار تابعي از فاصله سيگار با پوست و احساس گر

 است.

 

  دقيقه و نقاط طب سوزنی را به مدت  99-39به منظور ايجاد اثر شفابخش بايد نقاط دردناك سوجوك را به مدت

 دقيقه گرم نماييد. 19-19

 

براي مدت مشخصي ادامه يابند. تجربه ثابت كرده است كه اگر پيوسته و شوند بايد  هاي شفابخشي كه ايجاد مي اگر قصد درمان داريد پيام

 دقيقه كمتر باشد. 16-16اثر شفابخش پايداري به دست آوريد زمان تحريك هر نقطه سوجوك نبايد از  خواهيد مي

 

كنند. بسته  دارند، نقاط طب سوزني سيستم انرژي فرد را تحريك مي ها را مستقيماً به سوي عضو بيمار گسيل مي بر خالف نقاط سوجوك، كه پيام

مدت نقاط طب سوزني انرژي را از   شود. تحريك طوالني جامد انرژي به سيستم داده و يا از آن گرفته ميبه اين كه تحريك نقاط چقدر به طول بيان

دقيقه اثر هماهنگي دارد. اگر سيستم انرژي الزم داشته  16-11دهد. معموالً تحريك به مدت  گيرد و تحريك كوتاه مدت به آنها انرژي مي آنها مي

اي به  هاي حرفه اگر از كمك ،شود گيرد. لذا اين مدت براي اين كار مناسب است و توصيه مي ن زياد باشد از آن ميدهد و اگر انرژي آ باشد به آن مي

 آن را رعايت نماييد. ،گيريد هنگام استفاده از موكسا بهره نمي
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 متر مربع باشد. سانتی 4-6خواهيد آن را گرم كنيد نبايد بيش از  اي از پوست كه می سطح ناحيه 

 

شود. هر چه سطح بزرگتر باشد اثر شفابخشي نيز كمتر خواهد بود.  سطح بزرگي را گرم كنيد ميزان تحريك نقاط طب طوزني )سوجوك( كم مياگر 

 گذاري شده را گرم نماييد. لذا بهتر است فقط نقاط و نواحي عالمت

 

توانيد يك صفحه چوبي را، كه سوراخي داشته باشد، به  . مثالً ميفقط ناحيه مورد نظر را گرم كرد يعايق حرارتتوان با استفاده از يك  چنين ميهم

 كار گيريد.

 

 

 

 توانيد سطح بزرگتري را گرم كنيد. داشتن سيگار نسبت به پوست را تغيير دهيد می اگر زاويه نگه 

 

خواهيد كه حرارت آن را بر  ، اگر ميشود. در اين هنگام گرد است. ولي پس از چند دقيقه مخروطي شكل مي سر سيگار، در ابتداي سوختن، نيمه

سطح كوچكي متمركز نماييد، آن را عمود بر پوست بگيريد. ولي اگر قصد داريد سطح بزرگي را گرم كنيد بهتر است كناره مخروط موازي پوست 

 گردد. باشد. بدين ترتيب به نحو موثرتري از اشعه مادون قرمز حاصل از سوختن استفاده مي
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  را حول محورش بچرخانيد.گهگاه سيگار 

 

رسد شدت سوختن در آنجا بيشتر است. سيگار را هر از چند گاهي بگردانيد تا سر آن تغيير  از آنجايي كه اكسيژن بيشتري به بخش زيرين شعله مي

 شكل نيابد.

 

  اكستر آن بريزد.خگهگاه ضرباتی به سر سيگار بزنيد تا 

 

 گردد. نگذاريد اليه خاكستر بيش از حد قطور شود. گار تشكيل و مانع انتشار اشعه مادون قرمز مياي از خاكستر در سر سي دقيقه اليه 2-1هر 

 

 اش بگذاريد و روي آن ماسه بريزيد يا سر آن را با ورقه نازك قلع بپوشانيد. دارنده در پايان كار سيگار را در نگه 

 

سوزي گردد. سيگار موكسا  تواند منجر به آتش دقتي در استفاده از آن مي و بي شود توجه داشته باشيد كه موكساي بدون دود به راحتي خاموش نمي

سيگار معمولي خاموش نمود. اگر بخش كوچكي از سيگار مصرف نشده است آب رويش بريزيد تا خاموش شود. ولي اگر بخش توان مثل  را نمي

اي از قلع  سر سوزان آن را در ظرف حاوي ماسه فرو نماييد يا آن را با ورقه توانيد بعداً از آن استفاده كنيد نسبتاً بزرگي باقي مانده است كه مي

 توانيد مطمئن باشيد كه سيگار خاموش شده است. بپوشانيد تا هوا به آن نرسد. تنها در اين صورت است كه مي

 

سيگار به كمك آنها حتماً خاموش  .نها آسان استهاي خاصي براي خاموش نمودن سيگارهاي موكسا در بازار موجود هستند. استفاده از آ دارنده نگه

 توان تا دفعه بعدي آن را نگه داشت. شود و مي مي
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 هاي موكسا هاي تحريك به كمك مخروط روش

 

 ها و موكساهاي كوچك وجود دارند ولي نحوه استفاده از آنها يكسان است. هر چند كه انواع مختلفي از مخروط

 

  آن را روي نقطه طب سوزنی )سوجوك( بگذاريد.راس مخروط را روشن كنيد و 

 

د. مركز قاعده مخروط بايد روي نقطه نچسب اي )يا موكساهاي كوچك( نوارچسب دارد و لذا روي پوست مي هاي كارخانه  زيرين مخروط معموالً سطح

تقريباً غير قابل تحمل شد مخروط را برداريد و ن را حس خواهيد كرد. هرگاه سوزش ناشي از آن ثانيه گرماي آ 16شود. ظرف حدود  مورد نظر واقع

ثابت كنيد بايد ابتدا سطح را كمي نمناك نماييد تا مخروط در آنجا  ساز استفاده مي هاي دست مخروط جديدي به جاي آن بگذاريد. اگر از مخروط

 بماند.

 

گيرد. هرگاه گرماي حاصل از  نها هست كه گرما را به خود ميگردند. اليه نمدي در زير آ سوزانند توليد مي موكساهاي كوچكي هم كه پوست را نمي

 آن تقريباً از بين برود بايد آن را با يكي ديگر جايگزين نمود.
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 8-19دقيقه و نقاط طب سوزنی به  99-95تا مدت تحريك نقاط سوجوك به  ها را آن قدر عوض كنيد مخروط 

 دقيقه برسد.

 

سوزد. براي اين  دقيقه به آرامي مي 2متري حدود  ميلي 16متر است. مخروطي با قطر قاعده  ميلي 16تا  1ن اي بي هاي كارخانه قطر قاعده مخروط

مخروط را بر روي هر نقطه طب سوزني  1-1مخروط را بر روي هر نقطه سوجوك و  1-1كه پيام شفابخش موثر و هماهنگي ايجاد شود بايد 

 لذا بايد به تعداد بيشتري سوزانده شوند. سوزند و تر مي هاي كوچك سريع سوزاند. مخروط

 

كنند. به همين دليل هم هست كه دوام تحريك با آنها كمتر از  ها را به سرعت و به شكل متمركز گرم مي ها و موكساهاي كوچك عمق بافت مخروط

 تحريك با سيگار است.دوام 

 

 استفاده كنيد -عدد  6تا  9بين  –زمان از چند مخروط  توانيد هم می. 

 

 گردد. تر مي ها دارد اين است كه زمان انجام كار كوتاه كه استفاده از مخروط امتيازي
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***** 

 

شوند كه مواد موجود در دود حاصل از آنها به درون پوست نفوذ  اي )موكساهاي كوچك( به نحوي ساخته مي هاي كارخانه برخي مخروط توجه:

 شود(. اين مواد رنگي نقش مهم و مثبتي در فرايند شفا دارند. هي اوقات اين رنگ برطرف ميشود )گا رنگ مي كنند و لذا پوست كمي زرد مي
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 تحريك با سرما 3-9

 

توان از آن، در مواقعي كه عضو يا تمامي بدن بيمار شديداً و يا هوا  شود. مي هر چند كه تحريك با سرما متداول نيست ولي در موارد خاصي الزم مي

گردد و بهتر است روي نقاط طب سوزني يا سوجوك يخ بگذاريد. براي  ستفاده نمود. در اين موارد به كارگيري موكسا توصيه نميخيلي گرم است، ا

 اين كار قطعات را در كيسه نايلوني بريزيد و سعي كنيد آنها را فقط بر روي نقاط مورد نظر قرار دهيد.

 

 اي ديگري كه مناسب اين كار باشد يخ بريزيد. هتوانيد در لوله آزمايش يا هر وسيله شيش همچنين مي

 

  ساخت. "سيگار يخي"توان به كمك آنها  و مي وجود دارنداي پالستيكي خاصي هم به شكل سيگار ه قالب

 

 بسازيد. "سيگار يخي"توانيد با استفاده از هر قالب پالستيكي مناسبي كه در دسترس داريد  خودتان هم مي

 

 مشابه زمان تحريك با موكسا است.زمان تحريك با اين روش 

 

 تحريك با سوزن 3-3

 

 هاي طب سوزني تفاوت دارند. با سوزن ،هم به لحاظ اندازه و هم به لحاظ نحوه وارد كردن در بدن ،هاي مورد استفاده در سوجوك سوزن

 

 است.متر  ميلي 11تا  1متر دارند و طول آنها هم بين  ميلي 6.11هاي طب سوزني قطري معادل  سوزن

 

كند.  تر هستند. در واقع آن قدر نازكند كه استفاده از آنها ناراحتي چنداني براي فرد ايجاد نمي تر و نازك هاي سوجوك خيلي كوچك ولي سوزن

 ت.متر اس ميلي 1ميكرون و طول آنها حدود  16تا  11. قطر آنها بين "شوند ها مي وارد بافت"هاي سوجوك  شايد نگران اين باشيد كه سوزن

 

گردد و به منظور  اي دارد. روش وارد كردن سوزن پس از تشخيص دقيق بيماري تعيين مي در طب سوزني وارد نمودن سوزن در بدن فرايند پيچيده

دستيابي به نتايج شفابخش بايد نكاتي همچون زاويه ورود سوزن به بدن، جنس آن، جهت چرخش در حين ورود، عمق، مدت كار و غيره مشخص 

توان سوزني در آنها وارد نمود و يا اين كه اين كار بايد  ها نقطه هم وجود دارند كه، به دليل نزديكي به اعضاء حياتي بدن، نمي به عالوه دهشوند. 

 توان از وارد نمودن سوزن در بدن به عنوان روش خوددرماني نام برد. اي انجام گردد. لذا در طب سوزني نمي توسط متخصص ورزيده

 

 توان شخصاً نقاط سوجوك را به وسيله سوزن تحريك كرد. ف طب سوزنی میولی برخال
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 روند خيلي كوچك و نازك هستند و حتي استفاده ناشيانه از آنها نيز به ناراحتي  هايي كه در طب سوزني به كار مي سوزن

 گردد. چنداني منجر نمي

 نه آسيب رساندن به اعضاء حياتي، چه به صورت مستقيم شود امكان هرگو و پاها سوزن زده مي ها از آنجايي كه فقط به دست

 غير مستقيم، وجود ندارد. به صورت چه  و

 .شيوه وارد نمودن سوزن نيز خيلي ساده شده است 

 

 نيد.سوزن را بايد مستقيماً در نقطه دردناك وارد ك –گذارد  سوزن زدن در سوجوك )سطح اول( يك قاعده اصلي دارد كه بر فرايند درمان اثر مي

 

زمان چندين نقطه را تحريك نمود. لذا  توان با اين روش هم دارد اين است كه مي مالشكه سوزن زدن در مقايسه با گرم كردن با موكسا و  امتيازي

اگر  ،ه عالوهيابد. ب در يك زمان بر روي چند عضو بيمار يا تعداد زيادي از نقاط دردناك كار كرد و لذا زمان درمان كاهش مياين امكان هست كه 

 باشد. سرعت شفابخشي بيش از هر شيوه ديگر تحريك مي ،سوزن در محل درستي وارد شود
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باشد. در  دهد و ترس از اين كار مي اشكال سوزن زدن هم بيشتر ناشي از احساس ناخوشايندي است كه به هنگام وارد آوردن آن به فرد دست مي

بسياري افراد فاقد شجاعت الزم، براي فرو كردن هاي سوجوك براي خوددرماني است.  رش استفاده از سوزنترين مانع گست واقع ترس از سوزن مهم

 سوزن در بدن خود، هستند.

 

 دقت انجام گيرد، است.  هاي عفوني )ايدز، هپاتيت و غيره(، خصوصاً اگر نامنظم و بي تر سوزن زدن امكان انتقال بيماري اشكال مهم

 

است كه بايد از دانش و مهارت الزم براي يافتن نقاط دردناك برخوردار باشيد تا بتوانيد سوزن را دقيقاً در همان نقاط وارد  اشكال ديگر آن اين

 نماييد.

 

ها جزو  اي سوجوك را به بدن خود بزنيد. اين سوزنه توانيد سوزن ت خودتان است كه میبه ياد داشته باشيد كه فقط با مسئولي

بايد تنها توسط خودتان مورد استفاده قرار گيرند. اجازه نداريد به ديگران سوزن بزنيد. اين كار در حيطه  وسايل شخصی هستند و

 آيد. شكنی به حساب می پزشكی است و اگر پزشك نيستيد قانون

 

 شيوه سوزن زدن در سوجوك

 

 ت.توان سوزن زد: با استفاده از ابزاري به نام وارد آورنده و يا با دس به دو روش مي

 

 سازي آماده 

 

هاي )پاهاي( خود را به خوبي بشوييد و پوست منطقه متناظر را با پارچه نخي آغشته به الكل ضد عفوني كنيد. اين  از سوزن زدن بايد دست قبل

ه تشخيص را نيز شوند. سر ميل ها پاك مي گذاري آنها انجام دهيد چون پس از شستشو عالمت كار را بايد پيش از جستجوي نقاط دردناك و عالمت

 با الكل تميز نماييد.

 

داري نماييد. اين  توان بالفاصله از آنها استفاده كرد. پس از اولين استفاده آنها را در الكل نگه اند مي هاي سوجوك با اشعه گاما سترون شده اگر سوزن

 د.ها شخصي هستند و تحت هيچ شرايطي نبايد اجازه استفاده از آنها را به ديگري دا سوزن

 

قبل از اين امكان هم وجود دارد كه تاريخ مصرف سوزن گذشته و يا اين كه در كارخانه سترون نشده باشند. در اين صورت بدين ترتيب عمل كنيد: 

 استفاده آنها را به مدت سي دقيقه در آب مقطر جوشان و سپس در الكل قرار دهيد.
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 آورنده  سوزن زدن به كمك وارد 

 

آورنده را به شكل عمودي بر روي نقطه دردناك بگذاريد.  ورنده بگذاريد و عمق نفوذ آن در بدن را تعيين كنيد. سپس سر واردآ سوزني در سر وارد

شود و  اي به سوزن زده مي با اين كار ضربهاي وجود دارد. با انگشت خود فشاري بر آن بياوريد و سپس آن را رها كنيد.  آورنده دكمه در انتهاي وارد

رود.  مي –تر  هاي نرم متر در بافت ميلي 1تا  1ها نزديك هستند و  متر در نقاطي كه به استخوان معموالً يكي دو ميلي –عمق تعيين شده  سوزن به

خواهيد سوزن را به عمق بيشتري وارد نماييد دكمه را چند بار ديگر  شود و ورود آن را حس نخواهيد كرد. اگر مي سوزن خيلي سريع وارد بدن مي

 شار دهيد و رها سازيد تا سوزن به عمق مورد نظر برسد.ف

 

ر اگر سوزن در جهت درستي وارد شده باشد و به نقطه سوجوك برسد درد گذرا و تندي را به مدت چند ثانيه احساس خواهيد كرد. اگر دردي در كا

عمق بيشتري باشد. در اين حالت بايد يك يا چند سوزن  ايد. هدف ممكن است در همان نزديكي و يا در نباشد به معني اين است كه به هدف نزده

 حس نماييد. ،كه ويژگي نقاط سوجوك است ،ديگر هم با زوايا و عمق نفوذ متفاوت بزنيد. آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا درد گذرا و شديدي را

 

درد كوتاهي، شبيه به نيش، حس به مدت چند ثانيه كنيد. هرگاه  اگر پس از وارد آوردن سوزن احساس درد ادامه يافت آن را درآوريد و مجدداً وارد

 ايد. به هدف زدهد به معني اين است كه رديك

 

 

 

 

 سوزن زدن با دست 
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 باشد. سوزن زدن با دست مستلزم مهارت بيشتري، در مقايسه با استفاده از وارد آورنده، مي

 

د را بر روي سطحي بگذاريد تا تكان نخورد. سر سوزن را به آرامي روي پوست بگذاريد. سوزن را با انگشتان شست و اشاره محكم بگيريد. دست خو

 ها كمتر خواهد بود. تر باشد درد ناشي از نفوذ سوزن به عمق بافت سپس سوزن را سريعاً با حركت چرخشي وارد كنيد. هر چه اين حركت سريع

 

 آوريد و سوراخ حاصل در بدن را با پارچه نخي آغشته به الكل تميز كنيد. در را آنها پسسها بمانند.  دقيقه در بافت 16ها بايد در حدود  سوزن

 

 به هنگام سوزن زدن نكات زير را به ياد داشته باشيد:

 

  متخصص فردي نداريد بهتر است اولين بار اين كار توسط را اگر قصد داريد شخصاً به خود سوزن بزنيد و تجربه استفاده از طب سوزني

كه اين كار تاثير منفي بر شما نخواهد گذاشت. حتي پس از آن هم وقتي براي اولين بار به خود سوزن زديد  شويدشود تا مطمئن انجام 

ها را  شديد فوراً سوزنخود قبل از اين كه دومين سوزن را نيز بزنيد چند دقيقه صبر كنيد. اگر متوجه تغييراتي در وضع سالمتي 

 اييد.درآوريد و كار را متوقف نم

  ًاگر براي اولين بار قصد داريد به خود سوزن بزنيد اين كار را بر روي مناطق متناظر مغز انجام ندهيد. اگر نقاط مربوط به مغز قويا

العمل شديدي نشان دهد  نماييد( امكان دارد بدنتان عكس ايد و يا احساس ضعف مي ايد، گرسنه تحريك شوند )اگر بار اولتان است، خسته

 شايد از هوش هم برويد.حتي  –

 زمان چندين سوزن به يك نقطه بزنيد. همشفابخش قوي   براي ايجاد پيام 

 زمان به چند نقطه دردناك در مناطق متناظر مختلف سوزن بزنيد. توانيد هم مي 

 يا بيشتر بسازيد.سوزن  16-16از  "فرشي"توانيد  اند، بسته به اندازه سطح، مي اگر نقاط دردناك سطحي دردناك را تشكيل داده 

 دهد كه نقطه دردناك را به  آوريد ممكن است چند قطره خون هم بيايد. اين عالمت خوبي است و نشان مي ها را در مي وقتي سوزن

 ايد. درستي يافته
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 با سوزن و موكساتركيبی تحريك  3-4

 

 نامند. مي سوزن داغ. اين روش را شود ترين اثر شفابخش از تركيب تحريك با سوزن و موكسا حاصل مي بهترين و سريع

 

 پس از اين كه سوزن را وارد بدن كرديد نقطه سوجوك و سوزن را با هم گرم كنيد. در فواصل زماني منظم سر سوزان سيگار را به سوزن بزنيد.

 گردد. رسد و اثر شفابخش پر قدرتي حاصل مي بدين ترتيب گرما به كمك سوزن به عمق بافت مي

 

را هم كه  شوند و آنهايي يكي گرم مي يكي اند هايي كه در نقاط مختلف وارد شده سوزنكشد.  دقيقه طول مي 16-16نقطه يا منطقه تحريك تركيبي 

 آورند. ها را در مي گرم شد سوزن نيزآورند. تنها پس از اين كه آخرين سوزن  اند در نمي گرم شدهقبالً 

 

 

 

 مالشتحريك با  3-5

 

منجر و براي خود درماني مناسب است. هر چند كه اين شيوه تحريك به اندازه استفاده از ك سريعاً به نتايج درماني نقاط دردناك سوجو مالش

 مند نيست ولي اگر با شدت كافي و به شكل مناسبي به كار رود همان كارايي را دارد. سوزن و موكسا قدرت

 

نقاط طب سوزني به نتيجه خوبي برسيد بايد اين كار  مالشخواهيد با  اگر مينقاط طب سوزني است.  مالشنقاط سوجوك خيلي موثرتر از  مالش

 تواند نااميد كننده باشد. حاصل از به كارگيري اين روش بر روي خودتان مي هيجانجام پذيرد. نت مالشسوزني يا  توسط متخصص طب

 

 ي هم به آموزش خاصي براي شناخت نقاط و اثر درماني آنها نيست.. به عالوه نيازتواند به شفا منجر شود دستي هم مي يك مالشولي، در سوجوك، 
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 داد: مالشتوان به چند روش  نقاط دردناك سوجوك را می

 

 با ميله تشخيص مالش 

 ها )دانه درماني( با دانه مالش 

 ها دهنده مالشعمومي با انواع  مالش 

 انانگشتبا  مالش 

 هاي مغناطيسي با ستاره مالش 

 

 با ميله تشخيص مالش

 

 توان اين كار را با ميله تشخيص، هر وسيله در دسترس و يا حتي با ناخن انجام داد.  مي

 

  نقطه دردناك قرار گيرد و بيشترين  "وسط"نقطه دردناك سوجوك را با سر ميله فشار دهيد. آن را كمی بگردانيد تا در

 درد را ايجاد كند.

 

 ا آن قدر تغيير دهيد تا درد حاصل از آن بيشينه شود.ميله را بر وسط نقطه دردناك بگذاريد و زاويه آن ر

 

 داريد. ميله را بر روي نقطه دردناك ثابت نگه 

 

 گردد. كاسته و تقريباً ناپديد مي احساس شود. پس از مدتي از شدت درد -تا آستانه تحمل  –فشار آن بايد آن قدر باشد كه درد شديدي 

 

 دهيد. مالشهش يافت نقطه را با حركات چرخشی ميله كا یوقتی درد ناشی از فشار به شكل محسوس 

 

هيد. حركت نيز در جهت عكس آن انجام د 1-2اي ساعت و ه حركت در جهت عقربه 1-2ام شوند: حركات چرخشي ميله بايد در هر دو جهت انج

 كند. ه براي اين كار كفايت ميدقيق 1تا  1را پايان دهيد. معموالً  مالشناپديد شد و در آن نقطه احساس گرما كرديد هرگاه درد 
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تر  تر ميله استفاده نماييد. سر كوچك ا بزرگيتر  از سر كروي كوچك –هاي نرم  نزديك استخوان يا در بافت –بسته به اين كه نقطه در كجا باشد 

تري  ضخيمهر جاي ديگري كه بافت تر هم براي نقاطي مثل كف دست و  مناسب نقاط استخواني، نظير نقاط واقع بر پشت انگشتان، است. سر بزرگ

 نقاط طب سوزني نيز بهره برد. مالشتوان از اين ميله براي  دارد مناسب است. همچنين مي
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 ها )دانه درمانی( با دانه مالش

 

دهد. بهتر است از  مي مالشرا هاي مختلف را به كار برد. اين روش به خوبي نقاط دردناك  ها و اندازه ها با شكل توان انواع دانه در دانه درماني مي

 هاي گرد استفاده كرد. دانه

 

 كند. با آن بسيار عالي است. به عالوه پوست را گرم نيز مي مالشفلفل بسيار مناسب دانه درماني است. سطح دانه آن اثر مسكن دارد و 

 

 سويا و غيره بگذاريد و آن را  ،ديگر، ارزنهاي  اي از قبيل فلفل، هسته گيالس يا ميوه ايد دانه بر روي نقاط دردناكی كه يافته

 با نوار چسب بچسبانيد. 

 

 ترند.  مناسب –كناره آنها مثل كف يا  –تر دست و پا  تر براي نواحي نرم هاي بزرگ دانه

 

 ها نزديك باشند. مثل پشت انگشتان. شوند كه نقاط به استخوان تر در مواردي استفاده مي هاي كوچك دانه

 

اي زنده و نقاط دردناك به شكل فعال انجام ه تبادل انرژي بين دانهاستفاده كنيد. توانند جوانه بزنند  كه ميهاي زنده  ترجيحاً از دانه توانيد اگر مي

 شود و لذا فرايند درمان با موفقيت بيشتري پيش خواهد رفت. مي

 

اوريد احساس درد خواهيد كرد. اگر در جاي درست قرار نگرفته باشند دردي ها را بايد دقيقاً بر روي نقاط دردناك بگذاريد. اگر بر آنها فشار بي دانه

 حس نخواهيد نمود و اثر شفابخشي نيز نخواهند داشت.

 

هايتان عرق  چسبد. اگر هوا گرم است و دست د به خوبي مينهايتان خشك باش از نوارچسب مرغوب استفاده كنيد. اگر به هنگام چسباندن دست

 ا پودر تالك يا پودر بچه خشك كنيد.كنند آنها را ب مي
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 ها بسازيد و سطح را با آن  از دانه "فرشی"قطه دردناك وجود داشته باشند يا سطح دردناكی را تشكيل دهند اگر چندين ن

 پوشش دهيد.

 

فشاريد. سپس نوارچسب را روي ها را به شكل مورد نظر بر روي پوست بگذاريد و آنها را به كمك سطح چسبناك نوارچسب به هم ب فرشي از دانه

 تري استفاده نماييد. ناحيه دردناك بگذاريد و در صورت لزوم براي ثابت نگه داشتن آن از چسب بزرگ

 

 تر باشد. ها نبايد از سطح دردناك بزرگ فرش دانه

 

 

 

  دهيد. مالشهر سه چهار ساعت به مدت يكی دو دقيقه نقاط را از روي نوارچسب و با حركات دورانی انگشت شست 
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خود بسنده از ساعت استفاده كنيد و به گمان  ، و نه فقط فشار، دهيد. براي سنجش اين زمانمالشگاه بايد نقاط را به مدت يكي دو دقيقه  گه

شي ايجاد شود ثانيه هم به نظرتان بيش از دو دقيقه بيايد و قبل از اين كه پيام شفابخ 16دردناك است شايد  مالشننماييد. از آنجايي كه اين 

 دست از كار بكشيد.

 

 توجه داشته باشيد كه اين كار نبايد زياد به طول بكشد چون احتمال تاول زدن وجود دارد.

 

 دهيد. مالشايد نوارچسب را برداريد، دانه را روي نقطه دردناك بگذاريد و  اگر فقط از يك عدد دانه استفاده كرده

 

ترين نقطه زير فرش برسيد. اين نقطه بايد  به دردناكبا شست را آن قدر تغيير دهيد تا آوردن فشار محل  دهيد مي مالشها را  اگر فرشي از دانه

 باشد. مالشكانون 

 

 

 

 

  ها را عوض كنيد. ساعت دانه 94پس از 
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وه به خاطر رطوبت پوست نرم هم دهند و لذا بايد آنها را عوض كرد. به عال مي از دستساعت انرژي خود را  12ها پس از  رسد كه دانه به نظر مي

 شوند. مي

 

***** 

 

آورد و به هنگام  كنند. همچنين كفش بر آنها فشار وارد مي شوند و جلب توجه نمي توان در زير پا قرار داد. در آنجا ديده نمي ها را به راحتي مي دانه

 دهيد.  مالشهار ساعت نقاط را شوند. لذا الزم نيست كه هر سه چ داده مي مالشراه رفتن نقاط همواره به شدت 

 

 هايي استفاده نماييد كه پا را اذيت نكنند ولي به هنگام راه رفتن حس شوند. از دانه

 

 ها دهنده مالشعمومی با انواع  مالش

 

آيند. اگر در  پديد مي حتي اگر بيماري در مرحله آغازين باشد و ظني هم نسبت به بروز آن نبرده باشيم باز هم نقاط دردناكي در مناطق متناظر آن

روي بيماري گرديم. براي اين كار، در مقايسه با بيماري كه در مراحل بعدي كشف شود، به  توانيم مانع پيش اين مرحله آنها را تحريك كنيم مي

عمومي  مالشل كار بگيرد، تواند جلوي بيماري را در همان اواي اين گونه تحريك، كه ميتري نياز است.  تر و به لحاظ زماني كوتاه تحريك خفيف

 اند. هايي ويژه درمان با سوجوك ساخته شده دهنده مالششود. بدين منظور  ها و پاها ناميده مي هاي متناظر دست سيستم

 

دهند. اگر  مالشهاي مختلف  هاي زير آن را به شدت و به شكل اند كه پوست و بافت هاي مخصوص سوجوك به نحوي ساخته شده دهنده مالش

دهيد. اگر منظماً از  مالشواهيد مانع بيماري شويد و اندامي متناسب داشته باشيد الزم است هر روز و حتي هر لحظه خود را با اين ابزارها خ مي

شود.  گردند و از همان آغاز به بيماري حمله مي تحريك مي ظهورها استفاده كنيد همه نقاط دردناك در مناطق متناظر به محض  دهنده مالش

 تقويت كننده و متعادل كننده تمامي بدن است. مالش

 

 اند، گردد هاي تحريك، كه پيش از اين شرح داده شده تواند جايگزين انواع روش ها نمي دهنده مالشاي جدي استفاده از ه بيماريدر هر چند كه 

ر نوع دارو، اعم از شيميايي و گياهي، به كار برد و فرايند توان آن را همراه با ه توان از آن به عنوان يك شيوه كمكي بهره برد. به عالوه مي ولي مي

 درمان را تسريع نمود.

 

 رسيم.  مي ،هاي مزمن و مقاوم در رابطه با بيماري ،انگيزي به نتايج شگفت مالشگاهي اوقات با 
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 روند عبارتند از: هاي متناظر به كار می هايی كه براي سيستم دهنده مالشترين  متداول

 

  شمالحلقه 

  مالشمارپيچ 

  مالشاستوانه 

 

 دهيد تا سرخ و گرم شوند. مالشروزانه يكي دو بار با استفاده از اين ابزارها نقاط را آن قدر 
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 مالشحلقه 

 

رود. با توجه به اين كه تمامي بدن در  انگشت به كار مي مالشگردد. بيشتر براي  هاي آهني نرم ساخته مي به شكل خاصي از سيم مالشحلقه 

 اي دارد. انگشتان اثر تقويت كننده مالششود پيدا است كه  گشتان منعكس ميان

 

 شود. با چرخاندن سريع و شديد حلقه در طول انگشت انجام مي مالش

 

را با  توان اين نواحي توان نقاط دردناك در مناطق متناظر عضو بيمار را حس نمود. در اين حالت مي با چرخاندن حلقه بر روي انگشت به راحتي مي

 كند.  دادن با مارپيچ و استوانه نيز صدق مي مالش. اين مساله براي داد مالشبيشتري فشار 
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 مالشمارپيچ 

 

شود.  هاي دست استفاده مي عمومي و كيفي تمامي قسمت مالشها براي  شوند. از مارپيچ مشابهي ساخته مي  به شيوه مالشهاي  ها و حلقه مارپيچ

 گيرد. ها يا بين كف يك دست و پشت دست ديگر صورت مي ريع و شديد مارپيچ در ميان كف دستاين كار با چرخاندن س

 

 

 

 مالشاستوانه 

 

ها، بين كف يك دست و پشت دست  شود. آن را به سرعت بين كف دست ها و پاها ساخته مي دست مالشاز فلز يا پالستيك و براي  مالشاستوانه 

 انند. گرد ديگر و همين طور در زير پا مي

 

 شود. تر از حلقه و مارپيچ دارند، توصيه مي استفاده از استوانه، خصوصاً براي افرادي كه پوستي زبر و يا نياز به ابزاري قوي

 

 داد. مالشبلكه ساير اعضاء بدن را نيز به شكل موثري  ،نه تنها دست و پا توان با آن، مي در صورت لزوم
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 با انگشتان مالش

 

 كند. هايشان نيز تغيير مي دهند بلكه وضعيت بافت العمل نشان مي هور نقاط دردناك نسبت به بيماري عكسنه فقط با ظمناطق متناظر 

 

شديد آنها با انگشتان، تا حدي  مالشتوانيد عضالت تحت تنش، نواحي سفت و حساسي را بيابيد.  اگر انگشت خود را بر روي دست يا پا بكشيد مي

 ا از زير تنش آزاد شوند، بسيار مفيد است. هاي آنه كه گرم و بافت

 

پوست خود را با روغن يا كرم  مالشگردد. اگر قبل از  معموالً اين كار با انگشت شست يا اشاره و با فشار زياد و حركات ماليم چرخشي انجام مي

 ارد.گيري و تقويت كننده و همين طور شفابخش د اثر پيش مالش. بودموثرتر خواهد  مالشچرب كنيد 

 

 هاي مغناطيسی با ستاره مالش

 

هاي مغناطيسي  ترين آنها ستاره شود. متداول هاي مصنوعي نيز در درمان به روش سوجوك استفاده مي ها از انواع تحريك كننده  عالوه بر دانه

گردد به شكل ستاره است.  مي آرامشجب شوند. سطح زيرين آنها كه مو متر است و از آلياژ فرومغناطيسي ساخته مي ميلي 1هستند. قطر آنها حدود 

  چسبانند. ها با نوارچسب مي گذارند و مثل دانه آنها را بر روي نقاط دردناك مي

 

اثر شفابخش محسوسي آيد و لذا به طرز  نيز به حساب مي ياست بلكه تحريك ميدان مغناطيس مالشهاي مغناطيسي نه تنها نوعي  تحريك با ستاره

 دارد. 
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شوند. در يكي از آنها سطح آرامش دهنده قطب شمال )به رنگ آبي يا سفيد( و در نوع ديگر اين سطح قطب  ه مغناطيسي ساخته ميدو نوع ستار

 جنوب )به رنگ قرمز يا زرد( است.

 

 

 

 شويد. ذيالً با سه شيوه آشنا مي گيرد. هاي مختلفي صورت مي به شيوهاستفاده از آنها 

 

 قطه دردناك اصليقرار دادن يك ستاره بر روي ن 

 قرار دادن دو ستاره بر روي تصوير ناحيه بيمار 

  نقطه اصلي و دو ستاره بر روي نقاط قرينه قرار دادن يك ستاره بر روي 

 

 تحريك با يك ستاره مغناطيسی

 

 اگر كانون بيماري كوچك و محلي است يك ستاره روي آن بگذاريد.

 

 تحريك با دو ستاره مغناطيسی

 

تر است از دو ستاره استفاده كنيد. در اين حالت در دو انتهاي تصوير منطقه بيماري دو ستاره با  ت تاثير واقع شده بزرگاگر سطحي كه تح

 هاي مختلف بگذاريد. قطب

 

 تحريك با سه ستاره مغناطيسی
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ديگر را كه قطبيت مشابهي دارند بر روي شود. يكي از آنها را روي نقطه اصلي سوجوك و دو ستاره  از سه ستاره بيشتر براي انگشتان استفاده مي

 گذارند. مي –عمودي و افقي  –نقاط قرينه 

 

 

 

 انتخاب قطبيت

 

 در انتخاب قطبيت آنها رعايت نماييد:را كنيد نوعي رويكرد نسبي  در مواردي كه از يك يا سه ستاره استفاده مي

 

 ستاره مغناطيسي با قطب جنوب )با سر قرمز يا  -عاليت بيش از حد( التهاب، پركاري )ف –شود  اگر بيماري با زيادي انرژي شناخته مي

 زرد( بر روي پوست بگذاريد تا موجب كاهش شدت آن شوند.

 ستاره مغناطيسي با قطب شمال )با سر  –كاري )انرژي ناكافي( يا تشنج  ضعف بنيه، كم –شود  اگر بيماري با كمبود انرژي شناخته مي

 بگذاريد تا موجب تقويت و گرما شوند.آبي يا سفيد( بر روي پوست 

 

انتخاب  عملیروش لذا از شود يا از زيادي آن.  توان گفت كه مشكل از كمبود انرژي ناشي مي اغلب تشخيص ماهيت بيماري دشوار است و نمي

ز چند دقيقه )گاهي هم چند ساعت( . پس ابگذاريدها را با قطب جنوب )سر قرمز يا زرد( بر روي پوست  شود. در ابتدا ستاره استفاده مي قطبيت

اند )مثالً سرفه يا درد شديدتر( علت آن اين بوده  كنيد كه عالئم آن بدتر شده متوجه تغييري در وضعيت سالمتي خود خواهيد شد. اگر فكر مي

 است كه قطبيت مغناطيس بايد عوض شود.
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ها   دار استفاده نماييد قاعده خاصي براي انتخاب قطبيت نتهاي منطقه مشكلهاي مخالف در دو ا اگر قصد داريد از دو ستاره مغناطيسي با قطبيت

ها را به دلخواه بر روي نقاط بگذاريد. اگر  )كدام يك قطب شمال و كدام يك قطب جنوب( وجود ندارد. لذا بايد روش عملي را به كار گيريد. ستاره

 هايي با قطب مخالف را جايگزين كنيد. حالتان بدتر شد ستاره

 

بايد نقاط  رگذارند. هر سه چهار ساعت يك با ساعت( در روز بر روي نقاط مي 12هاي مغناطيسي را به مدت چند ساعت )يا حتي  معموالً ستاره

 ها را بر روي منطقه متناظر ديگري كه مربوط به همان عضو بيمار باشد بگذاريد. روز بعد ستارهداد.  مالشسوجوك را به مدت يكي دو دقيقه 

 

***** 

 

، خيلي بايد دقت كنيد. اگر تغيير قطبيت موجب هاي مغناطيسي م استفاده از ستارهبه هنگا ،اگر نسبت به ميدان مغناطيسي حساسيت داريد توجه:

 ها استفاده نماييد. گردد بهتر است از دانه تان مي ناراحتي
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 تحريك با مغناطيس 3-6

 

هاي مغناطيسي  باشد. در اينجا، بر خالف آنچه كه در مبحث ستاره ريك نقاط دردناك سوجوك ميهاي موثر تح استفاده از مغناطيس يكي از شيوه

 د.گرد يدان مغناطيسي موجب تحريك ميم بلكه دهيم نمي مالشگفته شد، نقاط را 

 

 گرداند.  ي بر ميگردد و در نتيجه وضعيت انرژي آن را به حالت طبيع مغناطيس باعث جريان انرژي در منطقه متناظر عضو بيمار مي

 

بيمار بگيريم موجب   برخالف نقاط دردناك سوجوك و اعضاجهت بردار ميدان مغناطيسي از قطب شمال به قطب جنوب است. اگر جهت آن را 

 شود.  ها مي راحتي، تحريك، سرما يا گرماي بافت

 

 گردد: از سه نوع مغناطيس استفاده مي

 

 گرد 

 اي حلقه 

 دار جهت 

 

شوند. سر آبي يا سفيد بدين معني است كه زير آن قطب شمال  هاي مغناطيسي با عالئمي مشخص مي يس نيز همچون ستارهاين سه نوع مغناط

دهد(. اين  كند يا تسكين مي كند(. اگر سر آن به رنگ قرمز يا زرد باشد يعني اين كه زير آن قطب جنوب است )خنك مي است )گرم يا تقويت مي

 گ مغناطيس منطبق بر استاندارد نباشد. در اين صورت بايد كتابچه راهنماي كارخانه توليد كننده را مطالعه نمود.امكان نيز وجود دارد كه رن
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 اي گرده مغناطيس

 

اي مشابه  متر دارند. معموالً يك طرف آنها سفيد و طرف ديگر زرد رنگ است. به شيوه ميلي 1ها گرد هستند و قطري در حدود  اين مغناطيس

 دهند. نمي مالشپذيرد نقاط را  گيرند. از آنجايي كه تحريك فقط از طريق ميدان مغناطيسي صورت مي ا مورد استفاده قرار ميه ستاره

 

 اي هاي حلقه مغناطيس

 

 در وسط و يك حلقه مغناطيسي به دور آن. گرداند: يك مغناطيس  ها از دو بخش تشكيل شده اين مغناطيس

 

 گذارند و سپس ساعت( در محل مي 12چسبانند. آنها را به مدت چند ساعت )حداكثر  روي نقاط سوجوك مي ارچسباي را با نو هاي حلقه طيسمغنا

 دهند. بر روي نقاطي در ديگر مناطق متناظر عضو بيمار قرار مي

 

تواند موجب  دي به دور آن باشد مييادي وجود دارد اگر مغناطيس گرد و زرد رنگي در وسط و حلقه سفيانرژي زدر مواردي كه التهاب، دماي باال يا 

 كاهش شدت، آرامش و خنكي شود.

 

تواند  در مواردي كه ضعف عضالني، كمبود آب يا ناتواني وجود دارد اگر مغناطيس گرد و سفيدي در وسط و حلقه زرد رنگي به دور آن باشد مي

 موجب تقويت، تحريك و گرما شود.

 

 شود. اگر تشخيص بيماري دشوار باشد از روش عملي انتخاب قطبيت استفاده ميگيرد.  ام ميانتخاب قطبيت با توجه به نوع بيماري انج

 

اند. بسته به اندازه منطقه متناظر عضو بيمار  هاي متناوب تشكيل شده شوند كه از چندين حلقه با قطبيت اي نيز توليد مي هاي حلقه برخي مغناطيس

 آنها كم كرد تا به اندازه منطقه مورد نظر شوند. توان تعدادي حلقه به آنها افزود و يا از مي

 

 دار هاي جهت مغناطيس

 

دار به شكل مستطيل دراز هستند. يك سمت آن قطب شمال و سمت ديگر قطب جنوب است. بردار ميدان مغناطيسي نيز در  هاي جهت مغناطيس

 جهت طول آن و از سمت سفيد رنگ به سمت زرد رنگ است. 
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داري بر روي منطقه  توان مغناطيس جهت دهند. مثالً براي يبوست مزمن مي ر به جريان انرژي در منطقه متناظر جهت ميدا هاي جهت مغناطيس

اسهال بردار بايد بر خالف جهت جريان غذا مورد سو با جريان غذا باشد. ولي در  متناظر روده بزرگ گذاشت. توجه داشته باشيد كه بردار بايد هم

 باشد.

 

دار استفاده كنيم. بدين ترتيب تحريك در  اي اين كه دو مغناطيس گرد در دو طرف ناحيه مورد نظر بگذاريم از يك مغناطيس جهتتوان به ج مي

 طول خط بين دو طرف شديدتر خواهد بود.

 

نها را بر روي منطقه گذارند. سپس آ ساعت( در محل باقي مي 12چسبانند و چند ساعت )حداكثر  دار را نيز با نوارچسب مي هاي جهت مغناطيس

 گردد. دهند. جهت بردار آن معموالً از طريق روش عملي انتخاب قطبيت تعيين مي متناظر ديگري از همان عضو بيمار قرار مي

 

 

 انتخاب شيوه تحريك

 

 انتخاب شيوه تحريك بستگي به شدت بيماري و اندازه منطقه متناظر مورد نظر دارد.

 

 تري براي غلبه بر آن الزم هستند. تر و قوي هاي شفابخش طوالنی پيام هر چه شدت بيماري بيشتر باشد 
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مثالً براي درمان يك سرماخوردگي ساده نيازي به استفاده از تواند كفايت كند.  اگر بيماري چندان جدي نباشد تحريك ماليم نقاط سوجوك مي

 از دانه درماني )يا مغناطيس( استفاده نماييد. دهيد و يا مالشسوزن نيست. تنها كافي است كه نقاط را با ميله تشخيص 

 

هاي مختلف تحريك  تري نياز دارند و لذا بايد از موكسا، سوزن و يا تركيبي از روش تر و طوالني هاي قوي هاي جدي، حاد و مزمن به پيام ولي بيماري

موكسا روي آنها مغناطيس گذاشت. يا اين كه آنها را با سوزن و انواع  توان نقاط را با موكسا گرم نمود و تا زمان استفاده مجدد از بهره برد. مثالً مي

 ها تحريك كرد. دهنده مالش

 

هاي نه چندان جدي استفاده نماييد زمان بهبودي را  تري براي درمان بيماري به هنگام انتخاب روش تحريك توجه داشته باشيد كه اگر از روش قوي

 اي نخواهيد رسيد. جدي بهره گيريد به هيچ نتيجه هاي از روش ماليمي براي درمان بيماريسازيد. ولي اگر بخواهيد  تر مي كوتاه

 

 .در مناطق متناظر كوچك بهتر است از روشی براي تحريك استفاده كنيد كه بر يك ناحيه كوچك متمركز گردد 

 

در اين موارد بهتر است از سوزن، موكساهاي كوچك،  تر از مناطق متناظر در سيستم اصلي هستند. لذا اي كوچك مناطق متناظر در سيستم حشره

البته تر هستند.  با ميله تشخيص استفاده نماييد. سيگارهاي موكسا براي تحريك مناطق متناظر در سيستم اصلي مناسب مالشها، مغناطيس يا  دانه

 اي بهره جوييد. حشره  ي سيستمتوانيد از سيگارها براي تحريك نقاط رو اگر بخش بزرگي از بدن بيمار شده باشد نيز مي

 

 عوامل تعيين كننده در انتخاب روش

 

 دفعات و توالی

 

تواند انجام شود ولي در هر حال  روز مي تعداد دفعات تحريك بستگي به نوع بيماري و شدت آن را دارد. هر چند كه اين كار در تمامي ساعات شبانه

 ساعت باشد.  12نبايد مدت هر تحريك بيش از 

 

 توانيد دو بار در روز )صبح و شب( آن را انجام دهيد و بدين ترتيب سرعت بهبودي را افزايش دهيد. وقت و حوصله آن را داريد مياگر 

 

اي است كه همواره بايد رعايت گردد. در  بار ديگر فرايند تحريك را به كار برد. اين قاعده 1-1حتي پس از ناپديد شدن عالئم بيماري باز هم بايد 

 بيماري وجود دارد. "بازگشت"اين صورت امكان غير 
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 ًكند. بار تحريك در روز كفايت می 5تا  3 ،ايد هاي حادي كه اخيراً به وجود آنها پی برده براي بيماري ،معموال 

 

قويت اثر شفابخشي بايد شوند. ولي به منظور ت هاي آغازين اولين تحريك ناپديد مي اغلب اوقات عالئم بيماري در همان دقايق و حتي شايد ثانيه

 بار ديگر هم تكرار نمود. 1-1را  دفراين

 

 دوره كه هر  6تا  9اي صورت پذيرد. در اين حالت  به صورت دورهبايد هاي مزمن تحريك  گاهی اوقات براي مقابله با بيماري

ين مدت بيماري شدت گرفت اي بين آنها الزم است. اگر در ا هفته 1-9بار تحريك هستند با فواصل زمانی  19-14يك شامل 

 توان بين هر دو دفعه يكی دو روز فاصله انداخت. را هر روز انجام داد و اگر حاد نباشد می دبايد فراين

 

كاهد.  فاصله زماني بين دفعات بدين دليل است كه نقاط دردناك استراحتي بكنند. تحريك درازمدت و هر روزه آنها از ميزان تاثير اين كار مي نكته:

 هاي اين كتاب ذكر شده است كه تحريك مناطق متناظر عضو بيمار بايد به صورت متناوب انجام گيرد. در دستورالعملاي همين هم هست كه بر

 

 مدت تحريكات

 

مان الزم مدت هر تحريك بستگي به روش آن و تعداد نقاط دردناك يا مناطق مورد نظر دارد. در اينجا فقط به ارائه اطالعات كلي در زمينه مدت ز

 نماييم. هاي اصلي تحريك نقاط دردناك اكتفا مي براي انجام روش

 

دهند. اين كار آن  مي مالشمعموالً دو انگشت را با حلقه و تمامي دست و پا را با مارپيچ يا استوانه  ها: دهنده مالشتقويت عمومی با استفاده از 

 كشد. دقيقه طول مي 1-1قدر بايد انجام گيرد تا پوست به خوبي گرم شود. كالً 

 

نقطه را تحريك  1تا  1دقيقه به طول انجامد. بين  16تواند تا  تحريك با مغناطيس ميهاي مغناطيسی، انواع مغناطيس(:  ها )ستاره دانه

 دهند. مي مالشدقيقه  1-1بار در روز و هر بار به مدت  1-2نقاط دردناك را شود،  ها استفاده مي ها يا ستاره كنند. پس از آن، اگر از دانه مي

 

داد تا درد آنها از بين برود و احساس گرما در آنها  مالشبه منظور ايجاد پيام شفابخش پايدار بايد نقاط دردناك را آن قدر  با ميله تشخيص: مالش

 انجامد. دقيقه به طول مي 16تا  11جايگزين درد گردد. اين كار 

 

كنند. اين كار كالً بين  كشد. معموالً در هر منطقه يكي دو نقطه سوجوك را گرم مي دقيقه طول مي 16-16گرم نمودن يك نقطه يا منطقه  موكسا:

 برد. دقيقه زمان مي 16تا  16
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دقيقه در نقاط دردناك بمانند. شروع اين زمان از وقتي است كه آخرين سوزن را فرو كرده باشيد. كل  16ها بايد به مدت حداقل  سوزن ها: سوزن

 شود. دقيقه بالغ مي 16با در نظر گرفتن مدت الزم براي سوزن زدن، به حداكثر  زمان كار،

 

ر مشاهده تلويزيون، انجام دهيد. در اين يزمان با تفريحات خود، نظ توانيد آن را هم شايد در نگاه اول انجام فرايند طوالني به نظر برسد. ولي مي

توان  اقع ميدر و پيوندد. تماشاي يك فيلم خوب به وقوع مياحمت براي افراد و در حين يجاد مزشود و بدون ا صورت اين كار خسته كننده نمي

در بيمارستان انجام دهيد وقت و پول بيشتري بايد صرف نماييد. وقت هم كه معادل پول است چون وقتي را درماني  گفت كه اگر بخواهيد كار 

 ايد تا پولي درآوريد. صرف كرده

 

 قيتعدم موفداليل احتمالی 

 

 تشخيص نادرست 

 

ها را  هايتان بيمارند و عضو ديگري بيمار باشد تمامي فرايند را هم كه انجام دهيد و نقاط مربوط به كليه اگر به اشتباه تشخيص داده باشند كه كليه

 شود. تان كاسته نمي تحريك كنيد باز هم از ميزان ناراحتي

 

 .روش تحريك به درستی انتخاب نشده است 

 

 كند. كفايت نمي مالشهاي جدي تنها تحريك با  اي بيماريمثالً بر

 

 ايد. هاي شفابخش موثر، قوي و طوالنی مدتی ايجاد نكرده نقاط دردناك را به خوبی تحريك و پيام 

 

رم كنيد، خيلي به منظور ايجاد پيام شفابخش بايد نقاط دردناك را به شكل موثري تحريك نمود. اگر به جاي خود نقطه اطراف آن را با موكسا گ

دهيد، سوزن را تا عمق مناسب فرو نكنيد تا به نقطه دردناك برسد، زمان تحريك كوتاه باشد و امثالهم احتمال زيادي وجود دارد كه به  مالشآرام 

 هيچ موفقيتي نرسيد.

 

 ايد. از تعداد كمی از مناطق متناظر استفاده كرده 
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چندين منطقه متناظر تحريك نمود. مثالً بايد روي يك منطقه متناظر اوليه و يك منطقه متناظر هاي جدي بايد نقاط دردناكي را در  در بيماري

 اي كار كنيد. ثانويه از سيستم اصلي و چند انگشت از سيستم حشره

 

 ايد. نقاط دردناك را به خوبی مشخص نكرده 

 

كنند و به كانون بيماري مربوط  م كنيد و آنهايي را كه بيش از همه درد ميها و غيره امكان دارد نقاط را گ ها، ريه در مناطق متناظر بزرگ نظير روده

 ايد. اي را كه اهميت ثانويه دارند تحريك كرده شوند تحريك ننماييد. در اين صورت فقط عده مي

 

 كنيد. دستورات الزم براي درمان بيماري را رعايت نمی 

 

 شود. همين طور اگر كمر درد داريد نبايد بار سنگين بلند كنيد. ميخواهد زنجبيل بخوريد معده درمان ن اگر تا دلتان مي

 

 اند. تغييرات غير قابل بازگشتی در عضو بيمار به وقوع پيوسته 

 

 آميز نخواهد بود. يابد. در اين موارد استفاده از سوجوك موفقيت ها بافت عضو بيمار به طرز غير قابل بازگشتي تغيير مي در برخي بيماري

 

 الل جدي در بدن وجود داشته باشد چندين عضو و سيستم در فرايند درگير خواهند بود.اگر اخت 

 

اي به كار گرفت و يا اين كه از  در اين موارد استفاده از سطح اول سوجوك براي شفا كافي نيست. بايد سطح دوم آن را توسط متخصص ورزيده

 روش درماني ديگري بهره جست.

 

 ه است.بخش بزرگی از بدن بيمار شد 

 

تواند گرفتگي تعداد زيادي از  فايده است. مثال آن مي هاي متناظر بي اگر بيماري تمامي سيستم را تحت تاثير قرار داده است درمان از طريق سيستم

 هاي قلب باشد. در اينجا نيز بايد به سراغ سطح دوم سوجوك و يا روش درماني ديگري رفت. رگ

 

 كاربرد سوجوك بر روي كودكان
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اگر قصد داريد اين كار را بر روي كودكان  آميزي بر روي كودكان باالي پنج سال به كار گرفت. توان به شكل موفقيت وش درماني سوجوك را مير

كمك كند. ولي اگر كودك كمتر از پنج سال  ت به كار شود و كودك فقطسال ديگري دس پنج تا ده ساله انجام دهيد بايد خودتان و يا شخص بزرگ

 توان از او انتظار كمك داشت. به همين دليل هم هست كه استفاده از سوجوك محدوديت سني دارد. داشته باشد به دشواري ميسن 

 

، ميله تشخيص را روي مناطق متناظر عضو بيمار حركت دهيد. بايد اند براي يافتن نقاط دردناك، با رعايت همان قواعدي كه قبالً شرح داده شده

گذاري  نمايد. آن نقطه را عالمت اي مي و به رفتار او به دقت توجه كنيد. هرگاه ميله از روي نقطه دردناك رد شود كودك ناله حواس كودك را پرت

 كنيد.

 

ها تحريك نمود. ولي  هاي مغناطيسي و يا انواع مغناطيس درماني، ستاره  با ميله تشخيص، دانه مالشتوان با سيگارهاي موكسا،  نقطه دردناك را مي

 سوزن فقط بايد توسط متخصص ورزيده فرو شود.

 

تر بايد خودتان  سال در مورد كودكان كمتوانند شخصاً فرايند را انجام دهند. ولي  كودكان باالي ده سال مي استفاده از موكسا بر روي كودكان:

گذاري شده بگيريد. از كودك  طرف نقاط عالمت دست به كار شويد. دست يا پاي كودك را جايي بگذاريد كه راحت باشد و سر روشن سيگار را به

ك بخواهيد كه هرگاه سوزش بيش از حدي را احساس كرد به شما بگويد. در اين مواقع سيگار را كمي دور و به تدريج دوباره نزديك كنيد تا كود

اي گوش دهد. بدين ترتيب  ارتوني ببيند يا به قصهلعمل نشان دهد. بد نيست كه حواس او را به هنگام انجام كار پرت كنيد. بگذاريد كا دداً عكسمج

هاي آن را خواهيد ديد. زمان تقريبي گرم كردن نقاط يا مناطق براي كودكان پنج تا ده سال  فرسا شود نشانه به محض اين كه گرما برايش طاقت

 باشد. دقيقه مي 16-11

 

 تواند اين روش را برتابد شيوه ديگري انتخاب كنيد. تحريك با موكسا نيازمند حوصله است. اگر كودك ناآرام است و نمي

 

ايد شخصاً و با  گذاري كرده توانند نقاطي را كه شما برايشان پيدا و عالمت ميسال كودكان باالي ده  كودكان با استفاده از ميله تشخيص: مالش

دهيد. شدت  مالشدقيقه  1-1. هر نقطه را به مدت هم بايد توسط شما انجام پذيرد مالشدهند. ولي اگر سن كودك كمتر است  مالشيك دست 

 آن بايد نسبتاً زياد باشد. يعني در حدي باشد كه موجب آزار كودك نشود و در عين حال از شدت كافي نيز برخوردار باشد.

  

هاي تحريك نقاط در كودكان  ترين شيوه اينها مناسب ها بر روي كودكان: هاي مغناطيسی و انواع مغناطيس استفاده از دانه درمانی، ستاره

 شوند: باشند. نحوه به كارگيري به همان شكلي است كه قبالً شرح داده شده است. ولي در عين حال موارد زير نيز توصيه مي مي

 

 بگذاريد. ها( را در طول روز تحمل كند اين وسايل را شب هنگام بر روي بدنش ها يا مغناطيس ها )يا ستاره تواند وجود دانه اگر كودك نمي 

 .معموالً پوست كودكان مرطوب است و لذا بايد از نوارچسب مرغوب استفاده نماييد. قبل از اين كار پوست را خشك كنيد 
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 سوجوك و طب سوزنی

 

بر  رفته است. سال پيش هم در شرق دور به كار مي 1666شود. حتي  ترين شيوه تحريكي است كه تا به امروز هم استفاده مي سوزن زدن قديمي

جريان دارد. اين مسيرها  انرژي در آنها كهمسير )مريدين( دارد  12ه طب سوزني را ابداع كردند، بدن انسان كهاي شفادهندگان باستان،   طبق گفته

 ها و غيره. شكم، كبد، كليه هايشوند. نظير مسير شناخته مي كثر آنها نيز به نام همان اعضاداخلي در ارتباط هستند و ا با اعضاي

 

 هم در جلو و پشت بدن وجود دارند. ريعني در هر دو طرف بدن قرار دارند. دو مسي دوازده مسير متقارن هستند

 

ارجي و براي سالم ماندن بايد تعادل انرژي در اين مسيرها برقرار باشد. اگر تعادل به هم بخورد )به خاطر شيوه نامناسب زندگي، وراثت، عوامل خ

 . براي شفا مسيرها بايد تعادل خود را باز يابند. گردد غيره( بدن بيمار مي

 

 

 

محل و طرز كار اين نقاط در نتيجه تحقيقات كنند.  نقطه وجود دارند كه مثل دريچه عمل و سطح انرژي را تنظيم مي 166در اين مسيرها بيش از 

گو و  لي، كوچي، هه زبان چيني نامي دارند )همچون زوسان اند. هر يك از اين نقاط به ها نسل از شفا دهندگان شرقي مشخص شده هزاران ساله ده

در  E11هايي كه شامل حروف و اعداد هستند براي شناسايي آنها استفاده نمايند. مثالً  اند كه از نشانه در اروپاي غربي ترجيح دادهغيره(. ولي 

 ( است. Eو ششمين نقطه در مسير شكم )شود، به معني سي  گذاري فرانسوي، كه در اين كتاب نيز رعايت مي سيستم عالمت
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و امثالهم تحريك نمود. هرگاه در  مالشتوان آنها را با سوزن زدن، گرم كردن،  گردد. مي با تحريك اين نقاط جريان انرژي در اين مسيرها متعادل مي

 يابد. اثر تحريك اين نقاط جريان انرژي در مسيرها متعادل شود فرد بهبود مي

 

 

 

د كه اييرا درمان نمبيماري  يدتوان در صورتي ميرط موفقيت در استفاده از اين روش تعيين دقيق نقاطي است كه بايد تحريك شوند. ترين ش مهم

اي دارد و بايد توسط فردي با تجربه و ورزيده انجام  . انتخاب درست فرايند پيچيدهه باشيدنقطه را از ميان صدها نقطه به درستي انتخاب كرد 1-2

شويم كه يك متخصص خوب در انتخاب نقاط نكاتي همچون سن، وزن، جنسيت، ضربان قلب، شرايط مسيرها در  در اينجا فقط متذكر مي. پذيرد

نمايد. قواعد انتخاب نقاط  مي قاطي را كه بايد تحريك شوند تعيينگيرد. تنها در اين صورت است كه ن بدن بيمار، فصل و حالت ماه را درنظر مي

اند و استفاده از اين روش نيازمند تجربه طوالني و به كارگيري حس شهود است. لذا استفاده از طب سوزني به شيوه سنتي و خالص  هبسيار پيچيد

متخصصان معدودي كنند.  اند كه هرگونه امكان خود درماني را منتفي مي گردد. قواعد و فلسفه آن به حدي پيچيده آن محدود به افراد خاصي مي

 اي شده باشند. كه در استفاده از اين شيوه درماني باستاني حرفهوجود دارند 

 

برند. از  گيرند فاقد مهارت كافي در آن هستند و آن را به شكل سنتي و خالص نيز به كار نمي در واقع بسياري از افرادي كه طب سوزني را به كار مي

ها  دستورالعملنمايند. اين  ها موثرند استفاده مي اند بر روي انواع بيماري داده هاي طب سوزني( كه نشان دستورالعملاي از نقاط ) هاي آماده تركيب

توان كارايي آنها را با كارايي نقاط خاص و انتخابي براي بيمار مقايسه نمود. ولي، با وجود اين  لزوماً منطبق بر شرايط ويژه بيمار نيستند و اصالً نمي

كنند، تجربه هزاران ساله نشان داده است كه در مورد درصد نسبتاً بااليي از  ها را مسخره مي عملدستورالكه متخصصان واقعي طب سوزني اين 

 بيماران اثربخش هستند. 
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توانيد شخصاً آن را انجام دهيد.  اي نيست. اين كاري ساده است و مي ها نيازمند مهارت ويژه دستورالعملطب سوزني استفاده از شيوه سنتي برخالف 

مشخص و آنها را به شكل موثري تحريك نماييد. در واقع اين همان كاري است كه   دستورالعملاست كه محل نقاط را بر طبق فقط كافي 

توان با كمترين  پذير ساخت و لذا مي گيرند. استفاده از موكساي بدون دود اين نحوه تحريك موثر را امكان متخصصان واقعي آن را به سخره مي

بهره جست. به همين دليل هم هست كه در اين كتاب تحريك نقاط سوجوك را به همراه تحريك نقاط طب سوزني شرح  مهارت از آن در منزل

 رسيم: آميزيم و به دو هدف مي دهيم. بدين ترتيب سادگي سوجوك را با آن بخشي از طب سوزني كه براي همگان قابل درك است در هم مي مي

 

 كنيم. هاي متناظر تحريك مي را مستقيماً از طريق سيستم با تحريك نقاط سوجوك عضو بيمار اول:

 كنيم. با تحريك نقاط طب سوزني عضو بيمار را از طريق سيستم انرژي بدن تحريك مي دوم:

 

تر تر و باال دهد و كارايي آن را تا حد سطوح پيچيده هاي طب سوزني تاثير خود درماني را افزايش مي دستورالعملتركيب درمان با سوجوك و 

 ماند. باقي مي در عين حال ساده و براي همگان قابل استفاده دهد و سوجوك ارتقا مي

 

تواند در منطقه متناظر تغيير يابد. ولي مكان نقاط طب سوزني ثابت و براي  مكان نقاط سوجوك بسته به اين كه كانون بيماري در كجا باشد مي

توانيد آن  اط طب سوزني شرح داده شده است. براي اين كه از صحت مكان مطمئن شويد ميهمگان يكسان است. در اين كتاب نحوه پيدا كردن نق

تر ميله تشخيص به خوبي فشار دهيد. اگر نقطه را به درستي يافته باشيد احساساتي همچون درد، سوزش و يا  را با سر انگشت شست و يا سر پهن

 ايد. به معني اين است كه نقطه را به درستي نيافتهكنيد  نمي حسدهد. اگر چيز خاصي  انقباض به شما دست مي

 

 كنيم نقاط طب سوزنی را فقط با موكسا تحريك نماييد چون: توصيه می

 

 هاي طب سوزني را شخصاً به كار برد. فرو كردن آنها با مخاطراتي همراه و نيازمند مهارتي بسيار بيشتر از استفاده از  توان سوزن نمي

 هاي سوجوك است. سوزن

 بخش نخواهند  از اين شيوه در حد عالي استفاده نشود نتايج حاصل رضايتدادن نقاط طب سوزني نيز نياز به مهارت دارد چون اگر  الشم

 بود.

 

 موكسا هايلذا اگر قصد داريد با تحريك نقاط طب سوزني به خود درماني بپردازيد بهتر است از موكسا استفاده نماييد. بهترين ابزار آن هم سيگار

 توانند آنها را به كار برند. كاران نيز مي آيند ولي تازه اي به حساب مي . هر چند كه اين سيگارها ابزاري حرفههستند
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و تا  بر نقاط بگيريد كه گرماي مطبوعانجامد. سر سوزان سيگار را بايد طوري در برا دقيقه به طول مي 16-11تحريك نقاط طب سوزني با موكسا 

 كنيد.ي از آن را حس ناشحدي نيز سوزش 

 

ها است. با توجه به اين نكته بايد به آنها انرژي بدهيم و يا از آنها بگيريم. بسته به اين كه نقاط را  زيادي يا كمبود انرژي در مسيرها ويژگي بيماري

دقيقه گرم كنيد  1-1ب سوزني را به مدت يش يا كاهش دهيد. مثالً اگر نقاط طزاتوانيد سطح انرژي را در مسيرها اف چگونه با موكسا گرم كنيد مي

گيريد و  دقيقه انجام دهيد از آنها انرژي ميولي اگر همين كار را به مدت بيست تا سي گرديد.  دهيد و موجب تقويت آنها مي ها انرژي مي به مريدين

اي انجام  دقيقه گرم نماييد تحريك متعادل كننده 16-11كاهيد. چنانچه يك نقطه طب سوزني را به مدت  يا به عبارتي از سطح انرژي در آنها مي

گردد. يعني اگر مسيري كمبود انرژي دارد تقويت  نواخت توزيع مي ايد. در اثر چنين تحريكي انرژي، بسته به وضعيت مسير، به صورت يك داده

كنيد بايد روش  سوزني و سوجوك استفاده مي دهد. اگر از تحريك توامان نقاط طب شود و اگر زيادي انرژي دارد بار اضافي را از دست مي مي

تري گرم نماييد اين احتمال وجود خواهد داشت كه به نقاطي كه داراي  اگر نقاط را به مدت كوتاه رعايت كنيد.دقيقاً تحريك متعادل كننده را 

ارد از نقاطي كه به كمبود انرژي دچار هستند انرژي تر باشد نيز امكان د باز هم انرژي بدهيد. چنانچه اين مدت طوالني دسطح بااليي از انرژي هستن

دقيقه  16-11گرايد. به همين دليل است كه بر قاعده گرم كردن نقاط طب سوزني به مدت  بگيريد. در هر دو حالت بيماري كمي به وخامت مي

ت كه كامالً مطمئن باشيد كه اين كار اثر مثبتي بر شما ولي شرط آن اين اس .دقيقه هم افزايش داد 16توان اين زمان را تا  گردد. البته مي تاكيد مي

 گذارد. مي

 

 زند. تان تاول مي روي كنيد پوست به هنگام گرم نمودن نقاط سوجوك و طب سوزني بايد مراقب شدت گرما باشيد. اگر زيادي توجه:

 

***** 

 

موارد خاصي نيز بايد   جوك را نيز در نظر داشته باشيد. به عالوههاي استفاده از روش درماني سو به هنگام تحريك نقاط طب سوزني بايد محدوديت

 ها و شرايط رعايت شوند.  در رابطه با برخي بيماري

 

 توان نقاط طب سوزني را تحريك نمود: و تحت نظارت متخصص مي هاي ويژه دستورالعملدر موارد زير فقط به شرط استفاده از 

 

 ر از مكان آنها.خيم و بدخيم صرف نظ هاي خوش نئوپالسم 

 ها و مفاصل. هاي التهابي شديد در استخوان بيماري 

 ساز. خون هاي اعضاي هاي خوني و بيماري بيماري 

 .)بارداري )در نيمه دوم 

 .روماتيسم فعال 
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 كند. تغيير ميهاي عفوني شديد و مواردي كه دماي بدن بدون اين كه علت آن شناخته شده باشد  بيماري 

 من و رو به وخامت.هاي عفوني مز بيماري 

 .حمله قلبي 

 Cardiac pulmonary insufficiency 

 .فشار خون بسيار باال 

 داخلي كه به مرحله بحراني رسيده باشند. هاي اعضاي بيماري 

 Venous thromboses and embolism  در دوره حاد 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 87 

 دستورالعمل راهنما

 

 مقدمه

 

 گيرد: دستورالعمل راهنما موارد زير را در بر مي

 

 اي. قشه مناطق متناظر در هر دو سيستم اصلی و حشرهن 

 آنهاهاي طب سوزنی به همراه نقشه محل نقاط ذكر شده در  دستورالعمل. 

 

هاي مناطق متناظر عضو بيمار، جزئيات روش درمان را مشخص  اين كه با استفاده از اين راهنما به درمان خود بپردازيد بايد، با استفاده از نقشهبراي 

 اند بهره گيريد. ها آمده هاي طب سوزني هم كه در همان صفحه دستورالعمل. همچنين در صورت لزوم بايد از نماييد

 

 در اين موارد دو گزينه پيش روي شما هستند:

 

اي طب ه لدستورالعمهاي مناطق متناظر،  نقشه ايد، اين كه جزئيات روش درمان را شخصاً و بر اساس اطالعاتي كه تاكنون به دست آورده اول

 سوزني و استعداد خودتان تعيين كنيد.

 

 آمده استفاده كنيد. 161ه اين كه از روش درمان استاندارد كه در صفح دوم

 

 تعيين روش درمان

 

مناطق آيند در نظر داشته باشيد. )براي آگاهي از جزئيات كار به بخش  درمان را تعيين كنيد نكاتي را كه در پي مياگر قصد داريد شخصاً مراحل 

 متناظر رجوع نماييد.(

 

 گيرد. تعيين جزئيات با توجه به اصول اوليه انتخاب مناطق متناظر صورت می -1

 

ها و همين طور سادگي  ، با وجود تاثير زياد مناطق متناظر واقع بر پاها، به خاطر راحتي تعيين نقاط روي دستدر عمل بايد توجه داشته باشيد كه

 اند. ها در هم آميخته شده مناطق متناظر اوليه و ثانويه در دست گردد. تر استفاده ميتحريك آنها از اين نقاط بيش
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در سيستم متناظر اصلي باشد.  تيغه كتف تواند استخوان تر از مناطق اوليه است. مثال آن مي به عالوه گاهي اوقات استفاده از مناطق ثانويه راحت

تر است. به همين دليل هم هست كه بيشتر مورد استفاده  افتن آنها سادهياند و لذا  ستخواني واقع شدهمناطق ثانويه مربوط به اين استخوان بر روي ا

 گيرند. قرار مي

 

 مزمن و مقاوم بايد از نقاط دردناكی كه در ديگر مناطق متناظر هستند نيز استفاده كنيد. ،هاي جدي ريدر بيما -9

 

 شوند كه مستقيماً با عضو بيمار در ارتباط هستند. داخلي مي مغز و اعضاي رات، هايي از ستون فق اين مناطق متناظر مربوط به بخش

 

 گيري كنيد. بايد بين استفاده يا عدم استفاده از نقاط قرينه تصميم -3

 

گيري اين ييد. به كارخواهيد استفاده نما يبايد تصميم بگيريد كه آيا عالوه بر نقاط دردناك اصلي از كدام دسته از نقاط قرينه عمودي يا افقي نيز م

 نقاط اشتباه نيست.

 

 بايد روش تحريك نقاط و نواحی دردناك را مشخص كنيد. -4

 

 شوند: هاي تحريك به دو دسته تقسيم مي روش

 

 مدت و پرقدرت.  هاي نسبتاً كوتاه روش 

 

 شوند. با ميله تشخيص، موكسا )يا يخ(، سوزن و همين طور سوزن داغ مي مالشها شامل  اين روش

 

 مدت. هاي تحريك ماليم و طوالني روش 

 

 شوند. ها مي هاي مغناطيسي و مغناطيس ها، ستاره ها شامل استفاده از دانه اين روش

 

 هايي از هر دو دسته را با هم تركيب كنيد. بهتر است روش

 

 رد يا خير.هاي طب سوزنی استفاده خواهيد ك دستورالعملبسته به ميزان جدي بودن بيماري تصميم بگيريد كه از  -5
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 توان تنها از تحريك نقاط طب سوزني استفاده كرد. به ياد داشته باشيد كه مي

 

***** 

 

بارها مورد   شرح داده شده است بهره جوييد. اين روش 161ه اگر تعيين روش درمان برايتان دشوار است از روش درمان استاندارد كه در صفح

 ي مزمن و جدي نيز نتايج عالي به دست داده است.ها آزمون قرار گرفته و حتي در مورد بيماري

 

 و نكات كلی  ها توصيه

 

 تر است  ايد آن را كه برايتان از همه مهم شود فقط به درمان يك عضو يا بخش بدن بپردازيد. اگر به چند بيماري دچار شده توصيه مي

 كاهد. بدن از تاثير آنها مي هاي شفابخش در بين اعضاي سيم پيامهدف بگيريد. تق

 مثالً در روز اول به درمان كليه بپردازيد و در روز دوم دبر روي دو بيماري نيز كار كني دتواني مي داگر شيوه درمان را به تناوب تغيير دهي .

 به سراغ مثانه برويد.

 را به صورت متناوب بر روي  توانيد روش درمان ها يا پاها( مي هايي از بدن كه قرينه دارند بيمار شدند )مثالً كليه يا بخش اگر اعضا

 هاي چپ و راست بدن به كار بريد. بخش

 پردازيد آشكار شوند. البته اين قاعده كلي  رود كه عالئم شفا بين سومين تا پنجمين باري كه به درمان مي د انتظار ميهاي حا در بيماري

گردند  هاي شروع كار عالئم واضحي پديدار مي ز اولين ثانيهكنيد و حتي ا نيست و گاهي اوقات در همان اولين باري كه اقدام به درمان مي

هاي مزمن اثرات شفا نخستين بار پس از انجام هفتمين يا هشتمين  و حتي ممكن است كه عالئم بيماري كامالً از ميان بروند. در بيماري

 گردند. ظاهر مي دفعه

 ان تي حس نشود و بيماري چند روز و حتي چند هفته پس از پايرف در برخي موارد هم امكان دارد كه در طول دوره درمان هيچ پيش

راند ولي اين كار گاهي به  به ناگهان ناپديد شود. دليل آن اين است كه هر چند تحريك مناطق متناظر بدن را به سوي شفا ميدوره 

 دوره ده روزه درمان آن را حس نمود.طول پذيرد و شايد نتوان در  صورت مي آهستگي

 نامند و نبايد موجب نگراني گردد. به ياد داشته  مي "بحران شفا"وره درمان ممكن است بيماري تشديد شود. اين پديده را در طول د

 تواند ضرري برساند. باشيد كه درمان با سوجوك نمي

 كه بيش از همه  ،ه اصليشويد. اين نقاط گاهي اوقات در نزديكي نقط فلكنيد نبايد از نقاط ثانويه غا وقتي نقاط دردناك را تحريك مي

 شوند. ظاهر مي ،كند درد مي

 

 هاي مناطق متناظر هايی در رابطه با نقشه نكات و توصيه
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 ايم. هاي بدن را در اين كتاب آورده متناظر مربوط به تقريباً تمامي اعضا و بخشمناطق هاي  نقشه 

 

 براي هر منطقه متناظر در سيستم اصلي نقشه مستقلي تهيه شده است.

 

ايم. بديهي است كه در ساير انگشتان نيز وضعيت مشابهي برقرار است. البته  تنها در يك انگشت نشان داده اي سيستم حشرهناطق متناظر را در م

وير سر و اكند. انگشت شست برخالف ساير انگشتان تنها دو بند دارد. تص اي كمي فرق مي اين موضوع در مورد انگشت شست در سيستم حشره

ها استخواني كه قبل از مچ واقع شده است و در پاها  را در دستد. نقش بند سوم نشو بند اول و قفسه سينه در بند دوم منعكس مي گردن در

 كنند.  استخواني كه جلوي شست قرار دارد ايفا مي

 

ود از چهار انگشت ديگر استفاده كنيد. ش اي برايتان دشوار باشد و اندكي گيج شويد. لذا توصيه مي شايد تشخيص مناطق متناظر در سيستم حشره

 نمايد. اين كار كفايت مي

 

 اند: مناطق متناظر به شيوه زير نشان داده شده

 

  ايم.  پوشاني دارند با رنگ آبي مشخص كرده را كه مناطق متناظر پوستي و استخواني با يكديگر هممواردي 

 ي ندارند از رنگ آبي براي تناظر پوستي و از رنگ سياه براي تناظر پوشان در جاهايي هم كه مناطق متناظر پوستي و استخواني هم

 ايم. استخواني استفاده كرده

  در برخي از مناطق متناظري كه تناظر پوستي در آنها به وضوح نشان داده نشده است، مثل زير انگشتان پا، فقط تناظر استخواني را با

در برخي موارد خطوط نقشه دقيقاً نشان دهنده مرزهاي بين مناطق متناظر نيستند. به ياد داشته باشيد كه  ايم. رنگ سياه مشخص كرده

لذا بايد به جستجوي براي بعضي افراد كوچك و براي عده ديگري بزرگ باشد.  ، بسته به اندازه معده،تواند مثالً منطقه متناظر معده مي

 د.ها نيز بپردازي نقاط دردناك در حوالي مرزهاي مشخص شده در نقشه

 هاي مستقلي ندارند. در اين موارد  اي ندارند مناطق متناظر اوليه و ثانويه نقشه اند و قرينه براي برخي اعضا كه در وسط بدن قرار گرفته

هستند. البته به  مناسبي ايم. مناطق متناظر ستون فقرات و غده تيموس مثال ها و پاها اكتفا كرده تنها به نشان دادن مكان آنها در دست

 توانيد محل آنها را حدس بزنيد و از آنها هم استفاده كنيد. حاظ نظري دو نيمه آنها مناطق متناظر اوليه و ثانويه دارند. ميل

 به صورت ها و پاها اين است كه از قوه خيال خود كمك بگيريد و  بهترين راه اجتناب از اشتباه در تعيين مناطق متناظر واقع بر دست

 را بر روي تصوير بگذاريد.دست يا پاي خود فرضي 

 

 هاي طب سوزنی دستورالعملهايی در رابطه با  نكات و توصيه
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اند،   خصصان ورزيده طب سوزني توصيه شدهكه استفاده از آنها توسط مت ،هاي جديدتري را دستورالعملهاي سنتي و گاهي هم  دستورالعمل اكثراً

 درمان با سوجوك و يا مستقالً استفاده كرد. توان توام با ها مي دستورالعملايم. از اين  آورده

 

 تجربه نيز قابل تشخيص هستند ذكر نماييم. ايم بهترين تركيب آنها را بياوريم و آن دسته از نقاط طب سوزني را كه حتي توسط افراد بي تالش كرده

 

اند و به تنهايي امكان  سيار موثري كه در پشت واقع شدهبه ياد داشته باشيد كه اين كتاب به قصد خود درماني نگاشته شده است و لذا از نقاط ب

 دسترسي به آنها، بدون كمك ديگران وجود ندارد، صرف نظر شده است. 

 

 باشند: نقاط طب سوزنی به شرح زير می  گيري مكان اندازهواحدهاي 

 

  نامند. مي 1در محل خط اولين بند. در طب سوزني اين اندازه را تسون شماقطر شست دست 

  به جز شست( در محل خط بين بند دوم و سوم انگشت مياني. اين اندازه معادل سه تسون  شماعرض چهار انگشت بسته دست(

 باشد. مي

 

 اند: ها در شكل زير نشان داده شده اين اندازه

 

 

 

 هاي طب سوزنی نكات زير را فراموش نكنيد: دستورالعملبه هنگام استفاده از 

 

                                                 
1
 tsun 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 92 

 ايد چنانچه با سر انگشت شست يا سر ميله تشخيص به شكل عمودي فشار زيادي بر آن بياوريد  ستي تعيين كردهاگر محل نقاط را به در

 يعني درد، سوزش، انقباض و غيره برسيد. حتماً اين آزمايش را انجام دهيد. "حس مورد نظر"بايد به 

  تر اثر مثبتي  به مدت طوالني مطمئن هستيد كه گرم كردن كامالً دقيقه تحريك كنيد. اگر 16-11نقاط را با استفاده از موكسا به مدت

 دقيقه افزايش دهيد. 16توانيد اين زمان را تا  خواهد داشت مي

 مالشگردد آنها را  اند امكان گرم كردن آنها وجود ندارد. در اين صورت توصيه مي در برخي موارد كه نقاط بر روي سر و صورت واقع شده 

 دهيد.

 و سپس به ساير نقاط،  كنند را گرم ميها آمده است گرم كنيد. معموالً ابتدا نقاط واقع بر محور بدن  دستورالعملي كه در نقاط را به ترتيب

 پردازند.  از باال به پايين، مي
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 روش درمان استاندارد

 

 هاي حاد يا مزمن اختصاص دارد. يماريبهاي متداول و بخش دوم به  بيماريروش درمان استاندارد از دو بخش تشكيل شده است. اولين بخش به 

 

 هاي متداول بيماري

 

دقيقه  99-39نقاط دردناك را در دو منطقه متناظر عضو بيمار در سيستم اصلی بيابيد و آنها را با استفاده از موكسا به مدت  -1

 گرم كنيد.

 

اگر ها و پاها منعكس شده است.  عضو بيمار چگونه بر روي دست براي اين كار بايد به صفحه مربوط در دستورالعمل راهنما برويد و ببينيد كه تصوير

 بتوانيد به صورت ذهني دست يا پاي خود را به جاي شكل بگذاريد محل دقيق نقاط را پيدا خواهيد نمود.

 

اري كنيد و آنها را با استفاده گذ مناطق متناظر را با ماژيك مشخص نماييد و با ميله تشخيص بر روي آنها فشار بياوريد. نقاط دردناك را هم عالمت

 از موكسا گرم كنيد.

 

 در همان سمتي از بدن كه عضو بيمار واقع شده است بپردازيد. –يكي بر روي دست و يكي بر روي پا  –شود به مناطق متناظر اوليه  توصيه مي

 

ت يا پاي چپ و راست كار كنيد. مثالً يك بار بر روي اگر عضو بيمار بر روي محور بدن قرار دارد در دفعات مختلف درمان به تناوب بر روي دس

 دست چپ و پاي راست و بار ديگر بر روي دست راست و پاي چپ.

 

 اگر كار بر روي پاها برايتان دشوار است در هر بار بر روي هر دو دست كار كنيد.

 

دهيد، سوزن بزنيد و يا از سوزن داغ  مالشكردن با موكسا،  توانيد نقاط سوجوك را، به جاي گرم بسته به اين كه بيماري تا چه حد جدي باشد مي

 به استفاده كنيد.

 

 دقيقه گرم كنيد. 19-19اند با استفاده از موكسا به مدت  هاي طب سوزنی آمده دستورالعملنقاطی را كه در  -9
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ي از نقاط را در همان صفحه مربوط به نقشه و بقيه اند. يك هاي طب سوزني همراه با نقشه مناطق متناظر عضو بيمار آمده دستورالعملدر اين كتاب 

 را در صفحات ديگري كه به آنها ارجاع داده شده است مشاهده خواهيد كرد.

 

نماييد احياناً از جمله موارد خطرآفرين استفاده از طب سوزني نباشد.  بياندازيد تا كاري كه مي 12 قبل از اين كه وارد عمل شويد نگاهي به صفحه

 مورد بيماري مورد نظرتان استفاده از نقاط طب سوزني منع شده است از آنها استفاده نكنيد.اگر در 

 

اي  )بر روي دو انگشت( بيابيد و روي آنها  مكان نقاط دردناك را در دو منطقه متناظر عضو بيمار در سيستم حشره -3

هاي مغناطيسی  ه مدت يكی دو دقيقه با ستارههاي مغناطيسی يا دانه بگذاريد. هر سه چهار ساعت يك بار نقاط را ب ستاره

 دهيد.  مالشها  يا دانه

 

آمده است. اگر در ذهن  انگشتان به تصوير دريكي از عضو بيمار فقط بر روي اي بر روي تمامي انگشتان دست و پا وجود دارد. ولي  سيستم حشره

 احتي پيدا خواهيد كرد.خود تصويري از منطقه متناظر عضو بر روي انگشت بسازيد نقاط را به ر

 

ساعت و تا زمان تحريك با موكسا بر روي نقاط بگذاريد. سپس آنها را از آنجا برداريد  94ها( را به مدت  هاي مغناطيسی )يا دانه ستاره

 و در جاي ديگري قرار دهيد.

 

در همان سمتي كه عضو بيمار واقع شده است(  شود بيشتر بر روي مناطق متناظر اوليه عضو بيمار )يك انگشت دست و يك انگشت پا توصيه مي

 كار كنيد.

 

و دفعه  اگر عضو بيمار بر روي محور قرار دارد در هر بار به تناوب بر روي انگشت دست و پا كار نماييد. يعني يك بار بر روي دست چپ و پاي راست

 بعدي بر روي دست راست و پاي چپ.

 

 است به انگشتان دست اكتفا كنيد. اگر كار بر روي انگشتان پا برايتان دشوار

 

ها( غفلت نكنيد. اغلب اوقات به كارگيري آنها در فرايند درمان كليد غلبه سريع  هاي مغناطيسي )يا دانه كنيم كه از استفاده از ستاره قوياً توصيه مي

 بر بيماري است.

 

 شود. ريد سرعت بهبودي بسيار بيشتر ميها( را بر روي نقاط قرينه بگذا هاي مغناطيسي )يا دانه همچنين اگر ستاره
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 هاي مقاوم، حاد و مزمن بيماري

 

عضو بيمار متصل  هشوند و در واقع ب اي نقاط دردناكی را، كه مربوط به ستون فقرات و مغز می با استفاده از سيستم حشره -4

ر روز و هر بار به مدت دو سه دقيقه مراجعه كنيد(. آنها را دو سه بار د 31 هستند، بر روي دو انگشت خود بيابيد )به صفحه

 دهيد. مالشبا حلقه 

 

دهيد. هر بخش انگشت را دو سه بار در روز و هر  مالشايد، به شدت با حلقه  هايي كه نقاط دردناكي در آنها يافته انگشتان را، خصوصاً در آن قسمت

 نيد.دهيد. روز بعد بر روي دو انگشت ديگر كار ك مالشبار به مدت دو سه دقيقه 

 

كلی انگشت اكتفا كنيد. در اين صورت بهتر است بيشتر كار بر روي  مالشتوانيد به  اگر در يافتن نقاط با مشكل روبرو هستيد می

 هايی باشد كه قاعدتاً بايد بتوان نقاط دردناك را در آنها يافت. قسمت

 

 استفاده نماييد. مالشها براي  مغناطيسي يا دانه هاي از ستاره مالشخواهيد تحريك شديدتري صورت گيرد به جاي حلقه  اگر مي

 

***** 

 

 هاي بيماري تغييراتي در آن بدهيد. ولي شايد بخواهيد با توجه به ويژگيها موثر است.  شود استاندارد و براي اكثر بيماري روشي كه در اينجا ذكر مي

 

 را با هم تركيب نماييد. توانيد مستقالً به كار بريد و يا اين كه آنها برخي اجزا روش را مي 

 توانيد بر روي تعداد كمتر يا بيشتري از مناطق متناظر كار كنيد. همچنين مي 

 هاي تحريك بهره جوييد. توانيد از ديگر روش مي 

 

يا گرد، كه بسيار  اي هاي حلقه توانيد از مغناطيس خواهيد يك كيست از بين برود بهتر است از سوزن داغ استفاده نماييد. همچنين مي مثالً اگر مي

 موثر هستند، استفاده كنيد.

 

 مراجعه نماييد. 21 و توالي انجام روش به صفحه دفعاتبراي آگاهي از 
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 هاي متداول بيماري
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 هاي حاد يا مزمن بيماري
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 براي تناسب اندام و تقويت عمومیدستورالعملی 

 

را تا زمان كهولت  تان ه آن خواهيم داشت. اگر آن را به طور منظم به كار گيريد سالمتيتوجه خاصي ب دستورالعملگيرانه اين  به خاطر ماهيت پيش

 اند نيست. كه در اين كتاب آمده دستوراتيتضمين خواهد نمود و ديگر لزومي به استفاده از ساير 

 

 پردازيم. روش كار در اينجا با روش استاندارد تفاوت دارد. به همين دليل هم هست كه مستقالً به آن مي

 

توان عالوه بر دستيابی به تناسب اندام در موارد زير نيز از  ركيبی از سوجوك و طب سوزنی است. میتآيد  كه در زير می دستورالعملی

 آن استفاده نمود:

 

 يره(، آمادگي براي هاي ويروسي )آنفلوانزا، هپاتيت و غ تقويت سيستم ايمني بدن در شرايط مختلفي كه نياز به اين كار باشد. مثل بيماري

 عمل جراحي، نقاهت پس از جراحي و امثالهم.

 بيماري مواردي كه شوند،  هاي شديدي كه منجر به اختالل كلي در بدن مي به عنوان مكمل داروهاي شيميايي و گياهي در بيماري

از اين روش از طول درمان و نياز به داروها اند. استفاده  كانون خاصي ندارد و يا اين كه مناطق وسيعي از بدن تحت تاثير آن قرار گرفته

 كاهد. مي

 

 روش انجام آن بدين شكل است:

 

  چهار تا شش روز متوالي در هر ماه. –براي تناسب اندام 

  يك دوره ده روزه. –براي تقويت سيستم ايمني 

 ديگر براي تثبيت نتايج. هر روز تا ناپديد شدن عالئم به عالوه دو سه بار –هاي خفيف و معمولي  براي درمان بيماري 

 هر روز تا پايان دوره درمان. –رود  اگر به عنوان مكمل داروهاي شيميايي و گياهي به كار مي 

 

: كار متناوب بر روي دو دسته از نقاط دوم .ها دهنده مالشهاي متناظر با استفاده از انواع  شديد سيستم مالش :اين دستورالعمل دو بخش دارد. اول

 توان مستقالً و يا با هم انجام داد. يك بار بر روي يك دسته و بار بعدي بر روي دسته ديگر. دو بخش اين دستورالعمل را مي –طب سوزني 

 

 دهيد. مالشبه مدت يك دقيقه دو انگشت را با حلقه و تمامی دست را با مارپيچ يا استوانه  -1
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استفاده كنيد نقاط سوجوك  مالشننده تمامي بدن است. اگر منظماً از اين كند و تقويت ك ها همه نقاط سوجوك را تحريك مي شديد دست مالش

گردند. در اين صورت حتي پيام نه چندان قوي هم براي غلبه بر بيماري و متوقف نمودن آن در  به محض ظهور و در ابتداي بيماري تحريك مي

 مراحل اوليه كافي است.

 

 دقيقه گرم كنيد: 19-19اده از موكسا به مدت آيند با استف نقاط طب سوزنی را كه در زير می -9

 

 ( واقع بر هر دست و پا.E-11لي ) ( و زوسانGI-2گو ) الف( هه

 ( واقع بر دست و پا.RP-1جياو ) يين ( و سانMC-1گوان ) ب( در دفعه بعدي نقاط ني

 

 دستورالعمل را به صورت متناوب )الف و ب( انجام دهيد.

 

***** 

 

اي آنها با استفاده از موكسا نوسانات سيستم انرژي  سوزني بسيار مهم، تقويت كننده و شفابخش هستند. گرم نمودن دوره الذكر در طب نقاط فوق

 كند. بدن را، قبل از اين كه تشديد شوند، برطرف و سالمتي شما را حفظ مي

 

 ربرد آنها دارند.شوند كه نشان از گستره وسيع كا هاي مهم آنها به تفصيل ذكر مي ذيالً برخي از ويژگي

 

اهميت خون هاي قلبي به اثبات رسيده است. در تنظيم فشار  نقطه تقويت عمومي كه تاثير آن در ضايعات مغزي و بيماري (:E-36لی) زوسان

ي معده و ها شود.( همه بيماري خاصي دارد. )حتي امروزه هم در برخي كشورهاي شرقي از تحريك آن تا زماني كه پوست تاول بزند استفاده مي

هاي دستگاه تنفسي. ضعف عمومي.  ها. بيماري . حساسيت Astheniaهاي چشم. دستگاه عصبي. دستگاه تناسلي.  . دردهاي پا و كمر. بيماريروده

 افزايش انرژي در تمامي مسيرها. تنظيم اختالالت انرژي. موثر در كاهش دردهاي پايين تنه.

 

ها. سردرد. تب.  ها. سينوس  ها. بيني. گلو )سرما خوردگي(. دندان ها. گوش دستگاه عصبي. چشمهاي  تقويت عمومي. بيماري (:GI-4گو ) هه

 هاي دستگاه گوارش. دردهاي شكم. يبوست. موثر در كاهش دردهاي باال تنه. هاي زنان. بيماري بيماري

 

وقتي كسي "منابع چيني ذكر شده است كه اين نقطه را نقطه مهمي در اختالالت رواني و مغزي و ديوانگي. در : تقويت عمومي. (MC-6گوان ) نی

 خوابي. ريوي و معده. تنظيم فشار خون. موثر در برابر بي هاي قلبي، كنند. مهم در بيماري تحريك مي "خواهد ديگري را بكشد مي
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ها، مثانه، مجاري ادرار،  كليه (و لوزالمعده ها، كبد معده، روده)هاي دستگاه گوارش  تقويت عمومي. موثر در درمان بيماري (:RP-6جياو ) يين سان

 هاي پايين تنه. تنظيم فشار خون. هاي تناسلي مردان و زنان. بيماري دستگاه
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 سر و گردنناحيه  هاي بيماري

 

 مناطق متناظر سر و گردن در سيستم اصلی

 

 

 

 اي حشره  ناظر سر و گردن در سيستممناطق مت

 

 

 اند. ناظر سر در اولين بند انگشت شست و گردن در دومين بند انگشت شست واقع شدهمناطق مت سيستم اصلیدر 
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اند. تصوير گردن هم بر ناحيه كوچكي در بين اولين و دومين بند  اي مناطق متناظر سر در اولين بند تمامي انگشتان واقع شده در سيستم حشره

 منعكس گرديده است. تر از آن،  انگشتان، بر روي مفصل و كمي باالتر و پايين

 

تر است. چون نقاط بر روي  توانيد براي سر از نقاط شكل بااليي استفاده كنيد ولي گاهي اوقات كار بر روي نقاط شكل پاييني راحت هر چند كه مي

 ه سر در چه جاهايي هستند.توانيد دريابيد كه نقاط مربوط ب نيز مي 11 شوند. از شكل صفحه تر پيدا مي اند و آسان هاي نرم قرار نگرفته بافت
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 سر و گردنناحيه   هاي بيماري

 هيپوفيز
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 سر و گردن ناحيههاي  بيماري

 سمت راست صورت
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 سر و گردن ناحيههاي  بيماري

 صورت سمت چپ
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 سر و گردن ناحيههاي  بيماري

 كره راست مغز نيم
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 سر و گردن ناحيه هاي بيماري

 مغز چپكره  نيم

 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 119 

 سر و گردنناحيه  هاي بيماري

 چشم راست
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 سر و گردنناحيه هاي  بيماري

 چشم چپ

 

 سر و گردنناحيه هاي  بيماري
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 سمت راست –ها  ها و لثه دندان
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 سر و گردنناحيه هاي  بيماري

 سمت چپ –ها  ها و لثه دندان

 

 سر و گردن ناحيه هاي بيماري
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 گوش راست
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 سر و گردنناحيه هاي  بيماري

 پگوش چ

 

 سر و گردنناحيه هاي  بيماري
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 سينوس راست

 

 سر و گردنناحيه هاي  بيماري
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 سينوس چپ

 

 سر و گردن ناحيه هاي بيماري
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 بينی
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 سر و گردنناحيه  هاي  بيماري

 زبان
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 سر و گردنناحيه  هاي  بيماري

 سمت راست –گلو 
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 سر و گردنناحيه  هاي  بيماري

 سمت چپ –گلو 
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 سر و گردنناحيه  هاي  ماريبي

 حنجره و تارهاي صوتی
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 سر و گردن ناحيه هاي بيماري

 غدد تيروئيد و پاراتيروئيد
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 سر و گردنناحيه  هاي  بيماري

 سمت راست –هاي گردن  بافت
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 سر و گردنناحيه  هاي  بيماري

 چپسمت  –هاي گردن  بافت
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 قفسه سينه ناحيه هاي بيماري

 
 سيستم اصلیدر  متناظر قفسه سينه مناطق

 

 
 

 اي مناطق متناظر قفسه سينه در سيستم حشره
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شود. همان طور كه در شكل نيز پيدا  مي مشخص "خط زندگي"بدن و عمودي توسط خط محور ها  بر روي دستقفسه سينه  اصليدر سيستم 

  گردد. منعكس ميخط شروع انگشت شست تا مچ بقيه بدن در فاصله است 

 

 بدن قرار دارد.عمودي به شكل متقارن در دو طرف خط محور كند و  ديافراگم قفسه سينه را از پايين تنه جدا مي

 

ي براي يافتن تصوير قفسه سينه در پاها بايد انگشت شست را به سمت پايين خم كنيد تا خميدگي شبيه به كره در زير پا ظاهر شود. اين خميدگ

 گردد. افراگم نيز بر روي خط چروكيدگي حاصل از اين خميدگي واقع ميگر قفسه سينه است. دي نشان

 

 شود. اي تصوير قفسه سينه بر روي بند مياني انگشتان پا منعكس مي در سيستم حشره
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 قفسه سينه ناحيه هاي بيماري

 ناي
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 قفسه سينهناحيه هاي  بيماري

 ريه و برونش راست
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 قفسه سينهناحيه هاي  بيماري

 و برونش چپريه 
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 قفسه سينهناحيه هاي  بيماري

 سمت راست –ها  بافت سينه
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 قفسه سينهناحيه هاي  بيماري

 سمت چپ –ها  بافت سينه

 

 
 قفسه سينه ناحيه هاي بيماري
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 پستان راست
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 قفسه سينهناحيه هاي  بيماري

 پستان چپ
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 قفسه سينه ناحيه هاي بيماري

 قلب
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 قفسه سينه احيهن هاي بيماري

 تيموس
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 قفسه سينهناحيه هاي  بيماري

 مري
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 شكم و زير شكم ناحيه  هاي بيماري

 
 مناطق متناظر در سيستم اصلی

 

 
 

 اي مناطق متناظر در سيستم حشره

 

 
 
 

واقع است. ولي در پا اين خط  تصوير ديافراگم بر خط چروكيدگي پوست بر روي مچ شود. شكم در سيستم اصلي بر روي كف دست و پا منعكس مي

 گردد. بر انتهاي پاشنه منطبق مي
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گيرد. ولي در مورد انگشت  اي تصوير شكم بر روي بخش داخلي سومين بند تمامي انگشتان دست و پا )به جز شست( قرار مي در سيستم حشره

شود. در اينجا شكم دقيقاً بر منطقه  كف پا( منعكس ميشست تصوير شكم بر روي اولين استخواني كه قبل از مچ دست است )يا اولين استخوان 

 را نگاه كنيد.( 111صفحه  تصويرگردد. ) متناظر قفسه سينه در سيستم اصلي منطبق مي
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 سمت راست –هاي ناحيه شكم  بافت

 

 
 شكمناحيه هاي  بيماري
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 چپسمت  –هاي ناحيه شكم  بافت
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 مشكناحيه هاي  بيماري

 عشر معده و اثنی
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 لوزالمعده

 

 
 شكم ناحيه هاي بيماري
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 كبد
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 كيسه صفرا
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 طحال
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 آپانديس
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 سمت راست –روده بزرگ 
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 چپسمت  –روده بزرگ 
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 شكم ناحيه  هاي بيماري

 راستسمت  – كوچكروده 
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 چپسمت  – كوچكروده 
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 شكمناحيه  هاي بيماري

 تخمدان راست و لوله رحمی
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 و لوله رحمی چپتخمدان 
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 )و رحم(انه دستگاه تناسلی زن
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 )و پروستات( انهتناسلی مرددستگاه 
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 شكمناحيه هاي  بيماري
 سمت راست -مجراي ادرار 
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 شكمناحيه هاي  بيماري
 سمت چپ -مجراي ادرار 
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 شكمناحيه هاي  بيماري

 مثانه
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 گردن و پشت ناحيه هاي بيماري

 
 اطق متناظر در سيستم اصلیمن

 

 
 

 اي مناطق متناظر در سيستم حشره

 

 
 

 شوند. پشت گردن و پشت تن بر روي بخش خارجي دست و پا منعكس مي
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افتد و آن دسته از  گردد. در انگشتان شست دست و پا گردن بر روي دومين بند مي تصوير پشت به دو بخش تقسيم مي سيستم اصلیدر 

اند بر روي اولين استخواني كه قبل از مچ دست يا قبل از پا قرار گرفته است منعكس  ع شدههاي پشت كه تا مهره هشتم قفسه سينه واق قسمت

 افتند. هاي پشت يعني از مهره نهم به پايين هم بر بخش فوقاني دست و پا مي شوند. تصوير ساير قسمت مي

 

در بندهاي گردد.  ت و پا واقع شده است منعكس ميكوچكي كه بين بندهاي اول و دوم انگشتان دس فاصلهاي تصوير گردن بر  در سيستم حشره

هايي از پشت  توانيد تصاوير بخش گيرند. در بند سوم انگشتان نيز مي هايي از پشت تا مهره هشتم قرار مي مياني انگشتان دست و پا هم تصاوير بخش

 كه از مهره نهم به پايين هستند را مشاهده نماييد.
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 شتگردن و پناحيه هاي  بيماري

 سمت چپ  –هاي گردن  بافت

 

 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 161 

 گردن و پشتناحيه هاي  بيماري

 سمت راست  –هاي گردن  بافت
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 گردن و پشتناحيه هاي  بيماري

 هاي گردن مهره  –ستون فقرات 
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 گردن و پشتناحيه هاي  بيماري

 از مهره اول تا هشتم –ستون فقرات 
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 گردن و پشتناحيه هاي  بيماري

 از مهره نهم تا دوازدهم –ستون فقرات 
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 گردن و پشتناحيه هاي  بيماري

 هاي كمر، خاجی و دنبالچه مهره –ستون فقرات 
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 گردن و پشتناحيه هاي  بيماري

 تيغه كتف چپ
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 گردن و پشتناحيه هاي  بيماري

 كتف راستتيغه 
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 گردن و پشتناحيه هاي  بيماري

 كليه چپ و غده فوق كليوي
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 گردن و پشتناحيه هاي  ماريبي

 و غده فوق كليوي كليه راست
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 گردن و پشتناحيه هاي  بيماري

 مقعد
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 
 اطق متناظر در سيستم اصلیمن

 

 
 

 اي مناطق متناظر در سيستم حشره

 

 
 

 شود. يها و پاها بر روي انگشتان )به جز شست( منعكس م تصاوير دست سيستم اصلیدر 
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افتند. كف دست و پا بر  ها بر روي انگشتان دوم و پنجم )از سمت شست( و تصاوير پاها بر روي انگشتان سوم و چهارم دست و پا مي تصاوير دست

صل انگشتان نيز گردند. مفا بينيد و بازو و ران نيز بر بند سوم واقع مي گيرد. ساعد و ساق را بر روي بند دوم مي روي اولين بند انگشتان قرار مي

 شوند. ها و پاها مربوط مي دقيقاً به مفاصل دست

 

***** 

 

 گردند. نعكس ميها و پاها به صورت خميده و در بخش كناري بندهاي دوم و سوم انگشتان م دست اي سيستم حشرهدر 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 راست كف دست
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 چپكف دست 
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 هاي نواحی دست و پا يماريب

 سمت داخلی –مچ دست راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت داخلی –مچ دست چپ 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –مچ دست چپ 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –مچ دست راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 داخلی سمت –ساعد راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت داخلی –ساعد چپ 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –ساعد چپ 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –ساعد راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت داخلی –مفصل آرنج راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت داخلی –آرنج چپ مفصل 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –مفصل آرنج چپ 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی  –مفصل آرنج راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت داخلی –بازوي راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت داخلی –بازوي چپ 
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 نواحی دست و پا هاي بيماري

 سمت خارجی –بازوي چپ 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –بازوي راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 جلو -مفصل كتف راست
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 جلو -مفصل كتف چپ
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 پشت -مفصل كتف چپ
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 حی دست و پاهاي نوا بيماري

 پشت -مفصل كتف راست

 

 
 هاي نواحی دست و پا بيماري

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 195 

 پشت –چپ مفصل ران 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 پشت –مفصل ران راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 جلو –مفصل ران راست 

 

 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 198 

 هاي نواحی دست و پا بيماري

 جلو –مفصل ران چپ 
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 و پاهاي نواحی دست  بيماري

 سمت داخلی –ران راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت داخلی –ران چپ 

 

 
 هاي نواحی دست و پا بيماري
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 سمت خارجی –ران چپ 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –ران راست 

 

 
 هاي نواحی دست و پا بيماري
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 سمت داخلی –زانوي راست 
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 و پاهاي نواحی دست  بيماري

 سمت داخلی –زانوي چپ 

 

 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 215 

 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –زانوي چپ 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –زانوي راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت داخلی –ساق پاي راست 
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 سمت داخلی –ساق پاي چپ 

 

 
 نواحی دست و پاهاي  بيماري
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 سمت خارجی –ساق پاي چپ 

 

 
 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –ساق پاي راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت داخلی –مچ پاي راست 

 

 
 هاي نواحی دست و پا بيماري

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 212 

 سمت داخلی –مچ پاي چپ 

 

 
 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –مچ پاي چپ 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 سمت خارجی –مچ پاي راست 
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 كف پاي راست
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 هاي نواحی دست و پا بيماري

 كف پاي چپ
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 هاي عملی مثال
 

جايي كه اين كتاب در شهر شوند. از آن )هم به صورت مستقل و هم همراه با طب سوزني( ذكر مي در اينجا چند مثال از كاربردهاي درماني سوجوك

گردد مربوط به اين شهر  هايي كه در آنها تركيب سوجوك و طب سوزني شرح داده مي نوشته شده است اكثر مثالدر كشور بلغارستان روسه 

توجه داشت كه  ها بخش كوچكي از تحقيقي هستند كه نگارنده به مدت سه سال براي تحرير اين كتاب به عمل آورده است. بايد هستند. اين مثال

 اند. نتايج به دست آمده حاصل كار خود بيماران و نه افراد متخصص بوده است. آنان پس از اندكي مشاوره و آشنايي با اين روش دست به عمل زده

 

 گردند. د تشريح ميان منابع علمي و اينترنت گزارش شده دراند و  همچنين چند مورد باليني استفاده از سوجوك نيز كه توسط پزشكان انجام شده

 

 اند. ها تغيير يافته به منظور حفظ حريم خصوصي افراد نام

 

 ساله 35استفان گورگيف، روسه، بلغارستان، 

 درد مزمن در چشم راست

 

 .بود گذاشته. درمان با دارو هيچ تاثيري نه بودچشم او در بازي بسكتبال آسيب ديده بود و درد ناشي از آن پس از سه سال كاهش پيدا نكرد

 

 درمان:

 

 .نقاط دردناك در مناطق متناظر اوليه و ثانويه چشم راست )انگشت شست در سيستم اصلي( مالش داده شدند 

  هر يك از نقاطTR-11  وV-1  وE-1  دقيقه  1شوند با استفاده از ميله تشخيص به مدت  ( كه مربوط به طب سوزني مي116)صفحه

 مالش داده شدند.

 رينه مربوط به چشم راست در منطقه متناظر ( روي نقاط دردناك اصلي و قالتهاب قرمز رنگ )به دليل احتمالهاي مغناطيسي  ستاره

 اي( گذاشته شدند. اوليه انگشتان )سيستم حشره

اعمال فوق دو  ي ناپديد گرديد. به منظور تثبيت نتايجلدرصد كاهش يافت و پس از بار چهارم به ك 26درد تا شدت پس از دو بار انجام مراحل فوق 

 برده هيچ ناراحتي نداشته است. گذرد و نام بار ديگر نيز تكرار شدند. اكنون دو سال از زمان درمان مي

 

 ساله 61ايوانكا تودورووا، روسه، بلغارستان، 

 فشار خون باال
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استفاده از داروها يا اصالً تاثيري نداشت و يا ( رنج برد. 116/126پس از اين كه شوهر اين خانم فوت كرد وي به مدت شش ماه از فشار خون باال )

 اين كه تاثير آنها صرفاً موقتي بود.

 

 درمان:

 

 اصلي در هر دو دست با استفاده از موكسا گرم شدند.   مناطق متناظر اوليه و ثانويه قلب در سيستم 

  نقاط طب سوزنيJ-11  ( و 121)صفحهC2-C1 موكسا گرم شدند.( در هر دو دست با استفاده از 122 )صفحه 

 

 :در دفعه بعدي

 

 ها در سيستم اصلي با استفاده از موكسا گرم شد. ترين نقطه مربوط به مغز بر روي انگشت شست يكي از دست دردناك 

  نقاط طب سوزنيMC-1  وE-11  ( بر روي هر دو دست و هر دو پا با استفاده از موكسا گرم شدند.111)صفحه 

 

 26/116شد. پس از سه بار درمان فشار خون به  پزشك انجام گرديدند و فشار خون بيمار هر روز اندازه گرفته مي كارهاي درماني فوق تحت نظر

با توجه به سن و سال بيمار فشار خونش به حد طبيعي رسيد.   -بدون دارو  –رسيد و لذا داروي كمتري براي او تجويز گشت. پس از ده بار درمان 

گذرد و فشار خون او بدون دارو و يا  هاي بعدي صورت گرفتند. اكنون يك سال از آن زمان مي درمان نيز در ماه 1-2ل به منظور تثبيت نتايج حاص

 باشد. مصرف داروها در حد طبيعي ميحداقل با 
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 ساله 14پالمنا آنگلووا، روسه، بلغارستان، 

 

گشته بود.  شكاررا موجب شده بودند. بيماري او شبي به ناگهان آ گرفتگي گلو، تب، سردرد و ضعف عمومي ي همچونوي عالئمچركين هاي  لوزه

 هاي اوليه استفاده كرده بودند. والدينش قبل از اين كه در روز بعد او را به مطب پزشك ببرند از سوجوك به عنوان روش كمك

 

 درمان:

 

 شته شد. علت استفاده از يخ اين بود كه در ها در سيستم اصلي يخ گذا بر روي نقاط دردناك مربوط به گلو در انگشتان شست دست

 گردد. مواردي كه دماي بدن باال است به كارگيري موكسا توصيه نمي

  اي گذاشته شدند  هاي مغناطيسي قرمز رنگ بر روي نقاط دردناك در مناطق متناظر گلو در سيستم حشره ستارهبه منظور كاهش التهاب

 نگشت پا.يك ستاره روي انگشت دست و ديگري روي ا –

 

 صبح هنگام كه پزشك دخترك را ديد دماي بدنش طبيعي و درد گلويش نيز تا حد زيادي كاهش يافته بود.

 

 درمان به صورت زير ادامه پيدا نمود:

 

  نقاط دردناك در مناطق متناظر گلو در انگشتان شست هر دو دست )در سيستم اصلي( با استفاده از موكسا گرم شدند. دماي بدن در

 هنگام طبيعي بود. اين

  نقطهJ-11  ( هر روز و نقاط 111)صفحهGI-2  وGI-11  ( يك روز در ميان گرم شدند.116و  111)صفحات 

 اي در يكي از انگشتان دست و يكي  مناطق متناظر گلو در سيستم حشره ي قرمز رنگ بر روي نقاط دردناك بر رويهاي مغناطيس ستاره

 از انگشتان پا گذاشته شدند. 

 

از دارو  چند كه بيمار پس از پنج بار درمان سالمتي خود را بازيافت ولي به منظور تقويت نتايج به دست آمده درمان دو بار ديگر نيز انجام گرفت. هر

 بسيار كم استفاده شد.

 

 ساله 43ايگنات ايوانوف، روسه، بلغارستان، 

Catarrhal rhinitis مزمن 
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هاي مختلفي براي درمان آن استفاده كرده بود و به نتيجه مثبتي نرسيده بود. نقاط  برد و از شيوه رنج مي rhinitisوي بيش از ده سال بود كه از 

 ها و پاها يافت شدند. دردناكي در مناطق متناظر مربوط به بيني در تمامي انگشتان دست

 

 درمان:

 

 "ده از موكسا گرم شدند )سوزن داغ(.ها با استفا د. سوزنسوزن به سطوح دردناك در دو منطقه متناظر در دو دست زده ش 11از  "فرشي 

  نقطهGI-16  ( در هر بار درمان در هر دو دست مالش دهده شد. نقاط 111)صفحهGI-2  ( و 111)صفحهGI-11  در ( 111)صفحه

 گرم شدند. ها به صورت متناوب در درمانهر دو دست 

 هاي سطوح دردناك در انگشتان دست و پا گذاشته شدند.هاي آبي و قرمز در دو انت دو ستاره مغناطيسي به رنگ 

 

اي( به صورت يك روز در  دو دوره كه هر يك شامل ده بار درمان بودند انجام پذيرفتند. اولين دوره هر روز و دوره دوم )پس از يك وقفه دو هفته

 گذرد بيمار سالم است. هاي درمان مي ل از پايان دورهميان صورت گرفتند. تمامي عالئم در اواسط دوره دوم ناپديد شدند. اكنون كه يك سا

 

 ساله 42مارگاريتا كوستووا، روسه، بلغارستان، 

 درد پشت

 

كرد ابتدا نقاط سوجوك و طب  شد. به خاطر دردي كه در گردنش حس مي ها بدتر مي پشت او به ناگهان درد گرفته بود. دردش شديد بود و شب

پس از سه بار درمان اي گردن نيز كشيده شد. ه قسمت فوقاني ستون فقرات و بافتگشتند و سپس درمان به  سوزني مربوط به آن نواحي تحريك

هاي گردن  هاي اول تا سوم قفسه سينه و نه مهره وضعيتش فرقي نكرد. در اين زمان وي به متخصص اعصاب مراجعه نمود و مشكل او ناشي از مهره

 تشخيص داده شد.

 

 درمان:

  هاي اول تا سوم قفسه سينه در سيستم اصلي با استفاده از موكسا گرم شدند.  در مناطق متناظر مهرهنقاط دردناك 

  نقطهT-11  ( و نقطه 111)صفحهIG-1  ( با استفاده از موكسا گرم شدند. در دور بعد درمان به جاي نقطه 111در هر دو دست )صفحه

IG-1  نقطهV-16  ( گرم شد.126در هر دو پا )صفحه 

 هاي اول تا سوم در دو  به خاطر التهاب احتمالي بر روي مناطق متناظر مهره –حلقه سفيد با مركز زرد رنگ  –اي  هاي حلقه اطيسمغن

 اي( گذاشته شدند. انگشت پا )سيستم حشره

 

 پس از سه بار درمان درد برطرف گشت. هيچ دارويي نيز استفاده نشد.
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 الهس 63ديميتار ايوانوف، روسه، بلغارستان، 

 مشكالت ناشی از توهين

 

احساس هايش  در دستتكلم برايش دشوار گرديد.  و شد فلج خفيف صورتش دچار تدو هفته پس از اين كه فردي به او توهين كرد سمت راس

 به دلخواه حركت دهد. نقاطي با درد غير قابل تحمل در مناطق متناظر مغز مشخص شدند.آنها را توانست  كرد و نمي گزگز مي

 

 درمان:

 

  مالش داده شدند. مناطق متناظر دست و پا متناوباً  –در پنج انگشت دست و پنج انگشت پا  -منطقه متناظر مغز  16نقاط دردناك در

 تحريك گشتند. 

 كه منطقه متناظر مغز در آنجا است ،تمامي انگشتان با استفاده از حلقه به شدت مالش داده شدند. شدت مالش در بند اول انگشتان، 

 بيشتر بود.

 

ه دوم بيمار دو دوره درمان پانزده روزه با يك وقفه ده روزه در بين آنها انجام شدند. بنا به نظر پزشك از دارو نيز استفاده گشت. پس از پايان دور

ود كه حتي در وقوع علت آور ب هايي از اين موضوع مطمئن شد به حدي برايش تعجب كامالً بهبود يافت. وقتي كه پزشك معالجش با انجام آزمايش

 اصلي بروز مشكل ترديد نمود.

 

 ساله 59پترانكا استفانووا، روسه، بلغارستان، 

 سرطان سينه

 

نيز باشد و شرايط بيمار  ل پاياني ميغده بدخيمي به اندازه يك توپ گلف در پستان چپ او ظاهر شده بود. تشخيص داده بودند كه سرطان در مراح

 درماني تجويز نموده بودند. امكان عمل جراحي فراهم شود برايش شيمي داد. پزشكان به اميد اين كه شرايط تغيير كند و ياجازه عمل جراحي را نم

 

 اي تشخيص داده شدند. سطوح دردناكي در مناطق متناظر پستان چپ در هر دو سيستم اصلي و حشره

 

 درمان:
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 "ها با  پستان چپ در دست و پاي چپ )سيستم اصلي( زده شد. سوزن سوزن به سطوح دردناك مناطق متناظر اوليه 16از  "فرشي

 استفاده از موكسا گرم شدند )سوزن داغ(.

  سوزن به سطوح دردناك مناطق متناظر اوليه پستان چپ در انگشتان دست و پاي چپ  11-16از  "فرشي"در دفعه بعدي درمان

 ها با استفاده از موكسا گرم شدند )سوزن داغ(. زده شد. سوزناي( زده شد. به نقاط قرينه عمودي نيز سوزن  )سيستم حشره

 

 درماني انجام پذيرفتند. زمان با شيمي شدند هم دو دوره كه هر يك شامل پانزده بار درمان مي

 

كاهش پيدا كرد ولي  شروع به نرم شدن نمود. هر چند كه با پايان گرفتن اولين دوره اندازه آن نيز در حد قابل توجهي پس از شش بار درمان غده

توانستند وجود آن را  گشت. دوره درمان يك بار ديگر تكرار شد و پس از آن افراد غير متخصص ديگر نمي باز هم توسط خود بيمار حس مي

براي در جوامع پزشكي گزارش نشده بود. با انجام اعمال فوق زمينه روي غده سرطاني بدخيم تا به حال  تشخيص دهند. چنين سرعتي در پس

 جراحي مساعد گشت.

 

 ساله 34اسالوي كودژاباشف، روسه، بلغارستان، 

 دندان درد

 

 اي دور افتاده در خارج از شهر در سمت چپ فك فوقاني داشت. درد در يك روز جمعه كه او در منطقه آسياب درد تيزي در دندان

 پزشك نيز دسترسي نداشته است شروع شده بود. اقامت داشته و به دندان

 

 رمان:د

 

  )يك دانه فلفل بر روي هر يك از نقاط دردناك در مناطق متناظر اوليه و ثانويه مربوط به دندان در انگشتان شست )در سيستم اصلي

 گذاشته شد.

 

ها روز  انهدرصد كاهش يافت و در انتهاي درمان درد قابل تحمل شده بود. درمان ديگر ادامه نيافت. د 16با مالش دادن دومين نقطه شدت درد تا 

 پزشك مراجعه نمود هنوز دردي نداشت. بعد برداشته شدند. وقتي بيمار در اواسط هفته بعد به دندان

 

 ساله 46نيكولينا بوگدانووا، روسه، بلغارستان، 

 ضعف اعصاب
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مني داشت. استفاده از داروها يا گريست. سردردهاي مز دليل مي رفت. بي خيلي زود از حال ميگر و عصبي شده بود.  خواب، افسرده، پرخاش بيوي 

 تاثير بود و يا اين كه اثر موقتي داشت. بي

 

 درمان:

 

 ترين نقاط در مناطق متناظر مغز در هر دو دست با استفاده از موكسا گرم شدند. دردناك 

  نقطهMC-1  اط ( در هر دو دست با استفاده از موكسا گرم شد. در دفعه بعدي درمان به جاي آنها نق111)صفحهC2/C1  صفحه(

 ( در هر دو دست گرم شدند.112

 .مالش عمومي دو انگشت دست و دو انگشت پا با استفاده از حلقه مالش انجام گرديد 

 

بخش گياهي  زمان با اين كار از داروهاي آرام اي بود. هم شدند انجام گرديدند. بين آنها يك وقفه دو هفته دو دوره كه هر يك شامل ده بار درمان مي

 يز استفاده شد ولي داروي شيميايي به كار نرفت.ن

 

درمان  1-2پنجم در دوره اول از بين رفت. در دوره بعدي شرايط ذهني او تثبيت گرديد. بيمار تا دو سال هر ماه  -خوابي پس از درمان چهارم بي

 ه است.كند تغييري اساسي صورت گرفت وي اظهار داشت كه حس ميداد.  براي تثبيت نتايج انجام مي

 

 ساله 94الچزار توكماكچيف، روسه، بلغارستان، 

 درد مزمن در پشت كتف راست

 

هاي مختلفي، از جمله طب سوزني، استفاده شده ولي هيچ موفقيتي حاصل نگشته بود. فرض را بر اين  درد سه سال پيش شروع شده بود. از درمان

ها مربوط  هاي سوم و چهارم گردن كه به كتف ار دردناكي در مناطق متناظر مهرهگذاشتيم كه ستون فقرات نيز تاثير پذيرفته است. نقاط بسي

 شوند يافتيم. مي

 

 درمان:

 

 .نقاط دردناك در مناطق متناظر اوليه مربوط به كتف )در سيستم اصلي( در دست راست با استفاده از موكسا گرم شدند 

 م و چهارم )در سيستم اصلي( در دست راست با استفاده از موكسا گرم هاي سو نقاط دردناك در مناطق متناظر اوليه مربوط به مهره

 شدند.
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  نقاطGI-2  وGI-11  وIG-1  دفعه بعدي به جاي نقاط  با استفاده از موكسا گرم شدند.در دست راست ( 162و  161و  111)صفحات

 ( در دست راست گرم شدند.121و  161)صفحات  TR-2و  TR-1و  GI-11فوق نقاط 

 ها )سيستم  چهارم گردن در انگشتان دست هاي سوم و اي فلفل بر روي نقاط دردناك اصلي و قرينه در مناطق متناظر اوليه مهرهه دانه

 پيدا شدند نيز انجام گرديد.در انگشتان ديگر طق متناظر كتف امندر اي( گذاشته شدند. همين كار براي نقاط دردناكي كه  حشره

 

پس از چهارمين بار درد به ناگهان كاهش ولي پس از هفتمين بار افزايش يافت )بحران شفا(. بعد از نهمين بار  پانزده بار درمان صورت گرفت.

گذرد وضعيت سالمتي كتف بيمار خوب  فرايند بهبودي آغاز گشت و در حوالي دوازدهمين بار درد ناپديد شد. اكنون كه چهار ماه از آن زمان مي

 است.

 

 ساله 39بلغارستان، كراستين گورگيف، روسه، 

 درد در آرنج راست

 

 يافت. اين درد پس از كاري سنگين در مزرعه آغاز شده بود. دردي تيز بود كه با خم و راست كردن دست شدت مي

 

 درمان:

 

 ها( با استفاده از ميله تشخيص اي( در هشت انگشت دو دست )به جز شست نقاط دردناك در مناطق متناظر آرنج )در سيستم حشره 

 مالش داده شدند.

 

 با مالش دومين يا سومين نقطه شدت درد شروع به كاهش نمود و در پايان كار نيز به كلي برطرف شد و ديگر برنگشت.
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 ساله 59ايوان پتروف، روسه، بلغارستان، 

 احساس درد و سنگينی در قلب

 

و  بودند گرفت. متخصصان متعددي او را ديده گشت شدت مي وي چند سال بود كه درد داشت. دردش پس از هر تنش عصبي كه به او وارد مي

 .بودند هاي ناهماهنگي داده تشخيص

 

 درمان:

 

  اوليه و ثانويه قلب در سيستم اصلي با استفاده از موكسا گرم شدند.نقاط دردناك در مناطق متناظر 

  نقطهMC-1  ي به جاي آن نقاط ( در هر دو دست با استفاده از موكسا گرم شد. در بار بعد111)صفحهC2/C1  در هر ( 116)صفحه

 دو دست گرم شدند.

 اي( گذاشته شد. وي در ابتدا از  هاي مغناطيسي قرمز رنگ بر روي مناطق متناظر اوليه قلب در دو انگشت )سيستم حشره ستاره

احساس اول دقيقه گزين و از همان اي قرمز جايه هاي آبي استفاده كرد ولي دردش اندكي افزايش يافت. سپس آنها را با ستاره ستاره

 راحتي نمود.

 

 ساله 33كلووا، روسه، بلغارستان، ماريانا 

 درد قاعدگی

 

 برد. ها بود كه از دردهاي قاعدگي رنج مي وي سال

 

 درمان:

 

 شدند. از تناظر  ها در هر دو دست با استفاده از موكسا گرم دان نقاط دردناك در مناطق متناظر اوليه و ثانويه مربوط به رحم و تخم

 استخواني براي اين كار بهره گرفته شد.

  نقاطJ-2  ( و 111)صفحهRP-1  ( در هر دو پا گرم شدند. دفعه بعدي به جاي آنها نقاط 111)صفحهJ-1  ( و 112)صفحهE-11 

 ( در هر دو پا گرم شدند.111)صفحه 

 

گذرد وي دردي ندارد. در  اكنون كه شش ماه از آن زمان مياز قاعدگي او بود. ده بار درمان صورت گرفت كه اولين بار آن حدود ده روز پيش از آغ

 ها برطرف شده است. دان اين مدت فقط يك بار دردهاي خفيفي داشته است كه با يك بار گرم نمودن مناطق متناظر رحم و تخم
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 ساله 34گرگانا پترووا، روسه، بلغارستان، 

 دان چپ كيست تخم

 

كرده بود كه تحت عمل جراحي قرار گيرد. وي قبل از اين كه موعد جراحي فرا برسيد از سوجوك استفاده كرد. سطوحي  پزشك معالجش توصيه

 دان چپ تشخيص داده شدند. كوچك و بسيار دردناك در مناطق متناظر تخم

 

 درمان:

 

 "ندپاي چپ )در سيستم اصلي( وجود داشتدان چپ در دست و  سوزن به سطوح دردناكي كه در مناطق متناظر اوليه تخم 16از  "فرشي 

 ها با استفاده از موكسا گرم شدند )روش سوزن داغ(. زده شد. سوزن

  سوزن به سطوح دردناكي كه در مناطق متناظر واقع بر يك انگشت دست و يك انگشت پا )در سيستم  16از  "فرشي"دفعه بعدي

 وكسا گرم شدند.ها با استفاده از م زده شد. سوزن نداي( وجود داشت حشره

  نقاطJ-2  ( و 111)صفحهRP-1  ( در هر دو پا گرم شدند. در درمان بعدي به جاي آنها نقاط 111)صفحهJ-1  ( و 112)صفحهE-11 

 ( گرم شدند.111)صفحه 

 

 بار درمان صورت گرفت و كيست كامالً ناپديد گرديد. 11كالً 
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 ساله 48پالمن گورگيف، روسه، بلغارستان، 

 ی مچ پاي راستپيچ خوردگ

 

 متورم شده بود. بخش جلويي مچ بيشتر درد داشت. وي قادر به راه رفتن نبود. و تا شبمچ پاي وي صبح هنگام پيچ خورده 

 

 درمان:

 

  .در نقاط دردناكي كه در مناطق متناظر اوليه و ثانويه مچ در هر دو دست وجود داشت )سيستم اصلي( سوزن زده شد 

  نقاطE-21  وV-16  وR-1 ( مالش داده شدند.111 و 112و  111 )صفحات 

 هاي مغناطيسي قرمز رنگ بر روي نقاط دردناك اصلي و قرينه افقي آنها در مناطق متناظر اوليه مچ پا بر روي دو انگشت )سيستم  ستاره

 اي( گذاشته شدند. حشره

  استفاده شد.درمان از كمپرس سرد پس از اولين 

 

كي از درد باقي مانده بود. تورم آن نيز تقريباً برطرف شده د. اولين بار آن در شب همان روز حادثه بود. صبح روز بعد انكالً سه بار درمان انجام گشت

 توانست راه برود. درمان  دو بار ديگر تكرار شد تا نتايج تثبيت گردند. بود. بيمار مي

 

 ساله 46پتار پتروف، روسه، بلغارستان، 

 درد زانوي چپ

 

پزشكي او را معاينه و برايش دارو و فيزيوتراپي تجويز ان آغاز شده بود. آن قدر شديد بود كه حركت تقريباً برايش غيرممكن شده بود. درد به ناگه

درمان هيچ . تا هنگام سومين يا چهارمين كرده بود. ولي پس از ده روز وضعيت فرقي نكرده بود. وي پس از آن شروع به استفاده از سوجوك نمود

ي حاصل نشد. الزم شد يك مشاوره پزشكي ديگر نيز انجام شود. نتيجه آن حاكي از اين بود كه درد زانو ناشي از بيماري يكي از عضالت بهبود

 جلويي ساق پا است. نقاط بسيار دردناكي در مناطق متناظر عضله مزبور پيدا شدند.

 

 درمان:

 

 ت چپ )سيستم اصلي( با استفاده از موكسا گرم شدند. نقاط دردناك در مناطق متناظر زانو و عضله بيمار در دس 

  نقاطVB-12  وVB-11  در بار بعدي به جاي آنها نقاط  ( در پاي دردناك با استفاده از موكسا گرم شدند.116و  111)صفحاتE-11 

 ( در پاي دردناك گرم شدند.161و  111)صفحات  E-11و 
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 گشت وي )سيستم كه در مناطق متناظر اوليه زانو و عضله بيمار در دو ان ،ناكيهاي مغناطيسي قرمز رنگ بر روي نقاط درد ستاره

 قرار داده شدند. اي( وجود داشتند، حشره

 

 درصد كاهش يافت. بعد از چهارمين بار درد كامالً برطرف شد و ديگر برنگشت. 16كالً ده بار درمان انجام گرديد. شدت درد پس از همان اولين بار 

 

 ساله 59وموف، روسه، بلغارستان، هريستوفور ها

Discal hernia 

 

به دردهاي شديدي دچار . در سال آخر پنج بار ه بودبه تدريج بدتر شد شوضعيت. هاي سوم و چهارم مشكل داشت در مهرهپنج سال مدت وي به 

دوره نقاط سوجوك و طب سوزني پس از آخرين  اي نداد. تحريك روز در بستر بماند. درمان با دارو بر روي او نتيجه 16 ه بودو مجبور شدگشته 

 آغاز گرديد. دردهاي شديد

 

 درمان:

 

 ها )سيستم اصلي( گرم شدند. هاي سوم و چهارم در دست نقاط دردناك در مناطق متناظر اوليه و ثانويه مهره 

  نقطهT-11 ) مالش داده و نقطه 111صفحه )V-16  گرم شدند. به هنگام درمان بعدي ( در هر دو پا با استفاده از موكسا 126)صفحه

 ( در هر دو دست به كمك موكسا گرم شدند.111)صفحه  IG-1( و 112)صفحه  J-2نقاط 

 هاي  اي( ستاره هاي سوم و چهارم در دو انگشت )سيستم حشره بر روي نقاط دردناك اصلي و قرينه افقي در مناطق متناظر مهره

 مغناطيسي قرمز رنگ گذاشته شد. 

 

شدند انجام پذيرفتند. اولين دوره وقتي انجام شد كه بيماري رو به وخامت بود. بيمار ظرف هشت روز  رمان كه هر يك شامل ده دفعه ميسه دوره د

قابل مالحظه بود. دو دوره درمان ديگر كه در بين آنها ده روز وقفه  دوره درد شديدروزه آخرين  11-11بهبودي پيدا نمود كه در مقايسه با زمان 

نداشته است. با وجود اين كه هر از چند گاهي با تغيير آب و دوره درد شديدي د داشت صورت گرفتند. بيمار در سه سال پس از درمان هيچ وجو

 نمايد. كند ولي تنها چند بار درمان براي تثبيت مجدد نتايج كفايت مي هوا دردي خفيف و مبهم را احساس مي

 

 ساله 1ان، پائولينا زاپريانووا، روسه، بلغارست

 شب ادراري
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اي حاصل نشده  هاي مختلف تحت درمان قرار گرفته بود ولي هيچ نتيجه كرد. با وجود اين كه مكرراًً و به روش اين كودك تقريباً هر شب ادرار مي

 بود.

 درمان:

 

 .مناطق متناظر مثانه در دست و پاي مقابل هم در سيستم اصلي گرم شدند 

  نقاطJ-2  ( و 111)صفحهRP-1  ( در هر دو پا و دفعه بعدي به جاي آنها نقاط 111)صفحهJ-1  ( و 112)صفحهE-11  ( 111)صفحه

 در هر دو پا گرم شدند.

 بر روي نقاط دردناك در مناطق متناظر مثانه در يك انگشت دست و يك انگشت پا اي )حلقه سفيد در باال(  هاي حلقه مغناطيس

 شته شدند.اي و تناظر استخواني( گذا )سيستم حشره

 

اي در بين آنها توسط والدين انجام گشتند. پس از سومين درمان شب ادراري كمتر شد و در پايان  روزه با يك وقفه دو هفته 11دو دوره درمان 

 اشته است.ادراري ندشب  ي در رابطه با گذرد وي هيچ مشكل افتاد. ظرف دو سالي كه از اتمام دوره دوم مي اولين دوره فقط گهگاهي اتفاق مي
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 اليپزيگ، آلمان، موارد بالينی دكتر ك. كراوس

 

 ساله 49بيمار: اچ. جی.، مرد، 

 گرفت. شش سال ميگرن داشته است. سمت راست سرش درد مي ناراحتی:

ظر مغز كه بر روي بيمار را در حالي كه به ميگرن شديد دچار شده بود تحت درمان قرار دادم. پنج سوزن به نقطه دردناك در منطقه متنا درمان:

 پس از حدود پنج دقيقه درد به كلي برطرف شد. شست دست راست واقع شده بود )سيستم اصلي( زده شد.

 

 ساله 12ام. كي.، زن،  بيمار:

 بزرگي غده لنفاوي در ناحيه گردن ناراحتی:

 سه بار درمان كافي بود. زدم. درمان: از سيستم اصلي استفاده كردم. چهار سوزن به نقطه دردناك در منطقه متناظر اوليه

 

 ساله 21جي. دي.، مرد،  بيمار:

 تورم زبان به نحوي كه قادر به تكلم نبود. ناراحتی:

نقاط دردناكي در مناطق متناظر زبان پيدا نمودم. به هر ناحيه دردناك در دو انگشت دست راست و دو اي استفاده كردم.  از سيستم حشره درمان:

ن زدم. بر روي انگشتاني هم كه سوزن نزدم دانه گذاشتم. تورم تا روز بعد تا حد زيادي كاهش يافت. براي دستيابي به سوز 11انگشت دست چپ 

 شفاي كامل سه بار درمان الزم بود.

 

 ساله 11اس. دي.، مرد،  بيمار:

 . درد غير قابل تحمل در كليه راست.renal colic ناراحتی:

و در منزل بيمار انجام گرفت. از سيستم اصلي استفاده كردم. چهار سوزن در نقطه دردناكي كه در منطقه يد وقوع درد شددرمان در زمان  درمان:

د نيز متناظر اوليه مربوط به كليه راست در انگشت مياني وجود داشت زدم. چند ثانيه پس از ورود سوزن درد به كلي ناپديد شد. پانزده دقيقه بع

 شد. متر دفع ميلي 2-1سنگي به قطر 
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 نووسيبيرسك، روسيه، موارد بالينی دكتر ال. ايوانووا

 

 ساله 21اي. ال.، زن،  بيمار:

 ف. عدم توانايي چرخاندن سر.حلقه كتو گردن( ناحيه ستون فقرات )درد در  ناراحتی:

افتم. به هر نقطه در دست راست شش اي( ي هاي گردن بر روي تمامي انگشتان )سيستم حشره نقاط بسيار دردناكي در مناطق متناظر مهره درمان:

هاي مغناطيسي گذاشتم. درد در پايان درمان تقريباً به كلي برطرف گرديد و بيمار قادر گشت  سوزن زدم و بر روي نقاط واقع در دست چپ ستاره

 سر خود را بگرداند. دو بار درمان ديگر براي اتمام كار الزم بود.

 

 ساله 11اچ. آر.، زن،  بيمار:

 كرد ولي اين كار تاثيري بر درد نداشت. . بيمار از دارو )واليدول( استفاده مي درد در ناحيه قلب به هنگام شب تی:ناراح

 تحريك هر يك از نقاط دردناك در منطقه متناظر قلب )سيستم اصلي( براي برطرف شدن درد كافي بود. درمان:

 

 ساله 12پي. پي.، مرد،  بيمار:

 گونه راست. قرار بود تحت عمل جراحي واقع شود.: سرطان پوست در ناراحتی

در منطقه متناظر اوليه انگشتان شست دست و پا زدم و آنها را با سوزن به هر يك از نقاط دردناك  11از سيستم اصلي استفاده كردم.  درمان:

 بار درمان به كلي برطرف گرديد. 11موكسا گرم نمودم. مشكل پس از 

 

 ساله 12ان. بي.، زن،  بيمار:

 .نمود كرد به دفعات ادرار كند. وي به هنگام ادرار احساس سوزش مي كيست. بيمار را وادار مي ناراحتی:

اي پيدا نمودم. نقاط مربوط به سيستم اصلي را در  هاي اصلي و حشره نقاطي با درد غير قابل تحمل در مناطق متناظر مثانه در سيستم درمان:

اي در دست راست چهار سوزن زدم. پس از پنج بار درمان بيمار كامالً  هر يك از نقاط مربوط به سيستم حشره دست چپ با موكسا گرم كردم و به

 درمان شد.
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 ليورپول، انگليس، موارد بالينی دكتر دي. هيلی

 

 ساله 11كي. تي.، زن،  بيمار:

 ه بود. ل پيش شروع به بزرگ شدن كردساپركاري تيروئيد. غده تيروئيد از چهار  ناراحتی:

سوزن زده  11اي  مناطق متناظر اوليه و ثانويه در دست و پا متناوباً تحريك شدند. به هر نقطه واقع بر دو منطقه متناظر در سيستم حشره درمان:

 هاي پزشكي نيز آن را تاييد نمودند. شد. كالً ده بار درمان انجام شد. در پايان دوره بيمار كامالً درمان شد و آزمايش

 

 ساله 21وي. اس.، مرد،  ر:بيما

 برد. شش سال بود كه از احساس گزگز در پاي چپ رنج مي ناراحتی:

بر مناطق متناظر واقع بر پاي چپ كار كردم و براي تحريك آنها از سوزن، مغناطيس و موكسا استفاده نمودم. پس از پنج بار درمان به هيچ  درمان:

نيز تحريك كردم. پس از دومين شدند و همچنين مناطق متناظر مغز را  را كه به پاها مربوط مي موفقيتي نرسيدم. سپس مناطقي از ستون فقرات

 درمان بيمار تا حدي راحت شد. الزم بود كه درمان هشت بار ديگر هم انجام شود تا بهبودي كامل حاصل آيد.

 

 ساله 1اچ. جي.، پسر،  بيمار:

 لنفاوي در ناحيه گردن. تب و گلودرد.. التهاب غدد follicular tonsillitis ناراحتی:

از سيستم اصلي استفاده كردم. بر روي نقاط دردناك اصلي و قرينه افقي در مناطق متناظر واقع بر انگشتان شست دست و پا ستاره  درمان:

 بهبودي كامل الزم بود.گلو كاسته شد. چهار بار درمان ديگر براي دستيابي به  hypermiaروز بعد از ميزان تب و  مغناطيسي گذاشتم.
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 فرانسيسكو، اياالت متحده موارد بالينی دكتر اس. وبر، سان

 

 ساله 21اچ. جي.، مرد،  بيمار:

 بيمار قادر به راه رفتن نبود. مشكل از سه هفته پيش شروع شده بود و: تورم و درد در ناحيه تاندون آشيل پاي راست. ناراحتی

كردم. به هر نقطه دردناك مربوط به آشيل پا در دو انگشت دست و دو انگشت پا پنج سوزن زدم. همچنين به اي استفاده  از سيستم حشره درمان:

ترين سطوح مربوط به مغز در مناطق متناظر آن در يك انگشت دست و يك انگشت پا سوزن زدم. به هنگام اولين درمان بيمار در همه  دردناك

اندكي كاهش يافت. ولي پس از دومين درمان شدت درد به ناگهان افزايش پيدا نمود. پس از سومين كرد. درد  گرفتگي مي رجاي پايش احساس گُ

 درمان تورم كم و درد تقريباً برطرف شد. پنج بار درمان براي دستيابي به بهبودي كامل كافي بود.

 

 ساله 11ام. آر.، مرد،  بيمار:

 هاي مختلف تاثيري نگذاشته بودند. مشكل از سه سال پيش شروع شده بود. درمان التهاب در چشم راست و جاري شدن اشك از آن. ناراحتی:

بر روي مناطق متناظر اوليه در سوزن زده شد.  1به هر يك از مناطق متناظر چشم راست بر روي انگشتان شست دو دست )سيستم اصلي(  درمان:

 ن درمان متوقف و التهاب چشم بعد از چهارمين درمان برطرف گرديدند.اي( دانه گذاشته شد. ريزش اشك پس از دومي دو انگشت )سيستم حشره

 

 ساله 12جي. تي.، زن،  بيمار:

 گذشت. زماي مزمن در پلك چشم راست. بيش از ده سال از ابتال به اين بيماري ميكا ناراحتی:

هاي مغناطيسي آبي رنگ  ست )سيستم اصلي( ستارهبر روي نقاط دردناك اصلي و قرينه در مناطق متناظر اوليه چشم راست در انگشت ش درمان:

ها بر روي ساير انگشتان براي بيمار شرح داده شد. پس از يك هفته معاينه مجدد نشان داد كه اندازه اكزما تا  . نحوه قرار دادن ستارهندگذاشته شد

 نصف كاهش پيدا كرده است. يك هفته پس از آن نيز اكزما كامالً درمان گرديد.
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 بالينی دكتر آر. رودريگز، ماالگا، اسپانيا موارد

 

 ساله 21ام. آر.، مرد،  بيمار:

 اي نگرفته بود. هاي مختلف نتيجه درد در عضالت ساعد از چهار سال پيش. علت آن مشخص نشده بود. از درمان ناراحتی:

شوند. اين كار  اي به ساعد مربوط مي ي اصلي و حشرهها هايي از انگشتان كه بر اساس سيستم مالش هر روزه همه انگشتان خصوصاً بخش درمان:

دقيقه انگشتانش را مالش داد. درد در روز سوم ناپديد گرديد. به او  1-1توسط خود بيمار و با استفاده از حلقه مالش انجام شد. وي هر روز به مدت 

 توصيه كردم كه مالش مناطق متناظر را تا سه چهار روز ديگر ادامه دهد.

 

 ساله 11اف. اي.، زن،  بيمار:

 بواسير. به هنگام نشستن يا راه رفتن درد داشت. نه سال بود كه به اين بيماري مبتال بود. ناراحتی:

اي در مناطق متناظر انتهاي روده بزرگ  هاي اصلي و حشره در منطقه متناظر مقعد سطح بسيار دردناكي يافتم. همچنين بر اساس سيستم درمان:

سوزن زدم و بر روي سطوح واقع در دست و پاي راست دانه  16ي پيدا نمودم. به هر يك از سطوح دردناك در دست و پاي چپ نيز نقاط دردناك

 گذاشتم. درد وي در همان اولين درمان ناپديد شد و او پس از هفتمين درمان ديگر اظهار هيچ گونه ناراحتي ننمود.

 

www.ketabha.org

http://www.eft.irآسنايي/


www.eft.ir                                    فرهاد فروغمند              آشنايي با سوجوك و موكسا                     پالمن ايوانوف                     

 

 235 

 الغري به روش سوجوك

 

 به امكان الغر شدن به روش سوجوك پرس و جو كردند. عه اين كتاب عده زيادي از خوانندگان از نويسنده راجپس از انتشار نسخه اولي

 

يس بايد بر پذير است. جهت بردار مغناط امكان rhinopharynxهاي مستطيل شكل بر روي مناطق متناظر مري و  اين كار با قرار دادن مغناطيس

ها را بر روي  شود مغناطيس گذرد توصيه مي آنجايي كه مريدين مربوط به لوزالمعده از انگشت مياني مي ازا در بدن باشد. خالف جهت حركت غذ

ها به نحوي كه گفته شد بر روي انگشت قرار گيرند موجب  اين انگشت بگذاريد. اين كار مستقيماً بر روي اشتها و هضم غذا تاثير دارد. اگر مغناطيس

 گردند. كاهش اشتها مي

 

ها را در وسط بندهاي اول و دوم انگشت مياني بگذاريد و با نوار چسب ببنديد. آنها را صبح در حاي خود بگذاريد و شب هنگام برداريد.  سمغناظي

امكان دارد افرادي كه به ميدان مغناطيسي حساسيت دارند دچار سرگيجه شوند. در اين صورت فقط از يك مغناطيس بر روي بند دوم انگشت 

 اده نمائيد. اين كار را هر روز انجام دهيد تا به وزن دلخواه برسيد. در اين روش كاهش وزن به ميزان دو كيلوگرم در هر ماه طبيعي است.مياني استف

 

اين روش را از همه  -از قبيل داروهاي شيميايي و گياهي، طب سوزني و غيره  –هاي شناخته شده براي تنظيم اشتها  نگارنده از بين انواع روش

به تدريج مركز اشتها در مغز نيز خود شود.  كنند و تاثير آنها از همان اولين ساعات استفاده مشخص مي ها اشتها را كم مي داند. مغناطيس وثرتر ميم

صورت  دهد. اين تنظيم مجدد به شكلي دائمي دهد و اشتها را تا همان ميزاني كه بدن به غذا نياز دارد كاهش مي را با وضعيت جديد تطبيق مي

هاي ديگري كه براي رژيم گرفتن و الغري وجود دارند( و حتي پس از رسيدن به وزن مطلوب و عدم پيروي از  پذيرد )بر خالف تمامي روش مي

 يابد. رژيم غذايي نيز تغيير نمي

 

و در اين راه سعي و تالش كنيد.  ولي همواره بايد به ياد داشته باشيد كه براي كاهش وزن بايد از يك رژيم غذايي مورد تاييد پزشك تبعيت

ها  دهند. به عبارت ديگر اگر قصد داريد كه تنها از مغناطيس تر شدن تحمل دشواري روزهاي اول ياري مي ها فقط شما را در آسان مغناطيس

م افتاد. وي اظهار داشت كه: نادوستيكي از خواهيد به خودتان زحمت بدهيد همان اتفاقي برايتان خواهد افتاد كه براي  استفاده نماييد و نمي

همه غذاها برايم  ولي با اين تفاوت كه ديگر خورم. ام باز هم فقط به اندازه نيازم مي با وجود اين كه الغر شدهها اشتهايم را كم كردند.  مغناطيس"

 ".اند مزه شده بي
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