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بخشی از سرفصل های  
پیشنهادی؛

اصالح باورهای قلبی

مبتنی بر داده های  با اتکاء به عقل؛ مرکزتحلیل دادها
ت مرجعیت علمی اهلبیوحیانی

علیهم السالم
شهودیتجربی

های دشمنیبا تشخیص دشمن و روش

وسوسه های شیطان
ترس از فقر

امر به فحشاء
خواسته های نفسانی

جهل مردم

دنیا طلبی

وابستگی به طاغوت

صرفا ً تجربیعلوم انسانی غربی

علل بیماری ها!سلول مبدا حیات

ریزمغذی هاژن و سلولانگل و باکتریمیکروب و ویروس
فرضیه تکامل داروین

کدستکاری ژنتیدگرگون طلبی
اهرم تبلیغات و ترسفرهنگ غربی

یترویج دنیاطلبانیبسط خواسته های نفس

اسناد بین المللیمداخله گریقوانین غربی

اقتصاد غربی
انهسفته های بدون پشتو...دالر ، یورو و 

امکانات و تجهیزات  
گرانمخربکاذب

با درک درست از حقیقت انسان

ارکان
ماءریحنارنور

طینسرشت
(یابس)خشک خاک

(رطب)تر آب

قلباشیاء

عقل

(خون)جسم 

اعضاء

حواس
چشاییالمسهبویاییبیناییشنوایی

اسباب رضا و غضب

افعال
مجامعتخواب و بیداریخوردن و آشامیدن

اسباب رفع نیازها

قوا
مربیهدافعههاضمهماسکهجاذبه

اناسباب رشد و نقص نفس

روح

ویژگی های بارز 
انسان

(متصمی)انتخاب (نیت)عزم و اراده اختیارمبداء میلتعقل

طبایع

معتدلریح

(با حرارت)تر و گرم دم

مره
خشک( با حرارت)گرم مره صفرا

سرد خشکمره سودا

سرد و تربلغم

علل بیماری ها

...مانند؛ ناامیدی، حرص، حسد و شیطان، نفس،جهل، دنیا و طاغوتباورهای غلط ناشی از 

مانند؛ گناه و ظلمرفتارهای غلط

عادت های غلط

اعتیادهای حقیقی
مواد مخدر

داروهای شیمیاییصنعتیسنتی
خوراکی ها و نوشیدنی ها

بستنینوشابهچای سیاه وارداتی
اعتیادهای مجازی

بازی های آنالینموسیقی
عدم رعایت آداب اسالمی

رفتارهای اصالحیارتباط با دیگرانمسائل جنسیخوابتغذیه
رانآسیب  تحمیل شده توسط دیگ

الهیابتالء و آزمایش 

ْْحِنِِالِلِِِبْسِمِ حِيِِالرَّ ِالرَّ

 هافصلسر

 ؟یستچ
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اصالح آداب زندگی

تنفس

تغذیه

نوع تغذیه

از مال حالل

مصرف طیبات

آب سالم
آب جوشیده ولرمآب باران

نان سبوس دار و سویق
نخودعدسعنابسنجدبرنججوگندم

شیر سالم

عسل چند گیاه

نمک طبیعی

سرکه خمری

روغن ها
بادامکنجدحیوانیکرهدنبهشحمزیتون

گوشت ها
شترماهیطیورگوسالهبزگوسفندکبوتر

گیاهان

میوه جات
مرکباتآلوسنجدعنابگالبیبه سیبانجیرانارخرماانگور

سبزی جات
سیرپیازشلغمتربکاهوشنبلیلهبرگ  چغندرخرفهریحانکاسنیتره

صیفی جات
زردکخربزهخیاربادمجانکدو

حبوبات
باقاالعدسماشلوبیانخود

ادویه جات

مفرد
تخم شربتیزنیانسماقزعفرانافتیموناسفندزنجفیلآویشنسناسیاه دانه

مرکب
دیگر مرکبات رواییشافیهجامع امام رضاحضرت محمد

عدم مصرف خبیثات

حرام گوشت ها
ذبح غیر شرعیحشرات غیر از ملخصدفخرچنگماهی مرکب(ژله و پاستیل)خوک سگ

مشروبات الکلی

غذاهای صنعتی
انواع شیرنی و شکالتانواع سس  و چاشنیقند و شکر سفیدچای سیاه وارداتینوشابهنمک ید دارروغن های تراریخته

زمان مصرف
نگیهنگام گرسنگی و تش

اول روز و اول شب

روش مصرف

شروع با بسم اهلل

جرعه جرعه آشامیدن
شب نشستهروز ایستاده

جویدن کامل
خوردن دسته جمعینشسته خوردن

پرهیز از اسراف

پایان با حمد خدا
مقدار مصرف

انصراف قبل از سیری  آشامیدن کمخوردن کم  

خواب

زمان خواب
راول شب، بعد از عشاء تا سحخواب کامل

قبل از ظهر شرعیخواب مختصر

منع خواب
در زمان نمازهابین الغروبینبین الطلوعین

خواب کم و کوتاه
مسائل جنسی

نارتباط با دیگرا
دیگر آدمیانحیواناتاجنهمالئکه

خدمت بی منتمعاشرت
سالمتتربیتمعیشترفع نیازهای ضروری با محوریتِ والیت اهلل

سخن کم و کوتاه

رفتارهای اصالحی
سعوطسوزاندنتنقیهقیحجامت و فصد(ماساژ)دلک و غمزدرمان به ضدپرهیزرفع یبوستعطرپیرایش و آرایشحمام و نورهنظافت


