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 العالج عبر الٌد 

 بنظام السوجوك

 
 عزٌزي القارىء

 

لست أدري، لماذا ننتظر حتى نقع فً المأزق، لنبدأ بالبحث عن كٌفٌة خروجنا منه؟ 

لماذا نحن سلبٌون تجاه أنفسنا؟ لماذا نترك أجسادنا باألمراض والعلل ومن ثم نلجأ 

 إلى الطبٌب؟

لست أدري لماذا نفعل هذا، فً حٌن أننا قادرون على العٌش بسالم؟ لماذا ال نتعرؾ 

–على كٌفٌة الشفاء الذاتً، ولو من خالل الٌد والقدم، من خالل العالج بطرٌقة سو 

جوك التً أخذت تنتشر كما تنتشر النار فً النسٌم بٌن مالٌٌن البشر فً شتى أقطار 

العالم وحتى فً الدول التً نعتبرها متطورة جداً على المستوى الصحً 

.واإلستشفائً  



ٌعتبر جسم اإلنسان الذي هو الشكل المادي للحٌاة، عالماً متكامالً فٌه من التناؼم 

((  جوك))تعنً الٌد و(( سو))والتناسق ما ٌجعله قادراً على البقاء حٌاً، سلٌماً معافى، 

تعنً القدم، ٌحتوٌان على منظومة عمل متناسقة وعلى ما ٌشبه أزرار التحكم اآللً 

عن بعد، تتحكم بصحة اإلنسان وعافٌته، والجدٌر ذكره، أن هذه األزرار هً عٌادة 

طبٌة طبٌعٌة، ال تساهم فً شفاء اإلنسان من أمراضه وعلله وحسب بل وفً الحٌلولة 

.دون إصابته، بهذه األمراض أو تلك العلل  

ومتى علمنا أن الٌد والقدم هما صورة أو نسخة عن بقٌة الجسد، ألدركنا مدى تأثٌرها 

ال ٌعتقدن أحد، أن . على الجسد ومناعته ضد األمراض ومساعدته على الشفاء منها

هذا التماثل بٌن الٌد والقدم وجسم اإلنسان هو مجرد مصادفة، بل هو إرادة إلهٌة وهدٌة 

لٌعالج نفسه (( الهدٌة))من الطبٌعة، لذا ما على اإلنسان إال اإلستفادة من هذا التماثل 

بنفسه، وفقاً لمنظومة عالقات تناسقٌة تعتمد الحب والرؼبة القوٌة فً البقاء أقوٌاء 

.جسدٌاً وعقلٌاً   

وإذا أمعنا النظر فً الطبٌعة، ألدركنا أنها تعالج نفسها بنفسها وتقاوم ما ٌصٌبها من 

آفات، فلماذا ال نكون نحن كذلك، لماذا ال نتمتع باستقاللٌة البحث عن الحب فً عالقتنا 

 مع ذواتنا، وعن وسائل الشقاء الذاتً أو باألحرى أسالٌب تمنع األمراض عنا؟



إنها تسعى لنشر روح التعاون بٌن بنً البشر، . جوك –هذا ما تعتمده طرٌقة سو 

ٌهدؾ إدراك معنى الحب، وقٌمة الصحة الجسدٌة، ولماذا قٌمت هذه األشٌاء فً 

الخارج؟ خارج ذواتنا، وخارج أجسادنا؟ تعالوا نتصالح مع أنفسنا، ولنستفد من 

.التماثل بٌن الٌد والقدم وجسم اإلنسان بهدؾ الوصول إلى جسم سوي وعقل سلٌم  

ومتى علمنا، أن مكتشؾ هذه الطرٌقة، هو البروفسور بارك جً وو من كورٌا 

، ندرك أن هذه 1987الجنوبٌة المتخصص بعلم العالج بالوخز باإلبر عام 

الطرٌقة هً نتٌجة بحث علمً، وتجربة طوٌلة فً مجاالت التعاطً مع المرض 

.والمصابٌن بأمراض وعلل  

ولو كان هذا البروفسور ٌنشد المنفعة الشخصٌة، لما سعى إلى نشر إكتشافه هذا 

بٌن البشر، بل أبقاه سراً، وأبقى المعذبٌن ٌقصدون عٌادته وٌدفعون له بدل 

لقد فعل ذلك، ألنه مقتنع كل القناعة، أنه بالحب . المعافٌات وجلسات اإلستشفاء

.وحده ٌتعرؾ اإلنسان على السعادة  

لهذا السبب، لٌس لؽٌره، نقدم لك ٌا عزٌزي القارىء، كتابنا هذا، رؼبة فً 

مساعدتك على تحصٌن جسدك ضد األمراض والعلل، ومساعدتك على اإلبراء 

من العلل، دون اللجوء إلى أي إنسان آخر، ودون أن ٌكون علٌك أن تدفع مبالػ 

طائلة، أجوراً لألطباء وثمناً لألدوٌة، وفر هذه المبالػ، واستمتع بانفاقها على 

.التلذذ بالحٌاة وفق منظومة الحب اإلنسانً  



ولن ٌكون هذا إال بتعلمكم كٌفٌة اإلستفادة من التماثل بٌن الٌد والقدم وجسم 

فهكذا ٌتنعم بنو البشر بقدرة مقاومة األمراض وبقدرة اإلستمرار فً . اإلنسان

الحٌاة، محافظٌن على كرامتهم اإلنسانٌة وعلى الهدٌة التً منحها هللا لهم ٌوم 

كذلك لن ٌكون هذا إال برد الجمٌل للطبٌعة التً تمنحنا الحب،  –الجسد  –ولدو 

.ومقومات الصحة العامة، من خالل العٌش بحب وسالم  

 

 



جوك –ممٌزات العالج بطرٌقة سو   

لم ٌشأ أن ٌجعل منها . حٌن ابتكر العالم الكوري الجنوبً طرٌقة العالج بسو جوك

وال شك . بل هدؾ إلى جعلنا نفهم وندرك قوانٌن الحٌاة البشرٌة. أسلوب عالج وحسب

لم ٌبتكرها من العدم، بل زبدة العلم التقلٌدي عند الؽربٌٌن والمعرفة التراكمٌة للطب عند 

.الشرقٌٌن  

إن انتشار هذا األسلوب العالجً فً مختلؾ أنحاء العالم وبٌن أبناء مختلؾ طبقات 

المجتمع، هو داللة واضحة على مدى فعالٌته، وسهولة استعماله، مما ٌجعل كل شخص 

قادر، لٌس على معالجة نفسه بنفسه، دون الحاجة لطبٌب، بل لمعالجة من هم حوله 

.أٌضاً، أقرباء وأصدقاء وجٌران  

التً من شأنها مساعدة اآلخرٌن  -بأسلوب مبسط -ونحن فً هذا الكتاب، نقدم التمرٌنات

.على استخدام هذا األسلوب المعتمد على ٌد اإلنسان وقدمه  

فً البدء ال بد من القول، إن أحداً لم ٌخترع هذه الطرٌقة، بل تم اكتشافها، بمعنى أنها 

كانت موجودة فً أجسادنا وما تزال، ألنه كما سبق وقلنا، إن هدٌة الطبٌعة واإلرادة 

.اإللهٌة  

 



إن عرفنا كٌؾ تستخدم هذه الطرٌقة، فلن تمر دقائق إال ونكون حصلنا على 

على عكس . ؼاٌتنا، وألذ ما فٌها، هو أن ال ضرر ٌنتج عن سوء اإلستخدام

.الدواء الكٌماوي  

شمولٌة المعالجة، بمعنى القدرة على معالجة أي جزء أو عضو فً الجسد من 

.جوك –خالل سو   

إنها طرٌقة ال تعتمد على تكرٌس المعلومات فً العقل، . سهولة استٌعاب الطرٌقة

وال على حفظ كمٌة معرفٌة هائلة، قد تنسى، إنما تعتمد على فهم اسلوب 

العالج مرة واحدة، وهكذا ٌستمر هذا الفهم لمدى الحٌاة وكون الٌد هً دائماً 

وأٌنما كنت  –معك وكذلك القدم، فهذا ٌسهل علٌك التعامل مع أٌة حالة طارئة 

.بشكل سرٌع وفعال وبسهولة –  

 

 

 الدكتور بارك جً وو مكتشؾ نظرٌة السوجوك



 العالج بنظام السوجوك 

 
تتموضع فً الٌد والقدم منظومة شبكة عصبٌة تؤثر بفعالٌة على الجسد وأعضائه، 

تتألؾ هذه الشبكة، من نقاط منتشرة فً الٌد والقدم وكل نقطة تتصل بعضو معٌن 

فً الجسد من الدماغ إلى المسالك البولٌة، وما إن تحفز هذه النقاط حتى ٌنعكس 

هذا التحفٌز إٌجابٌاً، على الجسد وأعضائه من خالل إحواء موجات 

كهرومؽناطٌسٌة، أو إشارات إلى العضو المرٌض بهدؾ مساعدته على التخلص 

.من مرضه أو علته، أو تمنع عنه العلة والمرض  

كلنا نعرؾ أهمٌة الرٌاضة والحركة فً الحفاظ على سالمة األجساد والصحة، 

وحتى األطباء ٌنصحون مرضاهم بالرٌاضة، وخاصة رٌاضة المشً ومتى علمنا 

أن المشً ٌحفز نقاط الشبكة العصبٌة فً القدم، وٌنعكس هذا التحفٌز على بقٌة 

والجدٌر ذكره أن التحفٌز ؼٌر الطبٌعً لن ٌؤدي إلى . أعضاء الجسد وأجزائه

من هنا نرى ضرورة تعلم الناس العادٌٌن الراؼبٌن فً العٌش . النتٌجة المتوخاة

أسالٌب وطرق تحفٌز هذه النقاط التً تشكل منظومة الشبكة . بصحة وعافٌة

.العصبٌة الممثلة للجسد وأعضائه  



ٌتألؾ الجسد من خمسة أجزاء خارجٌة، 

الرجالن وكذلك الٌد  –الٌدان  –الرأس 

 تحتوي على خمسة أصابع

ُرب متسائل ٌسأل وأٌن القفص الصدري والجزء الحاوي للمعدة واألمعاء وبقٌة 

وبدورنا نقول له إن هذا القسم من الجسد تماثله . إنه محق فً تساؤله. األعضاء

  راحة الٌد



وقد التقٌت فً ٌوم من األٌام راعٌاً ناهز السبعٌن من العمر، وسألته عن صحته وعما 

وهلل الحمد، ما شكوت ٌوماً من ))إذا كان ٌشكو من أٌة اضطرابات معوٌة فأجابنً 

 ((.علة أو مرض ومن معدتً بشكل خاص

 

واكتشفت أن العصا التً كان ٌتكًء علٌها فً تسلقه التالل أثناء رعٌه، كانت تحفز 

وسط راحة الٌد التً هً النقطة المماثلة للمعدة، ولهذا لم ٌشكو ٌوماً من إضطرابات 

إنه لمثل بسٌط ٌوضح مدى أهمٌة الهدٌة التً منحتنا إٌاها الطبٌعة، ومدى . معوٌة

 .التناسق والتناؼم بٌن كل أجزاء الجسد وأعضائه
 



 التماثل حتى فً تموضع األجزاء الخارجٌة

ٌتبٌن لنا، أن الرأس هو أعلى أجزاء الجسم ومن ثم تلٌه الٌدان فً الوسط، 

ونتٌجة للتماثل، نرى إبهام الٌد ٌمثل الرأس والسبابة . فالقدمان فً األسفل

.والخنصر تمثل الٌدٌن فً تمثل اإلصبع الوسطى مع البنصر الرجلٌن  



 التماثل فً اتجاهات األجزاء الخارجٌة

حٌن ٌقؾ المرء وقفة طبٌعٌة، ٌكون الرأس متجهاً لألعلى أما الٌدان والرجالن 

تتكون وكأنها خطوة متوازٌة، وكذلك أصابع الٌد باستثناء اإلبهام الذي ال ٌشكل خطاً 

.متوازٌاً مع بقٌة أصابع الٌد  



 التماثل حتى فً األحجام بٌن الجسد وأصابع الٌد

إن نظرة بسٌطة على جسد اإلنسان تبٌن لنا أن الرأس هو أقصر أجزائه ولكنه 

فلنماثل ذلك مع أصابع الٌد، فنرى اإلبهام . ونرى الرجلٌن أطول من الٌدٌن. أعرضها

الوسطى والبنصر : انظر األصابع وأعرضها ونرى اإلصبعٌن. الذي ٌمثل الرأس

 اللذٌن ٌمثالن الرجلٌن هما أطول من السبابة والخنصر اللذٌن ٌمثالن الٌدٌن



 التماثل حتى فً عدد األجزاء المكونة لكل جزء

وكذلك ٌتكون اإلبهام من سالمٌتٌن . الرأس والرقبة: ٌتكون الرأس من قسمٌن

ألنها تمثل الٌدٌن . فقط، بٌنما تتكون بقٌة األصابع من ثالث سالمٌات، لماذا؟

الساعد والقبضة، وكذلك الرجل  –الكتؾ : والرجلٌن، والٌد تتألؾ من ثالثة أقسام

الساق والقدم –الفخذ : تتألؾ من ثالثة أقسام   



  التماثل بٌن شكل الرأس واإلبهام

الرأس ٌعلو الجسد وال ٌتشابه معه، واإلبهام أٌضاً ال ٌتشابه مع ،عزٌزي القارىء

بقٌة األصابع، وكما الرأس مركز توجٌه الجسد كذلك اإلبهام فً الٌد، إنه قادر 

على لمس أٌة منطقة فً الٌد، وٌلعب الدور األكبر فً قٌام الٌد بوظٌفتها، إن فً 

واألهم أن جمٌع المحاكم الجنائٌة وما . عملٌة الكتابة أو مسك األشٌاء األخرى

.شابهها تعتمد على بصمة اإلبهام ولٌس على بصمة أي إصبع آخر  

وفعالً إن هذا التماثل لم ٌكن عبثٌاً بل هادفاً، وهو نتٌجة . فعالً إنها اإلرادة اإللهٌة

.التناؼم والتناسق بٌن جمٌع أعضاء الجسم وأجزائه  



كما هناك تماثل بٌن الٌد والجسد، هناك تماثل بٌن 

 الٌد والقدم أٌضا  

.  ولكن الشًء المهم قوله هنا. وهذا من حٌث البنٌة التشرٌحٌة والشبكة العصبٌة

وذلك بسبب تعرضها . هو أن القدم أكثر فعالٌة فً التأثٌر على الجسد وأعضائه

  الدائم والتحفٌز الطبٌعً أثناء المشً وحتى أثناء الجلوس والوقوؾ



باطن الٌد والقدم وعالقته بالجزء األمامً من 

 الجسد

إن باطن الٌد والقدم ٌتماثل مع الجزء األمامً من الجسد أي الوجه والقفص 

.اما ظاهر الٌد فهو ٌتماثل مع الجزء الخلفً لإلنسان. الصدري والبطن  



 نظرة عامة على مواقع األعضاء فً الٌد والقدم

لو، انظر إلى هذه الصورة  

رفعنا اإلصبع الباهم إلى 

األعلى سوؾ نحصل على 

.تشابه تام لبنٌة اإلنسان  



:كٌفٌة البحث عن النقطة المناسبة للتحفٌز  

.هل هو القسم الخلفً من الجسد أم فً القسم األمامً. ٌجب تحدٌد وضع األلم بدقة  

ٌجب تحدٌد موقع األلم هل هو فً الرأس أم فً القفص الصدري أم فً منطقة البطن 

.أم فً الٌدٌن واألرجل  

 هكذا ٌتم البحث عن النقطة فً الٌد والقدم التً تؤثر على العضو أو الجزء المرٌض

أما إذا كان المرض هو فً األطراؾ، فعلٌنا البحث عن النقطة المثر علٌه عن طرٌق 

.المفاصل التً تحد موقع األلم  

والجدٌر ذكره أن اختٌار نقطة التأثٌر على العضو المرٌض ومعرفة كٌفٌة تحفٌزها، 

.ٌعطٌان أفضل النتائج فً إزالة األلم وإعادة العضو المرٌض إلى وضعه الطبٌعً  



 هناك اربع انظمة لعلم السوجوك

.  وهو النظام األساسً :نظام الٌد

.نبدء دائما عند العالج بهذا النظام  

وهو نظام جٌد  :نظام الحشرة

نستعمل أي اصبع من ، فعال

.اصابع الٌد للمعالجة  



:النظام التماثلً المصؽر  

أي ان بنٌة اإلنسان  

.  تتموضع فً انملة اإلصبع

لذلك نستطٌع أن نعالج انفسنا 

من خالل انملة إصبع واحد 

. فقط  

 :منظومة الشكل الحٌوانً

وتستعمل هذه المنظومة لمعالجة 

ونستعمل هنا انملة : األسنان

إنظر إلى الظفر وكأنه فم ، اإلصبع

القسم األعلى هو الفك . مفتوح

والقسم األسفل ، العلوي واألسنان

 .هو الفك السفلً واألسنان



دور الموجات الكهرومؽنطٌسٌة بالتواصل بٌن 

  المنظومات التماثلٌة الرئٌسٌة واألخرى المصؽرة

، عند الوجع ٌصدر الدماغ موجات كهرومؽناطسٌة تنتشر عبر الجسم  

وبالضؽط، وتتمركز فً المناطق المتشابة مثل الٌدٌن والرجلٌن تحت الجلد  

.علٌها أي تفتٌتها نعٌدها إلى مصدرها لتصحٌح الخلل واأللم  

 ٌصدر الدماغ موجات او ذبذابات كهرومؽناطسٌة تتمركز تحت الجلد

وعند الضؽط علٌها بقلم او مفتاح، مثل الٌدٌن، فً األعضاء المتشابه  

.نفتت هذه الموجة ونعٌدها الى مصدرها لتخدٌر وإزالة األلم، او قشة كبرٌت  



  وسائل التحفٌز
تظهر فعالٌة المعالجة بواسطة منظومة النقاط التماثلٌة فً الٌد والقدم واضحة وفعالة 

..((  األذن الخ –المعدة  –الكبد ))حٌن ٌكون المرض محصوراً فً منطقة معٌنة 

وعندما تتمكن من اختٌار النقطة المؤثرة وتحفٌزها باسلوب صحٌح، نصل إلى 

النتٌجة المتوخاة بأسرع ما ٌمكن، وال ٌزول األلم فقط ومن ثم ٌعدو، بل ٌزول 

.بسبب األلم وهكذا لن تشعر باأللم فٌما بعد  

:وهذا ٌتطلب منا  

.تحدٌد النقطة التماثلٌة للشبكة العصبٌة فً الٌد والقدم المقابلة للعضو المرٌض  

ٌتم الضؽط علٌها بما هو متوفر لدٌك من وسائل ؼٌر مؤذٌة مثل، . بعد تحدٌد النقطة

تسبب آلماً . وعلٌنا اإلنتباه أن النقطة المؤثرة. أو قلم الرصاص –عود الكبرٌت 

.  موجعاً حٌن الضؽط علٌها، ألنها النقطة المؤثرة والمتأثرة بالعضو المرٌض

وهكذا على كل واحد البحث فً ٌده أو قدمه عن النقطة األشد ألماً حتى ولو كرر 

.المحاولة البحثٌة أكثر من مرة  

إن تحدٌد النقطة التماثلٌة ، هو نصؾ العالج أما النصؾ الثانً فٌعتمد على معرفة 

.كٌفٌة تحفٌز هذه النقطة وبالوسٌلة األنسب  



((عصا التدلٌك))التحفٌز بمحفاز خشبً   

بعد تحدٌد النقطة التماثلٌة، ٌتم الضؽط علٌها بقوة بواسطة ما ٌتوفر لكم شرط أال 

ٌكون مؤذٌاً كالسكٌن مثالً، ونستمر بالضؽط على النقطة بكشل دائري إن باتجاه 

عقارب الساعة أو عكسها، مع زٌادة الضؽط تدرٌجٌاً بواسطة آلة التحفٌز، وبعد 

.انتهاء األلم، نكون قد أنهٌنا العالج  

أما إذا وجدنا، عدة نقاط مؤلمة، فعلٌنا التعامل مع كل نقطة على حدة، بالطرٌقة التً 

.شرحناها أعاله  

أما فً حالة األمراض المزمنة، فالتدلٌك لمرة واحدة، ال ٌكفً بل معاودته ٌومٌاً 

دقائق كل أربع ساعات، هذا التكرار فً التحفٌز لٌس عبثٌاً، بل هو  5أو  3لفترة 

 ٌهدؾ إلى القضاء على األسباب

.قلم السوجوك المعترؾ فٌه عالمٌا    



 طابة المساج وخاتم التدلٌك

:المعالجة بواسطة الخاتم المرن  

سبق وقلنا أن فً الٌد والقدم وكذلك فً كل 

أنمل أو إصبع تتموضع النقاط التماثلٌة 

للجسد، لذلك ٌعتبر تدلٌك األنمل أو االصبع 

بالخاتم المرن وسٌلة وقاٌة من األمراض كما 

.هو وسٌلة عالج  

ٌجب تدلٌك النقطة التماثلٌة للجزء المصاب 

من الجسد حتى درجة اإلحمرار والشعور 

.بالحرارة، وإعادة العملٌة مرات عدة ٌومٌاً   

فلها دور مهم جداً لتحفٌز :اما طابة المساج  

.منطقة الجهاز الهضمً واألعضاء التناسلٌة  

وعند اإلستعمال بالقدم فهً تنشط الدورة 

.الدموٌة وتعٌد إلٌها النشاط والحٌوٌة  

 



  التدلٌك الوقائً للٌد والقدم

من خالل تدلٌك ظاهر الٌد أو القدم بالسبابة واإلبهام، ٌمكن اكتشاؾ نقاط 

مؤلمة، تدل على عدم اإلنتظام فً جسم اإلنسان، وٌمكن تحفٌز هذه النقاط 

.حتى الشعور بالحرارة وزوال األلم  

وٌجب علٌنان التنبه إلى أن منطقة الدماغ، تتماثل مع نهاٌات األنامل 

واألصابع، لذا من الضروري تدلٌك هذه النهاٌات وأسطح األضافر حتى 

.الشعور بالدؾء  



هذا ال ٌمنع من التوجه نحو اإلختصاصٌٌن بالعالج بواسطة الٌد والقدم، فً 

حال وجدتم ذلك ضرورٌاً ألن هؤالء ٌساعدون على تعرٌفكم على كٌفٌة 

وال ننسى أن هؤالء أمضوا سنوات طواالً وهم . المعالجة تحفٌزاً ومٌتافٌزٌقٌاً 

.ٌتلقون المعرفة وإتقان أسالٌب المعالجة  

من الطبٌعً أن تكون أنامل الٌد هً األكثر استعماالً إلكتشاؾ النقاط التماثلٌة 

.وتحفٌزها وأكثر األنامل استعماالً هً السبابة واإلبهام  

 

 



 العالج بالبذور



 مبادىء استعمال بذوى النبات

من السهل جداً، اٌجاد النقاط المؤثرة على العضو أو الجزء المرٌض فً الجسد من 

خالل استعمال المجسات كاالبر أو التدلٌك أو أي شًء آخى شرط أال ٌكون حاد 

ولكن تبقى أجزاء النباتات، وبذور الثمار طاقة . الرأس حتى ال ٌجرح أو ٌوخز

.تبقى هً األكثر نفعاً   

إن تأثٌر المادة الطبٌعٌة على العضو الحً، هو أكثى فعالٌة، فكما أن الجسد 

البشري ٌحتوي النظام التماثلً، فبذرة الفاكهة تحتوي خصائص النبته التً هً 

.فبذرة التفاح تحتوي خصائص شجرة التفاح وهكذا دوالٌك. منها أصالً   

.  ٌمكن وضع البذرة على النقطة التماثلٌة، للتأثٌى على أعضاء أو أجزاء الجسد

من ، وكمبدأ عام النقطة التماثلٌة هً التً نشعى ونحن نجسها بأكبر قدر من األلم

.هنا علٌنا أوالً اختٌار النقطة التماثلٌة للعضو المرٌض بواسطة المجس  

وحتى نتمكن من إٌجاد هذه النقطة فال بد من الضؽط المتساوي على جمٌع النقط 

المحتملة، حتى نجد النقطة التً ما إن نضؽط علٌها بالجسد حتى نشعر بألم حاد، 

وهكذا تكون هً النقطة التماثلٌة للعضو المرٌض أو النقطة التً علٌنا وضع 

.الحبوب علٌها  



 طرٌقة وضع البذور

ومن ثم نضعها على النقطة المحددة، [ بالستر]نضع البذور أوالً على ورقة الصقة 

.ونلصق الورقة الالصقة حول النقطة المرٌضة   

كذلك ٌمكن وضع أكثر من بذرة واحدة، على حسب النقطة التماثلٌة، وحسب العضو 

وفً  –واإلمعاء الرفٌع  –المعدة  –الكبد  –القلب  -الرئة -الذي ننوي التأثٌر علٌه

ومن الضروري جداً، . هذه الحال نضع البذور على الورقة الالصقة بشكل عشوائً

حٌن نضع البذور على الٌد أو القدم، أن نؽطً كامل المنطقة التً تؤثر على العضو 

  المرٌض

 نضع حبة فاصولٌاء على نقطة الكلى فً الٌد ومن ثم ندلكها بٌن الحٌن واآلخر



ضرورة التشابه بٌن البذور والعضو المراد التأثٌر 

.علٌه  
كل عضو أو جزء فً الجسد البشري، ٌتخذ شكالً معٌناً المستطٌل كاإلمعاء الؽلٌظ 

واإلمعاء الصؽٌر، الدائري كالرأس والعٌن والنهود، أو تلك التً تتخذ شكالً ٌقارب 

من هنا علٌنا التنبه إلى أن التشابه بٌن . شكل حبات الفاصولٌا كالكلً وهكذا دولٌك

البذور التً سنستعملها والعضو المرٌض، هو ضروري جداً، وٌلعب هذا التشابه 

فحبة الفاصولٌا، ألمراض الكلً مثالً . دوراً مهماً فً عملٌة الشفاء أو الوقاٌة

والجوز للدماغ وسبحانك ربً كم تشبه الجوزة دماغ اإلنسان إن فً الشكل 

 الخارجً أو التقسٌمات الداخلٌة

وهناك نباتات ٌستخرج منها عصٌر أصفر اللون، فهذه تستعمل لمداواة أمراض 

المرارة، بذور الدردار البري والزعرور تساعد فً معالجة األمراض الناتجة عن 

لذا فهً تصلح لمعالجة أمراض . التخثر الدموي والوقاٌة من الجلطات الدموٌة

. القلب والدماغ    



:هناك عدة طرق لوضع البذور  

ومن، نقص تلذٌقة صؽٌرة ومن ثم وضع البذور بالشكل المشابه للعضو: اوال  

ومن ثم تدلٌكها بٌن الحٌن، ثم لصقها على النقطة التماثلٌة فً الٌد او فً القدم  

.حتى ٌزول األلم، واآلخر  

 بذور الفاصولٌاء لمعالجة الكلى بذور للجهاز التناسلً بذور للرئتٌن بذور للعمود الفقري

:ادوات السوجوك تتألؾ من  

واحٌانا، مؽناطٌس للمعالجة، بذور، تلزٌق، مقص، قلم التحفٌز  

إبرة، مؽٌطة لربط اإلصبع، ٌستعمل اإلبر الصٌنً الصؽٌرة  

.ماكنة تمسٌد، معقمة لنكز اإلصبع عند احتباس الدم  

.وبأمكنكم االستؽناء عن كل ذلك ما عدا القلم والبذور والتلزٌق  



ضرورة التشابه بٌن البذور والعضو المراد التأثٌر 

.علٌه  
كل عضو أو جزء فً الجسد البشري، ٌتخذ شكالً معٌناً المستطٌل كاإلمعاء الؽلٌظ 

واإلمعاء الصؽٌر، الدائري كالرأس والعٌن والنهود، أو تلك التً تتخذ شكالً ٌقارب 

من هنا علٌنا التنبه إلى أن التشابه بٌن . شكل حبات الفاصولٌا كالكلً وهكذا دولٌك

البذور التً سنستعملها والعضو المرٌض، هو ضروري جداً، وٌلعب هذا التشابه 

فحبة الفاصولٌا، ألمراض الكلً مثالً . دوراً مهماً فً عملٌة الشفاء أو الوقاٌة

والجوز للدماغ وسبحانك ربً كم تشبه الجوزة دماغ اإلنسان إن فً الشكل 

.الخارجً أو التقسٌمات الداخلٌة  

لٌس هذا وحسب، بل حتى أنه هناك نباتات تعصر حلٌباً، فهذه تساعد األم المرضعة 

على زٌادة كمٌة الحلٌب فً ثدٌٌها، وهناك نباتات ٌستخرج منها عصٌر أصفر 

اللون، فهذه تستعمل لمداواة أمراض المرارة، بذور الدردار البري والزعرور 

تساعد فً معالجة األمراض الناتجة عن التخثر الدموي والوقاٌة من الجلطات 

لذا فهً تصلح لمعالجة أمراض القلب. الدموٌة    



 الخواص الطبٌة للنباتات وبذورها

انطالقاً من كون البذرة تحتوي خواص النبتة أو الشجرة العائدة لها، لذا فمن السهل 

على سبٌل المثال إن تناول البطٌخ األحمر ومؽلً . التعرؾ على خواصها الطبٌعة

وبذور الزعرور . البقدونس ٌساعدان على ادرار البول والتخفٌؾ من التهابات الكلً

.كؽٌلة بعالج ٌعطى أمراض الدماغ، وأمراض القلب، خاصة عدم انتظام النبض  

وفٌما إذا وضعت بذور اللٌمون الصٌنً على النقطة التماثلٌة للعضو المرٌض، تؤدي 

إلى تنشٌط العمل الفكري وإراحة الجسد من تعبه كذلك فهً تنفع فً أمراض الجهاز 

.التنفسً وانسداد الشراٌٌن  

.ألمراض قصور القلب، هناك بذور لٌلك الوادي   

.لداء المفاصل بذور الكرز وعنب األحراج ولإلمعاء الؽلٌظ والصؽٌر  

.الشمرة والكمون، ألوجاع البطن والمعدة ونوبات الؽاز  

.ٌمكن تدلٌك الٌد بحبة كستناء –الفرٌز  –للدوالً   

وفٌما إذا وضعنا بذور الورود البرٌة على النقطة التماثلٌة للقفص الصدري فإنها 

وكذلك ألمراض إلتهاب الكبد وإلدرار . تساعدنا على التخلص من النزٌؾ الدموي

   الصفراء



 بذور الرمان تستعمل ألمراض السمع والنظر 

 األرز لنوبات الربو والسعال

 بذور الكتان، لإلمساك ووجع األسنان

.إللتهابات العٌن[ األذرٌون]بذور القطٌطة   

 حبوب البازٌال لفقر الدم وحصر البول

.حبوب الذرة، الرتفاع ضؽط الدم والصرع  

   ٌمكننا التداوي بوضع البذور على النقطة التماثلٌة للحصول على قمة النتائح



 التداوي بالبذور من خالل نقاط الطاقة

.هناك نقاط طاقة فً الٌدٌن والقدمٌن  

تسخن هذه النقاط األساسٌة، وٌتم تحفٌزها من خالل حرق بذور الفلفل ووضعها 

ٌمكن تحفٌز جمٌع النقاط . على ورقة الصقة ومن ثم توضع على النقطة التماثلٌة

التماثلٌة بالتتابع أو ٌمكن اختٌار نقطة أو اثنٌن، وهنا نوحً بوضع البذور على 

.ظاهر الٌد أو القدم    

وهً نفس الطاقات، هناك سبعة نقاط فً الٌد تقوي طاقة الجسم  

.والتً تسمى شكرات، السبع الموجودة فً الجسم البشري  



عالج االمراض عبر نظام السوجوك   

ولقد وضعنا لكم هنا اؼلبٌة، هناك امراض عدٌدة تعالج بنظام السوجوك  

. االمراض التً هً االكثر انتشاراً بٌن البشر  

 إنظر الى الصورة ومن ثم اضؽط على ٌدك كما فً الصورة وسوؾ ترى

.نتٌجة سرٌعة لتخفٌؾ االلم  
.اتمنى لكم الصحة وطول البقاء                                                                                      

محمد رضى عمرو                                                                                               



حدد اٌن الوجع ومن ثم انظر الى ٌدك وكانك تنظر الى جمسك على مصؽر: اوال  

.ومن ثم ازد الضؽط الى ان ٌزول االلم، اضؽط بقلم السوجوك او اي شًء ٌشبه  

.ودلكهم بٌن الحٌن واالخر، ثم ضع البذور المناسبة والصقهم  

 



اما بذور القمح، بذور الفلفل االسود ٌساعد جدا لمشاكل االنؾ واالذن والعٌن والصدر  

.الروسً وبزر التفاح ٌساعد فً مشاكل الرئتٌن والقلب  



اما لمعالجة الكبد فأن بذور، الوجاع الظهر ٌستحسن بذر القمح الروسً او الفلفل االسود  

.الورود البرٌة تساعد جدا لمشاكل الكبد عامة وخاصة لمشكلة المرارة  

 



.او القمح الروسً، لعالج الركبة استعمل بذور الفلفل االسود  

.لمعالجة الكلى استعمل الفصولٌاء النها تشبه الكلى على مصؽر  

.استعمل بذور التفاح لمعالجة المصران الؽلٌظ  

.استعمل الفلفل االسود لمعالجة اوجاع الٌدٌن او القدمٌن  



.واٌضا ألوجاع الكتؾ والفخذ. استعمل الوجاع الظهر الفلفل االسود ودلكهم جٌدا    

.استعملً الوجاع العادة الشهرٌة بذور القمح الروسً ودلٌكٌهم جٌدا    

ولكن البذور تعطى ، بامكنكم االستؽناء عن كل البذور واستعمال االصبع للتدلٌك  

. نتٌجة اسرع  



.هذه هً احسن طرٌقة للمعرفة والتجربة، انظر الً الرسم ونفذ على ٌدك  

.استعمل البذور التً تشبه العضو  

والتً تتواجد كثٌرا هنا فً البالد، والبذور التً تستعمل فً اؼلبٌة الحاالت  

، حبوب العدس، البرؼل الخشن، هً الفلفل االسود الفاصولٌا، العربٌة  

 القمح الروسً

 Buckwheat 



.استعمل البذور بشكل مستقٌم لمعالجة اوجاع الظهر او الفخذ  

.استعمل بذورالفلفل االسود لمعالجة اوجاع العضالت وخاصة عضالت الظهر  

.استعمل بذور القمح الروسً او الفلفل االسود لمعالجة التبول اللٌلً عند االطفال  



 شهادات عن فعالٌة التداوي

بالسوجوك و بالبذور   

أنا إمرأة فً الخمسٌن من عمري، كنت أعانً من التهابات اللثة ووجع فً األسنان، بحثت عن النقطة التماثلٌة 

.الشفائٌة، ووجدتها ووضعت علٌها بذورا  لتحفٌزها، وبالفعل شفٌت تماما  خالل أٌام قلٌلة  

 
كنت أعانً من التهابات الجٌوب األنفٌة وأكثر معاناتً تكون فً فصل الربٌع، وبالطبع كنت أتداوى بالمضادات 

الحٌوٌة، ولكنً تعرفت إلى الدكتور محمد عمرو، فأقدم على معالجتً بالبذور وبالفعل، فقد شفٌت دون 

.المضادات الحٌوٌة وعلمنً كٌفٌة استعمال البذور، فصرت أنفذ ما تعلمته عند بداٌة ربٌع حتى ال أعانً   

جاءتنً أم تشكو أن ابنها البالػ من العمر أربع سنوات ٌعانً من آالم فً األذن وحصر البول، والمشكلة أن 

األدوٌة الكٌمائٌة المناسبة لمعالجة هذٌن المرضٌن تسبب له حساسٌة وطفحا  جلدٌا  وضٌقا  فً التنفس فما كان 

منً إال أن بحثت أوال  عن النقاط التماثلٌة الشفائٌة ووضعت علٌها حبوب الحنطة وعلمتها كٌؾ تضعها فٌما 

وجاءت بعد أسبوع لتقول أن آالم األذن لم تعد كما كانت وأن البول صار شبه طبٌعً، فطلبت منها . بعد

اإلستمرار بالمعالجة لمدة اسبوعٌن إضافٌٌن، وبالفعل، عادت بعدها الوالدة لتشكرنً ألن ابنها شفً تماما ، 

  فقلت لها اشكري الطبٌعة وهللا



أنا رجل فً األربعٌن من العمر، منذ سنوات وأنا أعانً من آالم حادة فً ؼضروؾ ركبتً الٌسرى، وكانت 

حتى تعرفت إلى الدكتور محمد عمرو فما كان منه إال ؟؟ . األدوٌة العادٌة تخفؾ من اآلالم لفترة قصٌرة، ثم تعود

أوال  بالمعالجة عن طرٌق الوخز باإلبر فً اإلصبع األوسط من ٌدي وأبقاها لمدة نصؾ ساعة، ومن ثم، وبعد 

بالفعل شعرت بتحسن جٌد، وبعد . نزع اإلبر، دلك ذات اإلصبع بخاتم مطاطً ومن ثم وضع بذور الفلفل األسود

اسبوعٌن من متابعة هذا العالج، التدلٌك بالخاتم المتمدد ووضع بذور الفلفل األسود على النقطة التماثلٌة 

.الشفائٌة فً اإلصبع األوسط من ٌدي، نسٌت أي ركبة كانت تزعجنً وتمنعنً من الحركة بشكل طبٌعً   

أنا إمرأة فً الثامنة والسبعٌن من العمر أعانً من تورم صعب فً قمة رأسً حتى بلػ حجم حبة الجوز، ولم 

.تنفع األدوٌة الكٌمٌائٌة بعالجها  

نصحتنً صدٌقة لً بالتوجه إلى الدكتور محمد عمرو، فاستقبلنً بابتسامة عرٌضة ومنذ اللحظة األولى 

.أحسست أنً سأشفى بعد عشرٌن سنة من العذاب  

بدأ أوال  بتدلٌك النقاط التماثلٌة الشفائٌة على كل أصابع ٌدي ومن ثم أدفأ هذه األصابع بقضٌب موكساس 

وبالفعل بعد . وبعدها وضع بذور الحنطة على رؤوس أصابع ٌدي من الجهة الظاهر لٌحفز النقاط التماثلٌة

.سبع جلسات، عدت إنسانة طبٌعٌة واختفى الورم وما عدت أحس بأي ألم  

أنا إمرأة فً الثانٌة والخمسٌن من العمر، منذ زمن وأنا أعانً من صرع تطور حتى باتت نوبات الصرع 

وحتى أنً توقفت عن تناول الدواء ، مصحوبة باإلرتعاش الجسدي، ولم تنفع جمٌع محاوالت األطباء فً شفائً

.بسبب كلفته المادٌة  

أرشدتنً صدٌقة إلى طرٌقة التداوي بواسطة الٌد والقدم، وبالفعل قصدت الدكتور محمد عمرو الذي وجد 

النقاط التماثلٌة لمرضً ووضع نسبة من البذور على ٌدي وقدمً وما هً إال أٌام حتى شعرت بالتحسن 

واستمرٌت اتبع هذه الطرٌقة مدة ثالثة أشهر حتى شفٌت تماما ، والجدٌر بالذكر أنً أنا من طلب اإلستمرار 

.لهذه الفترة  



 الطرٌقة االسهل لمعالجة القلق واإلرتباك

 بطرٌقة جن شن جٌوتسو

   أو فن العٌش بسالم

استناداً إلى الوثائق المكتوبة التً كانت محفوظة فً القصر االمبراطوري فً الٌابان، فإن العالم جن شن 

هو من حكماء العالم، فإن هذا العالم هو واحد من مؤسسً مدارس الحكمة  Jin shin Jyutsuجٌوتسو 

.والمعرفة فً العالم  

تناقلت األجٌال تعالٌمه، جٌالً بعد جٌل على شكل رواٌات وحكاٌات مما أدى إلى انحسار عدد عارفٌها 

اكتشؾ العالم جٌرو موراي الٌابانً  1900والملمٌن بها، ومع بداٌة القرن العشرٌن وتحدٌداً فً العام 

.المخطوطات التً تضم شروحات وتلك التعالٌم  

اخذ جٌرو موراي ٌبحث عن معنى الحٌاة وأهمٌتها لكنه أصٌب بمرض مجهول، ولم ٌتمكن أحد من 

إعطائه العالج الشافً، لكن جٌرو لم ٌٌأس، ولم ٌخمد المرض عزٌمته وال أوهنه األلم بل استمر فً 

السعً لتحقٌق حلمه والبحث عن معنى الحٌاة وأهمٌتها من خالل القراءات عن الحكماء المتنوٌرٌن الذٌن 

ساهموا فً إٌصال جنوب شرق آسٌا إلى ما هً علٌه من حضارة ومنهم جن ش جٌوتسو وأخٌراً طلب 

كان . من عائلته نقله إلى منتجعهم الجبلً وتركه لوحده سبعة أٌام فقط على أن ٌعودوا فً الٌوم الثامن

.ٌرؼب بالعزلة للتفكر بالحٌاة واإلنؽماس فً التأمل  



هناك فً المنتجع الجبلً حٌث الهدوء والسكٌنة، راحت األٌام تمر ٌوماً بعد آخر والمعلم موراي 

ؼارق فً تأمالته وفً دراسته لفن جن ش جٌوتسو، كان ٌشعر أن جسده ٌستعٌد حٌوٌته ٌوماً بعد ٌوم 

حتى كان الٌوم السابع، إذ تمكن من أخذ نفس عمٌق، أعاد الحٌاة إلى قلبه فشعر أنه أصبح سلٌماً 

أحس بالهدوء بالسكٌنة، وبسالم . معافى، وكأن معاناته السابقة لم تكن سوى عاصفة هبت وهدأت

إنه إنسان جدٌد؛ فانحنى على ركبتٌه ساجداً ٌشكر الخالق ولٌنذر نفسه لنشى . لقد شفً تماماً . داخلً

ًّ ٌرزق .تعالم جن ش جٌوتسو طالما هو ح  

عندما كنت فً الوالٌات المتحدة االمركٌة تعرفت على سٌدة تدعى ماري بوستر درست هذا العلم على 

استقبلتنً بابتسامة لم أعرؾ . فزتها رؼبة فً التعلم منها والتزود بمعارؾ جدٌدة، ٌد جٌرو موراي 

حٌتنً بطرٌقتها الخاصة . لٌس لها نظٌر وال مثٌل. مثٌالً لها من قبل، وبوجه مشرق، ٌحق لً القول

((أترؼب فً التعلم منً ونقل هذه الهدٌة الٌابانٌة إلى بالدك العربٌة ؟: ))وبادرة إلى السؤال  

سؤال بسٌط جداً، لكن له معانً ودالالت وأبعاداً لم أعٌها ٌومها، لكننً ببراءة أشبه ببراءة الطفولة 

((نعم))أجبتها   

إنً الٌوم فً . بعد المحاضرة األولى أحسست وكأنً إنسان خلقت من جدٌد، وأدركت لماذا أنا هنا

وهكذا وجدت نفسً أمضً شهوراً وأنا أتعلم . معرفة كٌؾ أعٌش(( فن الحٌاة))بداٌة إكتساب معرفة 

فن اإلحساس بالذات، وفن . وصرت أعً أن جن ش جٌوتسو هو فن الشعور بالسعادة. على ٌدها

(( معرفة الذات))واألهم . إنه عطٌة من الخالق لً. العٌش بسالم  

كثٌراً ما تؽرق فً بحور األوهام ونحن نحاول االستفادة من حٌاتنا ونصاب بالعقد النفسٌة واألمراض 

وبكل بساطة تعلمت أنه بفضل تعالمً جن ش جٌوتسو كٌؾ أتخلص من كل عقدي النفسٌة . الجسدٌة

.واخسر من عللً الجسدٌة  



  التعرؾ إلى الطاقة الكونٌة
إن هدؾ جن ش جٌوتسو هو إحٌاء الطاقة المتواجدة فً جسد اإلنسان وتفصٌلها من أجل االستفادة منها 

والجدٌر ذكره أن ما . بالحفاظ على سالمة الجسد وصحته، أو لمقاومة أي خلل ٌصٌب عضواً ما فٌه

من فرد إال وٌمتلك هذه الطاقة، ولكن هناك من ٌحسن استؽاللها، فً حٌن نرى إنساناً آخر ٌسًء 

وهدفً هنا هو جعلكم التعرؾ علٌها وعلى كٌفٌة االستفادة منها، . هذا االستؽالل أو ٌتجاهلها كلٌاً 

((.كٌؾ ٌمكننا مساعدة أنفسنا بأنفسنا دون الحاجة إلى اآلخرٌن))وبكلمة أوضح   

:هناك من ٌتساءل  

 ما الذي ٌجعل القلب ٌنبض؟

 ما الذي ٌحرك عملٌة التنفس؟

 ما الذي ٌساعد على عملٌة الهضم؟

 ما الذي ٌجعل محرك السٌارة ٌدور بمجرد إدارة مفتاح التشؽٌل؟

 ما وراء جعل مصابٌح السٌارة تنٌر الطرٌق أمامك؟

.أسئلة عادٌة وبسٌطة، واإلجابة علٌها أكثر من عادٌة وأكثر من بسٌطة  

هذا فً . التً تجعل المحرك ٌدور والمصابٌح تصدر الضوء[ الطاقة]إن البطارٌة الكهربائٌة هً 

السٌارة ورداً على السؤالٌن الرابع والخامس، وكذلك بالنسبة إلى األسئلة الثالث األولى، إنها بطارٌة 

.الطاقة الحٌوٌة الموجودة داخل جسد كل فرد... الحٌاة  

وكٌؾ تبقى بطارٌة الحٌاة هذه .. لماذا... أٌن.. ماذا... من]اإلجابة على (( جن ش جٌوتسو))من هنا فً 

.إنها كفالته لمدى العمر. تعمل بانتظام دون الضرورة إلعادة شحنها، ألنها هً تشحن ذاتها بذاتها  



  معرفة حب البقاء عند اإلنسان

جن ش جٌوتسو هً التعرؾ إلى وظائؾ الطاقة الجسدٌة التً تبدأ بالعمل فور اإلحساس أن خلل ما 

أصاب هذا الجسد، حٌن ٌتعرض التناؼم بٌن أعضاء الجسد لخلل ما، ٌصبح الجسد عرضة 

وهذا الخلل مرده إلى سلوكنا الٌومً، أو باألحرى إلى نظام حٌاتنا . لتوترات عصبٌة ونفسٌة

وربما بسبب حوادث .. الخصائص المتوارثة... القلق النفسً.. الحركة الجسدٌة... الؽذاء: الٌومً

.تسبب جروحاً على كافة المستوٌات  

جن ش جٌوتسو هً التعرؾ إلى مفاتٌح الطاقة الست والعشرٌن وإلى كٌفٌة استعمالها للتخلص من 

.التوتر أو عدم التوازن وإلعادة تعطٌل الطاقة  

.أو الحالة التً ٌجب أن ٌكون علٌها الكائن البشري(( الكمال))ٌعنً  26إن العدد   

إنها عملٌة فنٌة . إنها معرفة كٌؾ أساعد نفسً بنفسً. ببساطة(( فن الحٌاة))جن ش جٌوتسو هً بناء 

الفن ٌتطلب ادراكاً ومعرفة وابداعاً، بٌنما التكتٌك ٌتطلب جهداً وحفظاً لمعلومات . ولٌست تكتٌكٌة

وهذا أمر تقلٌدي، محدد جؽرافٌاً وزمنٌاً، وٌتطلب تنافساً، إذن هو عملٌة معقدة، على عكس الفن 

.الذي هو البساطة بحد ذاتها  

جن ش جٌوتسو، هً عملٌة بسٌطة، ألنها تتركز فً إنهاض معرفتنا لذواتنا ٌهدؾ استؽاللها صحٌاً 

.وحٌاتٌاً للعٌش بسالم روحً وهكذا تتعرؾ إلى السعادة  

إنها تهدؾ للوصول إلى كٌفٌة . إن هذه المعرفة، لٌست محصورة بفرد معٌن، بل هً ملك للجمٌع

.مساعدة نفسً بنفسً  



 تطبٌق هذه المعرفة
فعل ))إن لم تتمكن من اإلسترخاء، فابَق كما أنت، فال ضرورة للمحاولة فسٌأتً ٌوم تكون فٌه قادراً على 

فً مواجهة نظام ، نحن بشر عادٌون. نحن مخلوقات بشرٌة، ولسنا للتجربة. من تلقاء ذاتك(( اإلسترخاء

لم تتمكن من اإلهتمام بذاتنا البشرٌة . وكلما، من خالل حٌاتنا الٌومٌة. حٌاتً ٌحاول إعاقة تفصٌل طاقاتنا

كل ما علٌنا فعله، هو تؽٌٌر نمط . نكون نسمح للخلل أن ٌتؽلؽل فٌنا، فتصاب بعض من أعضائنا بالمرض

.حٌاتنا لإلبتعاد عن اإلضطرابات الجسدٌة واإلنفعاالت النفسٌة، لئال تتراكم مسببات التعاسة فً حٌاتنا  

.خذ الشكل الذي ترٌد إنما تصرؾ بما ٌجلب الراحة، وال تحاول إزعاج جسدك.. انحنِ . قؾ.. إجلس -2  

قد تفشل . للشعور بنبض حٌاتك، أو باألحرى بانتظام هذا النبض(( إجراء))أو (( وسٌلة))إستعمل أٌة  -3

خصص فقط ثالث ((. فن الحٌاة))فً البداٌة، ولكن ما علٌك، فاألٌام كفٌلة بإٌصالك إلى إكتساب معرفة 

أو أربع دقائق ٌومٌاً من وقتك لهذه الؽاٌة وستَر كٌؾ تتوصل إلى نتائح مذهلة ومع الوقت تتحول هذه 

.والطاقة إلى معرفة كٌؾ تساعد ذاتك بذاتك(( طاقة))المعرفة إلى   

وبما أن . هناك أنماط ٌجب إتباعها، منها ما هو للجزء الٌمٌنً من جسدك ومنها ما هو للجزء اآلخر 

حٌاتنا الٌومٌة ال تراعً التوازن فً التعامل مع هذه األنماط، سنجد أن جزءاً أصبح ؼٌر متطابق مع 

.اآلخر، وعدم التوازن هذا ٌؤدي إلى التوتر  

تقودنا معرفتنا إلى أي من الطرفٌن هو سبب عدم التوازن هذا، وهكذا نتعرؾ إلى الجزء المفروض 

وطبٌعً أنه كلما كان جزء طبٌعٌاً، كلما كان ال ٌتطلب من جهداً زائداً على نقٌض الجزء اآلخر . معالجته

.وحٌن ٌنتظمان فً العمل معاً، نشعر بانتظام النبض وباستعادة الطاقة الشفائٌة بداخلك  



ٌمكنك تفعٌل الطاقة من خالل راحة الٌد، اإلبهام، اصبع واحد أو كل األصابع، وجه الٌد، أو قفاها، 

.المهم أن ندرك النقطة المؤثرة على عدم التوازن لتحفٌزها على إعادة التوازن  

.ال ضرورة أبداً للضؽط الزائد، المطلوب قلٌل من التدلٌك أو الفرك   

المهم فً البدء، معرفة الوسٌلة ومن ثم التطبٌق بعدها نتوصل إلى إكتساب القدرة على مساعدة 

.ذاتنا بذاتنا  

ٌمكنك القٌام بهذا العمل ساعة تشاء، عند الصباح وأنت ما تزال فً سرٌرك، أو : الطرٌقة األولى

من عند المساء قبٌل النوم، إنها طرق ال تأخذ الكثٌر من وقتك، فقط بضع دقائق ٌومٌاً لٌس 

واعلم أن القٌام بهذه . أكثر، وتهدؾ إلى بعث الحرارة فً الجسد وهكذا ال تتراكم التشنجات

المهمة ال ٌتطلب قاعدة معٌنة، بل أنت تختار كٌؾ تقوم بها وفقاً لما تراه مرٌحاً، ومتوافقاً مع 

.قناعاتك  

  

:القلق  

امسك اإلبهام األٌسر   

  بالٌد الٌمنى

:الخوؾ  

امسك السبابة    

:الؽضب  

إمسك اإلصبع الوسطى    

: الحزن أو األسى  

  إمسك إصبع الخاتم

:التظاهر بشًء ما  

.البكاء أو الضحك  

 امسك الخنصر



نبع الحٌاة      

  المركز الرئٌسً لتناؼم الطاقة

.إن قوة الدفع نحو الحٌاة، متأتٌة من تنؽم عمل أعضاء الجسد وأجزائه ضمن إٌقاع منتظم  

.ثم ضع أصابع الٌد الٌسرى بٌن عٌنٌك عند إلتقاء الحواجب،ضع الٌد الٌمنى على قمة الرأس  

 

 

 تفعٌل الطاقة الجسدٌة لتنشٌط

.الذاكرة واألحاسٌس العاطفٌة  

 لتنشٌط الطاقة االبداعٌة 

 والقٌام بالمهام الصعبة

 تنشٌط النخاع الشوكً

مع اإلبقاء على الٌد 

الٌمنى على قمة 

الرأس، ضع أصابع 

الٌد الٌسرى عند 

 أعلى عظمة العانة

دع الٌد الٌسرى حٌث هً 

عند عظمة العانة وانقل 

الٌد الٌمنى وضعها عند 

قاعدة العمود الفقري 

من الجهة الخلفٌة 

.للجسد  

 تنشٌط الطاقة فً األرجل واألقدام



متابعة عملٌة تناؼم الطاقة بٌن القسمٌن الٌمٌنً والٌساري 

انتقال الطاقة من القسم األٌمن إلى القسم . فً الجسد

األٌسر للجسم والعكس كذلك إلكتشاؾ مدى تناؼم هذٌن 

.الجزئٌن مع مركز الطاقة الرئٌسً  

:من أجل الحفاظ على التوازن فً الطاقة ما علٌك ٌومٌا  إال القٌام بما ٌلً  

 

.دع الٌد الٌمنى على الكتؾ األٌسر  

ضع ابهام الٌد الٌسرى على رأس 

إصبع الخاتم مشكال  بذلك دائرة 

.كاملة لتنشٌط الصدر  

ضع الٌد الٌسرى مع الكتؾ 

اجعل دائرة من . األٌمن

خالل التقاء رأس ابهام الٌد 

الٌمنى مع إظفر اصبع 

الخاتم فً الٌد الٌمنى الراحة 

  الصدر

اجعل دائرة من خالل التقاء رأس ابهام الٌد الٌمنى مع إظفر اصبع الخاتم فً الٌد الٌمنى 

.الراحة الصدر  



  مفتاح التناؼم مع اآلخرٌن

بكل بساطة ٌمكننا من خالل أصابع الٌد واإلبهام خاصة، التخلص من أثار ٌوم عمل متعب ومضن 

.الجسدٌة، الفكرٌة والعاطفٌة: على كافة الصعد  

الذي ٌتأثر بعوامل . إن التوترات العصبٌة والنفسٌة تعٌق عملٌة انبعاث الطاقة الحٌوٌة فً الجسد

وحتى التخلص من هذه . كثٌرة مثل الهواء، الطعام، األفكار واإلنفعاالت وأي نشاط جسدي

التأثٌرات، ال ٌلزمنا إال أدوات موجودة معنا بشكل دائم وال ضرورة للبحث عنها فً أي مكان، كل 

.لذا ال خوؾ من نسٌان أداة ما فً مكان ما. ما ٌلزمنا هو أصابع ٌدٌنا واإلبهام خاصة  

.إن األصابع واالبهام هً مفاتٌح تفعٌل التناؼم بٌن جمٌع أعضاء وأجزاء الجسم  

البكاء أو الضحك كل هذه هً نتائج حتمٌة لوجود خلل فً حٌاتنا  -الحزن –الخوؾ  –القلق : حاالت

واالنهٌار العصبً، الحقد، الوسواس، كل هذه نتٌجة عدم . ومن المحتمل أن تدمر حٌاتنا: الٌومٌة

.التوازن فً عمل أعضاء وأجزاء الجسد  

افرك اإلبهام 

األٌسر بأصابع 

  الٌد الٌمنى

إفرك اإلصبع األوسط 

من الٌد الٌسرى 

  بأصابع الٌد الٌمنى

افرك خنصر 

الٌد الٌمنى 

بأصابع الٌد 

  الٌسرى



إن الحركات الثالث هذه، تهدؾ إلى احٌاء الطاقة النموذجٌة وتطرد التوتر العصبً الذي سبب 

.القلق  

من أجل القضاء سرٌعاً على حالة القلق، تعود أن تفرك اإلبهام األٌمن بأصابع الٌد : مالحظة

.الٌسرى وابهام الٌد الٌسرى بأصابع الٌد الٌمنى  

.لٌس هناك من قاعدة محددة لفعل ذلك فقط إفعله وأنت تشعر باإلستراحة: مالحظة  

فن الحٌاة لٌس عملٌة تكتٌكٌة من . أوقؾ الفرك حاالً . حٌن تشعر بأي تعب من جراء هذه العملٌة

.بل هً من التعرؾ إلى كٌفٌة مساعدة الذات. صنع اإلنسان  

:الجانب األٌسر من الجسد  

إن ما فعلناه سابقاً للجانب األٌمن من الجسد ٌصح للجانب األٌسر وساعة تشاء، وكٌفما ترٌد وإن 

وفً التالً تتابع تفعٌل ، لم ٌكن لدٌك وقت لتفعٌل الطاقتٌن معاً، فٌمكنك تفعٌل طاقة جانب الٌد

.الجانب اآلخر  

افرك اإلبهام 

األٌمن بأصابع 

.الٌد الٌسرى   

افرك سبابة 

الٌد الٌمنى 

بأصابع الٌد 

.الٌسرى   

افرك اإلصبع 

األصؽر 

الخنصر، للٌد 

الٌمنى بأصابع 

  الٌد الٌسرى

.إن الخطوات الثالث المشار إلٌها أعاله، هً لتفصٌل الطاقة النموذجٌة بهدؾ القضاء على التوتر المسبب للخوؾ  



إن فرك سبابة الٌد الٌمنى، بشكل دوري، بواسطة اصابع الٌد الٌسرى بما فٌها اإلبهام، من شأنه 

.إبصار التوتر وبالتالً عدم الشعور بالخوؾ  

اإلبهام، السبابة، والخنصر خاصة، للٌد : تعود، كلما سمح لك الوقت بفرك أصابع ٌدك: مالحظة

.الٌمنى والٌسرى، وعش بهدوء وسكٌنة  

لذا . كما أن للٌد الٌمنى تأثٌراً على تفعٌل الطاقة النموذجٌة لشخصٌتك الخاصة، فكذلك للٌد الٌسرى

.فمن األفضل القٌام بهذه التمارٌن كلما سنحت لك الفرصة وكلما أردت أن تعٌش بهدوء وسكٌنة  

 

 ثالث حركات أساسٌة لكل ٌوم
إن هذه الوسائل الثالث هً لتزوٌد الجسد بالطاقة لألٌام العادٌة، من خالل جعل مفاتٌح الطاقة 

.الست والعشرٌن تعمل بأسلوب جٌد، مع العلم أن هذه المفاتٌح موجودة فً مركز الطاقة الرئٌسً   

:الحركة االولى  

.المركز الرئٌسً للطاقة فً الجسم   



:الحركة الثانٌة  

ضع ٌدك الٌسرى 

عند أسفل العمود 

“العصعص”الفقري

وضع الٌد الٌمنى 

عند أسفل القفص 

.الصدري األٌسر  

:الحركة الثالثة  

 ضع ٌدك الٌمنى

 عند أسفل العمود 

“العصعص”الفقري   

 وضع الٌد الٌسرى

 عند أسفل القفص

.الصدري األٌمن  

بكل بساطة، علٌك توفٌر بعض الوقت للقٌام بالتمارٌن الثالثة المخصصة لهذه الؽاٌة، والهادفة إلى 

.بل أٌام -إدخال اإلستراحة النفسٌة والجسدٌة على مدى الٌوم  

   :إحٌاء الطاقة الذاتٌة

ضع إصبعا  أو أصابع 

الٌد الٌسرى على 

.عظمة الوجنة الٌمنى  

ضع إصبع أو أصابع 

الٌد الٌمنى على وسط 

القفص الصدري  

.االٌمن    

إعلم أنه ٌمكنك تجاهل : مالحظة

أٌة خطوة قد تسبب لك إزعاجا ، 

فً البداٌة . والتفكٌر بالتً بعدها

قد ال تشعر بانبعاث الطاقة فً 

جسدك، ولكن بقلٌل من الصبر 

والمثابرة على التمارٌن ستصل 

.إلى ما ترٌد  

افعل نفس 

الحركة 

،  للجهتٌن

ولمدة ثالثة 

دقائق لكل 

او ، مرحلة

اتبع شعورك 

.الداخلً  



.  هذا التمرٌن اٌضا ٌساعد على إزالة التوتر المؤثر على البطن وزٌادة الشحم فً الجسد

إن هذه التمارٌن تساعدك على التخلص من التوتر الذي ٌؤثر على الرأس، والتنفس، : مالحظة

إال  -ومن المهم جداً أنه ال ضرورة إلجراء التمارٌن إذا كانت تسبب إزعاجاً . والجهاز الهضمً

كما أنه ٌمكنك إبقاء ذات التمارٌن مع تعدٌالت تدخلها أنت . للجهة التً تشعر أنها متوترة

. لتشعر بالراحة أثناء التنفٌذ  

ضع إصبعا  أو أصابع 

الٌد الٌسرى على 

.عظمة الوجنة الٌمنى  

ضع إصبع أو أصابع 

الٌد الٌمنى على اسفل 

القفص الصدري  

.األٌسر    

ضع إصبعا  أو أصابع 

الٌد الٌمنى على عظمة 

.الوجنة الٌسرى  

ضع إصبع أو أصابع 

الٌد الٌسرى على 

.منطقة السرة    

،هذا التمرٌن ٌساعد جدا  بإزالة التوتر من الرقبة  

.وإزالة التشنجات العضلٌة  



 تمارٌن الشفاء

.هذه التمارٌن تساعد على منع وجع الرأس والظهر وإزالة تعب الركبتٌن  

إن القٌام بهذه التمارٌن خاضع إلرادتك، 

ٌمكنك فعلها ساعة تشاء، وحٌن ترى أن 

وال ضرورة للقٌام بها دائماً، . لدٌك الوقت

إنما ساعة تشعر أنك بحاجة لإلستراحة 

الجسدٌة وزٌادة التنفس وعدم اإلحساس 

.بتعب العٌنٌن  



 تمارٌن لإلسترخاء الروحً بالتنفس

بعزم وبالتدرٌج وإذا كان الزفٌر كامالً فإن الشهٌق سٌكون شهٌقاً  ركز على الزفٌر وإخراج الهواء

  .أمر نفسه بنفسهكامالً وسٌتدبر 
. التجهد نفسك واتبع طرق التنفس برفق واعتدال  

. ٌجب أن نبقً على البطن فً حدودها واستدارتها الطبٌعٌة  

. أن نبقً المنخرٌن مفتوحٌن وساكنٌن وعضالت وجهنا مسترخٌة وؼٌر مشدودة  

.إعادة الشهٌق والزفٌر العمٌق وبصورة ارادٌة ومنتظمة، وتكرر عدة مرات بالٌوم  

شعر بالبرودة فً أحٌن تتنفس بإدخال الهواء 

ٌجب ان تخصص أوقات لمثل . أسفل اللسان

.هذه الممارسة وأنت فً وحدتك  



 وضعٌات األٌدي التً تجلب اإلسترخاء

 هناك تعالٌم لوضعٌات

 االٌدي تدرس فً الٌابان

وهذه بعض . والهند  

،الحركات التً اعرفها  

.جربها فانها تعطً الشعور بالراحة النفسٌة والروحٌة  

 انا استعملها بوقت التأمل واحٌاناً ال شعورٌاً اقوم بها

فهً تعطٌنً الشعور، او األجتماعات، فً الصالونات  

.بالدؾء والهدوء الجسدي والروحً  



 وضعٌات األٌدي على القدمٌن

 ان فرك أصابع القدمٌن

،ٌجعلنا نشعر بالرحة القسوة  

 وانه اٌضا ٌساعد الدورة

 الدموٌة للعبور عبر االوردة

.والشراٌٌن بشكل اسهل  

.ٌجعل الجسم ٌداوي نفسه بنفسه، وبالمسابرة على فرك وتدلٌك القدمٌن  

:وإذا احببتم التعرؾ على طرق ومنافع تدلٌك القدمٌن والٌدٌن فأنا انصحكم بالرجوع إلى كتابً األول  

فهذا الكتاب ٌتكلم عن كل الطرق وأسالٌب، العالج الشامل عبر تدلٌك الٌدٌن والقدمٌن  

وهو ٌمتاز اٌضاً بالصور الكبٌرة ، التدلٌك واماكن النقاط اإلنعكاسٌة فً الٌدٌن والقدمٌن  

.صورة تعلمٌة سهلة التوضٌح 300والواضحة والذي ٌضم منها أكثر من   

 



 السٌرة الذاتٌة

.خرٌج مركز الطب الطبٌعً فً نٌوٌورك  

New York Open Center Reflexology Practitioner Training 

  المعاصر المنعكاساتفً علم  االمٌرٌكً والبوردحائز على الدبلوم  

(American Reflexology Certification Board) 

الرفلكســولوجًعضـو فً جمعٌـــة األبحاث العلمٌــة عن   

(Reflexology research project communities) 

العالمٌــة الرفلكسولوجًعضـو فً جمعٌـــة   

(International Institute of Reflexology) 

األمرٌكٌة الرفلكسولوجًعضـو فً جمعٌــة   

(ARA) (American Reflexology Association) 

Su Jok  الكوري السودجوكممارس مؤهل لعلم   .موسكو  

 . Reiki معالج عبر الطاقة النورانٌة 

 Thought field therapy TFT تً اؾممارس مؤهل بعالج التً 

 Kinesiology اختصاصً بعلم ردود الفعل العضلٌة

.اختصاصً بعلم تقنٌات إزالة الحساسٌة  

  Allergy Elimination Technique NAET 

 مدرب معتمد فً جامعة اكادمٌة الطب التكمٌلً فً دبً.

http://www.opencenter.org/reflexology-training-program/
http://www.opencenter.org/reflexology-training-program/
http://www.opencenter.org/reflexology-training-program/
http://arcb.net/cms/
http://www.reflexology-research.com/iblog/B505225819/index.html
http://www.reflexology-usa.net/
http://www.reflexology-usa.org/
http://www.smilesujok.com/63083/Clinical-Research
http://www.smilesujok.com/63083/Clinical-Research
http://www.reiki.org/
http://www.rogercallahan.com/callahan.php
http://www.kinesiology.com/
http://www.naet.com/
http://www.naet.com/
http://www.naet.com/
http://www.naet.com/
http://www.acmikt.com/index.asp
http://www.acmikt.com/index.asp
http://www.acmikt.com/index.asp
http://www.acmikt.com/index.asp


 

 

 

 

، االردن، مصر، فً الكوٌت تعلمٌةعدة دورات  اقام. فً لبنان وسورٌة تعلمٌةفً مراكز ٌدرب 

.له مركز فً بٌروت لبنان. ظبً دبً ابو، الجزائر  

عدد كبٌر من المجالت والصحؾ اللبنانٌة والعربٌة . من بلد عربً اكثرله مقابالت تلفزٌونٌة عدٌدة فً 

.تكلمت عن العلوم التً ٌتقنها االختصاصً محمد رضى عمرو  

 ولد االختصاصً محمد رضى عمرو

1968فً بٌروت سنة   

.المعٌصرةالفتوح من قرٌــة  كســروانوهو من   

1995      ســـنة      فً نٌوٌورك الرفلكسولوجًبدأ ممارسة علم وفن   

1997  حصل على الجنســٌة األمرٌكٌة ســـنة  

1989متنقل ما بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ولبنان منذ ســنة   

معد ومقدم البرنامج االول فً العالم العربً عالج على الهوا عبر قناة الراٌة الفضائٌة السعودٌة. وهذا 

الحدٌثة فً مجاالت  التنقٌات اهمالبرنامج هو البرنامج الوحٌد والمتخصص بتعلٌم 

العالجالجسدي والعالج النفسً وبتقنٌات بسٌطة وسهلة وبإمكان إي شخص بإن ٌتعلمها وٌطبقها وبفترة 

  .بسٌطة من الزمن

 

لسٌرة الذاتٌةا  

http://mohammadamrou.com/%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/
http://www.youtube.com/user/amroureflex?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/amroureflex?feature=mhum
http://mohammadamrou.com/2010/08/24/%d8%a3%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9/
http://mohammadamrou.com/2010/08/24/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%84-%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
http://mohammadamrou.com/2010/08/24/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%84-%d8%ac%d8%b3%d8%af%d9%8a%d8%a9/


الطبعة األولى سنة ” كتاب الصحة فً قدمٌك ” : عمـرو مؤلفات أبرزها محـمد رضى ولألختصاصً

2000. وكتاب العالج الشامل عبر تدلٌك الٌدٌن والقدمٌن. طبع سنة 2004 عبر دار الخٌال اللبنانً. كتاب 

ضخم ومصور وقد بٌع منه اكثر من 25 الؾ نسخة فً جمٌع الدول العربٌة. وكتاب األكٌوبرشر العالج الشامل 

بالضؽط باالصابع لألمراض الشائعة. طبع عبر دار الخٌال اللبنانً سنة 2009 . كتاب للمبتدئٌن والمتخصصٌن 

.الشائعة االمراض الؼلبٌةوهو دلٌل نافع . واالكٌوبرشر والشٌاتسوفً مجال المعالجة عبر الضؽط   

.نشرت فً عدد كبٌر من المجالت والجرائد اللبنانٌة والعربٌة وابحاثمقاالت  لة  

.وإذاعٌة، لبنانٌة وفضائٌة  مقابلة تلفزٌونٌة 64 استضٌؾ إلى أكثر من  

والذي حضرة أطباء متخصصٌن بالطب الطبٌعً من ، شارك فً مؤتمر الطب التكاملً األول فً العالم العربً

.اللبنانٌنوبعض الوزراء ، ونقٌب الصحافة اللبنانٌة، جمٌع أنحاء العالم  

السٌاسٌة فً ” الشراع ” ومن بٌنها مجلة ، كان له كلمة بارزة أعٌد نشرها فً عدد كبٌر من المجالت اللبنانٌة

.عددٌٌن متتالٌن  

 ٌعتبر من الناشطٌن فً الهٌئة اإلستشارٌة لمجلة الطب البدٌل.

.اإلعالمٌنالذي اجتذب عدد كبٌر من ، شارك فً مؤتمر مجلة الطب البدٌل  

 عضو تأسٌسً للجمعٌة العربٌة ألطباء الطب التكاملً، علم وخبر 205 أ.د.

.اإلنعكاسًعضو فً عدة جمعٌات عالمٌة وأمرٌكٌة متخصصة بالطب   

شارك فً ندوة بعنوان اهمٌة العالج عن طرٌق الوخز باإلبر والرفلكسولوجً بمركز سلطان بن زاٌد للثقافة 

 واالعالم  ابو ظبً.

،  وسٌدات المجتمع اللبنانً، من لبنان والعالم العربً، وفنٌٌن، ورجال أمن، عدد كبٌر من رجال أعمال وسٌاسٌٌن

المنعشة التً ٌقدمها االختصاصً محـمد  الرفلكسولوجًقد استمتعوا بجلسات ، وعدد من أمراء دول الخلٌج

.عمـرو رضى  

  

 السٌرة الذاتٌة

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb127716-87843&search=books
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لست أدري، لماذا ننتظر حتى نقع فً المأزق، لنبدأ بالبحث عن كٌفٌة 

خروجنا منه؟ لماذا نحن سلبٌون تجاه أنفسنا؟ لماذا نترك أجسادنا 

 باألمراض والعلل ومن ثم نلجأ إلى الطبٌب؟

لست أدري لماذا نفعل هذا، فً حٌن أننا قادرون على العٌش بسالم؟ 

لماذا ال نتعرؾ على كٌفٌة الشفاء الذاتً، ولو من خالل الٌد والقدم، من 

دجوك التً أخذت تنتشر كما تنتشر النار  –خالل العالج بطرٌقة سو 

فً النسٌم بٌن مالٌٌن البشر فً شتى أقطار العالم وحتى فً الدول التً 

.نعتبرها متطورة جداً على المستوى الصحً واإلستشفائً  

              

 
 ادعوا لكم بالتوفٌق والنجاح 

 محمد رضى عمرو


