
  
  سالمتی و اينترنتی اطالعات

             Topic:Information; what is on the Internet.  
  

  برگردان: علی صفاريان            نگارش: برايان ورهگی 
  

بسياری از يافته های جديد  .هستندگسترش بسط و در حال  پيوستهدر مورد سالمتی و دانستنی ها يافته ها 
واکسن  در مورد آنگونه که گرديممی مناقشه و  کشاکشما شاهد  الذ می باشند معمولتفکرات  مخالف

برای قرار  یو مکان جالکن  باشدمی قديم و جديد برداشت هر دو  حاویاينترنت ه می کنيم. شاهدمسرخک 
که  کرد از هنگاميکه اظهارگاليله ندارد. وجود  يک مکانمخالف در  ينطرفمناسب بحث های  گرفتن
و درنگ تامل آنها   بود. زندان در را پس نگرفتعدول نکرده و آنحرف خود از اه که آنگتا  گرد استزمين 

 ه همراهو ب درآوردهقطبی  تکگروه به شکل در عوض مردم را  بلکه نکردند نظرها واقعيت و به  نمودهن
  .زدند منطقیو  معقول و انديشه هر فکر ت بامخالفدست به  ،خشونت

  
 ،شاغلپزشکان  گروهی ازتوسط ، در مورد سالمتیشده  ارائه اولمتدو  رايجبسياری از اطالعات 

 مطيع، پيرواينان  چنانچه .هستندخود  ای حرفه شغلدر  حقوق مکفیدارای  که تکرار می شوندو  پشتيبانی
 لکن چنانچه .خواهند داشتو قابل توجه  ی مطمئندرآمد باشندشده  رايج و مقرربا درمان های  هماهنگو 

  .داافت میخطر  آنها بهآمد رد عدول نمايندو يا کرده  سرپيچیخود شغلی  روالاز آنها 
  

 دهدمی آنها با آنچه جامعه پزشکی ارائه  دنمی شو د بيمارافرا وقتی اين برای من مشخص شده که
روش های درمانی پيدا کردن اغلب برای  آنها .کنندمی جستجو بهتر چيزی  يافتن ایربو  نبوده خوشحال

که بخشی از نظام پزشکی  هايی يا درمان وها برداشت آن دسته از  .نمايندجستجو می نترنت اي دربهتر 
به  اطالعات که شدهباعث اين   .شودمی  تمخالفو با آن بوده مالی  تامينبودجه و از محروم د ننباش

و       وت متفادانش های به  عنايتبدون در مباحثات جدلی يا و  باقی بمانندتست نشده  و پراکنده صورت
  .دفتاااتفاق زمين  گرد بودن مبنی بر گاليلهمدارک توضيح  برای چنانکهآن ناپديد گردندها باور بامتعارف نا
  

ناپذير  توقفجاری و حقيقت يک به افسانه  اين باشيم شنيدهبه تکرار به اندازه کافی را ای  افسانهما چنانچه 
     هایاستفاده از درمان  دشوار است.امری  یاربيم در هنگامحل مشکل  درتصميم  .شودمی تبديل 
می  بيمارو همچنان  تلف کردهرا  خوداما در پايان ما تنها زندگی  متداول باشدای ممکن است  افسانه
بلکه نمی گيرد مشکالت سالمتی ما پاداش  با حل ی استخوبمالی  دارای بودجهکه پزشکی جامعه  .مانيم

، توطئه نيستيک تبانی و يا  اين .گرددمی آنها بيشتر  درآمد باشيمبيمار ما طوالنی تر  هرچهدر حقيقت 
 و شغل بزرگتوسط اين  بيماری های ما و درمان معالجهانتظار  است. پرسودکسب و کار يک بلکه فقط 
 .آن استدر  عبرتی درسچنانچه بسيار شکيبا باشيم يک  ،آتی خودشاندرآمدهای دست دادن  زدر نتيجه ا

بودجه که  گروهبه عنوان يک . می باشندنتيجه  خواهان هرچه سريعترو  نيستندشکيبا ها آنقدر  ما از برخی
با  علم زيست شناسیدر اجازه دهيد   .هستندايده های جديد و حقايق  مخالفاغلب و مقررات  دارد یکم

  .افکار روشن به آن نگاه کنيم
  
  



مورد در  عمومی را ذهنيتمن  ممکن است باه است.ويتامين د اشتترويج تبليغ و من  ربانظر و تجبرابر 
ما در حال حاظر برای اين  احتماالبدانيد که کمک کنم تا به شما  قادر باشم امکان دارد لکن ندهمتغيير  آن

و قرار  لکن يافتنندارد.  پيامدیبرای بيشتر ما اين هنگاميکه ما سالم هستيم . باشدمی ندرست و مناسب 
و واقعی دانش  دراشتياق من شور و است.  شرايط ديگری یبه سالمت بازگشت هو را مسير گرفتن در

 و دشوار سخت بيرحمانهاز بيماری،  به سالمتی نبازگشت .می باشدروی نتايج بر  متمرکزتنها  یسالمت
 تغييرو  مهمکند که چقدر درک فرد بيمار می تواند يک که تنها  پاداشی است به سالمتیدستيابی  است.
و  نيازمند صرف اوقاتی بسيار ، مابسيار پيچيدهاين بدن  گی کارچگونآموختن   برای .استزندگی  دهنده

می آن  دچار و زمانی کهندارند ای برنامه  از قبلبرای بيماری مردم  بيشتر .ازخودگذشتگی می باشيم
به منظم و اطالعات از ای  مجموعهمن اميدوارم  .کنندمی  سردرگمیدستپاچگی و اغلب احساس  گردند

سريع هم  کهموثر نمايند اطالعاتی  استفاده و آزمايشکه آنها را  ارائه نمايمد افراقابل فهم برای اندازه کافی 
  .شدن می باشد دانشمندمحقق و مهم تر از  بسيارگشت به زندگی ازبد. نباش
  

و لذت بردن  یسالمت يتمسئول خودتانشما  نماييم تادقيق و قابل فهم ارائه  یشما اطالعاتبرای ما اميدواريم 
  .بگيريدعهده به را خود ارزش  پراز زندگی 

  
www.reboundhealth.com            :۴۴٣٢٨٨۵١تلفن تماس درتهران  
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