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  ةت زينة شائعتانبا :كاالنشوا 
ً
 عاجل السرطاناتت جدا

 2021-7-13 ..عالء السید

یعود أصلھا إلى جزیرة  ،سھلة التكاثر عصاریة نباتات طبیةمجموعة ھي  Kalanchoeكاالنشوا 
وإلى أمیركا بواسطة العبید منذ زمن قدیم، وھم كانوا یعرفون  إلى دول العالممدغشقر، تم انتشارھا 

 العالجیة الھامة.تراثیاً قیمتھا 

لالستعمال تشیر إلى امتالكھا خواصاً مفیدة  حولھااستعمالھا في الوقت الحالي، واألبحاث العلمیة 
ومفیدة ) الغرغرینا شفاءوقفة للنزف، قابضة، وتساعد على الخارجي (مضادة لاللتھاب، م

مشاكل  ھال،مغص الكلى، اإلسحصى وللروماتیزم، ارتفاع ضغط الدم، (أیضاً  لالستعمال الداخلي
 .)وحتى األمراض النفسیة مثل انفصام الشخصیة ونوبات الذعر الرحم،

 

 

 

 Kalanchoe tubiflora
(Mother of Millions = 

Bryophyllum delagoensis) 

 

 

 

تنسب لھذه النباتات قوةً تشفي من رغم أن ھذا الموضوع مثیر للجدل، لكن عدة تقالید قدیمة 
ھذا، وبعض الدراسات واعدة حقاً، للتحقق من  دراسات طبیة رسمیةتم إجراء وقد السرطان.. 

الدراسة موجودة على  –الحي جسم الوفي طبق االختبار سرطان الرئة في عالج عن مثالً أحدھا 
Pubmed: 

Anticancer activity of Kalanchoe tubiflora (Mother of Millions = 
Bryophyllum delagoensis) extract against human lung cancer cells in vitro 
and in vivo  -  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26179408/  

ددة، یمنع ھذا النبات مثل العدید من النباتات الطبیة األخرى لھ محاذیر وجرع مح تحذیر ھام:
ویجب  – syntron/Sintromممیع الدواء الأو یأخذ  صعبة تناولھ داخلیاً ممن عنده أمراض قلبیة

ً ما تحدید الجرعة الیومیة للبالغ  غ فقط من النبات الطازج مقطوف في 30إلى  15بین عموما
 .. مثالً.. النھار، تناول الورق مباشرة أو مع سلطة أو ضعھ مع عصیر طبیعي جزر وشوندر

 وزن من الجسم غراملكل كیلو رامغ12إلى8الجرعة السامة حسب دراسات على الحیوانات ھي ((
(Williams and Smith 1984)((  للمواشي والطیور والحیوانات الصغیرة.النبات سام 

https://www.sublimesucculents.com/kalanchoe-tubiflora/
https://www.sublimesucculents.com/kalanchoe-tubiflora/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26179408/
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بعد االطالع الجید  یؤخذ ھذا النبات بحذر
وھذه لیست نصیحة طبیة أو بدیل عن رأي 

.. اقرأ وابحث وكن أنت عند اللزوم الطبیب
 طبیب نفسك.

 

یقوم بھا  ضخمة ھناك دراسةأن كما ...
 Jorge Cameselle ,inسباني الطبیب اإل

Vigo  على مئات النساء  2016منذ سنة
 Motherالمتطوعات الكتشاف قدرة نبات 

Of Thousands (Bryophyllum 
Daigremontianum الصورة للیسار( 
.. ذلك الطبیب بدأ أیضاً على منع السرطان

بالبحث حول ھذا النبات بعد أن رأى منذ 
أن كثیراً من مرضى السرطان  2013

عبر وسائل  شاركوا تجارب شفائھم
 التواصل االجتماعي:

-https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/cangas/2017/10/09/medico
-incidencia-reduce-natural-planta-investiga-vigues

_201710V9C1991.htmcancer/0003  

-hay-morrazo/2016/11/11/cameselle-https://www.farodevigo.es/o
16465729.html-sea-kalanchoe-posibilidades  

 

 

من الكاالنشوا عن ثالثة أنواع  Josep Pàmiesالفالح  یتحدث فیھ ةاإلسبانیاللغة و بفیدیإلیكم ...
الشفائیة  ) وتجاربھمتقاربةتحمل خواص  معظم األنواع(على مساحات واسعة بنفسھ یكاثرھا 

ومنعھا لحدوث انتقاالت سرطانیة الحقة، واألمراض بما فیھا السرطان بواسطتھا لمئات المرضى 
والعسل، واالبتعاد  أھمیة الغذاء النباتي القلوي الحي، وتقلیل الفاكھة كثیرة الحالوة على كدھو یؤو

، ودور  Telluric currentsو عن التدخین والملوثات مثل األسبستوس والترددات الكھرطیسیة
 Cancer Is Not a Disease - It'sوذكر كتاب  في السرطان..  النفسیة العواطف والصدمات

chanisma Survival Me  ... Andreas Moritzby  ...مافیات األدویة والھیئات  أن وقال
األشعة بمحاربة األبحاث حول ھذا النبات حفاظاً على تجارة الكیماوي وتقوم الطبیة الرسمیة 

 األنواع الثالثة ھي: یة....العالجات التقلیدو

http://dolcarevolucio.cat/es/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/cangas/2017/10/09/medico-vigues-investiga-planta-natural-reduce-incidencia-cancer/0003_201710V9C1991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/cangas/2017/10/09/medico-vigues-investiga-planta-natural-reduce-incidencia-cancer/0003_201710V9C1991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/cangas/2017/10/09/medico-vigues-investiga-planta-natural-reduce-incidencia-cancer/0003_201710V9C1991.htm
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2016/11/11/cameselle-hay-posibilidades-kalanchoe-sea-16465729.html
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2016/11/11/cameselle-hay-posibilidades-kalanchoe-sea-16465729.html
https://www.amazon.com/Andreas-Moritz/e/B001JRVA3E/ref=dp_byline_cont_book_1
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1- Kalanchoe pinnata = Bryophyllum pinnatum (witch, witch's herb, 
prodigious, leaf of the air, immortelle, ojaransín, hojerilla, “Planta de 
Goethe”), نوبات الذعر لفید ینبات غوتھ الشھیر، مضاد لصدمات الحساسیة وسموم الدم، و

صورة النبات أعاله ..وترك األدویة النفسیة  

 
2- Kalanchoe daigremontiana = Bryophyllum Daigremontianum (aranto, 
mother of thousands or kalanchoe mexicana)   للسرطان وللسكري جداً ھامة - 

السریع سھلة وسریعة التكاثر جداً (تكاثرھا السریع ھو محاكاة من الطبیعة لتكاثر خالیا السرطان 
الشامان)  أھل حكمةمن  - وبالتالي ھي عالج لھ  
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3- Kalanchoe Gastonis Bonnieris = Bryophyllum gastonis-bonnieri 
(ojaransín, hojerilla and donkey ears). سم)10 ة كتلةسرطان كبد متقدمحالة (عالجت   

https://www.youtube.com/watch?v=327cKHN5mcA  الفیدیو باإلسبانیة     

http://dolcarevolucio.cat/es/  شھادات شفاء – باإلسبانیة 

Josep Pàmies ;  https://joseppamies.wordpress.com/ 

https://succulentalley.com/mother-of-thousands-varieties/  

بمعلومات حول فوائد ھذه النباتات العالجیة لعدد كبیر من األمراضمواقع االنترنت ملیئة   

www.AlaalSayid.com  

https://www.youtube.com/watch?v=327cKHN5mcA
http://dolcarevolucio.cat/es/
https://joseppamies.wordpress.com/
https://succulentalley.com/mother-of-thousands-varieties/
http://www.alaalsayid.com/

