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چكيدهچكيده

ــال  1800 ميالدي تاكنون ، به يك رويكرد علمي  براي تجزيه و تحليل  ــف در س ايريدالوژي از زمان كش
ــت.  عنبيه بخش رنگي چشم است كه  بسته به نوع و حالت رنگي كه  ــم مبدل شده اس ــاختار  عنبيه چش س
ــالمت، فعل و انفعاالت و تغييراتي  ــطوح س بخود مي گيرد ، وضعيت و حاالت بدن، نقاط ضعف و قدرت، س
ــب نظران براين باورند كه  ــازد. برخي از صاح ــته به روش زندگي افراد رخ مي دهد را نمايان مي س ــه بس ك
ــخيص بيماريهاست در عين حال برخي ديگر از صاحب نظران نيز  ــب براي تش ايرايدالوژي يك روش مناس

با اين مقوله مخالف مي باشند.
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ــمت رنگى چشم يا عنبيه گفته مى شود. دكتر پى زس لي ، زماني كه پسر بچه اى يازده  ــخيص بيمارى ها از راه قس ايريدالوژي به تش
ــته بود، مواجه مى شود و از روى ترحم آن را برمى دارد و در منزل خود به  ــه با جغدى كه يكى از پاهايش شكس ــاله بود، در راه مدرس س
صورت يك حيوان خانگى نگهدارى مى كند.آنچه كه توجه پى زس لى جوان را به خود جلب مى كرد وجود خط سياهى بود كه در چشم 
ــد.پى  ــده و پس از بهبودى، به طور كامل نا پديد ش جغد ديده بود تا اينكه به مرور اين خط با بهبودى تدريجى كمرنگ و كوچك تر ش
ــم او ديده  ــته جغد و آنچه كه در چش ــى به زندان افتاد و در زندان با الهام از پاى شكس زس لى در جوانى به علت تكاپوهاى هاى سياس
بود، چشم هاى زندانى ها را بررسى دقيق مى كرد و خيلى زود به اين نكته پى برد كه بيمارى افراد در چشم هايشان تاثير مى گذارد و 
در زندان بود كه اولين نقشه جامع عنبيه خود را تهيه نمود.اين ابداع سرآغازى براى شكل گيرى علم ايريدالوژى به حساب آمد.پس از 
او، دكتر جنسن   در مدت 62 سال تالش خود 300/000 بيمار را بهبود بخشيد و در 50 كشور دنيا به تدريس ايريدالوژى مشغول شد. 
ــبيه انسان ديگرى نيست، همانگونه كه اثر انگشت افراد با هم متفاوت مى باشد.در ايريدالوژى شخصى مى تواند  ــانى ش عنبيه هيچ انس
در سالمتى كامل به سر برد كه تمامى راه هاى تخليه كه دفع كننده سموم يا مواد زايد است، باز باشد. در صورتى كه سموم و مواد زايد 
به موقع تخليه و دفع نشوند، وارد خون مى شوند و به وسيله دستگاه گردش خون دوباره وارد بدن مى شوند و در ضعيف ترين بافت يا 
عضو بدن رسوب مى نمايند و فرد را بيمار مى كنند.اين بيمارى ها مى توانند سخت تا سخت تر و يا مزمن تا مزمن تر باشند و با تغيير 
ــياه ختم شوند،و اين مهم در زمينه چشم قابل اثبات خواهد بود. همچنين،  ــروع به زرد،نارنجى،قهوه اى و س ــفيد ش رنگ مى توانند از س
ــترول،حلقه كلسيم و حلقه سديم،غدد  ــت،حلقه كلس ــوند مانند حلقه كم خونى،حلقه كثيف بودن پوس ــم حلقه هايى ديده مى ش در چش
درون ريز در چشم كه ما را از عملكرد آن ها آگاه مى سازند؛ غددى مانند هيپوفيز،صنوبرى،تيروييد،تيموس،جنسى و پانكراس. يكى از 
دستگاه هاى بدن كه در علم ايريدالوژى بسيار اهميت دارد، دستگاه گوارش مى باشد چون كم كارى يا بدكارى روده ها مى توانند در 
ــدن دستگاه گوارش مى تواند ناشى از افزايش يا كمبود اسيد در معده  ــته باشد.بيمار ش ــكالت زيادى را به همراه داش 72 ناحيه بدن مش
باشد يا از التهاب دريچه كارديا يا پيلور باشد.زخم معده يا زخم اثنى عشر،روده متشنج و اسپاستيك،روده تنگ،روده بادكنكى وجود سم 
مركزى در ناحيه معده و روده و يبوست مزمن را به وضوح در چشم مى توان ديد. در ايريدالوژى،اعصاب نقش مهمى در كنترل بدن و 
ــمار مي آيد. البته،  ــالمتى ديروز،امروز و فردا به ش ايجاد بيمارى ها بازى مى كند. به طور خالصه مي توان گفت كه ايريدالوژى علم س
نگاه صاحب نظرها در باره اين موضوع متفاوت است. بعضى، از طرفدارهاى اريدالوژي و بعضى نيز با اين مقوله علمي مخالف هستند.
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