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جسمك،  أجزاء  من  جزئیة  كل  في  مبثوث  ونھارا،  لیال  عنك  مدافع  عجیب،  أمره  المناعي  جھازك   �
متقدمة  تكنولوجیا  كل  خالقھ  بقدرة  مستعمالً  والھدوء،  واالتقان  الدقة  بمنتھى  ویعمل 

وشبابك،  صحتك  مجمل  على  ذلك  فینعكس  یقوى  غیره،  على  یجري  ما  علیھ  یجري  الجھاز  ھذا   �
جانب،  كل  من  الجراثیُم  تنھشھُ  لألمراض،  ُعرضةً  جسُمك  فیصبُح   ، ویضعُف 

علیھا  تحافظ  أن   البد  أمور،  عدة  ھناك  وجھ،  أتم  على  بواجبھ  لیقوم  وتقویتھ  الجھاز  ھذا  ولمساعدة   �
جسمك،منھا: على  وسالمة  صحة  لتنعكس  المناعي،  لجھازك  عامة  منشطات  ألنھا 

النشویات  من  جسمك  یكفي  ما  على  الطعام  شمول  من  فالبد  والكم،  النوع  حیث  من  الغذائي  التوازن   �
الطبیعیة  المختلفة  والفیتامینات  الحیویة  للعناصر  ومصادر  والدھنیات،  والبروتینات 

فینعكس  الغذائي،  التمثیل  وتحسین  الدمویة  الدورة  منشطات  من  تُعتبر  المتوازنة  البدنیة  الریاضات   �
خاص. بشكل  المناعة  جھاز  وعلى  عام  بشكل  الجسم  على  وقوة  صحة 

التوتر  عن  بعیدا  الذات،  مع  والصلح  النفسي  واإلستقرار  الھدوء  إلى   یؤدي  الحقیقي  اإلیمان   �
والسرور.  البھجة  عالم  في  یُدخلك  الخیري  بالعمل  والتباغض،وإندماجك  والشحناء  والحسد 

السریعة الوجبات  وخاصة  والمصنّعة،  المھّجنة  األطعمة  عن  بعیدا  الطبیعیة  المنتجات  استعمال   �
الحدیث  في  ورد  المناعة،وقد  تقویة  على  مباشرا  تأثیرا  لھا  ،ألن  الغذاء  في  السوداء  الحبة  استعمال   �

السَّام"(الموت). إالَّ  َداٍء  كل  من  ِشفَاٌء  السْوَداِء  الَحبَِّة  في  قال"  الرسول  أّن  الصحیح 
والدخان  والمخدرات  كالخمر  المحرمات  إقتراف  مثل  المناعة،  جھاز  مثبطات  من  مجموعة  وھناك   �

. والخوف  واإلرھاق  النفسي  والضغط  التغذیة  وسوء  اإلیمان،  وقلة  الجنسي  والشذوذ  والزنا 

عید  في  إالّ  الحیوان  بحقوق  یھتم  وال  الصیام،  عند  إالّ  المریض  بصحة  الیھتم  العربي  العلماني    

بناء  عند  إالّ  بالمستشفایات  یھتم  وال  والمیراث،  الحجاب  عند  إالّ  المرأة  بحقوق  یھتم  وال  األضحى، 
أَنفُِسِھم" ِعنِد  ْن  ِمّ َحَسًدا  والعمرة،"  الحج  عند  إالّ  المال  بتبذیر  یھتم  وال  المساجد، 

أول  المستشفى  إلى  ویحضرون  موعده،  قبل  المطار  وإلى  وقتھ،  في  الدوام  إلى  یحضرون    

ذلك   كل  ومع  المغارم،  عند  ویقلوَن  المغانم  عند  یكثروَن  المدعوین،  أول  الوالئم  وإلى  المراجعین، 
 !. ثقیل  نومنا  أّن  مشكلتنا  ویقولون  الفجر،  وخاصةً  الصالِة   عن  ینامون 

املناعة منشطات جهاز 

العربي لماني 
َ
الع

ٌ
ة

ّ
مر  

ٌ
حقيقة


