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  »سيماب«امين : مترجم
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  !سالم به ھمه

 

  . آن فقط به دودقيقه وقت نيازداردۀاينک مقاله ای خيلی خوب که مطالع

  ......ًلطفا آن را به دوستان تان بفرستيد

  

 حمالت قلبی و نوشيدن آب گرم
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یۀنه تنھا دربار.  خيلی خوب استۀاين يک مقال ورد حمالت قلب ان درم ذا بلکه ھمچن .  آب گرم برای نوشيدن بعدازغ

ند ه آب سرد ـ می نوش ذا چای داغ ـ و ن ا غ راه ب ا ھم ادات . چينائی ھا و جاپانی ھ ا ع يده باشد ت ع آن رس ممکن موق

 .درموقع صرف غذا برگزينيمنوشيدن آنھا را 

  
                                                                   

ق است  کسانی ھستيد که خوش دارند آب سرد بنوشند،ۀاگرشما ازجمل ل تطبي ما قاب ه ش ه ب نوشيدن . مضمون اين مقال

اب دام نوش ا ک رد و ي ی ۀآب س ذا خيل ع صرف غ رد ديگردرموق را س رد روغن و چربيمضراست زي ه  آب س ی را ک

با تيزاب معده تعامل نمود ، »  ِگل«يکباری که اين . صرف  می نمائيد، جامد ساخته و ھضم غذ ا را مشکل می سازد

به زودی اين مواد به . منحل شده ونسبت به غذای جامد ، درامعأ سريع ترجذب می شود و جدارروده را پوش می کند

 .پس بھتراست شوربای داغ و يا آب گرم بعد ازصرف غذا سرکشيد. می انجامدچربو مبدل شده و به سرطان 

  
 

ستند ب ھ المتی قل منان س دترين دش پس و ھمبرگرب درت . ِچ ر، ق پس و ھمبرگ رف چ اکوال بعدازص يدن کوک ِنوش
  .خاطرحفظ سالمت قلب تان اجتناب ورزيده  آنھا بۀازھم. زيانبخشی را افزون می سازد
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یۀ حملۀعاليم شناخته شد ارۀنکت...  قلب ستۀ جدی درب ی اين ه ا:   حمالت قلب د ک د بداني ما باي ازوی ش حساس درد درب

         .بايد مواظب درد شديد دراالشه بود.  قلبی نيستۀ، تنھا عالمت حملچپ

ان يک حمل ينه را درجري دۀشما شايد ھيچگاه برای اولين بار درد شديد درقفس س ه ننمائي ی تجرب دی و ع.  قلب رق دلب

سيار د ب ناخته ش ات ش م عالم اد ھ دۀ حملۀزي ی ان واب دچارحمل٦٠.  قلب ه درخ ائی ک صد آنھ د، ۀ في ی گردن ی م  قلب

اط و ازموضوع . درد شديد دراالشه می تواند شما را ازخواب سنگين بيدارنمايد. ھرگزبيدارنمی شوند بھتراست محت

رای ۀان جان به سالمت بردن از يک حملھمان اندازه امکه ھرقدرآگاھی ما بيشترباشد ، ب. آگاه باشيم  قلبی می تواند ب

 .ما بيشترباشد

تد،  ه ده نفرديگر بفرس دا ب ًيک متخصص قلب اظھارمی دارد که ھرگاه ھرکسی که اين پيغام را می خواند ، آن را بع

ر را نجات خواھيم داد ه را بخ. شما می توانيد مطمئن باشيد که ما حيات حد اقل يک نف ن مقال ه يک اي د وآن را ب واني

ًپس کوشش کنيد دوست واقعی باشيد و اين پيام را به ... ارسال آن می تواند حياتی را نجات بخشد. دوست تان بفرستيد

     .ھمه دوستان تان که صحت شان برای تان اھميت دارد ، بفرستيد

    .من چنين کردم

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

  


