
 Skin fungus – Athletes Foot  پا عفونت های قارچی-قارچ پوستی

  
  برگردان: علی صفاريان               نگارش: برايان ورهگی

  
استخوان و  ، مغزعصبی مرکزی سيستمهمراه به ، حاوی سديم می باشد. پوست سديم جوش شيرين، بيکربنات

و يا يکی از است کلريد  -ما سديم  متداول معمول ومنبع استفاده می کنند. از سديم خود برای حفاظت خون 
و يا ) E621( ٦٢١ايی  ،)MSGام اس جی ( و يا اتگلوتام - سديمبد . نمک ناميممی نمک  آن راچيزهايی که ما 

ها را و بافت  تمرکز يافته. گلوتامات در اطراف سيستم عصبی هستند يیاستثناهيچ بدون  محصوالت سويا تمامی
در تمام  ام اس جیو مزمن شوند. اين  ز آن ها تغذيه نمودهاريکه قارچ ها می توانند طوبمی کند  و نرم ترد

 "یکم چربمواد غذايی . با کاهش چربی های خوشمزه در "دوجود دار و خوشمزه" هستند ، نرمتردغذاهايی که "
شابه های گازدار نو، از همه چيزدرون  را در ام اس جی ،صنايع غذايی اکنونبنابراين  .ی نداريمما هيچ طعم

مخلوط  های و ادويه ها فلفلها،  چاشنی یتماممن ورود . اضافه می کنند خردل و سس گوجه فرنگی گرفته تا
   کرده ام.  نيز جلوگيری امغذا خوری ميز روی  قرار گرفتن براز  وممنوع کرده ام  امآشپزخانه  بهرا شده 

  
 - اسيد اسکوربيک داراینسبت به ساير اعضای بدن وست ، لثه و پ. چشمباشد اسيدی که سالم استوقتی  پوست

به نام ديگری کربوکسيليک اسيد از پوست سطحی و اليه های عميق  ی، بافت هاکبدی هستند. بيشتر – Cويتامين 
به نام اسيد  یاسيد کربوکسيليک ديگر ها بافت می کنيمما ورزش  وقتی. می کنند استفادهاسيد استيک يا سرکه 

 خارجو از ريه ها منتقل به راحتی از طريق خون  نداسيدهای کربوکسيليک می توان تمامی. سازندمی  الکتيک
بيش از حد  اينکه برایممکن  . تنها راهی تنفس می کنيمسخت به در حين ورزش. به همين دليل است که ما شوند

شدن  یبسترهنگام  در افرادی هآنچنانک دچار خطر شويم کردن تنفس برایکه ما موقعی است  باشيماسيدی 
به  قادر باشيمما ه چنانچد. نباش شدهذات الريه سينه پهلو و دچار ممکن است  که گرفتار آن می گردند مانند افرادی

را کاهش می  خوناسيدی سطح  زدننفس  نفس . شويم بيش از حد اسيدیامکان ندارد ما کنيم نفس ت یطور معمول
  .می کنيممتوقف را  تخليه بيش از حد لذارويم  می از هوشغش کرده و ما فورا  کهدهد 

  
جوش شيرين اضافه . اگر شما به سرکه می کند عملسطح اسيدی پوست برعکس ، بيکربنات سديم ،جوش شيرين

استفاده طوالنی  باپوست  یيا قارچ ها و باکتری ها. بودنخواهد آب ساده غير از ه ب چيز ديگری آن نتيجه کنيد
ی از اليه محافظ کلسيمرا ميکروب ها  جوش شيرين. اگر چه می يابند و نمو رشد کاناماز جوش شيرين مدت 
حفاظتی خواص  والکترون باال  ها را که دارایاسيد ،در ظرف مدتی کوتاه لکن ما نيازمنديم تخليه می کندخود 
حمام با سرکه سفيد  نيم ساعت بعدسپس  و گرفتهجوش شيرين حمام در ابتدا  می توانيد. شما کنيم جايگزين هستند

ميکروب ها  می کنيماستراحت هنگاميکه ما . در جايگزين شودانه خواب شب جهت )pH( پ هاش سطحبگيريد تا 
تاثير  بيشترين و يا مراحل ماهماه  زيرامی گوييم . ما گاهی اوقات به اين جنون مشکالت عاطفی می شوندفعال تر 
خواص اسيدی و در درگير که ما  های الکترونبر  وجود داردماه  گرانش که در مغناطيسی بخش. دارندرا بر ما 

 .می گذاردتاثير  هستند ها مولکولقطبی 
  

برای محافظت از جنين در حال رشد کامل بعمل می آورد.  استفاده از اوره بدن برای مهار باکتری ها و قارچ ها
بسياری علت ها و قارچ  ها ، ويروسها اکتریب. می باشد سود می گيردبسيار شبيه به اوره  که مايع آمنيوتکاز 

 اوره که ماده متشکله آن )hydroxyurea( هيدروکسی ازعميق  های بافتدرمان که برای  هستند ها از سرطان
  .می شود استفاده است

  
 ادراراو پر از ": می گويدکه  يافتخواهيد  قديمیدر اطراف آن يک ضرب المثل  شود توجهاوره و سرکه به اگر 
  .استپر از زندگی و انرژی  یفرد که نکات دارد اين بهکه اشاره  "است سرکه و
  

  .خواهم رساندبه عنوان مکمل رژيم غذايی به فروش  را درون کپسول کرده و USPاوره  مقداریدر آينده 
  
ن کلسيم . اثر منيزيم در بدن جابجا کردمی باشدقابل توجهی از منيزيم  مقاديرحاوی ها درياو  ها اقيانوس آب
وضعيت . اين می دهند پوششبا اليه ای از کلسيم را آنها خودشان  ی،يا قارچو  ايی. در عفونت مزمن باکترياست



مهميز  ، ورم مفاصل،فيبروميالژیپالک دندانی، پالک شريانی، آب مرواريد، سنگ صفرا، سنگ کليه،  در
 جهت. شکستن اين اليه برای بدن شده است ديده يا کيست تخمدان تورم پروستات و ،التهاب اعصاب، استخوان

و به طور کلی  آسپرين، اسيد سيتريک شاملها . برخی از اين حياتی است کامل کنندهنفوذ سلول های ايمنی و 
در سطح مولکولی بيشتر اين ها در سمت راست جدول  د.آنها می باشتحمل  قادر به ترکيبات اسيدی که بدن یتمام

، فلوريد، کلريد، بروميد عبارتند از تايی نام برده باشيمکه از چند منظوراين به  برخی از آنها .قرار دارند تناوبی
سلنيوم درمان می حاوی  یشامپو به وسيلهشوره سر  یقارچ وضعيت، گوگرد و سلنيوم. ، نيتروژن، اکسيژنيد

ها  باکتری ها و قارچ تهاجم برخود در برا آن از وسيله به است تا باالترين سطح سلنيوم در بدن حاویشود. قلب 
نسبت خون به  در پروستات روی موجودميزان  است و. پوست حاوی سطوح قابل توجهی از روی کند محافظت

 قابل توجه بيشتری هستند يد محتویغذاهای زمينی به نسبت . غذاهای دريايی می باشدبار بيشتر  ١٠٠٠تا  ٥٠٠
سينه شير  ی يد درمقادير زيادبه توانند  ی هستند تاتيروئيد بزرگتررای دا. زنان می کنند پشتيبانی را تيروئيد که
 شده است يافت. پايين ترين نرخ سرطان پستان در ايسلند و ژاپن نمايند تأمينکودکان برای تکميل سيستم ايمنی  ها

  .مصرف می کنند سرشار از يد يیدريا مواد غذايیبيشتر  زيرا آنها
  

 نخستی می کرديم ما زمانی تصور آنچنانکه )DNA( جنبه های دی ان ایها از سان ان ما نزديکترين خويشاوند
ما هستند نزديک پسر عموهای زندگی می کنند در بدن ما که  يیها قارچ شده است. معلوم نيستند )primates( ها

از  رهايیکه  . اين چيزی استظاهر می شوندسلول های انسانی  به شکل ما سيستم ايمنی بدن در برابربطوريکه 
رنگ ها آنچنان که در  رنگدانه ازبا آنها  پيوستهآرام و مبارزه  يک  برایما . دشوار کرده است ها راقارچ شر 

 برای. نيمی از توانايی خون استفاده می کنيم شود ديده می، پوست و خاصيت رنگ آميزی خون مو، چشم
ما آن ، اما وقتی شود در هندوانه يافت می ليکوپن . باالترين سطحمی باشد ليکوپن خودش به خاطر محافظت از

چربی  يک به همراهليکوپن حرارت ديدن مستلزم می شود. جذب آن نجذب  ی از آنتقريبا هيچ می خوريم را
مردان ايتاليايی  در موردواقعيت  . اينمی باشد چربی گوشت گاويا ، پوست مرغ و مانند کره قابل جذب حيوانی

را سرطان پروستات در جهان آمار ابتال به زندگی می کنند کمترين  يی که در ايتالياايتاليامطرح است که مردان 
گوجه  سس درچربی حيوانی با حضور که همراه  گوجه فرنگیاز ليکوپن  یمصرف مقدار منظم .هستنددارا 

  .شده استکم پخته  شعلهدر و  فرنگی
  

 ، روغن فلفل قرمز و قهوه، شراب قرمز)blueberries( بلوبری ها در می توانرا ديگر  های مزايای رنگدانه
 پيوندبه فرايند تخمير  است) مربانگهدارنده ( در داخل يک آن ها پختن ها توتاستفاده شکل برای بهترين . يافت

فعاليت روغن های  موجب می گردد تاقهوه  کردن گرمو  می کندکمک  شراب درانگور قرمز های رنگدانه 
   .يابدافزايش  انه هاد در طبيعی موجود

  
از همه برای زنده ماندن  می تواننددر صورت لزوم اما  تغذيه می کنند استکه آسان ترين فروکتوز  از هاقارچ 
می باشد  ها دانه الکل قند دارندمشکل  با آن قارچ ها. چيزی که استفاده کنندآرژينين گرفته تا گلوکز از  ،چيز

ها  است که به آدامسچيزی . اين يافت می شود )xylitol( زايليتول به نامن يا غادر پوست درخت توس  آنچنانکه
. کندتوقف می شود م که باعث پالک دندانی و سپس حفره (پوسيدگی)را رشد استرپتوکوکی اضافه می گردد تا 

رفتن در حتی با قرار گ ها برای سالقايق باريک بدون بادبان و سکان  باعث می گردد تا چيزی است که زايليتول
می کنند که زايليتول احساس با توجه به اينکه . ميکروارگانيسم ها آسيب نشود دچار آبدر معرض طوالنی مدت 

 هديوارقادر به ساخت  با آن پس از مصرف لکن شوندجلب می  آن سویبه  ستهاقندساير مانند هساده  یغذايک 
 تبديل به فيبرتا  کاهش می يابد گلوکزگياهان  در. دنخواهند بو - هستندگلوکز آنچنان که با  -برای خود  یسلول
باعث متالشی شدن  زايليتول. شکل ديگری از قند است فيبر .از آن تهيه می شودکاغذ  چيزی است که فيبر .گردد

. تازه ترين تحقيقات ها را نابود می کندباکتری آن  با که پنی سيلين ها می گردد درست مانند روشیباکتری 
زايليتول می . کردرا متوقف خوار گوشت  یباکتری ها می توان زايليتولبا استفاده از  که داده است نشانپزشکی 

و شراب  تهيهفرايند تخمير  زايليتول. قند معمولی شيرين کند هماننددرست  راغذاهايی مانند مربا يا شکالت تواند 
 می کند.متوقف  خانگی رايا نان 
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