МАСУНИЯТИ ХУБ – ГАРАВИ САЛОМАТЇ
Мафњуми “масуният” ба шарофати олими рус И.И. Мечников ва
микробиологи фаронсавї Луи Пастер ба вуљуд омадааст. Масуният ин
ќобилияти муќобилият нишондињї ва озод гаштани организм аз омилњои
номусоиди таъсиррасонанда мебошад, ки сабаби зуњури беморињои
гуногун мегарданд, вале пештар олимон чунин аќида доштанд, ки
масуният ин муќовимати организм танњо ба беморињои сироятї мебошад.
Инчунин, иштироки бевоситаи масуният дар хориљ кардани моддањои
зарарноки химиявї аз организм назаррас аст.
Масуният ду навъ мешавад: модарзодї ва пайдошуда. Модарзодї
ин масуниятест, ки бо хусусиятњои модарзодии биологии (меросї)
организм алоќаманд аст. Масунияти пайдошуда бошад, ин муќобилияти
организм ба беморињои сироятї мебошад, ки инсон дар тўли умри хеш
њосил мекунад.
Агар масуниятро ба муддати якчанд рўз аз байн барем, инсон
мефавтаду ўро дарњол микробњо фурў мебаранд. Нишонањои
вайроншавии масуният бемории вазнин, илтињоби шуш ва маѓзи
устухон, бемории римноки устухонњо, узвњои дарунї, њарорати баланди
бадан, бемадорї ва ѓайра ба шумор меравад.
Масунияти навзод ва кўдакони ширмак хеле номукаммал аст,
бинобар ин дар њифзи солимии кўдаки синни 6-12 моња шири модар дар
пешгирии дисбактериоз наќши калон мебозад. Шахсони пиронсол низ
дар гурўњи хатар ќарор доранд. Инчунин, шахсоне, ки рељаи хоб,
истеъмоли хўрокро риоя намекунанд ба гурўњи хатар дохил карда
шудаанд. Одатњои бад, истеъмоли тамоку ва нўшокињои спиртї ба
системаи масуният таъсири манфї мерасонанд. Танњо ѓизои солим, тарзи
њаёти солим, рељаи дурусти хоб, истироњат, обу њавои тоза њолати
масуниятро ба самти мусбї таѓйир медињанд.
Њамчунин бояд ќайд кард, ки ба паст шудани масуният изтиробу
њаяљон ва сарбории зиёд мусоидат мекунанд. Ба гурўњи хатар шахсоне
дохил шудаанд, ки касбашон бо изтиробу сарборї алоќаманд аст:
њавонавардон, варзишгарони касбї, соњибкорон ва дигарон. Тибќи
тадќиќоти олимон шахсоне, ки наздиконашонро аз даст додаанд, дањњо
маротиба масунияташон паст мешавад ва дар бораи онњо мегўянд: “Дар
ду рўз пир шудааст”.
Нишонањои асосии вайроншавии системаи масуният такроршавии
беморињои музмин, бемории зуком, ки дер давом меёбанд, мебошанд.
Кори системаи масуният аз рељаи “хоб – бедорї” ва хўрок вобаста
аст. Ин ду омил хеле муњим мебошанд. Барои кори меъёрии њуљайрањои
масуният “маводи сохмонї”, ки бо хўрок ба организм ворид мешавад,
лозим аст.
Чї гуна бояд масуниятро таќвият бахшид? Сараввал сабабњои паст
шудани њифзи организмро аз байн бурдан лозим аст: ѓизои носолим,
нољўрии хоб, сарбории љисмонї. Аз тамокукашї, истеъмоли нўшокињои
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спиртї даст кашед. Ба тарбияи бадан машѓул шавед, дар њавои тоза
бисёр сару гашт намоед. Њамарўза зиёда аз 1 литр оби тоза нўшед.
Масунияти хуб на танњо гарави эњсосоти хуб, балки муќовимат ба
омилњои бади муњити атроф, сироят ва беморињо аст. Масуниятро бо
усули тибби мардумї – нўшобаи растанињо, чой, хўришњои мевагї –
чормаѓзї ва омезишњо баланд бардоштан мумкин аст. Дар зер чанд
маслињатњоро меорем:
300 гр чормаѓз, 300 гр баргак (зардолуќоќи бедонак), 300 гр мавиз, 300 гр
асал ва 3 лимў бо пўсташ гиред. Ба ѓайр аз асал дигар мањсулотњоро аз
гўштќимакунак гузаронед, асалро илова карда, омехта кунед. 1 ќошуќи
калон (барои калонсолон) ва 1 ќошуќчаро (барои кўдакон) ба дили
нањор бояд истеъмол намуд. Онро дар яхдон нигоњ доред.
100 гр чормаѓз, 100 гр себи тоза ва майдакардашуда, афшўраи 2 дона
лимў, 1 ќошуќ асал. Њама мањсулотро омехта карда, 2-3 маротиба 1
ќошуќї (калонсолон) ва 1 ќошуќчагї (хурдсолон) пеш аз хўрок истеъмол
кунанд.
Дар фасли бањор дар муддати 3 њафта афшўрањои ранги сурх доштаро
истеъмол кунед: лаблабу, олуча, марминљон, ќулфинай, ангур, анор. Дар
њафтаи аввал ½ истакон 3 маротиба дар як рўз, њафтаи дуюм – 2
маротиба, њафтаи 3 – 1 маротиба. Баъди дањ рўз такрор кунед.
Хуч воситаи хуби баланд бардоштани масуният аст. Мевањои онро
њангоми норасоии витаминњо, пешгирии беморињои сироятї, ба сифати
пешоброн, талхарон ва зиддиилтињобї истифода мекунанд. Ба 8 ќошуќ
мевањои хуч 4 истакон оби љўш резед. 4 ќошуќ шакар рехта 10 даќиќа
љўшонед. 4 соат нигоњ доред ва баъдан ба шишањо резед. Дар давоми рўз
нўшед.
Гармдору (имбир). Кўфтаи решаи онро бо асал, афшурдаи лимў,
баргакро (зардолуќоќи бедонак) омехта карда, якчанд ќошуќи онро дар
давоми рўз истеъмол кунед.
Ба хўрок илова кардани зардчўба, дорчин, барги ѓор ва ќаламфур на
танњо ба хўрок мазза илова менамоянд, балки ба баланд гаштани
масуният мусоидат мекунанд.
Дар бораи сир ва пиёз низ гуфтан мувофиќи маќсад аст. Фитонсидњо ва
равѓанњои эфирї ба воридшавии вирусњо ва микробњо монеъ мешаванд.
Афшураи сабр (алоэ) дорои витамини В, С, Е ва аминокислотањо
мебошад, ки ба организм зарур аст. Афшураро бо асал 50/50 омехта
кардан лозим аст. Моддањои муфиди он танњо як шабонарўз нигоњдорї
мешаванд, бинобар ин онро ќабл аз истеъмол тайёр кардан зарур аст.
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