
 حاحكي لكم قصه ظريفه بيكم الأه 65   الحلقة وااليمانسلسله العلم 

كله محترمه وكل حياته هامشررريه بياكل م  أكل أ العمره ما بات علي سررررير ف ررري  و لو جبت حد متشرررر 

وجبت حد تافي عمره ما احتاج للشررررررحاته ومتربي يي البيوت بياكل كوي   التسررررررو  الزباله ويعيش علي

را وعاشررروا يي ظروا هايه يي الصرررعوبه تني  كافوا يي طياره ووقعت بيهم يي الصرررحاال ويشررررو كوي 

فسرررران ببسرررراطه اال. تتوقع مي  ييهم اللي يعيش يتره اطو  م  التافيأسرررراسررررا حياه  الاكل و مفيش ميه وال

المتشرررر  اللي اتعو  علي الحياه الصرررعبه مش حيلقي ارررعوبه اوي يي افه يعيش يي ظروا ارررعبه واحيافا 

ش متعو  علي ال غوط  ي مش حيكمل كام يوم ومش حيقدر فسان المو رن الي ميي حي  ان اال. مستحيله

يي  األورام خاليافاس كتير بيدعوا ان لو حطيت  لكم  ه اللي عايز اواررررررله علي الحياه  ي وممك  يموت

واللي يقولب  ش سرركرياتيتكاسررات كتير اللي يقولب بالواال ظروا اررعبه يبقي افت كده بتق رري علي الورم

 القصرره ببسرراطه ان كل  ه مينفعش يي الواقع عليب وعلي الوجبات القلويه اللب يقو لىوال ش لحوم حمرابال

 هوا حلو اوي يي افبوبه الختبار افما مش ممك  تطبيقه يي الكائ  الحي

الورم طفيلي يهو متعو  علي المعيشرره قي الوروا  األنالورم عامله زي الشررخا المتشررر   خاليا األناو  

عند ال روره ممك  اوي تتقوقع حوالي  ففسها  خاليازباله اساسا وكمان  كل وياكلالصعبه وان يسرق اال

 .وتعيش يي كمون لغايه العاافه ما تعدي

الجسررررررم العا يه يبالتالي لما تحم الجسررررررم يي اختبار او تحت  ررررررغم  خالياكل هذه الحيل متعريش تعملها 

 تأثيروي وبصرررروره اكبر بكتير م  اي ي والمخ حتي ممك  تتاثر ااالكلالكبد والقلب و افسررررجته الطبيعيه زي

فها متعو ه مبتاثرش خالا السررا لورم اسررا ا  خاليا االحيانويي بعض  لورما خاليايحدثه هذا ال ررغم علي 

 علي الوروا الصعبه

كل بتتجن  وبتدورعلي االورم لو مجالهاش السكر اللي محتاجاه م  اال خاليايي قصه السكريات  ي بالتحديد 

لمعوم عملياتها  الزمالسكر  البالنسبه لها مش مجر  فشاط او طاقه  القصة األنان حياتها بدائل للسكرعلش

 الحيويه

بتشررغل السررليمة  الخاليااالورم مجهزه بطرق اخري لتوليد السرركر مش موجو ه اسرراسررا يي  خاليايببسرراطه 

ريقهو ه بيؤ ي الي هذه الماكينات وتروح حارقه الدهون وحارقه البروتي  كمان علشررران تولد سررركر باي ط

بيخ  جامد جدا لنه مش بياكل ويي مك  بياكل الدهون والبروتي  اللي  األورامحاجتي  او  طبعا مريض 

 ييه

االهم ان علشررررررران هذه الطريقه لتخلي  السرررررركر مش الطريقه العا يه بيطلع فوات  احتراق منها تؤ ي الي 

ني اسراسرا فقا السركر بيبقي فون م  ال ررر يع العالجتوحش الورم وان يبقي اكثر شرراسره وارعوبه يي 



كل المطلوو ان السرركريات تتاخد باعتدا  علشرران ما يحصررلش زيا ه يي الوزن  ه اللي خطر جدا  مش النفع

يتكاسررررات اللي بتتقا  ع  و ررررع الورم يي ظروا اررررعبه اثبتت يشررررلها افما كل اال علي مريض السرررررطان

 .اتمني افي اكون والتلكم المعلومه الزريع بالعك   ه يي حاجات كافت م ره جدا

 


