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  !!!!!!!!انفلونزا الخنازير بعد الطيور  والرعب فى العالم اجمع
__________________________________________________________________________________  

   حسن نصر اهللا والخطوط الحمراء:           كلمة العدد   *     
      أفتونا  أثابكم  اهللا  : قضية للمناقشة  *     
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 : ددلعاةمآل
 حسن نصر اهللا والخطوط الحمراء

 
حسن نصر اهللا مرتين وفى كال الخطأين لم أخطأ 

فى المرة االولى عندما اتهم النظام , يستوعب الموقف 

المصرى بالعمالة السرائيل وتوجه بخطابه الى الجيش 

ى والشرطة فى مصر  للتحرك السقاط النظام المصر

وفى المرة الثانية عندما ارسل رجاله من حزب اهللا 

اللبنانى الشيعى الى مصر بحجة تهريب السالح الى 

ومع , حماس فى غزة متخطيا بذلك كل القوانين الدولية 

احتفاظنا بنيته واتجاهه وانه يستغل القضية الفلسطينية 

كغطاء التمام اجندته إال ان خطأه الجسيم فى زعزعة 

ى بحجة مساعدة حماس فى نفس الوقت االمن المصر

الذى تقوم به حماس وفتح بالتفاوض مع النظام 

المصرى وفىمصر بمباحثات التهدئة وعودة الوفاق 

يكون حسن نصر هنا هو اداة للتفرقة , الفلسطينى 

الفلسطينية واداة لزعزعة الحكم فى مصر وهنا نفتح 

التوغل الشيعى فى مصر والمحور االيرانى ملف  

بين النظام الشيعى فى ايران والنظام الشيعى  ورىالس

وما ) االسد والشيعة النصيرية فى سوريا( فى سوريا

اكثر الملفات التى سوف يتم فتحها  نتيجة افعال حسن 

  ...نصر اهللا االخيرة

الى الجماهير المصرية  ان السؤال هنا يجب ان يوجه

يد هل حسن نصر اهللا يؤ, المتعاطفة مع تيار المقاومة 

المقاومة ألجل المقاومة ام انه يستغل هذا التيار ألهداف 

مكاسب اخرى ؟ كم من الذنوب تركب باسمك ايتها 

   ............. المقاومة 

  هذا العددإقرأ فى 
  
حسن نصر اهللا والخطوط  العددكلمة *

  2بقلم رئيس التحرير    ص  الحمراء            

  

  صورة الغالف  *

ر بعد الطيور والرعب فى العالم انفلونزا الخنازي  

     3ص                                  اجمع        
  

                     اخبار الجالية المصرية* 
   4ص  محمد عيد                     /اعداد  م    
      

  4صكيف تكون اسعد الناس      : حكم وامثال *
  

   5الفحام   ص حالد/كيميائى  بقلم:   مع الحكواتى  •
احمل ما قالهى المير المؤمنين  ركن األدب *

  6ص                      - على ابن ابى طالب 
  

  )  عشرة نساء يكرههن الرجل(لك يا سيدتى  *  
  7ص                            النيل بقلم بنت   

          8ص  أفتونا اثابكم اهللا          قضية للمناقشة *  
     ن غير  عنوانصفحة م*
 9ص            )طارق عبداللطيف /اعداد م (  
  منوعاتصفحةال*
   10ص       )       ايمن طاحون /م شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
11ص                                                     
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  !لرعب فى العالم اجمعانفلونزا الخنازير بعد الطيور  وا:   صورة الغالف 

  

  

شخصا  149يناضل كبار اخصائي االوبئة في العالم للحد من انتشار ساللة جديدة من االنفلونزا اودت بحياة ما يصل الى 

 .في المكسيك خالل اسبوعين وربما تنتشر الى مناطق بعيدة مثل آسيا

ات على الدراجات اقنعة واقية في الوقت الذي وارتدى المكسيكيون ابتداء من مديري الشركات الى عمال توصيل الطلب

قامت فيه شركات الطيران بفحص المسافرين الذين تظهر عليهم اعراض االنفلونزا وحذرت حكومات من السفر غير 

  .عاما 40وقيم خبراء صحيون خطر تحول الفيروس الى اول وباء عالمي كامل منذ اكثر من . الضروري الى المكسيك

هذا الفيروس السريع االنتشار اذا عولج بسرعة بادوية مضادة للفيروسات ولكن ال يوجد احد لديه ويمكن الشفاء من 

مناعة بشكل طبيعي منه ورفعت منظمة الصحة العالمية تحذيرها من تفشي وباء عالمي الى المرحلة الرابعة مما يشير 

  .الى خطر حدوث تفش عالمي قاتل

شخصا في الواليات المتحدة وستة في  50ارج المكسيك ولكنها اصابت اكثر من ولم يتوف احد من انفلونزا الخنازير خ

  .كندا وثالثة على الجانب االخر من المحيط االطلسي في اسبانيا واسكتلندا

  .واجريت اختبارات بشأن حاالت محتملة في مناطق بعيدة جدا مثل النرويج وكوريا الجنوبية
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  :أخبار الجالية المصرية 
رابطة كل (ن عن تاسيس تم االعال -1

وهى سوف   )مسيعيدفى مدينة  المصريين

تتكون من ممثل عن كل رابطة للمصريين فى 

مدينة مسيعيد فمثال هناك ممثل الرابطة 

المصرية فى قابكو وكيوفى سى وقافكو وقطر 

للبترول والبنوك العاملة فى مسيعيد وممثل 

عن شركات المقاوالت الخاصة بمدينة مسيعيد 

تعمل با لتنسيق الكامل مع مجلس وهى  

الجالية المصرية فى دولة قطر  وسوف يتم 

عام لربطة كل المصريين فى الدعوة ألجتماع 

يحضره ممثلى روابط   مدينةمسيعيد

المصريين فى مسيعيد وممثل عن مجلس 

  .الجالية المصرية فى قطر قريبا 

يل فهمى محاضرة عن نب/ القى الدكتور -2

االمريكية وذلك فى النادى  العالقات العربية

الدبلوماسى بالدوحة وقد حضر المحاضرة لفيف 

  من ابناء الجالية المصرية بالدوحة 

اتهت مباراة كرة القدم بين نادى    -3 

الزمالك والنادى االهلى بالتعادل السلبى وقد 

شهدت المباراة صراعا كبيرا بين القطبين 

  . الكبيرين
 محمد عيد / اعدادمهندس 

 عضومجلس  الجالية المصرية  وامين الصندوق 
  

    :ِحكم وأمثال  

  الناس؟؟ أسعد تكون كيف      
 منصور عبد اللطيف/اختيار م) جزء اول(        

 ألنك بالغد تهتم وال يأتي، حتى المستقبل اترك ـ 1 

 .غدك صلح يومك أصلحت إذا

 فيما تفكر فال مات، ذهب وما فات، مضى ما ـ 2

 .وانقضى ذهب فقد مضى،

 الكسل واجتنب والرياضة، بالمشي عليك ـ 3

 .والبطالة الفراغ واهجر والخمول

 من وغير معيشتك، أساليب ونوع حياتك، جدد ـ 4

 .تعيشه الذي (الروتين)

 والقهوة، الشاي من واإلكثار المنبهات أهجر ـ 5

 .وغيرها والشيشة التدخين واحذر

 تشرح فإنها "باهللا إال قوة وال حول ال"كرر ـ 6

 ذا وتُرضي األثقال، بها وتحمل الحال، وتُصلح البال،

 .الجالل

 والفرج الرزق فمعه االستغفار، من أكِثر ـ 7

 .الخطايا وحط والتيسير النافع والعلم والذرية

 الدعاء ويعلمك اهللا وبين بينك يقرب البالء ـ 8

 .فخروال والعجب الكبر عنك ويذهب

 فإنهم والحسدة والثُقالء البغضاء تُجالس ال ـ 9

 .األحزان حملة وهم الروح، حمى

 واألحزان الهموم مصدر فإنها والذنوب، إياك ـ 10

  .واألزمات المصائب وباب النكبات سبب وهي
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   خالد الفحام  :بقلم            فى النهاية ال يصح إال الصحيح    :الحكواتى...مع 
سوريا عندما أعلنت أن السالم مع إسرائيل ممكنا وكذلك حسنا فعل وزراء الخارجية العرب عندما حسنا فعلت 

هذا هو صوت العقل والمنطق ألن , أعلنوا أن المبادرة العربية للسالم هى أفضل الخيارات المتاحة حتى اآلن 

للوراء فال يمكننا إعادة الدولة وكذلك ألن التاريخ ال يمكن إعادته , الجيوش العربية ليست مستعدة ألى حرب 

العثمانية إلى سابق عهدها وأيضا ال يمكننا إعادة اإلمبراطورية المصرية إبان عهد محمد على باشا الكبير مرة 

, أخرى إلى الواقع وعليه  فال يمكننا العودة إلى الوراء ستون سنة أخرى لكى نطرد الصهاينة من كل فلسطين 

من األلمان واليابانيين عندما خرجوا خاسرين من الحرب العالمية الثانية فلم يستمروا بل كان يجب علينا التعلم 

وكذلك فلم يتهمهم أحد أيضا بالخيانة والتآمر وال حتى التقاعس ولكنهم حسبوها صح فقد , فيما نحن فيه اآلن 

لتعبير العملى الصامت عن وجدوا أنهم األضعف وأن أى محاولة لتغيير الواقع هى بمثابة إنتحار فإتجهوا إلى ا

واآلن فقد , الرفض فأبهروا العالم بتفوقهم وأول من إنبهر بهم كان محتلوهم من الدول المنتصرة فى الحرب 

غزوا العالم فكريا وإقتصاديا وبدون إراقة نقطة دم واحدة وأعادت اليابان بناء جيشها مرة أخرى وتوحدت 

إن حياتنا التى نعيشها اآلن هى شىء .  هذا هو اإلحتراف , مجاد الماضى األلمانيتان الشرقية والغربية ليعيدوا أ

فليس معنى أن , ال يذكر فى عمر البشرية وكذلك فإن التاريخ يحدثنا عن أمم وحضارات زالت وقامت من جديد 

تتغير بل إنه من المعروف أن خريطة العالم السياسية , تظهر أمة على أمم أخرى أن ذلك سيستمر مدى الحياة 

إن المصريين والصينيين والهنود القدماء على سبيل المثال  مرت عليهم . كليا كل خمسمائة عام على األكثر

محن وخطوب ال تعد وال تحصى وقامت ممالك وسقطت ممالك وكل ذلك لم يبيدهم بينما أبيدت الشعوب التى 

ألثمان من أقواتهم بل ومن حياتهم وحياة أبنائهم إبتالها اهللا بالحكام األغبياء الذين سمحوا لشعوبهم بدفع أبهظ ا

, أما إن إضطرتنا الظروف للدفاع عن أنفسنا فلنفعل وليكن ما يكن , مقابل الكبر والعند الذى بالفعل يورث الكفر 

أما أن ننام ونستيقظ وال نجد مهمة لنا على وجه األرض غير قتل اليهود واألمريكيين وكافة شعوب األرض التى 

أريد أن أؤكد أنه لم تكن . من بما نؤمن نحن به فهذا هو الجنون بعينه وليس من الدين الحنيف فى شىء ال تؤ

لتلك الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة أن تأتى إال كرد فعل للتطرف على الجهة المقابلة فلكل فعل رد فعل مساوى 

لذلك يجب أن , لى الورق بل فى الحياة أيضا له فى المقدار ومضاد له فى اإلتجاه وهذه القاعدة ال تطبق فقط ع

ننظر فيما هو متاح أمامنا بالفعل تنفيذه وأال نغرق فى الخيال والوهم حتى ال تزيد خسارتنا ونبيد شعوبنا بدون 

وتلك الفرصة تتمثل فى تولى باراك , اآلن أمامنا فرصة أخرى كعشرات الفرص التى أضعناها سابقا .نتيجة تذكر

بالفعل فإن أميريكا قد تغيرت ويجب أن نستغل هذا التغير ويجب أال نبالغ فى , فى الواليات المتحدة  أوباما الحكم

إختبار ذلك الرجل هل هو فعال محب للسالم أم ال ؟  حتى ال نغيره هو اآلخر ونرجح كفة التطرف مرة أخرى فى 

أال قد .... دتنا إحترام العالم على مدى عقود  أميريكا ونضيق عليه الخناق بأفعالنا وتصرفاتنا الصبيانية التى أفق

              www.eskandarani.net                                                                              .بلغت اللهم فإشهد
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  )ابن البشير( طالب ابي بن علّي ماماال كتبها التي القصائد اروع :ركن األدب 

فيها ما ترك فيها   السعادة أن               علمت وقد الدنيا على تبكي النفس 

 بانيها  الموِت قبل َ كان التي  إال            يسكُنها الموت  بعد للمرِء داٌر ال

 بانيها خـاب بشر بناهــا  وإن                مسكنُه طاب  بخير بناهـا فإن

 نبنيـها الدهـر لخـراب ودورنا             نجمعها الميراث لــذوي أموالنا  

 ساقيها الموت بكأس سقاها حتى           مسلطــنةً كانت التي الملوك أين

 أهليها الموتُ وأفنى خرابا أمست            بنيت قـــد اآلفاق في مدائنٍ فكم 

 ويفنيها يفـنيـنا شـك ال فالموت              يهـاف وما الدنيــا إلى ترِكنَنَّ ال

ـَِّة من             وجــٍل على كانت وان نفس لكل  تـقويـهـا آمـاٌل المِنـي

 يطويها والموت تنشرها والنفس               يقبضهــا والدهر يبسطها المرء  

 ثـانـيها العــقلو أولها الـدين            مطهـرةٌ أخـالقٌ المكـارم نـما  

 سادسها والفضل خامسها والجود                  رابعهـا  والحلم  ثالثها والعلم  

 باقيها واللين تاسعــها والصبر                   ثامنها  والشكر  سابعها والبر  

 اعصيـها حيـن إال ارشــد ولست              أصادقها    ال أنى   تعلم والنفس   

 ناشيها والرحمن احمد والجــار             خازنها رضوان ٍغداً لدار لواعم

 فيـها نابتٌ حشيشٌ والزعفـران            طينتـها والمسك ذهب قصورها

 مجاريها في رحيقاً يجري والخمر            عسـل ومن محٌض لبٌن أنهارها

 مغانيها في جهراً هللا تسبـح                عاكفةً األغصان على تجري والطير

  يحييها الليـل ظــالم في بركعة         يعمرها الفردوس في الدار يشتري من

 ----------------------------------------- 

   : حكمة العدد
لماذا نفكر فى المفقود وال نشكر على الموجودوننسى .اللهم إجعلنى خيراً مما يظنون وإغفرلى ماال يعلمون

اضرة ونتحسر على النعمة الغائبةونحسد الناس  على مكا لديهم ونغفل عما لديالنعمة الح

  بهجت جبريل : إعداد
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   لك يا سيدتى

  )احمد عاشور/اختيار ( الرجال          يكرهها نساء عشرةُ                     
  ..بنات يا بالكم خدوا 

 بين الفتن ورمي اآلخرين عن الكالم إال مشغلة وال لها شغل ال التي :والنمامة الثرثارة

  .الناس

  .قبة الحبة وجاعلة اإلبرة ثقب في والهم الغم عن تبحث التي :النكدية

 يحاول مرة كل في الجدار مع يتحدث أنه الرجل تُشعر التي :اليابس الراس صاحبة العنيدة

  .ما بأمرٍ إقناعها

  .التفاصيل رفةلمع وكبيرة صغيرة كل في أنفها تقحم التي :الفضولية

  .الرجل تطفيش إلى أوهامها توصلها التي :الشكاكة

 على عيناه تقع أو المرأة من كريهة رائحة يشم أن الرجل يزعج ما أكثر :نفسها في المهملة

  .شكلها في بشع منظر

 يعجبها وال الناس أمام شأنه من وتقلل يتكلم وهو أهميةً زوجها تعير ال التي :المتكبرة

  .رجب في الصيام وال العجب

  .آخر واد في وهو واد في تعيش وكأنها تفهم ال التي :والساذجة الغشيمة

 طبلة أصاب ما ثقالً أن الرجل يشعر حتى المرات عشرات نفسه الطلب في تلح التي :النقّاقة

  .أذنه

  .أنوثتها يفقدها ما مرتفع صوت ذات :الجنون حد إلى العصبية

  

  )رمجلة البشي(تعليق من 

  وماذا عن العشرة رجال الذين يكرههن النساء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  

  بنت النيل/إعداد                                                                                        
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  !!!أفتونا أثابكم اهللا               :  للمناقشة قضية

احد وهو الخروج بحكم ما فى مسألة ما وقد اتفق فقها أن الفتوى والفُتيا واالفتاء جاءت كلها بمعنى و

الفتوى هى الحكم فى مسالة شرعية باحكام القرآن والسنة واجتهاد األئمة وكلمة أفتى ومشتقاتها جائت 

ومن أشهرها سؤال الرجلين الذين ..) يستفتونك فى "فى القرآن الكريم إحدى عشر مرة واهمها كلمة 

من .."  .يوسف أيها الصديق افتنا فى " كل منهما حلما وسأال يوسف قائلين سجنا مع سينا يوسف ورأى

هنا كانت الفتوى مسألة كبيرة وال يتصدى لالفتاء إال الثقاة من العلماء الذين اجمع عليهم جماعة المسلمين 

كل زمان وعلى مر العصور كان هناك العلماء األفاضل قناديل العلم والمعرفة يفتون فى امور الدين فى , 

وايضا كان هناك من اجتهد فى االفتاء ولكنه تراجع عن فتواه بعد ما راجع نفسه واستشار , ومكان 

العلماء وهناك ايضا من جدد فى فتواه لتغير الزمان والمكان بما ال يخالف صريح القرآن والتراجع عن 

وقد قرأت فى إحدى .للقرآن والسنة الفتوى او تغييرها ال يعيب العلماء طالما انها فى طاعة اهللا وموافقة 

وانه ) روسيا( الجرائد فتوى ترد على سؤال احد الرجال من انه يقيم فى دولة اجنبية بغرض اكمال تعليمه 

ال يستطيع ان يحفظ دينه من الغواية فهل له ان يتزوج من احدى الفتيات فى روسيا بنية انه سوف يطلقها 

لفتوى هو ان الرجل اذا استطاع ان يعود لبلده فهو احسن واذا لم وكان رد ا, !!! بعد انتهاء دراسته 

يستطع فعليه ان يتزوج من الفتاة بنية انه سوف يطلقها بعد انتهاء دراسته ولكن بشرط أال يخبرها بذلك 

ولكن اذا لم يخبر الزوج , أو يتفق معها على ذلك فاالسالم يحرم الزواج بنية الطالق اذا اتفق الزوجان 

وقد تعجبت من )ويمكن الرجوع للجريدة!!!!!( بنية طالقها وانه مضطر لحفظ دينه فال مانع من ذلك زوجته

هذه الفتوى التى تبيح ان يتزج الرجل ويكذب على زوجته من انه سوف يطلقها بعد مدة وانه اذا اتفق 

والصدق حراماً ؟ كيف يكون  الكذب حالالً ويكون الوضوح , معها على نية الطالق يكون الزواج باطال 

ورغم أننى ال أدعى معرفتى وفهمى لكل احكام الفتاوى وأن معرفة هذه االحكام تتطلب عالم واثق ودارس 

لعلوم القرآن والسنة النبوية ولكننى ايضا اعلم ان ديننا الحنيف هو دين الفطرة التى خلقنا اهللا عليها وانه 

يمكن ان يكون هناك محرما ال يوافق االخالق وصدق اهللا ال يمكن ان يكون هناك مباحا يخالف االخالق وال 

إن "إنما بثعت ألتمم مكارم االخالق" وصدق رسول اهللا حين قال " وإنك لعلى خُلُق عظيم" العظيم حين قال   

وال يفتونا فقط فى موضوع الزواج المؤقت فى بالد الغربة , علمائنا االفاضل مطالبون ان يفتونا اثابهم اهللا 

ولكن فى كثير من موضوعات الفتوى هذه االيام التى جائت الينا من الفضائيات , ة الطالق بعد ذلكبني

    كالطوفان

  المصرى أفندى/ بقلم                                                                                    
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   اللطيف عبد طارق /م اعداد           فهمان واحد يقدمها         " عنوان غير من صفحة    "

 اجمل حوار بين رجل وامرأه                          

 انثى فقالت له بلى الحظت ان الكينونة    ذكراً؟؟ قال لها أال تالحظين أن الكون

  فقالت له بل ادركت ان الشمس انثى   ذكراً؟؟ قال لها الم تدركي بأن النور

 له نعم ولكن الكرامة انثى فقالت  ؟قال لها اوليس الكرم ذكر؟

 وأعجبني اكثر ان المشاعر انثى فقالت له   قال لها اال يعجبك ان الشعر ذكراً؟؟

 ...وبعد ذلك للحظات عاد ونظر اليها بصمت ثم وهو مغمض عينيه.....فأخذ نفساً عميقاً

 ..لغدر ذكراًفقالت له ورأيت احدهم يكتب ان ا ..الخيانة انثى قال لها  احدهم يقول ان

 ..فقالت له بل هن يقلن ان الكذب ذكراً  ..يقولون ان الخديعة انثى قال لها ولكنهم

 فقالت له وهنا من اثبت لي ان الغباء ذكراً   من اكد لي ان الحماقة انثى قال لها هناك

 فقالت له وأنا اجزم ان اإلثم ذكراً   انا اظن ان الجريمة انثى قال لها

 فقالت له وأنا ادركت ان القبح ذكراً   مت ان البشاعة انثىتعل قال لها انا

 إمساكه بالكأس مما أماهي فخافت عند فشربه دفعة واحدة الماء تنحنح ثم اخذ كأس

 وعندما رآها تبتسم له ابتسمت ما أن رأته يشرب جعلها

 فقالت له وأنت اصبت فالجمال ذكراً  فالطبيعة انثى قال لها يبدو أنك محقة

 فقالت له ربما ولكن الحب ذكراً  انثى ا ال بل السعادةقال له

 فقالت له وأنا اقر بأن الصفح ذكراً   انثى قال لها وأنا اعترف بأن التضحية

 فقالت له وأنا على يقين بأن القلب ذكراً  انثى قال لها ولكنني على ثقة بأن الدنيا

 زالت الفتنة نائمة وال  وال زال الجدل قائماً

 ...طالنا أن  حوار مستمراًوسيبقى ال

 واألجابة انثى   ذكراً السؤال

 األخر؟ فمن برأيك سوف ينتصر على
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  مرسى مجدى/م اختيار               نظر  وجهة          المنوعات صفحة

  

 الستشارته للطبيب ذهب عليها وخوفا السمع ضعيفة اصبحت زوجته بان الزوج شعر
 

 تجربة تعمل ممكن اكتر الوضع نفهم علشان بس حل ليها و مشكلة كل الطبيب فاجابه 

  كلمها و متر 30 قرب مردتش لو جدا عادية صوت بنبرة كلمها و متر 40 مراتك عن ابعد

 بالفعلو وكلمها متر 10 قرب مردتش لو كلمها و متر 20 قرب مردتش لو

 صوت بنبرة قال و متر 40 بمسافة  فابتعدعنها   بالمطبخ زوجته ووجد للمنزل الزوج عاد

 الثانية للمرة قال و متر 30 الزوج فتقدم ترد ولم العشا على ايه لنا عاملة حبيبتي عادية

 الثالثة للمرة قال و متر 20  الزوج فتقدم ترد ولمالعشا على ايه لنا عاملة حبيبتي

 الرابعة للمرة قال و متر 10 الزوج فتقدم  ترد ولم العشا على ايه لنا عاملة حبيبتي

 للمرة قال و تماما زوجته من بالقرب الزوج فتقدم ترد ولمالعشا على ايه لنا عاملة حبيبتي

   العشا على ايه لنا عاملة حبيبتي  الخامسة

 فراخ عاملة باقولك الخامسة للمرة  بغضب الزوجة قالت هنا
***** 

 القصة من المراد

 الغير فى المشكلة وجود دوما نفترض لماذا

 فينا نراها ال و

 الغير من العيب دوما نتوقع لماذا

 فينا نراه ال و

 كرماء النهم ليس وعاملهم الناس عاشر

  الكريم انت النك بل .
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PANADOL 
 

(Thanks to the lady who shared  this useful info.)  
 
My  husband was working in a hospital as an IT engineer, as the hospital is  planning to 
set up a database of its patient.  And he knows some of  the doctor quite well.  The 
doctors used to tell him that whenever  they have a   headache, they are not willing to 
take PANADOL PARACETAMOL.    
 
In fact, they  will turn Herbal Medicine or find other  alternatives. This  is  because 
Panadol is toxic to the body, and it harms the liver. According to  the doctor, Panadol 
will reside in the body for at least 5 years.  
And   according to  the doctor, there used to be an incident where an air stewardess 
consumes  a lot of Panadol during her menstrual as she needs to stand all the time.   
She's now in her early 30's, and she needs to wash her kidney  (DIALYSIS) every month.  
 
 
As said by the  doctor that whenever we have a headache,  that's because   it is due to  
the electron / Ion imbalance in the brain.  
As an alternative solution to  cope with this matter, they suggested that  
we buy 1 or 2  cans of isotonic drink ( eg.100PLUS), and mix it with drinking water  
according to a ratio of 1:1 or 1:2 (simply, it means one cup   100plus, one  cup water or 2 
cups water).My husband and I have tried this on several  occasions, and it seems to 
work well.  
 
Another method  will be to submerge your feet in a basin of warm water  so that it  
brings the blood pressure down from your throbbing head.    
 
As  Panadol is a pain killer, the more Panadol you take, the lesser would be  your 
threshold for pain (your endurance level for pain).  We all will  fall ill as we age, for 
woman, we would need to go through childbirth.    
 
Imagine that we  had spent our entire life popping quite a substantial amount of Panadol  
(Pain Killer)  when you need to have a surgery or operation, you   will need a  much 
more amount of general.  
If you have a very high intake of Panadol  throughout your life (Migraine, Menstrual 
cramps ) it is very likely that  normal general anesthetic will have no effects on you  as 
your body  is Pumped full with Panadol and your body is so used  to pain killer  that you 
would need a much stronger pain killer,  Morphine????  
The thought is  scary enough to turn me to Herbal Medicine or other healthier 
alternative.   Value your health, value your life, THINK TWICE before  you easily pop that 
familiar pill into your mouth again.    
Please  don't always take PANADOL and try send this to people you care about.    
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