
ال يمكن أن يكون إعداد الطعام أسهل من ذلك!

  الكتاب العربي األول من نوعه.

 لن تحتاج إلشعال النار لتطبيق واحدة من وصفات هذا الكتاب

 كما لن تشعر بالثقل أو الكسل أو الرغبة بالنعاس بعد تناولها.

 لن تحتاج ألن تستهلك الحليب المصنع أو الزبدة المكررة بعد

 اليوم، ستعدها بنفسك مع الجبنة والزبدة بصورتهم النباتية.

 لن تودع البيتزا أو الالزانيا أو التشيز كيك، ستجدها مع العديد

 من األطباق األخرى بصورة طبيعية ومغذية.

  ستتعرف على طرق إعداد المنتجات المحببة

  مثل النوتيال والمايونيز والماسترد وستعدها بنفسك.

 وّدع الشعور بالذنب حين تتناول قطع الشوكوالته الحية،

 استقبل شعور اإلمتنان والشكر أن عاملت جسدك بهذه

 الطريقة األصيلة.

الحياة رائعة وعلينا أن نعيشها بتمام صحتنا لندرك ذلك.

 النسخة الثانية

أكثر من مئة وصفة نباتية حية
مطبخ بال طبيخ

دN أماني دغريري

 مع ملحق
 لتأسيس مطبخك

الصحي



هذه النسخة من الكتاب نسخة الكترونية. ال يجوز طباعتها أو نسخها أو نشرها أو مشاركتها مع اآلخرين بدون موافقة مسبقة من صاحبة الكتاب.  

حقوق النشر والتوزيع والتصوير محفوظة لصاحبة الكتاب.



  إلى أبي الذي كان يعود من عمله تارًكا لنا على الطاولة مقااًل       جديًدا عن الغذاء!
  إلى أمي التي علمتنا  أن صحة الروح جزء ال يتجزأ من صحة الكل!
إلى أخواتي اللواتي آمّن        بي ووسعت قلويهن  رحلتي وتجريتي!
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 يقولون نحن إنما نعيش مرة،
 إذن لنحسن هذه العيشة
ونستمتع بتمام صحتنا خاللها=



 اعتدت طيلة حياتي أن أتناول الطعام المجتمعي السائد: البيتزا واألرز والجبن والكعك. وكنت أعاني من مشاكل صحية عديدة؛

 من أهمهم القولون العصبي وضعف القوة البدنية. كنُت راغبة بشدة أن أعيش حياتي بصحة ونشاط وكنت أعلم أن هناك حًال

 لهذه األمراض. ومن هذه النية الصادقة قادني الطريق إلى هذا العالم؛ عالم األكل الحي. إني أعتبر أفضل أيامي في هذه

 األرض بعد يوم والدتي هو اليوم الذي قرأت فيه ألول مرة عن األكل الحي. لم يكن من السهل على عقلي االقتناع به في

 بادئ األمر؛ إال أن شيًئا في قلبي تحرك لحظتها وعلمت أن هذا هو ما كنت أبحث عنه. فبعد ما يقارب العشر سنين من البحث

 عن الصحة في الغذاء، والتنقل ما بين النباتية وأكل اللحوم، لم أجد صحتي في شيء كما وجدتها في األكل النباتي الحي

  الذي ظننته مستحيًال في بادئ األمر. أما اليوم وأنا أنعم به وبكامل صحتي وحيوتي، أصبح لي سهًال ممكًنا.

 والطريق معّبد لكل راغب، عدته الثبات والصدق والعمل.

 أشكرك على شراء هذا الكتاب،
 استثمارك في صحتك هو أفضل استثمار على اإلطالق4 

من المرض إلى الصحة



ـبوـجود هـذا اـلكتاب ـبين ـيدـيك الـيوم، إـني مـؤمـنة أـنك ـتعلم أن ـللغذاء ـتأـثيًرا مـباشـًرا ـعلى ـحاـلتنا الـصحية؛ الجسـدـية والنفسـية ـعلى ـحد سـواء. إن 

اـلواـحد مـّنا ـحين ـيبدأ ـباـلتوـقف ـعن ـتناول اـلطعام الـمسؤول ـعن إضـعاف صـحته؛ يشهـد ـتحوًال واضـًحا ـفي مسـتوى صـحته اـلبدـنية وسـرـعة جسـده 

ـعلى اـلتشاـفي. ـفأـجسادـنا ذـكية ومسـتعدة ـللعودة ـلحاـلتها اـلطبيعية ـفور ـبدـئنا ـباـتخاذ األسـباب اـلمؤدـية ـلذـلك.  

إن أهــمية الــصحة تــأتــي مــن كــون أجــسادنــا دارنــا وســكننا، ولــتكن إقــامــتنا فــيها مــريــحة يــجب أن تــكون مــتعافــية وفــي أفــضل حــاالتــها. ال يــمكن 

لسـيارـتك أن تسـير ـبك إذا ـعبئتها ـباـلوـقود اـلخاطـيء. وـكذـلك أـجسادـنا ـمن اـلصعب أن تسـير ـبنا إذا ـلم ـيكن اـلوـقود صـحيًحا. 

المشـتقات اـلحيواـنية والـجلوـتين واـلسكر اـلمكرر واـللحوم؛ ليسـت اـلوـقود اـلذي سـيشعل ـبدـنك وـيرـفعه. وـلن ـيصبح مـطبخك ـخاوًيـا إذا اسـتبعدـتهم 

مـنه. عـلى الـعكس سـتزيـنه بـمواد غـذائـية عـاـلية الــقيمة. كـل الـذي نـحتاجـه عـند الخـطوة األولـى هـو أن ”نـعرف“ مـا هـي الـبدائـل ومـن أيـن نـحصل 

ـعليها وـكيف ـنعّدـها؛ لنشهـد ـبعدـها أن اـلبداـئل ال ـمتناهـية، واألرض مـليئة ـباـلوـفرة اـلمتاـحة للجـميع. 

ير زيـارات المسـتشفى الـمتتالـية؟ أراحـة الـبال وقـوة  ـيقوـلون أن الـغذاء الـصحي مـكلف. أحـزمـة جـرجـير وكـيلو مـن ـبذور الـيقطين أكـثر تـكلفة أم فـواـت

ا نشـيطة خـفيفة قـادرة عـلى  الـبدن أكـثر تـكلفة أم الـتنقل ـبين الـصداع واالنـفلونـزا كـلما تـغير اـلموسـم؟ ـكم سـتكون الـحياة سهـلة إذا ـكاـنت أجـسادـن

إـتمام اـلمهام وأداء األعـمال؟ ـكيف سـتكون راـحة ـباـلنا إن ـلم ـننشغل ـمرة أـخرى ـبمواـعيد اـلدواء؟  

هـناك صـنفان ـمن اـلناس األول ـيدـفع ـعلى ـمرضـه، واآلخـر ـيدـفع ـلصحته. أـيهم أـنت؟ 

ـليس مسـتبعًدا ـعلّي أـنك ـمن اـلصنف اآلـخر اـلذي يسـتثمر ـفي صـحته، ـفليأـخذك ـهذا اـلكتاب ـلمزـيد ـمن اـلصحة. 

فاتحة



الفصل األول
 الطعام الحي
A Life Force 



هـو الـغذاء األقـرب لـحالـته األولـى فـي الـطبيعة؛ طـازًجـا وخـاًمـا. فـهو الـذي ال يـمر 

بـأي نـوع مـن أنـواع الـمعالـجة: كـالـتكريـر والـتعليب والـتصنيع. وال يـتعرض لـدرجـات 

حرارة عالية بما فيها الطبخ. 

الـطعام الـحي هـو الـصورة األولـى لـلغذاء الـذي تـناولـه اإلنـسان حـين بـدأ رحـلته 

عــلى كــوكــب األرض. فــطبخ الــطعام يــعد أمــًرا الحــًقا أحــدثــه حــين اكــتشف الــنار 

وذلك بعد سنين طويلة من حياته على األرض. 

إنـنا نـعلم أن تـعريـض الـطعام لـدرجـات حـرارة عـالـية ُيـفقد الـنبات قـدًرا مـن مـعادنـه 

وفـيتامـيناتـه، األمـر اآلخـر الـذي ُتحـدثـه درجـات الحـرارة الـعالـية - الـتي تـتجاوز ٤٥ ْ- 

أنـها ُتـذهـب جـميع اإلنـزيـمات الـموجـودة فـي الـنبات. وهـي الـتي وضـعها الـله 

فيه بتصميم كامل وحكيم لتهضم الطعام حين يتناوله الكائن الحي.  

إذا لـم يـحتوي الـغذاء الـذي نـتناولـه عـلى إنـزيـماتـه فـلن تجـد أجـسادنـا طـريـًقا لـهضم 

الـــطعام إال أن تســـتعمل إنـــزيـــماتـــها الـــخاصـــة بـــها والـــتي مـــن الـــمفترض أن 

تسـتخدمـها لـعملياتـها الـحيوكـميائـية. فـبدًال مـن أن يـصرف الجسـد انـزيـماتـه فـي 

التطهـــير والـــتصريـــف والـــبناء، ســـيّحول قـــدًرا عـــال مـــنها فـــي تـــفكيك الـــطعام 

الـمطبوخ وهـضمه وهـنا حـيث يـبدأ مخـزونـنا اإلنـزيـمي بـالـنضوب مـع األيـام ويـبدأ 

الجسد بالضعف والتعب.  

فـي حـين أن أجـسادنـا قـويـة بـما فـيه الـكفايـة لتتحـمل كـثيًرا قـبل أن تهـرم. إال أن 

مخــزون الــطاقــة ال يــسعه أن يتحــمل لهــذا الــقدر. لــذلــك تــرى األطــفال مــا زالــوا 

يـحتفظون بـقدر عـال مـن الـنشاط والـطاقـة والـرغـبة بـالجـري والتحـرك مـهما كـانـت 

نـوعـية غـذائـهم، بـينما يـبدأ الـكثير مـنا فـي عـمر العشـريـنات بـالـشعور بـالكسـل 

والثقل. 

ما هو الطعام الحي؟

من سوق الخضار العضوية في جزيرة بالي، ابود ٢٠١٧

The Raw Food  



 عن الطعام الحي
The Raw Food 

 الفصل الثاني
 المطبخ الصحي
Happy Kitchen



١- األجهـزة:

مـحضرة اـلطعام

اـلمجفف

  :High Speed Blender ١- ـخالط ـعاـلي الـسرـعة

نباـتية وسـيوفـر عـليك الـكثير  كثير مـن اـلوصـفات واـلبداـئل اـل يسهـل عـليك الـحصول عـلى قـوام مـثاـلي وطـعم مـمتاز ـل

مــن الــوقــت. يــأتــي مــع كــل خــالط عــالــي الســرعــة Tamper لــيساعــدك عــند الــحاجــة لــدفــع الــمكونــات لــألســفل بــاتــجاه 

 .Dots ،Blendtec ،Vitamix اـلشفرات. هـناك ـعدد ـمن الشـرـكات اـلتي ـتوـفر ـهذا اـلنوع ـمن اـلخالط ـمثل شـرـكة

  :Food Processor ٢- ـمحضرة اـلطعام

وهـو اـلجهاز اـلذي نسـتخدـمه لـخلط اـلمواد اـلجاـفة ـمثل ـقاـعدة اـلكيك وـكور الـحلوـيات وـلعمل زـبدة المكسـرات اـلمنزـلية. 

هـناك اـلعدـيد ـمن اـلخيارات اـلمتوـفرة ـفي األسـواق المحـلية ـيمكنك اخـتيار ـما ـيتواـفق ـمع ـحاـجتك ومـيزاـنيتك.  

  :Dehydrator ٣- اـلمجفف

وهـــو بــديــل الـــفرن فــي الـــمطبخ الـــحي. حـــيث أنـــه يـــجفف الـــطعام عـــلى درجـــة حـــرارة الـــشمس º٤٥ ويـــبقي عـــلى 

اإلـنزـيمات اـلموجـودة ـفي اـلنبات دون اإلضـرار ـبها. هـناك اـلعدـيد ـمن الـمجففات االقـتصادـية اـلتي ـيمكنك اـلحصول 

عـليها، أـما إذا رـغبت ـبواـحد ـعاـلي االـمكاـنية فـيمكن اـلحصول ـعليه ـمن شـرـكات ـمثل Excalibur. وشـراء أوراق اـلتجفيف 

اـلماـنعة الـلتصاق اـلطعام السـتخدامـها ـفي ـعمل ـبعض اـلوصـفات.  

وفـي ـكل األحـوال إن ـلم ـيتوفـر ـلدـيك اـلمجفف أو ال ـترـغب ـبعد ـباـعتماد األكـل اـلحي ـبشكل ـكامـل، فـبإمـكاـنك ـتحضير 

اـلوصـفات اـلمعتمدة ـعلى اـلمجفف ـفي ـهذا اـلكتاب ـباسـتخدام اـلفرن. 

  :Cold Press Juicer ٤- اـلعصارة اـلبطيئة

ـتقوم ـبعمل الـعصير األخـضر الـمعصور عـلى الـبارد. حـيث أن الـعصارت ـنوعـان: الـعصارة السـرـيعة والـعصارة الـبطيئة 

باردة. واـلفرق ـبينهما أن اـلثاـنية ـتحتفظ ـبشكل أـفضل ـباإلـنزـيمات واـلقيم اـلغذاـئية األخـرى. اـنظر صـ ٨٦ أو اـل

األجهـزة واألدوات
اـلخالط

اـلعصارات اـلبطيئة

Tamper



هي األطعمة التي تعتبر غذاء كامل بحد ذاتها.حيث تحتوي الواحدة منها 

على قدر عال من اإلنزيمات والمعادن والفيتامينات ومجموعات األحماض 

األمينية واألحماض الدهنية ومضادات األكسدة وكذلك الكلوروفيل في 

بعضها. من أنواعها: الطحالب والبذور وبعض األعشاب. يمكن إضافة 

القليل منها لطبق السلطة أو السموذي والحرص على التنويع بينهم بين 

فترة وأخرى. ستجد في الصفحات التالية بعض األمثلة عليها.

  The SuperFoods
األغذية فائقة التغذية



الفصل الرابع 
 البدائل النباتية

Who Needs Diary?



الـلجوء لـلبدائـل الـنباتـية بـدًال عـن الـمنتجات الـحيوانـية قـرار 

مــهم فــي رحــلتنا الــصحية. وال داعــي لــلقلق بــخصوص 

الـقيم الـغذائـية كـالـكالسـيوم والـبروتـين؛ فجـميعها مـوجـودة 

في النباتات وبنسبة عالية.  

فحــليب الــلوز مــثًال يــحتوي عــلى نســبة كــالســيوم تــصل 

إلـــى ٤٧٪ فـــي الـــكوب الـــواحـــد. كـــما أنـــه يـــحتوي عـــلى 

فـــيتامـــين D وعـــلى الـــبروتـــين بـــجانـــب نســـب أخـــرى مـــن 

المعادن والفيتامينات الموجودة فيه بشكل طبيعي. 

تــحضير هــذه الــبدائــل سهــل ويــتطلب مــكونــات بســيطة. 

وبــينما ال يشــبه طــعم حــليب الــلوز طــعم حــليب الــبقرة، 

لكنه ألذ وأغنى. 

ســـتجد فـــي هـــذا الـــفصل قـــائـــمة مـــن الـــبدائـــل الـــتي 

ستساعدك في جعل حياتك أخف وأفضل. 



٣ أكواب ونصف ماء  

٣ مالعق طعام زبدة مكسرات صـ ٦٥ 

ملعقة طعام محلي سائل 

ربع ملعقة شاي من الملح  

اخلط  جميع المكونات في الخالط. 

 صار الحليب جاهًزا. 

الحليب السريع

اـلطرـيقة:



كوب ونصف كاجو منقوع  

نصف كوب ماء  

٣ مالعق طعام عصير ليمون طازج  

ملعقة طعام خل تفاح 

ملعقة طعام خميرة تغذية  

ملعقة شاي من الملح  

نصف ملعقة شاي فلفل أسود  

الطريقة: اخلط جميع المكونات في الخالط 

 إلى أن تصل للقوام المناسب. 

احفظها في الثالجة  

واستهلكها خالل إسبوع إلى إسبوعين. 

الجبنة النباتية

بديل مثالي عن الجبنة المصنعة.  

لن تعود مرة أخرى الستخدامها بعد أن تجرب هذه الجبنة !



الفصل الخامس
 مزيد من البدائل
There’s Always More



كوبين أو ثالثة من المكسرات أو البذور  

نصف ملعقة شاي ملح 

ضع المكسرات والملح في محضرة الطعام واخلطها 

لـ ١٠ أو ٢٠ دقيقة حتى تصل إلى قوام الزبدة. 

 ومن وقت آلخر أوقف الخلط وادفع المكسرات التي 

ستعلق على جوانب وعاء محضرة الطعام لألسفل. 

وأرح محضرة الطعام كل بضع دقائق. 

ستأخذ منك العملية بعض الوقت لكن الناتج  

يستحق االنتظار. 

احفظها في وعاء محكم الغلق على درجة حرارة 

الغرفة وستبقى صالحة ألشهر. 

زبدة المكسرات

بنفس الطريقة يمكنك عمل زبدة: لوز، كاجو، بندق، بذور 

اليقطين. وكذلك السمسم الذي سيعطيك الطحينة. 

يمكنك خلط المكسرات نية أو محمصة - لكن سيستغرق الخلط 

وقت أطول إن كانت نية حتى يتحرر الزيت وتتحول لزبدة.



الفصل السادس 
 المخمرات
Healthy Gut



الفصل السابع 
 العصائر والمشروبات

Fresh and Quick
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تــحتوي الــورقــيات الــخضراء مــثل الــكيل والــكزبــرة والــبقدونــس، عــلى نســبة 

عـالـية مـن الـكلوروفـيل. وأهـمية الـكلوروفـيل فـي الـنبات كـأهـمية الـدم فـي 

اإلنـسان. يـتكون فـي الـورقـيات نـتيجة تـعرضـها الـدائـم والـمباشـر ألشـعة 

الـشمس. لـذلـك فـإنـها مـليئة بـطاقـة الـشمس والـحياة. ولـها دور فـّعال فـي 

شفاء الجسم وتطهيره وبث الطاقة فيه من جديد. 

  

سـتجد فـي هـذا الـفصل وصـفة الـعصير األخـضر والـسموذي، الـمعتمديـن 

فـي تـحضيرهـما عـلى الـورقـيات الـخضراء. حـيث نـجني فـي كـوب واحـد كـمية 

مـركـزة مـن الـمعادن والـفيتامـينات واإلنـزيـمات الـتي يـمتصها الـجسم بـشكل 

سـريـع دون الـحاجـة لـعملية هـضم طـويـلة. ليسـتفيد مـنها بـصورة مـباشـرة 

وفعالة.   

شـرب كـوب مـن المشـروبـات الـخضراء يـومـًيا كـفيل بتحسـين صـحتنا، وسـتجد 

فـي الـصفحات الـقادمـة مجـموعـة مـن المشـروبـات األخـرى الـتي تـساعـد فـي 

تطهير الجسد وتنظيفه. والتي ال يتطلب إعدادها سوى بضع دقائق. 

المشروبات الخضراء



مــن الــمصادر الــعالــية بــالــبوتــاســيوم والــصوديــوم 

  .A, B, C والكبريت. وغني بفيتامينات

مــــدر لــــلبول ومــــلين ويــــمنع احــــتباس الــــماء فــــي 

الجسم. ومصدر ممتاز للماء الطبيعي،  

بــعد الــتماريــن الــريــاضــية يــمكنك شــرب كــوب مــن 

عــــصير الــــكرفــــس ، وســــيزودك ب ١٢ نــــوًعــــا مــــن 

المعادن و١٢ نوًعا من الفيتامينات.  

أضـف لـعصيرك األخـضر عـود مـن الـكرفـس بـأوراقـه 

لتتناول حصة يومية منه.  

Celery
الكرفس



الفصل الثامن 
 خيارات اإلفطار

Break-Fast
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أضف قطعتين إضافيتين من الموز 

المجمد لسموذي الكاكاو صــ ٩٧ انقله 

لوعاء ثم زينه بقطع من الفراولة والتوت 

وحبات الكاكاو وبذور الشيا وبذور اليقطين.  

وصار لديك فطور ساحر! 

 

mailto:umsaif1@gmail.com


أن تحب نفسك يعني أن تعتني بجسدك
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 الوجبات الخفيفة
Easy to Stay Happy
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المعصوب بالقشطة

المعصوب أو المرسـى طبق يمني األصل 

ومنتشر في بلد السعودية. نمزج فيه الدقيق 

مع الموز ونحصل على طبق لذيذ.اعتدنا في 

منزلي أن نأكله منذ صغرنا؛ تحضره أمـي كما ال 

يحضره أحد.كان من أكثر األطباق التي أفتقدتها 

حين تحولت لألكل الحي، حتى توصلت لهذه 

الوصفة التي التقيت فيها مجدًدا بهذا الطبق 

المحّبب بشكل حي وخالي من الجلوتين.

Traditional and Yummy



الفصل العاشر 
 أطباق السلطة

Redefining the Salad
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السلطة ليست فقط خس وخيار وقليل من الكزبرة!  

بل وعاء واسع يمكنك أن تضيف فيه كل ما تحب من الورقيات 

والخضروات والبذور والمكسرات ليصبح بذلك وجبة كاملة بحد ذاته 

وكلما كان ملوًنا بألوان قوس قزح كان طعمه لذيًذا وقيمته عالية. 

ستجد في الصفحة التالية وعاء السلطة الكامل: 



تعد الكينوا واحدة من الحبوب فائقة 

التغذية حيث أنها مليئة بالقيم الغذائية. 

تحتوي على كل أنواع األحماض 

األمينية لذلك ترتفع فيها نسبة 

البروتين. كما تحتوي على األلياف 

بنسبة عالية. ترتفع فيها نسبة المعادن 

مثل المنغنيز والفسفور 

والمغنيسيوم. ومضادات األكسدة.  

خالية من الجلوتين لذلك تعتبر بديل 

مثالي عن الحبوب المحتوية عليه. 

ال تحتاج الكينوا للطبخ، فقط للنقع 

لساعتين ثم تصبح جاهزة لألكل. 

وللحصول على أضعاف قيمتها 

الغذائية يتم برعمتها وستظهر الجذور 

خالل ٤٨ ساعة. انظر صـ ٤٧ 



الفصل الحادي عشر 
 الوجبات الرئيسية
Main But Still Light
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Raw, 
Light,  
Pizza. 

هذه البيتزا ألذ مما تتصور ورائحتها تشبه 

كثيًرا البيتزا المطبوخة لكنك لن تشعر 

بالخمول لو التهمت عشرة قطع منها. 



هذا الطبق سيفاجئ الكثير من األصدقاء بسبب طعمه الرائع.
الالزانيا



“
الثراء الحقيقي هو الصحة والعافية“

غاندي



الفصل الثاني عشر 
 الحلويات

What a Kitchen Without you!
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Quicker Cheesecake

الكريمة: 

كوب ونصف كاجو منقوع 

نصف كوب حليب جوز هند 

ربع كوب محلي سائل 

ملعقة طعام زيت جوز هند 

ملعقة طعام عصير ليمون 

الطريقة: 

اختر القاعدة رقم (١) إذا أحببت. 

اخلط مكونات الكريمة في الخالط أو محضرة الطعام ثم أضفها 

على القاعدة. وضعها في الفريزا لثالث ساعات لتتماسك.  

قبل التقديم زينها بما تحب مثل: الفراولة أو أنواع التوت  

مع جوز الهند المبشور وأوراق النعناع الطازجة.  

التشيز كيك البسيط 



المكونات:  

كوبين وربع مكسرات جوز (عين الجمل) جافة 

ثلث كوب بودرة كاكاو  

نصف كوب تمر منزوع النوى 

ربع كوب حبوب الكاكاو (اختياري) 

ثلث كوب زبيب (اختياري) 

نصف ملعقة شاي خالصة الفانيليا 

ربع ملعقة شاي من الملح  

الطريقة:  

اخلط كوبين من الجوز وبودرة الكاكاو والملح  

والفانيليا في محضرة الطعام. 

أضف التمر واخلط حتى يتماسك الخليط.  

اضف الجوز المتبقي وحبوب الكاكاو والزبيب واخلط خلًطا خفيًفا.  

افرد المزيج في الصينية ثم ضعه في الثالجة لساعتين قبل التقديم.  

   Photo Copyright  Walaa Daghriri

www.lokahslife.blogspot.com

ثالث طرق لالستمتاع بهذا البرواني:  
منفرًدا، أو مع االيسكريم، أو مع صوص الكاكاو أو جميعها!

http://www.lokahslife.blogspot.com


 العناية الطبيعية
Natural Skincare Products

الفصل الخامس عشر 



الفصل السادس عشر 
 تنظيف المنزل

Cleaning Products



 صناعة السماد
Always Recycling

الفصل السابع عشر 



 مصادر الحصول على األدوات
Let’s Go Shopping!

الفصل الثامن عشر 



“
“ الرجل الحكيم يدرك  

أن صحته هي أثمن ما يملك.
ابقراط



ـبدأت أـماـني رحـلتها ـلتحقيق اـلصحة والسـالم، ـمنذ أـكثر ـمن اـثنا عشـر ـعاًمـا، ـحين ـكاـنت ـترى ـكبار اـلسن ـتصعب ـعليهم الـحرـكة؛ وـتعلم أن هـناك ـحًال ـلبلوغ 
هـذا الـعمر بـعافـية وصــحة. كـانـت محـظوظـة بـنشأتـها مـع والـدهـا الـذي يهـتم إلـى الـيوم بــصحته، وكـان سـببها األول لــلتعلم والــبحث. واصـلت الـبحث 
والـذي زرع فـيها الـرغـبة بـمشاركـة الـناس هـذه الـمعرفـة فـأنـشأت فـي عـام ٢٠١٤ مشـروع دار مـنار عـلى انســتقرام. حـتى أصـبح الـيوم مـوقـًعا الـكترونـًيا 
وقـناة ـعلى اـليوـتوب. وـيتبع ـله صـيدـلية اـلشمس ـحيث ـتمارس شـغفها ـبدـمج اـلمواد وـتصنيع اـلمنتجات الـطبيعية. وـمجوهـرات ـمنار سـتون اـلتي ـتحكي 

ـفيها ـجزء ـمن ـحبها ـلألرض ـباسـتخداـمها ـلألـحجار اـلكرـيمة.  
حياة الـطبيعية وتـطبيقات اـليوقـا اـلمتقدمـة مـن قـبل اـلفيدراـلية اـلعاـلمية ألصـدقـاء   فـي مـارس ٢٠١٧ ـناـلت ـعلى شـهادة اـلدـكتوراة الفخـرـية فـي ـنمط اـل

األمـم المتحـدة، واـلتي اـعتبرـتها ـهدـية إلهـية ـللمضي ـقدًمـا ـفي طـرـيقها. 
أمــانــي تــؤمــن أنــنا ســنبقى حــتى آخــر يــوم مــن رحــلتنا عــلى األرض فــي تــعلم واكــتشاف. وأن االزدهــار الــشخصي وازدهــار األرض مــربــوط بــالــعلم 

واـلمشارـكة. 


