
لماذا الجنس؟

الكاتب: دعوة للجميع

هناك فارق أساسي بين الرجل.. والمرأة.. في العلاقة الزوجية - فالرجل يعطي الحب ليحصل على الجنس - والمرأة تعطي الجنس
لتحصل على الحب لهذا فان معاناة الزوجات المحرومات جنسيا بلا حدود ولأنها تحرم أيضا عاطفيا.      ان الحرمان الجنسي عند

النساء يسبب اضطرابات صحية وعاطفية ونفسية. وممارسة الجنسية شرط أن تكون علاقة زوجية مقدسة  لها العديد من الفوائد
الصحية النفسية حسب ما أكدته آخر الأبحاث الجنسية الأمريكية العالمية - ويقول مدير المعهد الصحي الجنسي بجامعة هارفارد أن

العلاقة الجنسية المنتظمة تساعد على تحقيق العديد من الفوائد الصحية منها:

 1. الجنس يخفف اضطرابات الحيض ومشفى آلام وعسر الطمث 
 2. الجنس المنتظم يساعد على تألق البشرة ونضارتها

 3. تعترف إحدى النساء الأمريكيات بأن عدم ممارسة الجنس يؤدي لتساقط الشعر وتقصفه لهذا هي تحرص على ممارسة الجنس
بإنتظام الذي يساعدها بالحفاظ على جمال شعرها ويعطيه النمو والبريق

 4. الجماع المنتظم ينظم الدورة الشهرية ويفرز هرمون البرومسترون الذي يزيد من خصوبة الزوجة العاقر
 5. يشفي الجنس الآلام العضلية لأنه يؤدي للاسترخاء العضلي العميق

 6. علاج الأرق ليلا فالجماع أحسن قرص منوم
 7. تهدأ القلق وتشفي الإحباط

 8. الأورجازم احسن علاج لآلام الظهر ويعزز الأطباء ذلك إلى أن الممارسة الجنسية تساعد على إفراز هرمون الأندرفين القاتل للألم
.sex of power healing the - أفضل من الأسبرين وهكذا تؤكد الباحثة الأمريكية الدكتور جوديث ساشز مؤلفة كتاب - القوة الشافية للجنس
وتعلل سر الشفاء للآلام العضلية بعد ممارسة الجنس أن الأورجازم يساعد على الاسترخاء العضلي و النوم العميق و  الشعور باللذة

الفائقة يحطم الشعور بالألم.
 9. ممارسة الجنس أحسن من ممارسة الرياضة أو الحمية للرجيم - فهي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات

 10. النشاط الجنسي يعزز وظائف جهاز المناعة مما يسرع بالشفاء من الأنفلونزا والنزلة البردية
 11. تعتقد أيريكا باحثة أمريكية بأن الجنس مفيد للصحة ويشفي معظم العلل السيكوسوماتية من الحموض وعسر الهضم الألم

والصداع والتوتر الأرق والوساوس وتعزز جهاز المناعة
 12. الجنس يقوي الجهاز العضلي كما يقول الدكتور كاتلر بهذا فهو يقي من هشاشة العظام في النساء بعد سن اليأس لأنه يساعد على

إفراز هرمون الأستروجين والجنس أيضا يؤخر الشيخوخة الشكلية لدى النساء في سن الأربعين.
 13. الجنس يحمي من سرطان الثدي وتؤكد الدكتورة جوديث ساشز بأن الجنس يساعد الجسم في إفراز هرمونات ومواد كيماوية مما

يعزز خلايا تي cell-T المقاومة للسرطان الثدي والرحم
 14. الجماع يشفي أمراض القلب .

 15. وتقول بحاثة أمريكية بأن ممارسة الجماع والإشباع الجنسي الكامل يشفي بعض الأمراض الناجمة من التوتر سواء كان صداع أو
شقيقة أو عسر هضم أو قرحة بالمعدة أو آلام بالعنق مشاكل الخصوبة أو أمراض القلب لأن الجماع المعزز بالإشباع يساعد على

الاسترخاء العضلي والعصبي ولهذا تساعد الممارسة الجنسية على شفاء نوبات الصداع النصفي العنيف بعدما فشلت جميع العقاقير
المسكنة.. وبهذا فهناك نصيحة طبية مجانية .

 16. الجنس يقوي التفكير الإبداعي وهناك دراسات مؤكدة بأن ممارسة الجنس تحسر الهوة بين المخ الأيمن والأيسر مما يقوي ملكة
التفكير الإبداعي بهذا تكثر الأفكار العبقرية لدى النساء الرجال المخترعين عقب النشوة الجنسية.. لأنها تؤدي للصعود بلا حدود إلى

عالم الفكر الغير محدود .

ملاحظة
هذه آراء بعض الباحثين، وبذلك فإن  هذه الدراسات لا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع دعوة للجميع
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