
 

 

 
 

  

 

دبا ما به اندام باشی  

 

باشید   داشته خود همراه همیشه، را ما مقاالت 

  

با اين کتاب الکترونیکي مي توانید مطالب مورد عالقه 

تان را از سايت دکتر کرماني دريافت و بر روی رايانه 

شخصي، موبايل و يا تبلت خود ذخیره کنید و در زمان 

استراحت آن را مطالعه کنید. تمام کاری که نیاز است 

انجام دهید، دانلود اين کتاب از سايت دکتر کرماني 

 است.

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

  5931ماه سال  اسفند 
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 : در اين ماهنامه مي خوانید 

 کمبود ويتامیني که زندگیم را نابود کرد

 مي خواهید عضله بسازيد؟ اين غذاها را فراموش نکنید

 اين شايعات را درباره پروتئین باور نکنید

 دارندراهنمای بايدها و نبايدهای غذايي برای افرادی که میگرن 

 !چرا بین چاق ها و الغرها فرق میذاريم؟

 چرا برای بعضي ها، خشم و گرسنگي يک معنا دارد؟

 دريافتي را افزايش دهید؟  Dچگونه ويتامین

 نشانه های خاموشي که از مشکالت قلبي خبر مي دهند

 چرخه قاعدگي درباره سالمتمان چه مي گويد؟

 !قرار دارند؟چرا افراد چاق بیشتر در خطر اختالل تغذيه 

 نشانه های خاموش مصرف بیش از حد پروتئین

 غذاهای سالمي که ممکن است دلیل اصلي جوش زدنتان باشند

 روش هايي که به شما کمک مي کنند التهاب را کاهش دهید

 سه روش برای مقابله با تستوسترون پايین

 چطور از سخت ترين مشکالت زندگي عبور کنید

 غذا خوردن کودکتان مي شودعادت هايي که مانع سالم 
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 !با چشم های پف کرده خداحافظي کنید

 بازگشت وزني که کم کرديد، هر بار چه عواقبي برايتان دارد؟

 !بعد از زايمان وزنتان باال رفته؟ تقصیر را گردن بارداری نیندازيد

 !هفت عالمت بیماری که بايد جدی گرفته شود

 کودکان نوپا به چه مقدار غذا نیاز دارند؟

 برای داشتن هدفي بزرگ اين نکات را به خاطر بسپاريد

 چگونه در هر سني سوخت و ساز بدنمان را باال ببريم؟

 با تغییرات هورمون ها در دوران بارداری آشنا شويد

 !کاتي درباره کاهش وزن پايدار که هیچکس به شما نگفته استن

 با اين غذاها اشتهايتان را کنترل کنید

 با اين مکمل های طبیعي، آکنه را از بین ببريد

 ری از افتادگي پوست مي توانید انجام دهیدکارهای که برای پیشگی

 بهترين توصیه های يک پزشک برای بهینه سازی سطح انرژی

 چگونه خودم را از پرخوری نجات دادم؟

 !نگذاريد ترس ها برايتان تصمیم بگیرند
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 کمبود ويتامیني که زندگیم را نابود کرد

 

چ وجه نبايد را به هی  B12طي چند سال گذشته يک درس بسیار مهم گرفتم: کمبود ويتامین

شوخي گرفت. اين کمبود پنهان سالیان سال بدنم را تحت تاثیر خود قرار داد و اذيت کرد. 

 .انواع مختلفي دارند بنابراين عالئم اين کمبود نیز متفاوت است  B12ويتامین های

 چیست؟  B12نشانه های کمبود ويتامین 

 :اينها چند مورد از نشانه های شايع اين کمبود هستند

 حسي، مور مور شدن بي 

 ضعف 

 عدم تعادل يا راه رفتن غیر طبیعي 

 مشکالت رواني 

 خستگي 
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 تنگي نفس 

مي تواند باعث فلج   B12عالوه بر تمام اين موارد که تنها بخشي از عالئم است، کمبود ويتامین

به خاطر جهش ژنتیکي  B12شدن و حتي مرگ افراد شود. اين را مي دانستم که کمبود ويتامین

 .کتاز متیلن نام دارد در خانواده ام ارثي استکه ردو

 مادرزادی داريد؟  B12کمبود ويتامین 

سالگي همینطور آسیب ناشي از آن پیشرفت کرد.  93کمبود ويتامین من مادرزادی بود و تا 

ديگر نمي توانم درست راه بروم و علتش هم ممکن است فرآيندی به نام فونیکوالر مايلز باشد 

ورد در ترکیب با ديگر عالئم به سراغم آمد. مجبورم که بیشتر در خانه بمانم و و البته اين م

 هفته ای يکبار برای ديدن پزشک، خريد يا مراجعه به داروخانه بیرون بروم اين يعني کمبود

B12 زندگي را از من دزديده. 

وری شانس زياد با ماه در ريکا 59هنوز امیدوارم بتوانم کامال ريکاوری کنم، اما بعد از گذراندن 

من يار نبوده. خیلي خنده دار است، همه اش به خاطر يک کمبود ويتامین که مي تواند برای 

که من داشتم مادر زادی بود و به خاطر جهش   B12هرکسي اتفاق بیفتد. کمبود ويتامین

دارد ژنتیکي اما افراد بسیار بسیار زيادی هستند حتي کساني که برنامه غذايي سالم و کاملي 

 :که ممکن است دچار کمبود شوند. روش هايي که ممکن است دچار کمبود شويد

 کم خوني خطرناک بر اثر خود ايمني 

 جراحي بای پس معده 

 سندرم سوء جذب 
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 بیماری کرون 

 بیماری سلیاک 

 رشد بیش از حد باکتری ها 

 سوء تغذيه، اختالل در خوردن 

  

 ن آزمايش ها را انجام دهیدداريد اي B12اگر فکر مي کنید کمبود ويتامین 

اگر در خطر کمبود قرار داريد و يا اگر لیست عالئمي که گفته شد برايتان آشنا بود بايد سطح 

خود را مورد آزمايش قرار دهید. تست های سرمي گمراه کننده هستند چون   B12ويتامین

ن شويد که باشد که هنوز جذب نشده. مطمئ  B12خوني که گرفته مي شود ممکن است دارای

بدن   B12به خوبي سطح متیل مالونیک اسید و هموسیستئین خود را چک کنید، وقتي سطح

 .پايین باشد اين دو افزايش پیدا مي کنند

همچنین خواهش مي کنم اين کار را به ديگران نیز توصیه کنید مخصوصا کساني که به دنبال 

ن درمان ممکن بود تا االن به صورت علت عالئم خود هستند و يا کساني که عالئم دارند. بدو

 .دائم فلج شده باشم و بعد از آن نیز طي چند سال مي مردم

رنج مي برد، ارزش   B12اگر مي توانید به کسي کمک کنید تشخیص دهد از کمبود ويتامین

تا اين سن توانست در   B12اشاره کردن را دارد. من خیلي ناراحتم که آسیب کمبود ويتامین

فت کند. شايد فکر کنید مشکل کمبود ويتامین خیلي ابتدايي باشد اما متاسفانه به بدنم پیشر

علت اطالع نداشتن افراد اين مشکل در حال اپیدمي شدن است. اين اطالعات مي تواند افراد 
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زيادی را نجات دهد بنابراين خواهش مي کنم آنها را با ديگران به اشتراک بگذاريد. من در اين 

يا پنج مرتبه قرباني تشخیص اشتباه شدم. دوست ندارم ديگران هم مسیری را سال ها چهار 

که من رفتم بروند. سالمتتان در دستان خودتان است اين را همیشه به ياد داشته باشید. با 

 .آگاهي از اين مسائل مي توانید در زمان و پول خود کلي صرفه جويي کنید

 

  (مانيکاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کر
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 مي خواهید عضله بسازيد؟ اين غذاها را فراموش نکنید

اگر به دنبال افزايش بافت عضالني جهت کالری سوزی بیشتر و ظاهری جذابتر هستید بايد 

لوازمي که بدن برای ساخت عضله نیاز دارد را در اختیارش قرار دهید و اين يعني پروتئین. در 

 .عرفي خواهیم کرد که در اين مسیر کمکتان مي کنندادامه غذاهايي را به شما م

 به چه مقدار پروتئین نیاز داريم؟

 

گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن است ، حدود  8.0مقدار توصیه شده پروتئین برای يک روز 

گرم برای آقايان. با اين حال اين رقم بنا بر مقدار کالری  14گرم برای خانم ها و  34روزانه 

ي روزانه و فعالیت فیزيکي مي تواند متفاوت باشد. اگر تمرينات قدرتي انجام مي دهید دريافت

بدنتان از يک فرد معمولي پروتئین بیشتری مي خواهد تا بتواند عضالتي که در طول ورزش 

شکسته شده اند را ترمیم کند و بافت عضالني جديدی بسازد. يک وزنه بردار معمولي به 

ن برای هر کیلو از وزنش نیاز دارد و اين مقدار برای يک بدنساز حرفه حداقل يک گرم پروتئی

 .گرم برای هر کیلوگرم است 5.1ای 
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 دانه های سويا

 

گرم پروتئین  93دانه های سويا پروتئین بسیار بااليي دارند ، تنها يک فنجان بو داده آن دارای 

ی سوخت و ساز انرژی به کار مي است. سويا همچنین سرشار از منیزيم است، ماده مغذی که برا

رود، مخصوصا زماني که از ورزش های قدرتي برای ساخت عضله کمک مي گیريد. منیزيم 

همچنین نقشي حیاتي در رشد و ترمیم عضله ايفا مي کند، در واقع منیزيم برای ساخت عضله 

تي از کلیدی است. طوری که برخي متخصصان توصیه مي کنند در صورت انجام تمرينات قدر

مکمل استفاده کنید تا به افزايش قدرتتان کمک کند. سطح پايین منیزيم باعث خستگي، کاهش 

 .انرژی خروجي و گرفتگي عضالني مي شود

 تخم شاهدانه
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گرم  58تخم شاهدانه سرشار است از پروتئین. تنها سه قاشق غذا خوری تخم شاهدانه حاوی 

است. فقط بايد مواظب مقدار مصرفتان باشید چون  9پروتئین و مقدار مناسبي اسید چرب امگا 

کالری خیلي سريع میزان کالری دريافتي تان از تخم شاهدانه باال مي رود. دوز  18با هر قاشق 

 .مورد نیاز روزانه خود را با استفاده از تخم شاهدانه در ساالد، اسموتي و ماست دريافت کنید

 مخمر خوراکي
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نیری و يا خامه ای درست کنید و يا خواستید به پاپ کورن خود دفعه بعد که خواستید سس پ

 51طعمي پنیری اضافه کنید از مخمر خوراکي استفاده کنید. سه قاشق غذا خوری از آن حاوی 

برای   Bنیز هست. ويتامین های Bگرم پروتئین است و منبع مناسبي از ويتامین های گروه 

به سوخت و ساز آمینو اسیدها و پروتئین کمک قدرت عضالني ضروری هستند. آنها همچنین 

مي کنند، همچنین عالوه بر ترمیم زخم های عضالت به پیشگیری از آسیب رسیدن به آنها نیز 

 .کمک مي کنند

 ماست يوناني

 

وقتي عضله سازی مي کنید دريافت کافي کلسیم بسیار مهم است، چون مسلما برای نگه داشتن 

در انقباض و هم در انبساط  نیاز داريد. کلسیم نقشي اساسي را  عضالت به استخوان هايي قوی

عضالت ايفا مي کند. اگر به اندازه کافي کلسیم دريافت نکنید، ممکن است منجر به گرفتگي 

عضله شود و وزنه زدن را برايتان زجر آور کند. ماست يوناني تقريبا دو برابر ماست معمولي 

یوتیک های مفید برای روده و کلسیم تقويت کننده استخوان پروتئین دارد، بعالوه دارای پروب
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گرم  50درصد از نیاز روزانه تان به کلسیم و  18گرم ماست يوناني حاوی  170 .نیز هست

پروتئین است. فقط مواظب ماست های يوناني طعم دار شده باشید چون سرشار هستند از 

تید مي توانید آن را با مقداری عسل قندهای اضافه شده. اگر ماست يوناني ساده دوست نداش

 .يا استويا شیرين کنید

 سالمون

 

مي دانیم که بیشتر غذاهای دريايي منبع مناسبي از پروتئین هستند اما به داليلي سالمون در 

صدر اين لیست قرار دارد. عالوه بر پروتئین مي توانید ازمزايای مقابله با چربي و اسید چرب 

در ترکیب با ورزش نشان داده که مي  9مند شويد. مقدار مناسب امگا که دارد بهره  9امگا 

گرم  19گرم سالمون حاوی  01تواند چربي بدن را بیشتر از ورزش به تنهايي کاهش دهد. تنها 

 .دارد 9گرم امگا  5.1تا  5پروتئین و چیزی بین 

 گوشت چرخ کرده
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منبعي غني از آهن نیز هست، چیزی گرم پروتئین به ما مي دهد و  19گرم گوشت قرمز  01هر 

درصد از نیاز روزانه بدن. از آنجا که آهن برای پروتئین های درگیر حمل و نقل  51حدود 

اکسیژن حیاتي است، سطح پايین آهن مي تواند منجر به خستگي، کاهش ايمني، احساس ضعف 

د که بیش از و عملکرد ضعیف هنگام ورزش شود. فقط سعي کنید گوشت هايي را انتخاب کنی

 .حد چرب نباشند

 پودر پروتئین
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پودرهای پروتئیني انتخابي خوشمزه برای ريکاوری بعد از ورزش و يا جايگزيني به عنوان يک 

وعده هستند اما همه پودرهای پروتئین يکسان نیستند. من دوست دارم از پودری استفاده 

ار زيادی فیبر نیز باشد تا انرژی کنم که نه تنها پروتئین خالص داشته باشد بلکه حاوی مقد

گرم پروتئین در هر  51سالمترين پودر پروتئین حاوی حداقل  .ماندگار و سیری القا کند

اسکوپ است و به همین مقدار هم بايد فیبر داشته باشد. در نظر داشته باشید پودر پروتئیني 

روری که بسیاری از مردم ، آهن و کلسیم نیز باشد مواد مغزی ضوD  ،Cبخريد که حاوی ويتامین

 .با دريافتشان مشکل دارند
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 اين شايعات را درباره پروتئین باور نکنید

 

اين روزها مقاله يا کتابي درباره برنامه غذايي نیست که درباره پروتئین صحبت نکرده باشد. 

یم. اين واقعیت دارد که پروتئین مي تواند کمک کند برای مدت زمان طوالني تری سیر بمان

پروتئین همچنین به ريکاوری، تثبیت و رشد عضالت کمک مي کند. جیمي باوم، استاديار علوم و 

صنايع غذايي و محقق پروتئین در دانشگاه آرکانزاس مي گويد: اما اضافه کردن پروتئین زياد 

 .به هر چیزی سالم نیست

بیشتر مردم درباره  در ادامه دکتر باوم و ديگر متخصصین برايتان توضیح مي دهند که چرا

 :پروتئین اشتباه مي کنند

 اشتباه اول: پروتئین بیشتر = عضله بیشتر

اين درست است که بدنتان نمي تواند بدون آمینواسیدهای ضروری که در منابع خوب 

اما تنها خوردن پروتئین  :پروتئیني پیدا مي شود عضالتتان را تولید و ترمیم کند. باوم مي گويد

 .درت و ساخت حجم عضالني کافي نیست. برای اين کار نیاز به ورزش داريدبرای تثبیت ق
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وين کمپل، استاد علوم تغذيه در دانشگاه پوردو مي گويد: مخصوصا وقتي سنتان باال مي رود و 

عضله از دست مي دهید احتمال اينکه انعطافتان کم شود و يا زمین بخوريد باال مي رود. 

 .و هم قدرتي برای حفظ بدن و ساخت عضالت ضروری هستند بنابراين هم تمرينات هوازی

 

 .اشتباه دوم: تمام پروتئین ها يکسان ساخته شده اند

اما تمام منابع  .دکتر باوم مي گويد: تقريبا هرچه مي خوريد مقداری پروتئین در خود دارد

ها نیاز  پروتئین حاوی آمینواسیدهای ضروری که بدن برای حمايت از سالمت عضالت و سلول

 .دارد نیستند

http://www.kermany.com


 
 

 –تفاوت بسیاری بین منابع پروتئین گیاهي و حیواني وجود دارد. در حالي که غذاهای حیواني 

ضروری هستند گیاهان چنین  اسیدهای آمینو کامل منابع – ماهي مرغ، تخم لبنیات، گوشت،

 .ويژگي ای ندارند

ر موجود در برخي از منابع همچنین تمام پروتئین موجود در گیاهان قابل جذب نیست. فیب

 .گیاهي پروتئین ممکن است از جذب و هضم برخي از آمینو اسیدها جلوگیری کند

اين بدان معنا نیست که برای تامین آمینو اسیدهای ضروری حتما بايد از محصوالت حیواني 

زمیني را استفاده کنید. سعي کنید حبوباتي مانند لوبیاها و عدس را ترکیب کنید و يا کره بادام 

همراه با غالت کامل میل کنید. حبوبات و غالت کامل با يکديگر مي توانند تمام آمینو اسیدهای 

 .ضروری که نیاز داريد را فراهم کنند
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 .اشتباه سوم: هرچه بیشتر پروتئین بخوريد بهتر است

ئین مشکلي اگر برنامه غذايي داشته باشید که شامل غذاهای گیاهي و حیواني باشد، کمبود پروت

نخواهد بود. همچنین برای ساخت عضله و از بین بردن گرسنگي، بدنتان برای مصرف پروتئین 

گرم مي باشد که اين  98تا  11محدوديت دارد. برای بیشتر افراد اين محدوديت در هر وعده 

 .گرم گوشت مي رسد 01مقدار به زحمت به دو تخم مرغ يا 

ی پروتئین در برنامه خود جمع کنید بايد به نحوه درست به جای اينکه سعي کنید مقدار زياد

توزيع آن در میان وعده های غذايي فکر کنید. برای مثال بسیاری از ما در وعده صبحانه مقدار 

کمي و يا اصال هیچ پروتئیني میل نمي کنیم اما در وعده ناهار يا شام بیش از آنچه بايد پروتئین 
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وعده میزان پروتئین را باال ببريد سعي کنید آن را درست در مي گیريم. به جای اينکه در يک 

 .تمام وعده ها پخش کنید تا کامال از مزايايش بهره مند شويد

 

 .اشتباه چهارم: درست بعد از ورزش به پروتئین نیاز داريد

دکتر باون مي گويد اين اشتباه را بیشتر در بین افراد جوان مي بیند. اين افراد فکر مي کنند 

 .بعد از هر بار رفتن به باشگاه بايد کلي پروتئین مصرف کنند تا بیشترين نتیجه را بگیرند

ساعت يکبار به پروتئین نیاز دارند اما  3افرادی که تمرينات سخت بدن سازی مي کنند هر 

برای ما خوردن پروتئین با وعده ها مي تواند تمام نیاز عضالتمان به ترمیم و رشد را فراهم 

 .کند
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 .اشتباه پنجم: اگر احساس خستگي مي کنید احتماال به اندازه کافي پروتئین دريافت نکرده ايد

تمام مدت احساس خستگي مي کنید، ممکن است نشانه کمبود پروتئین باشد. اما اين تنها 

زماني ممکن است اتفاق بیفتد که میزان ذخیره پروتئینتان بسیار کاهش پیدا کرده باشد. بله 

 .کمبود شديد پروتئین صحبت مي کنیم نه نخوردن پروتئین، تنها در يک وعده غذاييدرباره 

اگر وگان هستید ) و يا از خوردن منابع حیواني پروتئین پرهیز مي کنید ( و تمام روز احساس 

خستگي مي کنید و با وجود عدم تغییر در شکم و میان تنه ران هايتان کوچک شده ممکن است 
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کافي پروتئین باشد. اما در بیشتر موارد احساس خستگي ربطي به کمبود  دلیلش عدم دريافت

 .پروتئین ندارد

 

 .اشتباه ششم: خوردن پروتئین، وزنتان را پايین نگه مي دارد

پروتئین مي تواند سیری را افزايش دهد و يا باعث سیری پايدار پس از يک وعده شود. اما 

ر آن افراط کنید و مقدار زيادی پروتئین بخوريد. اين تاثیر حدی دارد. همچنان ممکن است د

 .بنابراين پروتئین هم مي تواند چاقتان کند

اگر قصد داريد جهت کاهش حس گرسنگي و سالمت عضالت به برنامه غذايي خود پروتئین 

 .اضافه کنید، توصیه مي شود کالری پروتئین را جايگزين کالری کربوهیدرات ها کنید

ه يک نان فانتزی با پنیر خامه ای مي خوريد به بشقاب خود تخم مرغ يا يک مثال: اگر صبحان

ماست يوناني اضافه نکنید. به جای اين کار از مقدار نان کم کنید تا جا برای تخم مرغ يا ماست 

 .باز شود
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مقاله ای که مطالعه کرديد توسط جیمي باوم، استاديار علوم و صنايع غذايي و محقق پروتئین در 

در   www.womenshealthmag.comآرکانزاس جمع آوری شده بود و از سايت  دانشگاه

 .سايت دکتر کرماني ترجمه شده است

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 دراهنمای بايدها و نبايدهای غذايي برای افرادی که میگرن دارن

 

میگرن از يک سردرد معمولي خیلي بدتر است. متخصصان بر اين عقیده هستند که سردردهای 

میگرني به دلیل فعالیت های غیر عادی مغزی رخ مي دهند از جمله اتساع و انقباض رگ های 

خوني در مغز. يک حمله میگرني مي تواند از چند ساعت تا چند روز طول بکشد و روی عملکرد 

میگرن مي تواند باعث احساس حالت تهوع، استفراغ،  .خانه و سرکار تاثیر بگذارديک فرد در 

حساسیت به نور و صدا، سر درد شديد و اختالالت بصری شود که موجب از کار افتادن فرد 

است و کسي که اين عالئم را دارد مي خواهد خیلي سريع التیام پیدا کند. اگر هرگز سردرد 

ايد خودتان را خوش شانس بدانید اما برای آنهايي که تجربه اش را میگرني را تجربه نکرده 

 .دارند، يافتن راهي برای کنترل درد و کاهش تعداد حمالت يک اولويت به حساب مي آيد

بهترين دفاع برای پیشگیری از سردرد های میگرن اين است که بدانیم چه مواردی باعث 

رای بسیاری تحريک کننده های غذايي از اصلي ترين تحريکمان مي شوند و از آنها پرهیز کنیم. ب

عوامل هستند. به مدت چند هفته برای خود يک دفترچه غذايي درست کنید و غذاهايي که 

حس مي کنید قبل و بعد از میگرن مشکل ساز بوده اند را يادداشت کنید. با يادداشت برداری 
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ن کار را در کنار يک آزمايش فیزيکي درست و با دقت مي توانید الگويي را بدست بیاوريد. اي

انجام دهید تا متوجه کمبود مواد مغذی ممکن شويد ) افرادی که از میگرن رنج مي برند معموال 

هستند. ( همچنین با يک متخصص   CoQ10و  D، ويتامین Bدچار کمبود منیزيم، ويتامین

انید به مرور دوباره کیفیت درباره عالئم و راه های التیام سردرد میگرني مشورت کنید تا بتو

راهنمای غذايي که در ادامه مي آيد به کار  .زندگي که از دست داده بوديد را بدست بیاوريد

 .بیشتر کساني که از میگرن رنج مي برند مي آيد

 غذاهايي که بايد از آنها بپرهیزيد

 نوشیدني های الکلي

ني های الکلي تاثیر منفي روی میگرن تحقیقات متعددی تا به حال نشان داده تمام انواع نوشید

دارد ) البته اين تنها يکي از مضرات چنین نوشیدني هايي است و اگر بخواهیم لیست تاثیرات 

منفي آن روی بدن را بیاوريم خود به مقاله ای ديگر نیاز دارد (. بنابراين اين عاقالنه نیست که 

 .خود را در معرض چنین خطری قرار دهید
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 ته شدهمحصوالت پخ

اگر به  .آرد گندم موجود در بیشتر محصوالت پخته شده سنتي حاوی پروتئین گلوتن است

گلوتن حساس هستید و يا از بیماری خود ايمني سلیاک رنج مي بريد حتي مقدار اندکي گلوتن 

مي تواند باعث واکنش التهابي شديد در بدنتان شود. در حالي که بیماری سلیاک را مي توان با 

يش های مخصوصي تشخیص داد اما راهي برای تشخیص عدم تحمل گلوتن وجود ندارد. به آزما

مدت دو هفته تمام مواد غذايي حاوی گلوتن را از برنامه غذايي خود حذف کنید و عالئم را 

نظارت کنید. اين تنها روش قابل استناد برای تشخیص عدم تحمل گلوتن است. در کنار 

مانند میگرن نیز در هر دو بیماری شايع است. اگر فکر مي کنید  مشکالت روده، مشکالت عصبي

گلوتن عامل میگرنتان است با پزشک خود درباره دنبال کردن يک برنامه بدون گلوتن صحبت 

 .کنید تا متوجه تاثیر آن روی سالمت کلي بدنتان شويد

 گوشت های فرآوری شده
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ده مانند سوسیس، کالباس و ديگر برای افزايش طول عمر و حفظ طعم گوشت های فرآوری ش

موارد مشابه، کارخانه های تولیدی به آنها نگهدارنده نیترات سديم و نیتريت سديم اضافه مي 

کنند. وقتي غذايي مصرف مي کنیم که حاوی نگهدارنده نیترات سديم و نیتريت سديم است، 

گرني در ارتباط است. باعث افزايش اکسید نیتريک مي شود که با افزايش بروز سردرد های می

عالوه بر اين يک تحقیق بسیار جالب که به تازگي انجام گرفته نشان داده افرادی که مقدار 

زيادی از نوعي باکتری خاص در روده شان دارند برای تسهیل تجزيه نیترات بیشتر، در معرض 

 .حمالت میگرني قرار دارند

 

 مونو سديم گلوتامات

طالني در ايجاد سردرد و میگرن دارد. مونو سديم گلومات يک طعم مونو سديم گلوتامات سابقه 

دهنده غذايي است که به انواع محصوالت از سس ساالد گرفته تا چیپس ها اضافه مي شود. 

متاسفانه حجم استفاده از اين ماده بسیار باال است طوری که ممکن است متوجه نشويد چه 

مقدار زيادی غذاهای فرآوری شده، فست فود و  غذاهايي آن را وارد بدنتان مي کنند. اگر
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غذای رستوران ها را مي خوريد بیشتر از ديگران در معرض خطر مونو سديم گلوتامات و 

 .سردردهای میگرني قرار داريد

 شیرين کننده های مصنوعي

اين مواد در نوشیدني ها، محصوالت پختني، شیريني ها، غذاهای فرآوری شده و خیلي موارد 

مورد استفاده قرار مي گیرند. شیرين کننده های مصنوعي مانند آسپارتام از موارد ديگر 

 .تحريک کننده سردردهای میگرني هستند

 

 مرکبات

شايد برايتان عجیب باشد که در اين لیست مرکبات مي بینید، اما اکتاپامین نوعي ماده شیمیايي 

 است که در مرکبات يافت

 .ی که حساس هستند ايجاد سردرد های میگرني کندمي شود و مي تواند برای افراد
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 غذاهايي که بايد بخوريد

  

 هالي بوت، خال مخالي، قزل آال

دريافت کنید. تحقیقات  9سعي کنید بیشتر از ماهي ها استفاده کنید تا به اندازه کافي امگا 

ود میزان باعث مي ش 4و مقدار کمي امگا  9نشان داده برنامه های غذايي سرشار از امگا 

 .سردردهای میگرني در افراد تا حدود زيادی کاهش پیدا کند

 

 کاشو، بادام و دانه کدو

کاشو، بادام و دانه کدو به دلیل مقدار باالی منیزيمي که دارند مي توانند به کاهش تعداد 

 .گرم در روز کافي است 10حمالت میگرني کمک کنند. 
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 بلغور جو دو سر

از داليل تحريک کننده میگرن باشد. برای اينکه دچار چنین مشکلي کاهش قند خون مي تواند 

 .نشويد بايد بیشتر به سمت غذاهايي برويد که دير هضم مي شوند مانند بلغور جو دو سر

 

 اسفناج 

بیشتر افراد اسفناج را به خاطر انرژی و آهنش مصرف مي کنند اما کساني که مشکالت میگرني 

بااليي که دارد مي خورند. تحقیقات نشان داده   Bک اسید و ويتامیندارند آن را به خاطر فولی

 .افرادی که سطح دريافت اين مواد مغذی را در خود باال مي برند کمتر دچار میگرن مي شوند

 آب

تامین آب بدن يکي از مهم ترين کارهايي است که بايد برای بدنتان انجام دهید و خواهید ديد 

رن نیز کمک مي کند. روزانه هشت لیوان آب توصیه مي شود اما اگر که اين کار به بهبود میگ
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نمي توانید اين مقدار آب را بنوشید و فراموش مي کنید، سعي کنید در طول روز غذاهايي میل 

 .کنید که میزان آب زيادی دارند مانند خیار، سیب و گالبي

ا به حداقل برسانید سعي کنید در پايان بايد بگويیم برای اينکه نشانه های میگرن و حمالتش ر

 .غذاهای تازه میل کنید و تا حد امکان از غذاهای فرآوری شده دوری کنید

 

  ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 !چرا بین چاق ها و الغرها فرق میذاريم؟

 

 دانلود فايل صوتي مقاله 

همه ی مردم مثل هم آفريده شدن، به جز آدمای چاق! اين نگاهیه که بیشتر مردم يه جامعه به 

افراد چاق دارن! افرادی که اضافه وزن دارن تنبل، بي انضباط، دغل و بي استعداد به نظر مي 

به کسي که اضافه وزن داره رسن. بسیاری از مردم خیلي راحت به خودشون اجازه میدن 

 .توهین کنند

چاقي برای ما حد و مرزی نداره، در حالي که تبعیض های نژادی، ديني و جنسي رو بد و خالف 

قانون مي دونیم اما متاسفانه قضاوت کردن ديگران بر اساس وزنشون رو غیر قانوني نمي 

داره رو استخدام کنه، کسي نمي  دونیم. اين يعني اگه يه کارفرما نخواد کارمندی که اضافه وزن

 .تونه چیزی بگه و از اون کارمند بخت برگشته حمايت کنه
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 :تحقیقات نشون داده تبعیض وزني از همه طرف به افرادی که اضافه وزن دارند وارد میشه

  بعضي پزشکا بیمارای چاق رو زشت و بي دست و پا توصیف مي کنند که هیچ روشي برای

 !درمانشون وجود نداره

 بعضي معلما و استادا مي گن بدترين چیزی که مي تونه برای يه آدم اتفاق بیفته چاقیه. 

  بیشتر افراد چاق میگن به خاطر چاقي شون توسط يکي از افراد خانواده مورد تمسخر قرار

 .گرفتن

  افرادی که اضافه وزن دارن اينطور فکر مي کنن که برای پیدا کردن شغل و يا پیشرفت در

 .مورد تبعیض قرار مي گیرن کارشون،

 حتي بچه ها توی مدرسه عالقه ای ندارن با يه آدم چاق دوست بشن. 

همه ی اين تبعیضا نه تنها باعث آسیب های روحي و رواني مي شه بلکه خطر افسردگي، عدم  

رضايت از بدن و اعتماد به نفس پايین رو افزايش میده و ممکنه مشکل چاقي رو چندبرابر کنه. 

از افراد برای اينکه حرفا و اظهار نظرای زشت خودشون رو توجیه کنن میگن: به خاطر  بعضي

خودش مي گم! خیلي راحت میشه فهمید که چنین روشي اصال کارساز نیست، اگه کارساز بود 

 !پس چرا چاقي همینطور رو به افزايشه؟

 !آيا الغر بودن يعني موفقیت بیشتر؟

 قضاوت قرار مي گیرن؟چرا افراد چاق خیلي زياد مورد 

امروزه همه ی مردم، الغری رو به عنوان نمادی از سخت کوشي و قدرت اراده مي بینن و فکر 

مي کنن افرادی که اضافه وزن دارن، کمتر از اين ويژگي های مثبت و خوب برخوردارن. در يک 
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ا به وزن ايده سال از عمرشون رو بدن ت 1تا  1تحقیق از هر پنج خانم، دو نفر گفتند حاضرند 

 !آل برسن

رسانه ها در رواج دادن اين طرز فکر نقش زيادی دارن، داستانايي که توی اونها، فرد چاق 

شکست مي خوره، عکسايي با مفهوم منفي که سوژه اصلي اون يه شخص چاقه و بسیاری موارد 

ي و مبارزه ديگه که به شکل های مختلف ديده مي شه. جامعه با باورهای غلطش باعث میشه چاق

 .با اون سخت تر و پیچیده تر بشه

افزايش وحشتناک فست فودها و ترويج استفاده از غذاهای ارزان، تبلیغات زياد غذاهای 

فرآوری شده و موارد ديگه باعث میشن چاقي بیشتر و فرهنگ غلط تبعیض بین افراد چاق و 

 .الغر شديدتر بشه

ي شن، پس چرا وزن کم نمي کنن؟ همونطور که هر اگه افراد به خاطر اين تبعیضا خیلي اذيت م

کسي که تجربه رژيم غذايي رو داره میدونه کاهش وزن و ثابت نگه داشتن اون اصال کار ساده 

 .ای نیست. همونطور که اشاره کرديم موانع زيادی سر راه افراديه که اضافه وزن دارن

 !بهترين روش کدومه؟

راد برای کاهش وزن و انتخاب های سالم، انگیزه کافي مسخره کردن و تبعیض باعث نمي شه اف

داشته باشن و حتي باعث تخريب روحي و رواني اونها میشه، پس بايد چکار کرد؟ بیايد تصمیم 

 پرستي نژاد  بگیريم ديگه افراد رو بر اساس وزنشون قضاوت نکنیم، اين کار درست مثل

وزني که داره به فکر سالمتیش باشه. سالم هرکس با هر  تا بديم ترويج رو فرهنگي بايد. زشته

http://www.kermany.com


 
 

بودن، خود به خود وزن مناسب و بدن سالم رو به دنبال میاره. به امید روزی که هیچ فردی بر 

 .اساس وزنش قضاوت نشه

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 چرا برای بعضي ها، خشم و گرسنگي يک معنا دارد؟

 

به خوردن يک شیريني باعث مي شود تبديل به يک هیوال شويد، ممکن است از اگر میل 

اين ” خشم  ” angryو ” گرسنگي   ” hungryرنج ببريد ) ترکیب  ” Hanger ”مشکلي به نام

کلمه را تشکیل داده (. در اين شرايط فرد هنگام گرسنگي به صورت ناخود آگاه خشمگین مي 

 .شود

رافروخته شدن وضعیت مي شود، در نتیجه فرد دچار تحريک پذيری و معموال معده خالي موجب ب

 .تغییر خلق و خو مي شود و ممکن است ناخواسته بر سر ديگران فرياد بزند

برای اين مشکل ذهني مي توانید افت گلوکز خون را مقصر بدانید و در واقع اين خشم، 

وقتي مغز متوجه مي شود  واکنشي به استرس است. گلوکز برای مغز حکم سوخت را دارد،

 .ذخیره گلوکزتان در حال تمام شدن است شروع به عصباني شدن مي کنید
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به همین دلیل است که خوردن میان وعده بالفاصله مشکل عصبانیت بر اثر گرسنگي را حل مي 

کند. خوردن غذا فرآيند بازگرداني گلوکز به بدن را آغاز مي کند. هر از گاهي داشتن مشکل 

ت بر اثر گرسنگي چیزی است طبیعي اما اگر به صورت مرتب و روزانه درگیر اين مشکل عصبانی

 .باشید ديگر از حالت عادی خارج شده است

بدن جهت مهیا  .خشم بر اثر گرسنگي اگر روزانه باشد به معنای داشتن مشکل متابولیک است

اين حالت مي شويد،  کردن انرژی برای مغز کار زياد سختي در پیش ندارد. اگر مرتب دچار

ممکن است دلیلش اين باشد که مغزتان از اعتیاد به قند رنج مي برد. هرچه بیشتر 

 .کربوهیدرات های ساده بخوريد، بدنتان هم بیشتر آنها را به عنوان سوخت مي طلبد

اما بدن برای کارايي بهتر بايد با چندين نوع سوخت کار کند. اين يعني ديگر فقط روی يک نوع 

اد مغذی تکیه نداريد و در صورت نبود يکي، از موارد ديگر استفاده مي کنید بدون اينکه مو

 .دچار خشم شويد

میزان مصرف کربوهیدرات را محدود کنید تا بدنتان به سوزاندن چربي نیز عادت کند. هرچه 

رای بیشتر به چربي برای سوخت نیاز داشته باشید، بدنتان هم بیشتر آنزيم های مورد نیاز ب

 .شکستن چربي ها را مي سازد. با گذشت زمان فرآيند استفاده از چربي ساده تر مي شود

بهترين جا برای شروع: صبحانه. خوردن يک کیک يا شیريني به همراه چای يا قهوه شیرين مانند 

مصرف گلوکز خالص است. بدتر از همه اينکه آماده تان مي کند تا کل روز را وابسته به 

باقي بمانید. سعي کنید روز خود را برای مثال با املت سبزيجات شروع کنید با اين  کربوهیدرات
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کار پروتئین و چربي خواهید سوزاند و به شدت احتمال گرسنه شدنتان تا وعده بعدی کم 

 .خواهد شد

میان وعده های قندی را در ادامه روز به حداقل برسانید. به جای اين موارد مي توانید از موز و 

ه بادام زمیني يا کراکرهای سبوس دار بعالوه پنیر استفاده کنید. توصیه مي شود از میان کر

وعده هايي استفاده کنید که عالوه بر کربوهیدرات، چربي و پروتئین هم داشته باشند. اين کار 

 .کمک مي کند گوارش غذا کندتر شود و قند خونتان نیز ثبات داشته باشد

چیزها برای تشخیص عصبانیت ناشي از گرسنگي اين است که متوجه در آخر يکي از مهم ترين 

شويد دقیقا چه زمان هايي احساس خشم مي کنید و مغزتان شما را به آن سمت سوق مي دهد. 

اگر هنگام خشم متوجه گرسنگي هم شديد کمي مکث کنید و سر کسي که نزديکتان است را از 

ک میان وعده سالم برويد. با کنترل احساسات و بدنش جدا نکنید! به جای اين کار به سراغ ي

 .تصمیم درست معده، مغز و عزيزانتان همگي از شما متشکر خواهند بود
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 دريافتي را افزايش دهید؟  Dچگونه ويتامین

 

گاهي زندگي آنقدر پر مشغله مي شود که يادمان مي رود قدردان معجزات بدن شويم. حقیقت 

میلیون  11مايل رگ خوني و  48.888شیمي فوق العاده ای که داريم، اين است که به خاطر بیو

 .سلول جديدی که بدنمان در هر ثانیه تولید مي کند زنده هستیم

شگفت انگیز تر اينکه میلیون ها میلیون سلول متنوع در بدن ما از همان کربن، نیتروژن و 

ي مي درخشیدند به عبارت اکسیژني تشکیل شده که بیلیون ها سال پیش در ستارگان نوران

ديگر: ما در واقع از گرد ستاره ها تشکیل شده ايم و در حالي که تمام اين میلیون ها میلیون 

 .نیاز دارند  Dسلول، هدف خاص خود را دارند اما در يک چیز مشترکند: برای رشد به ويتامین

 اجازه دهید شما را با ويتامین نور خورشید آشنا کنم

ا نام ويتامین نور خورشید مي شناسند چون نمي توانیم مقدار زيادی از آن را به را ب  Dويتامین

واسطه غذاها دريافت کنیم. به جايش بدن شگفت انگیزمان اين ويتامین را از خورشید که يکي 
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از بزرگ ترين ستارهای آسمان است تولید مي کند. بدن با استفاده از کلسترول، نور خورشید 

مي کند که بدن مي تواند مورد استفاده   Dشید را تبديل به نوعي از ويتامینرا جذب و نور خور

محلول در چربي است و در واقع بیشتر شبیه هورمون است تا ويتامین   Dويتامین .قرار دهد

در کنار هورمون های تیروئید (   ) Dکه مسیرهای بسیاری را در بدن تنظیم مي کند. ويتامین

و   Dکه سلول ها نیاز دارند. به همین دلیل اين دو ) ويتامین تنها هورمون هايي هستند

 .هورمون تیروئید ( را پادشاه و ملکه تمام هورمون ها مي دانند

 .مي خواهید بدانید چقدر ويتامین نور خورشید مهم است؟ در ادامه به شما خواهیم گفت

 ضد افسردگي1- 

ور خورشید در طول ماه های سرد سال يکي از داليل اصلي افسردگي زمستاني، کاهش میزان ن

درصد افزايش  50درصدی میزان افسردگي و  53با افزايش   Dاست. سطح پايین ويتامین

 .نرخ خودکشي در ارتباط است. حاال مي توانید ببینید که ويتامین چقدر با اهمیت است

 کاهش دهنده آسم2- 

باردار، خطر ابتالی کودکشان به  در مادرهای  Dتحقیقات نشان داده افزايش دريافت ويتامین

تاثیر محافظت   Dدرصد کاهش مي دهد. ديگر تحقیقات نشان داده ويتامین 38آسم را تا 

 .کننده روی عفونت های تنفسي فوقاني دارد

 متعادل کننده خود ايمني3- 
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بنابراين جای تعجب  .بخش جدا نشدني از تعادل بخشي سیستم ايمني بدنتان است  Dويتامین

، 5با بیماری های خود ايمني نظیر ام اس، پارکینسون، ديابت نوع   Dت که کمبود ويتامیننیس

اختالالت التهابي روده و مشکل خود ايمني تیروئید ) مانند بیماری هاشیموتو و آرتريت 

 .روماتوئید ( در ارتباط باشد. در مقابل، سطح مطلوب اين ويتامین با بهبود عالئم برابر است

 کننده استخوانتقويت 4- 

بسیاری از افراد همین حاال هم اين را مي دانند اما همچنان ارزش اشاره کردن دارد. ويتامین 

از شکسته شدن استخوان ها پیشگیری مي کند و قدرت سیستم اسکلتي بدن را افزايش مي 

 .دهد

 تقويت کننده مغز5- 

برابر با کاهش قدرت حافظه   Dنقشي حیاتي دارد. سطح پايین ويتامین Dدر مورد مغز ويتامین

 .و همچنین افزايش مشکالت مغزی نظیر آلزايمر است

 مقابله کننده با سرطان6- 

دارند، کمتر در خطر سرطان هايي مانند سرطان پستان،   Dافرادی که سطح مطلوب ويتامین

ی پروستات، روده، تخمدان و پانکراس قرار دارند. اين ويتامین همچنین مي تواند سلول ها

 .درصد بکشد و از رشدشان جلوگیری کند 18سرطاني را تا 

 تقويت کننده باروری7- 
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نشان داده که عضو جدا نشدني از ساخت اسپرمي سالم است و   Dداشتن سطح سالم ويتامین

 .همچنین نرخ زايماني سالم را افزايش مي دهد

 محافظت کننده قلب8- 

معرض نور خورشید، با افزايش وقوع حمالت و کمتر قرار گرفتن در   Dسطح پايین ويتامین

 .قلبي و سکته مغزی در ارتباط است

 کاهش دهنده التهاب9- 

قابلیتي خاص دارد که   Dالتهاب بین بسیاری از بیماری های مزمن شايع است. و ويتامین

 .مشکالت التهابي را به روش های گوناگون از بین مي برد

 تقويت کننده سوخت و ساز10- 

استفاده کردند شاهد کاهش   Dهفته از مکمل ويتامین 51حقیق گروهي بعد از اينکه در يک ت

همچنین با مشکل سندروم متابولیک   Dدرصد از وزن بدنشان بودند. سطح پايین ويتامین 3

 .است 1در ارتباط است. سندروم متابولیک يکي از داليل اصلي ابتال به ديابت نوع 

 تقويت عملکرد فیزيکي11- 

اده از اين ويتامین مهم به عنوان مکمل نشان داده که مي تواند قدرت عضله را افزايش استف

دهد و به عملکرد فیزيکي کمک کند. ويتامین همچنین نشان داده مي تواند تعادل را افزايش 

درصد از زمین خوردن) به علت  18دهد. در برخي تحقیقات همچنین ثابت کرده مي تواند تا 

 .شگیری کندضعف عضالني ( پی
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 بهبود دهنده خواب12- 

دريافت میزان  .خواب کافي برای اينکه به بهترين حس و ظاهر خود برسید بسیار مهم است

 .مي تواند به افزايش کیفیت خواب کمک کند  Dسالمي از ويتامین

فوق العاده مهم است، چه کاری مي توانیم انجام   Dبسیار خب، حاال که متوجه شديم ويتامین

 !؟دهیم

 دريافتي Dاين هم راهنمای شما برای افزايش ويتامین 

 .خود را آزمايش کنید Dسطح ويتامین 1- 

  Dما در پزشکي کاربردی مي خواهیم به سطحي بهینه دست پیدا کنیم. سطح بهینه ويتامین

 .است 08تا  48بسته به شخص موردنظر، بین 

 .کمي نور خورشید دريافت کنید2- 

دقیقه ) بستگي به اين دارد که  48تا  18ر نور خورشید سپری کنید. حدود مدتي را بیرون و زي

خود را   Dکجا زندگي مي کنید و رنگ پوستتان چیست ( زمان مناسبي است تا سطح ويتامین

 .تقويت کنید

 خود با غذاها Dبهینه سازی ويتامین 3- 

 ( بیش از 588 درصد نیاز روزانه ) IU روغن کبد ماهي کاد: يک قاشق چای خوری: 338

 ( درصد از نیاز روزانه 41 ) IU ساردين: 01 گرم: 543
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 ( درصد نیاز روزانه 100 ) IU سالمون: 01 گرم: 388

 ( درصد نیاز روزانه 100 ) IU ماهي خال مخالي: 01 گرم: 388

 ( درصد نیاز روزانه 57 ) IU ماهي تن: 01 گرم: 110

 ( درصد نیاز روزانه 24 ) IU شیر: يک لیوان: 30

 درصد نیاز روزانه IU ( 8 خاويار: 10 گرم: 99

 ( درصد نیاز روزانه 10 ) IU تخم مرغ های ارگانیک: يک عدد بزرگ: 35

 ( درصد نیاز روزانه 1 ) IU قارچ: يک فنجان: 1

 .از مکمل استفاده کنید4- 

زيادی بیرون  زمان ما از بسیاری و –از راه غذا بسیار سخت است   Dاز آنجا که دريافت ويتامین

شما   Dروری است. بر اساس اينکه سطح ويتامینض ها مکمل از استفاده گاهي –نمي رويم 

به صورت روزانه استفاده  IU 6000و  1888چقدر است معموال توصیه مي شود از مکمل های 

ويتامیني محلول در چربي است، قطره و يا کپسول هايي را توصیه   Dکنید. از آنجا که ويتامین

 .ي کنم که حاوی روغن نارگیل هستندم

باال نرفته   Dخود را چک کنید تا مطمئن شويد سطح ويتامین  Dهر دو تا سه ماه، میزان ويتامین

باشد چون در اين صورت نیز خوب نیست. همانطور که مقدار زياد هر چیز ديگری در بدن خوب 

 .نیست
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 .از همکاری ديگر ويتامین ها کمک بگیريد5- 

خود را به جايي که بايد رسانديد بهتر است ديگر ويتامین های محلول در آب   Dامینوقتي ويت

اين ويتامین ها در نوع خود بسیار مهم هستند و به متعادل   .K2و A ،E :را نیز اضافه کنید

کمک مي کنند. جذب آن را ساده تر مي کنند و از باال رفتن بیش از حد   Dکردن ويتامین

نند. اين ويتامین ها را نیز مي توانید از راه مکمل ها دريافت کنید اما سطحش پیشگیری مي ک

 .من توصیه مي کنم آنها را از طريق غذا جذب بدن کنید

 

  ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 نشانه های خاموشي که از مشکالت قلبي خبر مي دهند

مشاهده نمي توان آنها ر ا ناديده گرفت، چون  نشانه های خاموشي وجود دارد که در صورت

ممکن است مستقیم قلبتان را نشانه رفته باشند. در اين مقاله مي خواهیم برخي از شايع ترين 

 .نشانه های خاموش مشکالت قلبي را به شما معرفي کنیم

 با هر فعالیت فیزيکي به راحتي احساس خستگي مي کنید

 

لومتر را راحت مي دويديد و ناگهان متوجه مي شويد که نمي اگر هر روز حدود يک و نیم کی

ممکن است نشانه اين   (توانید ) حس مي کنید خستگي آنفوالنزا مانندی بر شما چیره شده

باشد که قلبتان نمي تواند به اندازه کافي، خون به سراسر بدنتان پمپاژ کند. فعالیت هايي که 

ه مشکل مي خوريد مي تواند عالمت خطری مبني بر يک قبال ساده بوده و حاال در انجامشان ب

مشکل باشد. اگر خواب خوب و با کیفیت هنگام شب نیز نتوانست اين خستگي ناتوان کننده را 

 .درست کند، بالفاصله به ديدن پزشک خود برويد تا معاينه تان کند
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 دچار مشکالت جنسي شده ايد

 

که ممکن است به خاطر مشکالت قلبي باشد.  اختالل در نعوظ، يک نشانه خطر کالسیک است

اضطراب، افسردگي و استرس مي تواند مانع قابلیت ايجاد رابطه جنسي با همسرتان شود. اما 

مشکالت اتاق خوابتان مي تواند ناشي از انسداد عروق در قلب باشد که از جريان يافتن خون به 

از شايع ترين مشکالت جنسي است و آلت تناسلي جلوگیری مي کند. اختالل نعوظ عروقي يکي 

معموال به علت دو نوع بیماری رخ مي دهد؛ تصلب شرايین و اختالل عملکرد اندوتلیال. تصلب 

شريان باعث مي شود شريان ها سخت و نازک شوند و در نتیجه حمله قلبي يا سکته مغزی اتفاق 

یری مي کند که منجر به بیفتد. اختالل عملکرد اندوتلیال از آرام شدن رگ های خوني جلوگ

کاهش جريان خون به بدن مي شود. اختالل در نعوظ معموال دو سال قبل از عالئم قلبي خود را 

نشان مي دهد. تشخیص اختالل نعوظ فرصتي به دست مي دهد تا بتوانید مداخله کنید و از 

کمبود فعالیت  بیماری های قلبي پیشگیری نمايید. چاقي، ديابت، فشار خون باال يا کلسترول و

 .بدني و ورزش نیز از فاکتورهای خطر برای بیماری قلبي هستند
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 از فشار خون باال رنج مي بريد

 

فشار خون باال مي تواند خطر بروز حمالت قلبي، سکته مغزی و بیماری های قلبي را افزايش 

ساند و دهد. اگر مقدار فشار خونتان را کم نکنید، ممکن است به شريان هايتان آسیب بر

موجب انباشته شدن پالک ها اطراف ديواره شريان شوند که به آرامي مسیر جريان خون را 

مسدود مي کند. وقتي خون به صورت مرتب و با فشار باال به رگ های خوني فشار مي آورد، 

قلب و رگ های خوني را مجبور مي کند سخت تر کار کنند و کارايي شان نیز کمتر شود. بیشتر 

کر مي کنند اگر فشار خونشان باال برود متوجهش مي شوند اما تنها زماني اين اتفاق مي افراد ف

افتد که فشار خون فوق العاده باال رفته باشد. به همه توصیه مي شود که فشار خون خود را 

 .چک کنند زيرا فشار خون يکي از قابل اصالح ترين خطرات است

 ناگهان دچار سرفه مزمن شده ايد
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ندهید سرفه های مزمن گولتان بزند و فکر کنید گرفتار سرماخوردگي های مزمن شده  اجازه

ايد. اگر ضد سرفه ها نتوانستند کاری برايتان بکنند اين احتمال وجود دارد که مشکل قلبي 

باشد. گاهي به دلیل نارسايي احتقاني قلب، مايعي در ريه ها وجود دارد و به همین دلیل فرد 

شود که شباهت زيادی به آسم يا مشکالت ريوی دارد، در حالي که در اصل دچار سرفه مي 

مشکل قلبي است. وقتي قلبتان به خوبي خون پمپاژ نمي کند، ممکن است در ريه ها آب 

 .انباشته شود. قلب ناسالم همچنین مي تواند مقصر بیماری انسدادی مزمن ريوی نیز باشد

 در خواب مشکالت تنفسي داريد
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واب مسدود کننده معموال باعث مي شود افراد نیمه های شب از خواب بیدار شوند و آپنه خ

نفس نفس بزنند که با خطر باالی حمالت قلبي يا فیبريالسیون دهلیزی، يک نوع آرتیمي قلبي در 

ارتباط است. همین که يک بیمار آپنه خواب مي خوابد، سطح اکسیژنش افت مي کند و به همین 

وحشت مي شود. در اين حالت بدن به رگ های خوني فرمان مي دهد سفت علت بدنش دچار 

شوند تا ارسال اکسیژن به مغز و قلب افزايش پیدا کند به همین دلیل نفس نفس زدن اتفاق 

مي افتد، پس همیشه بايد قلب را در نظر داشت. به پزشک مراجعه کنید و قلب، فشار خون، 

د. افرادی که مشکل آپنه خواب دارند معموال در سطح استرس و وضعیت خونتان را چک کنی

 .هستند -يکي ديگر از عالئم قلب ناسالم -خطر فشار خون باال

 روی پاهايتان مو نداريد
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نداشتن مو روی پا نشان دهنده کمبود اکسیژن در پاها به دلیل تنگ شدن شريان ها است که 

د مغذی، فولیکول های مو نمي منجر به کاهش جريان خون مي شود. بدون خون غني از موا

توانند رشد کنند. به دلیل بیماری شرياني محیطي ممکن است دچار ريزش مو و يا کندی رشد 

مو در پاها شويد و علت آن هم ضعف در گردش خون است. بهترين کاری که مي توانید بکنید 

به درمان آن اين است که به پزشک مراجعه کنید تا مشکل تشخیص داده شود و سپس با دارو 

 .بپردازيد

 پاها و کف پا ورم مي کنند
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اگر متوجه شديد با پوشیدن کفش هايي که قبال راحت مي پوشیديد، مشکل داريد و يا جوراب 

هايتان هم برايتان تنگ شده ممکن است بیماری قلبي در پس اين مشکل پنهان شده باشد. 

فشار مي آيد و مايعات اضافي به بافت  وقتي قلبتان به درستي خون پمپاژ نمي کند، به رگ ها

های بدن منتقل مي شود. در نتیجه قسمت های مختلف بدن مانند پاها، دست ها، شکم و حتي 

اگر در قسمت های غیر معمول احساس ورم مي کنید، فشار  .کیسه بیضه دچار ورم مي شوند

زير پوستتان آب اضافي دادن پوست را امتحان کنید. اگر باعث تو رفتگي حفره دار شد، يعني 

 .وجود دارد و شما بايد به پزشک مراجعه کنید

 از درد گردن و فک رنج مي بريد

http://www.kermany.com


 
 

 

بسیاری از مردم فکر مي کنند درد قفسه سینه، اولین نشانه ی مشکالت قلبي است اما حقیقت 

اين است که نشانه های مشکالت قلبي مي توانند خود را در ديگر قسمت های بدن نیز نشان 

دهند. خانم ها در مقايسه با آقايان بیشتر ممکن است در خطر اين عالئم، آتیپیک شوند. اين 

حالت باعث مي شود مشکل قلب تشخیص داده نشود و درمان نشده باقي بماند. اين بسیار مهم 

است که نشانه های خطر بیماری های قلبي را بشناسید و بدانید همیشه درد قفسه سینه مالک 

يک مشکل پنهان قلبي که هنگام کمبود -گردن و فک مي تواند نشانه های آنژين  نیست. درد

باشد. آنژين را مي توان مانند فشار يا تنگي در قفسه سینه تان  -اکسیژن در خون رخ مي دهد

حس کنید اما ممکن است خود را در ديگر قسمت های بدن مانند گردن، فک، کمر يا شانه ها 

 .نیز نشان دهد

 نفس رنج مي بريد از تنگي

اگر در حال دويدن يا باال رفتن از پله ها حس کرديد به شکل غیر معمولي به نفس نفس زدن 

افتاده ايد، مي تواند نشانه ديگری از مشکالت قلبي باشد. اولین چیزی که مردم بايد ياد 
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یزهايي بگیرند اين است که گسترش خطر در بدن خود را تشخیص دهند. آنها بايد بدانند چه چ

برايشان طبیعي است تا موارد غیرطبیعي که برايشان اتفاق مي افتد را بتوانند تشخیص دهند. 

از پزشکتان بخواهید ارزيابي کاملي از سالمتتان داشته باشد. بهتر است امروز به فکر سالمت 

 !قلبتان باشید چون ممکن است در آينده برای اين کار دير شده باشد

 کندلثه هايتان ورم مي 

 

افرادی که بیماری لثه ای دارند معموال از تورم لثه ها رنج مي برندکه به دلیل التهاب رخ داده 

است. التهاب در بدن مي تواند منجر به افزايش خطر حمله قلبي شود. افرادی که از بیماری 

منجر به پريودنتال رنج مي برند، التهاب بااليي در داخل بدن خود دارند. يک التهاب مي تواند 

 .تحريک التهاب در سراسر بدن شود

 دچار تپش قلب هستید
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هر قلبي که دائما با ضربان باال بتپد و يا ضرباني را جا بیندازد، نشان از آن دارد که مشکلي در 

سیستم قلبي عروقي وجود دارد. آريتمي شرايط نامنظم شدن ضربان قلب است که در صورت 

جر به بیماری قلبي شود. اگر قلبتان واقعا ضعیف باشد مي درمان نشدن مي تواند بعدها من

تواند منجر به اختالالت ريتم قلبي شود. اگر چنین نشانه ای را در خود مي بینید بايد به پزشک 

مي گیرد تا ضربان قلب و فعالیت الکتريکي آن را   EKGمراجعه کنید، او از شما يک آزمايش

 .آزمايش استرس بگیرد تا مشکل را تشخیص دهداندازه گیری کند و يا ممکن است يک 

 

  ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 چرخه قاعدگي درباره سالمتمان چه مي گويد؟

 

يوگا کار مي کنید، اسموتي سبز مي نوشید، غذاهای ارگانیک مي خوريد، تمرين تمرکز حواس مي 

يي با موضوع سالمت. حس مي کنید همه چیز را کنید و کتابخانه تان هم پر شده از کتاب ها

درست انجام مي دهید نه؟ اما جدای زمان و تالشي که برای سالم بودن گذاشته ايد همچنان 

ممکن است هورمون هايتان دچار بهم ريختگي باشد. به عنوان متخصص زنان به صدها زن برای 

ين توصیه هايي که مي توانم به مشکالت هورموني و باروری شان کمک کرده ام و يکي از بهتر

 :شما بدهم اين است

 !سالم بودن ظاهر، همیشه به معنای سالم بودن درون نیست

درست مانند اين است که ماشیني اسپرت و به ظاهر لوکس داشته باشید اما وقتي کاپوت را 

عالي باال مي زنید همه چیز بهم ريخته و خراب است. بنابراين وقتي فکر مي کنید همه چیز 
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است، ممکن است همه چیز آنقدرها هم سر جای خود نباشد. اما نگران نباش خواهر، من 

هوايت را دارم. در ادامه چند مورد از عوامل خطر را مي گويم که خانم ها بايد به آنها توجه 

 .کنند

 خستگي

اما  ساعت مي خوابید 3برنامه غذايي عالي داريد، به اندازه کافي ورزش مي کنید و هر شب 

هنوز احساس خستگي داريد؟ کیفیت غذايي که وارد بدنتان مي کنید باال است پس چرا بازده 

اينقدر پايین است؟ اين عالمت خطر بزرگي است و نشان مي دهد گوارشتان دچار مشکل است. 

اگر گوارشتان دچار مشکل باشد دريافت مواد مغذی از غذاها برای ساخت خون دشوار مي شود 

حدس بزنید يکي از وظايف اصلي کبد چیست؟ سوخت و  .ملکرد کبد ضروری استکه برای ع

 .ساز هورمون ها

PMS 

بیايید به عقب بازگرديم. به خاطر داريد که کبد مسئول شکستن هورمون ها بود؟ بسیار خب، 

مقدار زيادی پروژسترون و استراديول در آخرين فاز چرخه قاعدگي تان جمع مي شود و اگر 

د کارش را در شکستن تمام اين هورمون ها به خوبي انجام دهد، ممکن است کمي گیر کبد نتوان

به وجود بیايد و دچار نشانه هايي مانند نرم شدن سینه ها ) مايعات جمع مي شود ( نفخ ) 

 .مايعات و گاز در قسمت شکم جمع مي شود ( و تحريک پذيری شويد

نشان مي دهد هورمون هايتان از کنترل خارج و در حالي که صدها عالمت ديگر وجود دارد که 

شده اما اين دو، اصلي ترين ها هستند. مورد ناراحت کننده اين است است که قرصي جادويي 
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برای درمان اين مشکالت وجود ندارد. بايد هر کدام از خانم هايي که اين مشکل را دارد 

الل است و هر کدام از اين عدم جداگانه بررسي کنید تا ببینید چرا هورمون هايشان دچار اخت

 .تعادل ها را درست کنید تا در راه رسیدن به سالمت بهینه کمکش کرده باشید

 از چرخه قاعدگي به عنوان ابزاری برای اندازه گیری سطح سالمت خود کمک بگیريد

با اينکه قاعدگي جالب به نظر نمي آيد اما در واقع خبری خوب است. به ما مي گويد که چرخه 

قاعدگي مان مي تواند بازخوردی فوری و منظم از شیوه ی زندگیمان ارائه کند. بدنتان به هر 

روز پاسخ مي  98تغییری در برنامه غذايي از جمله خواب، برنامه ورزشي يا سطح استرس در 

دهد. بنابراين اگر در نظر داريد هر کدام از اين موارد را دچار تغییری بزرگ کنید، به نمودار 

 .ه قاعدگي ماه قبل خود دقت کنید و ببینید واکنش ماه بعدی چیستچرخ

البته اگر مشکل چرخه تان باعث شد دچار مشکالت جدی شويد، شايد به چیزی بیش از برنامه 

غذايي و تغییر سبک زندگي نیاز داشته باشید. بنابراين بهتر است با يک پزشک متخصص 

 .مشورت کنید

 

  ( ام ) دکتر کرمانيکاری از گروه ترجمه به اند
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 !چرا افراد چاق بیشتر در خطر اختالل تغذيه قرار دارند؟

 

شما چه تصوری از اختالل تغذيه داريد؟ معموال ما چهره يک زن الغر سفید پوست را تجسم مي 

کنیم. با اين حال بايد بدانید که تحقیقات نشان داده نرخ اختالل تغذيه در افراد چاق بیشتر 

 .وال هم تشخیص داده نمي شوداست و معم

دانشگاه مختلف مورد  51دانشجو را از  3359در يک تحقیق که اخیرا انجام شد محققان 

آزمايش قرار دادند و متوجه شدند وزن بدن يکي از مهم ترين عوامل پیش بیني عالئم اختالل 

در باالترين خطر  آنها اضافه وزن يا چاقي را نشان مي داد  BMIتغذيه ای است. دانشجوياني که

کمبود وزن کمترين خطر تهديدشان مي کرد. در افرادی که به   BMIبودند و دانشجويان با

دنبال درماني برای اختالل تغذيه هستند معموال سابقه افزايش وزن وجود دارد. در تحقیقي که 
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يد مانند انجام گرفت محققان افرادی را که به دنبال درمان برای اختالل تغذيه شد 1851سال 

 94بي اشتهايي عصبي ) آنورکسیا ( بودند را مورد آزمايش قرار دادند و متوجه شدند باالی 

را داشته اند. نگران کننده اين است که  01باالی   BMIدرصد از اين بیماران سابقه ی داشتن

دتر نشانه ها در اين افراد معموال تشخیص داده نشده باقي مي ماند تا بیماری به مراحل شدي

نشانه های اختالل تغذيه در افرادی که اضافه وزن دارند يا چاق هستند،   خود برسد. متاسفانه

نه تنها تشخیص داده نمي شود بلکه کاهش وزنشان از نظر پزشکي مورد تشويق قرار مي گیرد 

 .چون وزن قابل توجهي را کم مي کنند

تغذيه ای قرار دارند؟ چون در  چرا افرادی که وزنشان باال است بیشتر در خطر اختالالت

فرهنگي زندگي مي کنیم که چربي را تبديل به چیزی وحشتناک کرده است. داشتن چربي در 

بدن مانند يک ضعف اخالقي ديده مي شود و در میان افراد مورد قبول واقع نمي شود. افراد 

تند. عجیب چاق در معرض تمسخر جامعه قرار دارند و هدفي آزاد برای تبعیض و تعصب هس

نیست که بسیاری از اين افراد هر راهي را برای کاهش وزن امتحان مي کنند، حتي اگر اين 

روش درگیر شدن در عادات بد غذايي باشد که سالمتشان را به خطر مي اندازد. اين بدان معنا 

قع نیست که اختالالت تغذيه ای اولین راهکار افراد چاق برای کاهش وزن باشد. در بیشتر موا

 .ابتدا فرد با رژيمي سالم کار را شروع مي کند و به مرور به سمت اختالل در تغذيه مي رود

تالش برای پیشگیری و مداخله در اختالل تغذيه ای معموال شامل افرادی مي شود که دچار 

کمبود وزن هستند و شايد اصال نبینید يک فرد چاق يا دارای اضافه وزن، تالشي برای مداخله 

ن مشکل انجام دهد. حتي با اينکه رژيم های اشتباه و بي قاعده از اصلي ترين عوامل در اي

افزايش خطر اختالالت تغذيه ای است، به افراد چاق گفته مي شود رژيم بگیرند! آيا وقت آن 
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نرسیده تجويزهای بي مورد برای افراد چاق را کنار بگذاريم؟ وقتش نیست جلوی تشخیص 

ا وقتي ديگر دير شده بگیريم؟ تقسیم غذاها به خوب و بد، رژيم های اختالالت تغذيه ای ر

بسیار محدود، محروم کردن خود از يک گروه غذايي، همه اينها اشتباه است. گرايش به سمت 

اين موارد از نشانه های اختالل در تغذيه است و حتي اگر فرد دچار اضافه وزن يا چاق هم 

 .دها متوجه عمق ضرر آن خواهید شدباشد بايد جدی گرفته شوند چون بع

 

 (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 نشانه های خاموش مصرف بیش از حد پروتئین

پروتئین يکي از مهم ترين مواد مغذی است که بايد در برنامه غذايي روزانه تان آن را به کار 

ده روی کنیم؟ در اين مقاله به شما خواهیم ببريد. اما آيا چون چیزی خوب است بايد در آن زيا

 .گفت چه زماني نیرو گرفتن با پروتئین، از مرز خوب بودن عبور مي کند

 چرا به پروتئین نیاز داريم؟

 

پروتئین از بخش های ضروری برنامه غذايي مان است. برای احساس سیری، داشتن انرژی، 

سیستم ايمني در کنار ديگر موارد مهم ساخت و ترمیم عضالت، پردازش مواد مغذی و تقويت 

ديگر به پروتئین نیاز داريم. پروتئین از آمینو اسیدها تشکیل شده است که در واقع مصالح 

ساخت بافت های بدن از جمله، عضله، رگ های خوني، مو، پوست و ناخن ها هستند. پروتئین 

مک مي کنند عملکردی همچنین در ساخت آنزيم ها و هورمون هايي دخیل است که به بدن ک

طبیعي داشته باشد. چرا اين آمینو اسیدها تا اين اندازه مهم هستند؟ آمینواسیدهايي هستند 

که بدن مي تواند ترکیب کند اما موارد ديگر را که آمینواسیدهای ضروری مي گويند بايد از 
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یر و تخم مرغ برنامه غذايي خود دريافت کنیم. منابع پروتئین حیواني مانند گوشت، ماهي، ش

 3آمینواسید ضروری هستند در حالي که بیشتر منابع گیاهي پروتئین، همه ی اين  3حاوی تمام 

آمینو اسید را در مقادير درست ندارند ) موارد استثنا مانند دانه سويا نیز وجود دارد (. به 

ي اضافه کنید تا همین دلیل است که بايد انواع گوناگوني از منابع پروتئیني را به برنامه غذاي

تمام آمینواسیدهای ضروری را دريافت نمايید، مخصوصا اگر گیاهخواريد. اگر به صورت مرتب 

ورزش مي کنید پروتئین اهمیت ويژه ای برايتان پیدا خواهد کرد. پروتئین نه تنها عضله مي 

فت های سازد، بلکه عضالت را ترمیم و مراقبت نیز مي کند. سلول های عضله، مانند تمام با

زنده ديگر زندگي دارند. اين سلول ها سرانجام به جايگزين شدن نیاز پیدا مي کنند، بنابراين 

 .ترمیم و مراقبت از قوانین اصلي پروتئین خوراکي است

 به چه مقدار پروتئین نیاز داريم؟

 

ود وقتي مي خواهید ببینید به شخصه چه مقدار پروتئین در روز نیاز داريد عناصر زيادی وج

دارد که بايد حتما در نظر بگیريد، از مقدار ورزشتان گرفته تا چگونگي عملکرد گوارش پروتئین 
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توسط بدنتان. با اين حال راهنمای کلي نیز وجود دارد که به شما کمک مي کند. میزان پروتئین 

زان گرم در روز است. اين می 48تا  18مورد نیاز روزانه برای خانم ها و آقايان بالغ حدود 

معموال از هر نوع کمبود پروتئیني پیشگیری مي کند. بیشتر اوقات درباره توصیه هايي مي 

شنويم که در آنها مقدار گرم خاصي از پروتئین توصیه شده است. اين مي تواند گمراه کننده 

باشد چون بايد با مقدار کالری روزانه تان ارتباطي تنگاتنگ داشته باشد. وقتي صحبت از درصد 

 91 تا 58 –ده آل کالری از پروتئین مي شود با دامنه وسیعي از توصیه ها روبرو مي شويم اي

درصد حداکثر اين مقدار است. به  91حداقل مطلق است و  درصد 58 کلي، کالری از درصد

گرم را هدف  558گرم و خانم ها  538عنوان يک قانون کلي توصیه مي شود آقايان روزانه 

یشتر از مقدار مورد نیاز روزانه است اما همچنان در محدود بي خطر قرار خود قرار دهند که ب

 .دارد

 اما اگر بیش از پروتئین استفاده کنیم چه اتفاقي ممکن است برايمان بیفتد؟

 خلق و خويتان بد مي شود
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ممکن است قبل از خواب با همسرتان دعوا کرده باشید و يا به خاطر کار مهمي که در پیش 

ار اضطراب شده باشید اما اگر هر روز از دنده چپ بلند شويد ممکن است مصرف داريد دچ

بیش از حد پروتئین مقصر باشد. وقتي مقدار زيادی پروتئین مصرف مي کنیم معموال 

کربوهیدرات دريافتي مان کم مي شود. مغزمان بر اساس قند اين کربوهیدرات ها است که 

ید؟ راه حل ساده اين است که وقتي مقدار زيادی درست کار مي کند. پس بايد چه کار کن

کربوهیدرات را با پروتئین عوض کرديم برای بهبود خلق و خو اين اختالف را از بین ببريم. الزم 

نیست برای اينکه حالتان خوب شود حتما يک پیتزا را تا آخر بخوريد. به جای اين کار به سراغ 

 .، برنج قهوه ای و غالت کامل برويدکربوهیدرات های پیچیده مانند میوه، ماست

 دچار مه ذهني شده ايد

 

افت ذهني عصرها واقعا وجود دارد. احساس خستگي که با گذشت روز به سراغتان مي آيد 

ممکن است باعث شود دلتان بخواهد قهوه میل کنید و يا به سراغ يک میان وعده برويد اما 

ايي تان باشد که باعث خستگي چشم ها و ممکن است مقدار پروتئین موجود در برنامه غذ
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درهم شدن افکارتان شده باشد. همانطور که قبال هم گفته شد زياده روی در مصرف پروتئین 

مي تواند باعث کاهش مصرف کربوهیدرات شود. اين کار خطرناک است چون کربوهیدرات ها 

تمرکز برای مغز  منبع اصلي انرژی برای مغز هستند و بدون کربوهیدرات کافي ممکن است

دشوار شود. مطمئن شويد میان وعده سالمي که بین ناهار و شام استفاده مي کنید میزان 

متعادلي از پروتئین و کربوهیدرات داشته باشد، طوری که بدون احساس کسلي بتوانید 

 .احساس سیری کنید

 با خشم عمل مي کنید

 

ت حس کنید ديگر بي تحمل شده ايد. وقتي مدت زمان زيادی بین وعده ها مي گذرد ممکن اس

شايد نامش را عصبانیت بر اثر گرسنگي بگذاريد اما يک متخصص تغذيه ممکن است فقط 

توصیه کند چند گرم پروتئین کمتر در طول روز مصرف کنید. بدون کربوهیدرات کافي ممکن 

لق و خو تولید است قند خونتان افت کند و نتوانید به اندازه کافي سروتونین تنظیم کننده خ
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اگر حس مي کنید صبرتان کم شده توصیه مي شود در  .کنید، در نتیجه احساس خشم مي کنید

 .کنار پروتئین کربوهیدرات هايي ماننده میوه و غالت کامل نیز جای دهید

 وزنتان افزايش پیدا مي کند

 

وی گرسنگي تان اين حقیقت دارد که داشتن يک برنامه غذايي سرشار از پروتئین مي تواند جل

را بگیرد اما اگر به اين قسمت هرم غذايي بیش از حد گیر دهید ممکن است متوجه شويد 

عقربه ترازويتان بیش از حد باال آمده است. مخصوصا اگر پروتئین حیواني مصرفي تان و يا 

 شیک های پروتئیني که مي نوشید زياد باشد احتمال اين اتفاق افزايش مي يابد. گوشت معموال

به معنای چربي اضافي و کالری است. و بسیاری از شیک های پروتئین حاوی قند اضافه شده 

کربوهیدرات  پروتئین، –هستند تا طعمشان بهتر شود. در بلند مدت مقدار زياد کالری اضافي 

موجب افزايش وزن خواهد شد. برای اينکه وعده های غذايي خود را به سمتي سالم  -يا چربي

هدفتان را وعده ای قرار دهید که حاوی پروتئین بدون چربي، غالت کامل، میوه و تر ببريد، 
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سبزيجات باشد. به عنوان يک قانون کلي نیمي از بشقابتان را بايد میوه و سبزيجات تشکیل 

 .دهد، يک چهارم آن پروتئین و يک چهارم ديگرش هم بايد نشاسته و کربوهیدرات باشد

 گوارشتان کمي بهم مي ريزد

 

وقتي چرخه گوارشتان مرتب و قابل اعتماد باشد احساس بهتری خواهید داشت و تمام خطرات 

بالقوه ای که معده را تهديد مي کنند به حداقل مي رسد. با اين حال اگر میزان مصرف 

پروتئینتان زياد شود ممکن است چرخه منظم گوارشتان دچار مشکل شود. اگر مقدار زيادی از 

ود را شامل پروتئین کنید ممکن است میزان فیبر دريافتي تان از غالت و برنامه غذايي خ

نظم گرفتن آن بسیار مهم است. بدون فیبر ممکن  و گوارش برای فیبر سبزيجات کم شود. 

گرم فیبر از غذاهايي مانند غالت  11سعي کنید روزانه  .است دچار مشکالت گوارشي شويد

ید. به صورت روزانه از پروبیوتیک ها استفاده کنید تا کامل، سبزيجات و میوه ها دريافت کن

 .سیستم گوارشتان نظم معمول خود را حفظ کند

 تشنه هستید
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يکي ديگر از عالئم مصرف بیش از حد پروتئین اين است که میلتان به آب به شکل غیر طبیعي 

کلیه ها برای حذف باال مي رود. در واقع پروتئین زياد مي تواند باعث کم آبي خفیف بدن شود. 

پروتئین اضافي و همچنین نیتروژن حاصل از سوخت و ساز پروتئین، سخت کار مي کنند در 

نتیجه بدن کم آب مي شود. در اين حالت دفعات ادرار افزايش مي يابد و ممکن است در بلند 

ود را مدت کلیه ها را مختل کند. برای نجات خود چه کنیم؟ مسلما بايد میزان مصرف پروتئین خ

کاهش دهید. بسیار مهم است که خوب به اين نشانه ها دقت کنید، چون سنگ کلیه ممکن 

است بر اثر برنامه غذايي با پروتئین باال اتفاق بیفتد. در کل هر زمان فشار را روی کلیه باال 

ببريد مخصوصا اگر مستعد سنگ کلیه باشید خطر بروز اين مشکل در شما افزايش پیدا خواهد 

 .کرد

 دهانتان بوی بد مي دهد
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اگر حس کرديد وقتي مي خنديد ديگران مانند شما نمي خندند و يا همکارانتان ترجیح مي دهند 

از راه دور با شما صحبت کنند ممکن است تعجب کنید که چه خبر است. افرادی که رژيم هايي 

ند. استفاده زياد از مانند رژيم اتکینز مي گیرند ممکن است زياد درباره اين مشکل شکايت کن

گوشت حیوانات نه تنها بوی عرق را بسیار بد مي کند بلکه روی بوی دهان نیز تاثیر دارد. مغز و 

بدنتان با کربوهیدرات ها فعالیت مي کنند بنابراين وقتي کربوهیدرات دريافت نمي کنید بدن 

عث مي شود بوی از چربي ها به عنوان سوخت استفاده مي کند، کتون تولید مي کند که با

دهانتان مانند الک پاک کن ناخن شود! اين مي تواند به ويژه برای ديابتي ها خطرناک باشد. 

 .بنابراين سعي کنید کمي از پروتئین کم کنید و کربوهیدرات اضافه نمايید

 

  (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 ان باشندغذاهای سالمي که ممکن است دلیل اصلي جوش زدنت

 

يکي از مراجعینم در حال که از شدت خشم برافروخته بود گفت: من کلي پول خرج کرم های 

گران قیمت کردم و به توصیه های متخصص پوستم برای تمیز کردن برنامه غذايي نیز عمل 

کردم. متاسفانه چیزی که او از آن خبر نداشت اين بود که غذای سالم هم ممکن است باعث 

 .باشد جوش زدنش

حقیقت تلخي است اما برخي غذاها که ما آنها را سالم مي پنداريم مي توانند منجر به مشکالتي 

نظیر آکنه، پسوريازيس و ديگر مشکالت پوستي شوند. در ادامه نگاهي مي کنیم به غذاهای 

 .سالمي که مي توانند برای پوستتان دردسر ساز شوند

 کم چرب ها1- 
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ي پس از حذف چربي سعي کردند با اضافه کردن طعم که معموال همراه با کمپاني های مواد غذاي

قند است جای خالي آن را پر کنند. به عبارت ديگر کم چرب يا بدون چربي همیشه برابر است با 

قند باال. تحقیقات نشان داده آسیب های قند شامل صدمه رسیدن به فیبرهای کالژن، از بین 

 .و پیری پوست مي شود بردن قابلیتشان برای ترمیم

غذاهای کم چربي که طعم دار شده اند را مصرف نکنید ) مثال شیر و ماست طعم  :تغییر ساده

دارد ( و به سراغ چربي های سالم تقويت کننده سالمت پوست مانند آجیل ها، دانه ها و ماهي 

 .های آزاد برويد

 شیر خامه گرفته و رقیق2- 
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سال  51پرستار را طي  33.345رين تحقیقات درباره سالمت زنان يکي از بزرگترين و طوالني ت

تحت نظارت قرار داد. کساني که در نوجواني شیر بیشتری نوشیده اند نسبت به کساني که 

تاثیر شیر کم چرب در اين موضوع از  .کمتر شیر استفاده کرده اند بیشتر در خطر آکنه هستند

محققان گمان مي کنند حضور هورمون ها و مولکول  شیر پر چرب بیشتر است. در کنار الکتوز

 .های زيست فعال در شیر مي تواند باعث ايجاد شرايط نامطلوب برای پوست شود

اگر فکر مي کنید شیر عامل خراب شدن پوستتان است مي توانید آن را با شیر  :تغییر ساده

 .نارگیل يا بادام جايگزين کنید

 روغن گیاهي3- 
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ستند که بايد از آنها پرهیز کنید، مانند چربي های ترانس و اسید چرب های برخي چربي ها ه

که در روغن های گیاهي مانند ذرت و سويا فراوان وجود دارند. اينگونه روغن  4غیر اشباع امگا 

ها در برنامه غذايي مدرن غربي فراوان يافت مي شوند و باعث افزايش خطر بیماری های قلبي 

ها در کنار صدمه ای که به سالمت مي زنند باعث بدتر شدن اوضاع پوست  مي شوند. اين روغن

 .هم هستند. تحقیقات نشان داده اند آکنه يکي از بیماری های التهابي است

 .از روغن زيتون و روغن نارگیل استفاده کنید :تغییر ساده

 نان گندم4- 
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کمپاني های محصوالت غذايي از غالت کامل از غذاهايي هستند که برای سالمتمان مفیدند اما 

گلوتن برا افرادی که از بیماری  .اين برچسب استفاده مي کنند تا آسیب گلوتن را پنهان کنند

سلیاک رنج مي برند و کساني که مشکل عدم تحمل گلوتن دارند شرايط را سخت مي کند و باعث 

 .بیماری پسوريازيس مي شود

دارند بايد به دنبال محصوالت بدون گلوتن باشند و در افرادی که با گلوتن مشکل  :تغییر ساده

 .کل کربوهیدرات ها را با جايگزيني گیاهي عوض کنند

 اسموتي میوه5- 
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اسموتي ها  .درست است که در خود مواد مغذی دارند ولي اين پايان مفید بودنشان است

د تا بر قند میوه غالب شود. معموال قند بسیار بااليي دارند. بیشتر اين قند از فروکتوز ها مي آي

تحقیقات روی موش ها نشان داده برنامه غذايي سرشار از فروکتوز باعث پیری، 

 .پراکسیداسیون و ديگر مشکالت پوستي مي شود

با استفاده از سبزيجات و کلم ها برای خود اسموتي درست کنید و با مقداری میوه  :تغییر ساده

سبزيجات مي تواند به تقويت سالمت پوستتان کمک  و لیمو هم به آن طعم دهید. اسموتي

 .زيادی بکند
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 روش هايي که به شما کمک مي کنند التهاب را کاهش دهید

 

افراد زيادی در سراسر جهان دچار بیماری خود ايمني هستند، افرادی هم هستند که از خود 

ته و مبتاليان به سرطان چه ايمني التهابي رنج مي برند، تعداد حمالت قلبي به شدت افزايش ياف

در مردان چه در زنان روز به روز بیشتر مي شود. اين سطح بیماری، طبیعي نیست اما بسیار 

 .مشکالت و بیماری در يک چیز مشترک هستند: التهاب اين تمام. است  شايع شده

چه حد است.  از آنجا که التهاب مزمن در همه جا حضور دارد بايد ابتدا ببینید سطح التهابتان در

وقتي مي توانید به درمان خود کمک کنید که بدانید در بدنتان چه خبر است. يک آزمايش خون 

 .ساده وجود دارد که به تمام بیمارانم توصیه مي کنم آن را برای خود انجام دهند

 با پروتئیني که سطح التهاب را اندازه گیری مي کند آشنا شويد

ئین التهابي است که بهترين راه برای اندازه گیری سطح پروت  CRPيا  Cپروتئین واکنشي

تولید مي کنیم و البته اين   CRPالتهابتان است و عمدتا توسط کبد تولید مي شود. همه ما
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پروتئین در سطح عادی به بدن کمک مي کند با عفونت ها مقابله کند. التهاب ذاتا چیز بدی 

 کم خیلي بايد نه –د هورمون ها و باکتری ها مانن – نیست اما مانند هر چیز ديگری در بدن

 .سطح متعادلش خوب است بلکه زياد خیلي نه و باشد

التهاب وقتي چک نشده رها شود و عود کند آسیب رسان مي شود. مانند جنگلي که با گازوئیل 

 .میزان التهابتان را نشان مي دهد  CRPآتش زده باشند. تست

 مي شود؟ CRPچه چیزی باعث افزايش 

CRP  غیر اختصاصي است يعني اگر باال باشد نمي گويد چه چیزی باعث افزايش التهابتان شده

است. تنها نشان مي دهد در بدن التهاب وجود دارد و چقدر التهاب آنجاست. تحقیقات همچنین 

 :به اين داليل نیز افزايش مي يابد  CRPنشان داده

 ( ابي رودهمشکل خود ايمني ) مانند لوپوس، اختالالت الته 

 التهاب مغز 

 سرطان 

 خستگي مزمن 

 افسردگي 

 بیماری قلبي 

 فشار خون باال 

 عفونت 

 سندروم متابولیک 

 آپنه خواب 
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 CRPراهنمای آزمايش 

با حساسیت   C ( CRP)توصیه مي کنم آزمايش پروتئین واکنشي  CRPبرای اندازه گیری سطح

را برای   CRPه گیری مي کند. معموالمیلي گرم انداز 58تا  8.1را از   CRPباال انجام دهید که

اندازه گیری خطر حمله قلبي و سکته مغزی به کار مي برند. ارزيابي خطر ابتالی فرد به حمله 

 :قلبي يا سکته مغزی را با اين مقادير انجام مي دهند

 خطر پايین: سطحCRP   میلي گرم 5.8زير 

  میلي گرم 9.8تا  5.8خطر متوسط: بین 

  میلي گرم 9.8خطر باال: باالی 

  :میلي گرم 58تا  1.8خطر بسیار باال 

  میلي گرم باشد: باال رفتن مداوم سطح التهاب 58اگر اين مقدار باالتر از 

 5.8در پزشکي کاربردی ما به دنبال بهینه سازی سالمت هستیم، بنابراين میزان بهینه کمتر از 

 .میلي گرم است

 را کاهش دهیم؟ CRPچگونه سطح 

شما باال باشد، توصیه مي کنم حتما با پزشکتان مشورت کنید تا علت اصلي  CRP اگر سطح

افزايش التهابتان مشخص شود. آزمايش های بیشتر و بررسي سابقه سالمتتان، مدارک بیشتری 

را بدست مي دهد تا مشخص شود علت اصلي اين التهاب چیست. اما برترين توصیه هايي که 

 :را به سطح طبیعي برگردانید را در ادامه خواهید خواندمي توانید با کمک آنها التهاب 
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 .خوردن زياد قند را ترک کنید1- 

مطمئنم از شنیدن اين خبر زياد خوشحال نشديد اما بايد اين را بدانید که قند باعث افزايش 

نیز   CRPالتهاب مي شود. تحقیقات بسیاری نشان داده اند هرچه بیشتر قند بخوريد، میزان

 .ي رودباالتر م

 .هورمون های خود را چک کنید2- 

درست مانند التهاب، سالمت هورموني نیز به تعادل مربوط مي شود. سطح باالی هورمون های 

  .CRPلپتین و استروژن که هر دو همراه است با افزايش سطح

 .ماهي های وحشي و روغن ماهي با کیفیت بخوريد3- 

تريت روماتوئید هستند، مي توانند با افزايش افرادی که دچار مشکالت التهابي مانند آر

 .را در خود کاهش دهند  CRPدريافت چربي های امگا که در ماهي پیدا مي شود، سطح

 .استرس را از زندگي خود خارج کنید4- 

تحقیقات  .است  CRPاسترس آسیب های زيادی به سالمتتان مي زند و يکي از آنها افزايش

شغل های پر استرس دارند و يا در رابطه ای مسموم هستند مختلف نشان داده افرادی که 

باالتری نیز دارند. اين زندگي شما است، پس هرکاری که باعث مي شود سطح   CRPسطح

استرستان پايین بیايد را بايد انجام دهید. اين کارها مي توانند ذهني، احساسي و فیزيکي 

 .باشند

 .را دريافت کنید Bويتامین های 5- 
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در ارتباط هستند. فعال   CRPمانند فوالت و نیاسین هر دو با کاهش سطح  Bن هایويتامی

برای سالمت مسیر متیالسیون ضروری هستند و به متعادل نگه داشتن   Bکردن ويتامین های

 .سطح التهاب کمک زيادی مي کنند

 خواب با کیفیت داشته باشید6- 

هرچه کمتر  .دست کم گرفته مي شود تاثیر خواب بر سالمت به شدت توسط بعضي از افراد

شما نیز بیشتر مي شود. مطمئنا تا به حال متوجه شده ايد که پس از يک   CRPبخوابید سطح

 شب بد که نتوانستید درست بخوابید دائم احساس درد و گرفتگي داريد. همه اينها به لطف

CRP است. 

 .ويتامین های محلول در چربي خود را به حداکثر برسانید7- 

را به خوبي پايین مي   CRPبه شدت برای سالمت مهم هستند زيرا سطح  K، وA  ،D ،Eويتامین

آورند. با اينکه مي توانید از مکمل ها استفاده کنید اما حتما بايد روی غذاهايي هم که حاوی 

 .اين ويتامین ها هستند تمرکز داشته باشید

 .تمرکز ذهن داشته باشید8- 

زايای فراواني دارد و يکي از اين مزايا قابلیت مقابله با التهاب است. مديتیشن تمرکز حواس م

در يک تحقیق مشخص شد افرادی که اختالل التهاب روده دارند با شرکت در يک برنامه تمرکز 

 .خود را کاهش دهند  CRPحواس توانستند تا حدود زيادی سطح

 .حرکت کنید9- 
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خود را کاهش دهند. من يکي از   CRPافرادی که مرتب ورزش مي کنند قادر هستند

هستم. اين نوع ورزش ها کمک مي کنند خون در رگ   ( HIIT )طرفداران ورزش های متناوب

 .ها با شدت به جريان درآيد

 .چربي های ترانس کافي است10- 

به خوردن چربي های ترانس ادامه مي دهید،من و سالمتي تان از شما  15اگر همچنان در قرن 

که دست از اين کار برداريد. يک تحقیق نشان داده افرادی که پیوسته غذاهای  مي خواهیم

باالتری نسبت به آنهايي دارند که میزان   CRPدرصد سطح 39حاوی چربي ترانس مي خورند، 

نیمه ” برچسب غذاها را مطالعه کنید و اگر روی آنها  .مصرف چربي ترانسشان پايین است

 !سیر خود را عوض کنید و يا پا به فرار بگذاريدرا ديديد سريع م” هیدروژنه 

 .الکل مصرف نکنید11- 

را به شدت افزايش دهند.   CRPنوشیدني های حاوی الکل نشان داده اند که مي توانند سطح

بنابراين سعي کنید نوشیدني هايي استفاده کنید که نه تنها تاثیر مخرب الکل را ندارند بلکه به 

 .نندسالمتتان نیز کمک مي ک

 کريپتوکسانتین را باال ببريدB-سطح زيگزانتین و 12- 

  CRPاين دو آنتي اکسیدان هم نام های خیلي سختي دارند و هم مي توانند به خوبي با سطح

کريپتوکسانتین را در  B-باال مقابله کنند. تحقیقات نشان داده افرادی که بیشترين زيگزانتین و
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پايیني نیز دارند. غذاهايي که بیشترين سطح اين آنتي   CRPبرنامه غذايي خود دارند، سطح

 .اکسیدان ها دارند، کلم، اسفناج، برگ شلغم و بروکلي هستند

 .باکتری های خوب دريافت کنید13- 

  CRPترکیب پروبیوتیک الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتريوم مي توانند تنها در هشت هفته، سطح

 .را تا حدود زيادی پايین بیاورد

 .ای چي کار کنیدت14- 

را در بیماران   CRPتای چي يکي از هنرهای رزمي ماليم چیني است و نشان داده مي تواند سطح

 .کاهش دهد 1مبتال به ديابت نوع 

 .منیزيم خود را افزايش دهید15- 

تحقیقات بسیاری تا به  .منیزيم يکي از مواد معدني است که مزايای فراواني برای بدنمان دارد

 .داشته باشد  CRPداده اند منیزيم مي تواند تاثیر مثبتي روی کاهش سطح حال نشان

 .از يک فنجان قهوه لذت ببريد16- 

  CRPعاشقان قهوه همه جا هستند، تحقیقات نشان داده افرادی که قهوه مي خورند سطح

 .دارد CRPکمتری دارند. قهوه دوست نداريد؟ چای سبز نیز همین تاثیر را روی سطح 

 .بت باشیدمث17- 
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بیشتری نسبت به ديگران دارند پس اين خصلت   CRPتحقیقات نشان داده افراد بدبین، سطح

را از خود دور کنید. کنار افراد منفي نگر بودن و يا داشتن رابطه ای مسموم نیز به افزايش 

 .التهاب کمک مي کند. بنابراين خود را از روابط، افکار و انسان های منفي دور کنید

 .رابطه جنسي بیشتری داشته باشید18- 

زوج ها برای اين کار نبايد نیازی به دلیل علمي داشته باشند ولي داشتن زندگي جنسي سالم 

را کاهش دهد. مرداني که در طول يک ماه بیش از يک رابطه   CRPنشان داده مي تواند سطح

ن سلول های رابطه جنسي همچنی .بااليي نخواهند داشت  CRPجنسي داشته باشند سطح

 !متعادل کننده ايمني را نیز افزايش مي دهد. حاال دو دلیل خوب داريد

 .کربوهیدرات های تصفیه شده را با چربي ترکیب نکنید19- 

کربوهیدرات های تصفیه شده به خودی خود خوب نیستند اما وقتي با غذاهای چرب ترکیب مي 

ده متوسط از اين نوع غذا باعث افزايش شوند تبديل به مصیبتي برای التهاب مي شوند. يک وع

و ديگر محرک های التهابي مي شود. در واقع درست يک ساعت بعد از خوردن يک   CRPسطح

تحريک مي شود! راه حل چیست؟   CRP (فست فود ) که عموما چنین ترکیبي را در خود دارند

ز داشته باشید. از چربي های تصفیه شده پرهیز کنید و روی خوردن چربي های سالم تمرک

 .کربوهیدرات های سالمي مانند سیب زمیني شیرين و میوه ها را نیز فراموش نکنید

 .از يوگا کمک بگیريد20- 
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يوگا مزايای بسیار زيادی برای سالمت بدن دارد و تحقیقات نشان داده يکي از اين مزايا، پايین 

 .است. پس هرچه زودتر شروع کنید  CRPآوردن سطح
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 سه روش برای مقابله با تستوسترون پايین

 

زماني را به خاطر دارم که برای صحبت در مقابل يک جمع دچار اضطراب مي شدم و برای ريسک 

کردن کمبود اعتماد بنفس داشتم. به عنوان يک مرد هرگز آن انرژی مردانه ای که کمکم کند از 

 .پس چنین کارهايي بر بیايم را در خود حس نکردم

دانستم اين اين کمبود اشتیاق از کجا مي آيد اما افکاری در ذهنم تکرار مي شد. شايد در  نمي

مسیر اشتباهي قدم بر مي دارم به همین خاطر است که اشتیاقي ندارم. زمینه هايي که در آنها 

کار مي کردم را تغییر دادم اما همچنان اين عدم میل و اشتیاق پا برجا بود. چیزی که نمي 

 فعالیت، عدم که –کمبود تستوسترون در جوامع روز به روز شايع تر مي شود  :م اين بوددانست

 .تنبلي و صفحه نمايش های بزرگ که مردم را يکجا نشین کرده بايد مقصر دانست

 آيا تا به حال به تستوسترون پايین مظنون شده ايد؟
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لم تری دارند، کساني تحقیقات واضح: افرادی که تستوسترون باال و مشخصات هورموني سا

هستند که بیشتر ريسک مي کنند و در بدست آوردن آنچه از زندگي مي خواهند موفق تر 

هستند. درمان های معمولي برای تستوسترون پايین شامل داروهايي ) ژل يا قرص ( مي شود 

تان  که تولید طبیعي هورمون توسط بدنتان را تحت تاثیر قرار مي دهد، بنابراين راهکار اصلي

 .بايد پیدا کردن علت ريشه ای و حل کردن آن به صورت طبیعي باشد

در ادامه مي خواهیم درباره چهار چیز که در صورت کمبود تستوسترون بايد در نظر گرفته شود 

صحبت کنیم. شناسايي اين موارد و کار روی بهبود دادن آنها مي تواند به درمان ضعف هورموني 

 .کمک کند

 ضافي بدنچربي های ا1- 

بافت چربي اضافي که به خاطر غیر فعال بودن و بدغذايي اتفاق مي افتد باعث افزايش آروماتاز 

مي شود. آروماتاز اين قدرت را دارد تا تستوسترون های آزاد شما را بگیرد ) تستوسترون 

ین مي زيستي ( و آنها را به استروژن تبديل کنند. وقتي استروژن باال مي رود، تستوسترون پاي

آيد، بنابراين ضروری است که مقدار چربي بدن را در سطح سالم نگه داريد. سطح پايین چربي 

 .بدن به معنای تستوسترون باال، میل جنسي و انرژی بیشتر و نهايتا میل و اشتیاق بیشتر است

 99تا  15درصد است و برای خانم ها اين مقدار  53تا  0درصد چربي بدن خوب برای آقايان از 

 .درصد است. با اين درصد چربي نه خیلي الغر هستید و نه دارای اضافه وزن باال

 آزمايش با روزه داری متناوب2- 
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روزه داری مي  .روزه داری روز به روز در صنعت سالمت شايع تر و شناخته شده تر مي شود

دی وجود دارد همچنین شواهد زيا .تواند از سم زدايي و افزايش تمرکز و بهره وری حمايت کند

 .که نشان مي دهد روزه داری مي تواند باعث افزايش تستوسترون شود

 کردن زندگي روزه داری بلندمدت باعث مي شود استرس باال برود و بیشتر به غذا فکر کنید و 

داده اند که مي توانند تا  نشان مدت کوتاه های داری روزه. شود تر سخت عادی صورت به

تا  53ايش سطح تستوسترون شوند. وقتي مي گويم کوتاه مدت، منظور حدود زيادی باعث افز

ساعت بدون غذا است که در واقع برای بدنمان کامال طبیعي است. انسان های اولیه معموال  54

مدت زمان بسیار طوالني را بدون غذا مي گذراندند، بنابراين انسان با اين مسئله از ابتدا 

که مي توانید هر زمان خواستید، آن را شروع کنید. فقط  عادتي ساده است .مشکلي نداشته

ساعت غذايي میل  54تا  53کافیست ابتدا يک وعده غذايي میل کنید ) مانند سحری ( و سپس 

 .نکنید

 .سطح پايین تستوسترون را جدی بگیريد3- 

ال افرادی که بیشتر مواقع نگران هستند، از سطح بسیار باالی کوتیزول رنج مي برند. کام

مشخص است که سطح باالی استرس، ارتباط مستقیم با سطح پايین تستوسترون دارد. بنابراين 

چه کاری مي توانید برايش بکنید؟ تمرکز حواس، مديتیشن، پیاده روی های طوالني، حمام آب 

گرم و خوردن غذاهای خوشمزه راه هايي هستند که مي توانید به کمک آنها از زندگي لذت 

مش بدست بیاوريد. نگراني ها و اضطراب خود را کاهش دهید تا سطح کورتیزولتان ببريد و آرا

 .پايین بیايد و در نتیجه خواهید ديد سطح تستوسترونتان افزايش مي يابد
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کمبود جاه طلبي، ضعف میل جنسي و بي انرژی بودن هیچکدام جالب نیست. اينها نشانه های 

هم است که دلیل اصلي و ريشه ای عدم تعادل شايع سطح پايین تستوسترون است. بسیار م

هورموني خود را پیدا کنید و سبک زندگي تان را تغییر دهید تا دوباره به مسیر بازگرديد. همه 

 .ما حق داريم که اعتماد بنفس داشته باشیم و با اشتیاق و انرژی کارهايمان را انجام دهیم

 

 (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 ؟چطور از سخت ترين مشکالت زندگي عبور کنید

 

 دانلود فايل صوتي مقاله

همه ما آرزوی داشتن زندگي بدون درگیری و مشکل رو داريم. اما اينو هم میدونیم که  

هستند. ابزاری وجود داره که مي تونه کمکتون کنه از  مشکالت، قسمت جدا نشدني زندگي

قسمتای سخت زندگي عبور کنید و به جاهای خوب برسید. مي دونیم زندگي ايده آلمون يه شبه 

 .به دست نمیاد اما بايد قوی بمونیم و سعي کنیم هر روز از روز ديگه بهتر بشیم

است، مي خوام شما رو با پنج ابزار  آماده داشتن يه زندگي آرومتر هستید؟ اگه جوابتون بله

 .ضروری برای رسیدن به اين آرزو آشنا کنم

 .روابطتون رو قوی تر کنید1- 
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زيادی داره. اگه  فاصله کامل زندگي يه با دارن، اهمیت برامون که کساني داشتن بدون  زندگي

ید، چه خانواده مي خوايد زندگي بهتری داشته باشید بايد به اونايي که دوسشون داريد کمک کن

و چه دوستان. بنابراين مطمئن شید که برای قوی کردن روابط، به اندازه کافي زمان و انرژی 

 .میذاريد

به خاطر يه دوستي نزديک اذيت شديد يا آسیب ديديد؟ ديگه وقتش رسیده عصبانیت و 

در، فرزند، دلخوری رو کنار بذاريد و مسیر دوست داشتن رو دنبال کنید. به دوستان، پدر و ما

همسر و هر کسي که باعث مي شه زندگي تون شادتر بشه بیشتر نزديک بشید. چون هیچ چیز 

به اندازه حضور افرادی که برامون مهم هستند آرامش بخش نیست. آرامش داشتن کمکتون 

 .مي کنه راحت تر به اهدافتون برسید

 .خاطرات زندگي تون رو بنويسید2- 

ي کنید و مي بینید زماني با يه عادت بد زندگي مي کرديد و حاال وقتي به خاطراتتون نگاه م

کنارش گذاشتید، متوجه پیشرفت تو زندگي مي شید. همه اينها را تو سرتون نگه نداريد و تو 

 .يه دفترچه يادداشتشون کنید

اشتباهاتتون، هر چیزی که بدست آورديد و چیزی که فکر مي کنید درگیرش هستید رو توی يه 

ه بنويسید. با نوشتن اين اطالعات، مي تونید راحت تر مسیر پیشرفتتون رو ببینید و دفترچ

 .اشتباهاتتون رو پیدا کنید و چیزهايي که بدست آورديد رو بشماريد
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تا حاال به صورت جدی اين کارو نکرديد؟ مشکلي نیست، از همین امسال شروع کنید. بعد يه 

دافتون مي تونید از اين دفترچه کمک و انگیزه مدت مي بینید چقدر برای دستیابي به اه

 .بگیريد

 .قدردان باشید3- 

اول اينکه بايد به خاطر کسي که هستید و زندگي ای که داريد قدردان باشید. مي دونید چرا؟ 

 !چون از خیلي های ديگه بهتر هستید

ید اما انقدری شايد به اندازه ای که يه معامله ی میلیون دالری انجام بديد پول نداشته باش

پول داريد که قبض هاتون رو پرداخت کنید. شايد هنوز عشق زندگي تون رو پیدا نکرده 

 .باشید اما دوستايي داريد که کمکتون مي کنند. همه اينا برای قدردان بودن کافیه

دوم اينکه بايد به کساني که لیاقتش رو دارن، قدردان بودنتون رو نشان بديد. از کسي که 

رو نداشتید خوبي ديديد؟! پس بهش نشون بديد که سپاسگذاريد حتي اگه چیز خیلي  انتظارش

 .بزرگي دريافت نکرديد. مهم اينه که چیزی گرفتید پس بايد قدردان باشید

 .هر بار يه هدف رو بدست بیاريد4- 

گاهي زندگي رو برای خودمون سخت مي کنیم. از بین بردن عادات بد، يادگیری چند زبان، سفر 

به دور دنیا و ياد گرفتن حرکات سنگین ورزشي توی يه هفته سخته، مي خوايد تو يه سال به 

 :اهدافتون برسید؟ پس اين کارها رو امتحان کنید

 اهدافتون رو لیست کنید. 
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  يه برنامه عملي برای خودتون بريزين. ) نقشه ای که قصد داريد برای بدست آوردن

 ( .هرکدوم از اهدافتون دنبال کنید

 مناسب ترين هدفي که تو لیست نوشتید رو انتخاب کنید. 

 خودتون رو به چالش رسیدن به اون هدف، قبل از يه زمان خاص دعوت کنید. 

وقتي برای خودتون اهداف واقع گرايانه قرار مي ديد و روی هر کدوم تو يه زمان خاص تمرکز 

 .مي کنید، رسیدن به تک تک اونا براتون ممکن میشه

 .رو تبديل به يه عادت کنید مطالعه5- 

از خوندن کتاب ها، مجالت و بالگ ها متنفريد؟ پس اطالعات زيادی رو ممکنه از دست بديد، 

اطالعات حیاتي و مهم. وقتي مطالعه مي کنید چیزای جديد زيادی ياد مي گیريد و با حقايقي از 

 .زندگي آشنا میشید که کمتر شناخته شده هستن

نتخاب درستي داشته باشید، کمک مي کنه زندگي تون رو ارتقا بديد و مطالعه کمک مي کنه ا

 .تبديل به يه فرد بهتر بشید. پس برای رسیدن به روياهاتون بايد عاشق مطالعه باشید

از همین حاال شروع کنید و تو زندگي خودتون تغییر ايجاد کنید. فقط کافیه از ابزاری که همین 

 .یدحاال هم داريد درست استفاده کن

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني

 

http://www.kermany.com


 
 

 عادت هايي که مانع سالم غذا خوردن کودکتان مي شود

 

تشويق کودکان برای سالم غذا خوردن برای بسیاری از پدر و مادرها مانند نبردی پايان ناپذير 

ارند و ممکن است. عادات اشتباهي وجود دارد که روی سالم غذا خوردن کودکان تاثیر منفي د

است شما نیز بدون اينکه بدانید دائم در حال تکرار کردنشان باشید. درباره اين عادات و 

 :چگونه از بین بردنشان از متخصصان سوال پرسیديم

 نوشیدن مقدار زيادی آب میوه1- 

  Feedingناتالیا استاسنکو، متخصص تغذيه کودکان و موسس :چرا اين کار اشتباه است

Bytes ک آموزشگاه آنالين تغذيه ای برای والدين است مي گويد: مصرف زياد آب میوه که ي

برای بدني که در حال رشد است خبر خوبي نیست. در کودکان خردسال آب میوه مي تواند به 

صورت موقت شکمشان را پر کند، همین مقدار برای از بین بردن اشتهايشان برای شام کافي 

مي تواند انرژی ای که برای رشد و نمو به آن نیاز دارند را است. با اين وجود آب میوه ن

برايشان فراهم کند. از نظر تغذيه ای آب میوه سرشار از قند است، بنابراين نمي تواند 
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نوشیدني ايده آلي باشد که هر روز از آن استفاده کرد. دکتر استاسنکو مي گويد: نوشیدن آب 

حتي مي تواند باعث برخي مشکالت جدی برای  میوه به صورت مرتب بین وعده های غذايي

سال نبايد بیشتر از  4تا  5دندان کودک شود. استاسنکو توصیه مي کند کودکان در سنین 

میلي لیتر آب میوه در روز مصرف کنند. و کودکاني که سنشان باالتر است نیز نبايد بیشتر  538

 .میلي لیتر آب میوه در روز بنوشند 938از 

دکتر ناتالیا توصیه مي کند در کودکان نوپا به جای استفاده از  :ادت را از بین ببريمچگونه اين ع

لیوان های بزرگ ني دار از فنجان های روباز کوچک استفاده کنید. اگر خواستید آب میوه به 

کودک بدهید آن را چسبیده به يک وعده يا میان وعده سرو کنید تا میزان آسیب رسیدن به 

داقل برسد و اشتهايشان نیز کور نشود. به عنوان اولین گام، برای کاهش دندان ها به ح

مصرف آب میوه کودک ابتدا آب میوه را با آب رقیق کنید و به مرور میزان آب را افزايش 

دهید. میوه های کامل مواد مغذی و فیبر بیشتری ارائه مي دهند که بسیاری از کودکان، مقدار 

 .نمي کنندکافي از اين دو را دريافت 

 :خالصه

 به جای آب میوه به او میوه تازه بدهید. 

 همیشه در کنار وعده ها يک پارچ يا بطری آب داشته باشید. 

 آب میوه را با آب رقیق کنید، حداقل نیمي از فنجان آب باشد. 

 میان وعده های پي در پي2- 
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افزايش مصرف چیپس، میان وعده های پي در پي مي تواند منجر به  :چرا اين کار اشتباه است

شیريني و بیسکويیت در برنامه غذايي کودکان شود، بنابراين چنین کاری مي تواند تاثیر منفي 

دکتر ناتالیا توضیح مي دهد: حتي اگر کودکتان دائم از غذاهايي  .روی تغذيه کودک داشته باشد

گويي مناسب برای که سالم هستند استفاده کند باز هم اين عادت خوبي نیست که اجازه دهد ال

تغذيه بسازد. مرتب میان وعده خوردن، گرسنگي طبیعي را مختل مي کند در نتیجه کودک هرگز 

هنگام وعده ها واقعا احساس گرسنگي نمي کند اما ممکن است نیم ساعت بعد به شدت گرسنه 

های سیری  شود ) الگويي که والدين را ديوانه مي کند! ( کودکان بايد ياد بگیرند که به سیگنال

 .خود گوش دهند و قادر به تشخیص گرسنگي شوند

برنامه خانوادگي و الگوهای سبک زندگي را در نظر بگیريد و  :چگونه اين عادت را از بین ببريم

میان وعده  9تا  1وعده اصلي و  9کودکان روزانه به  .ساختاری منظم برای غذا خوردن بچینید

میان وعده بسنده  1يا  5وعده اصلي و  9ال مي توانند به س 3تا  4نیاز دارند. کودکان باالی 

 .کنند

دکتر ناتالیا توصیه مي کند میان وعده را يک و نیم تا دو ساعت قبل از يک وعده اصلي به 

کودک ندهید تا اشتهايش تحت تاثیر قرار نگیرد. اگر در اين ساعات، کودکتان برای دريافت 

کرد سعي کنید آنها را بیشتر وارد وعده اصلي کنید. اين میان وعده مورد عالقه خود پافشاری 

باعث مي شود میان وعده برای کودک تبديل به غذايي جذاب و وعده اصلي غذايي کسل کننده 

 .نشود

 :خالصه
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 برای میان وعده و وعده های اصلي برنامه ريزی کنید. 

 تنقالت بي ارزش را در خانه و يا در دسترس کودک نگهداری نکنید. 

 یشه مطمئن شويد کودک صبحانه ای مقوی و سیر کننده میل مي کندهم. 

 پاداش دادن به رفتار خوب با غذا3- 

کودکاني که با غذا پاداش دريافت مي کنند در طول زندگي، زير بار  :چرا اين کار اشتباه است

 دکتر ناتالیا به شدت به پاداش دهي با غذا مخالف .استرس بیشتر در خطر پرخوری هستند

است او مي گويد: پاداش دهي به رفتارهای خوب با غذا در بلند مدت بسیار مضر است و 

استفاده از اين استراتژی هنگام غذا خوردن اثر فوری متقابلي مي سازد. برای مثال به کودک 

مي گويید اگر تمام سبزيجاتش را بخورد به او پودينگ مي دهید. با اين کار در واقع اين درک 

ايجاد کرده ايد که سبزيجات غذايي است که بايد تحمل کند تا به غذايي بهتر که را در او 

پودينگ باشد برسد. حتي ممکن است کودکتان با اين روش فکر کند غذايي که به عنوان 

 .پاداش دريافت کرده بهتر است و ارزش بیشتری دارد

غذا، ناتالیا دو پیشنهاد  برای جلوگیری از پاداش دهي با :چگونه اين عادت را از بین ببريم

دارد. اول اينکه اگر کودکتان همیشه سبزيجاتش را کامل نمي خورد يا مرغش را تمام نمي کند 

نگران نشويد. اگر به اندازه کافي تنوع غذايي داشته باشید و گاهي نیز به او فرصت دهید تا 

ش را دريافت مي کند. تنقالت استفاده کند مي توانید مطمئن شويد که مواد مغذی مورد نیاز

دوم اينکه به پاداش هايي فکر کنید که غذايي نباشند و بتوانید به شکل های ديگر، فرزندتان 

را به خاطر کار و رفتار خوبش تشويق کنید. شايد انجام يک فعالیت با يکديگر، رفتن به سینما، 

 .باشد باغ وحش يا موزه چیزی باشد که کودکتان بیشتر از يک بستني به دنبالش
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 :خالصه

 به کودک خود رشوه های غذايي ندهید. 

 لیستي از پاداش های غیر غذايي درست کنید تا به کودکتان بدهید. 

 

 خوردن سبزيجات را به کاری عادی تبديل کردن4-  

چون باعث مي شود کودک اين احساس را پیدا کند که سبزيجات،  :چرا اين کار اشتباه است

  Theز لذت بردن بايد تحملشان کرد. جني چیچر، موسسغذايي هستند که بیشتر ا

Lunchbox Doctor  مي گويد: اين کار باعث مي شود در ذهن کودک سبزيجات نقش آدم بده

را بازی کنند. والدين خیلي راحت مي توانند با تجارب منفي خود درباره خوردن سبزيجات و 

 .رشد روی کودکان تاثیر منفي بگذارند

ناتالیا و جني هر دو توصیه مي کنند تا جای ممکن خانوادگي با  :را از بین ببريم چگونه اين عادت

هم غذا میل کنید. وقتي کودک با تعدادی از افراد بزرگسال احاطه شود و در فضايي خارج از 

فشار ببیند که آنها از غذاهای مختلف لذت مي برند، مي آموزد مانند ديگر افراد خانواده انواع 
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دوست بدارد. اجازه دهید کودک هرچقدر که خودش دوست دارد غذا بردارد و او را غذاها را 

بار در معرض غذايي قرارش دهید و او از خوردن غذا  58وادار به کاری نکنید. با اين کار اگر 

 .صرف نظر کند متوجه خواهید شد که واقعا و از ريشه با اين غذا مشکل دارد

ه ای هستند اما آموختن دوست داشتن آنها به کودکان کمي سبزيجات غذاهای مغذی فوق العاد

دشوار و نیازمند ترفند است. اين کار نیاز به صبر دارد. بايد مطمئن شويد غذا دادن به کودک 

تبديل به کاری مضطرب کننده يا تهديد آمیز نشود. وقتي مي بینید کودکان افراد ديگر، 

زيجات را قرار مي دهند به خاطر بیاوريد که خودشان در بشقابشان هويج و کلم و ديگر سب

کودکان نیز مانند افراد بزرگسال ترجیحات غذايي خاص خود را دارند. خبر خوب اين است که 

کودکتان هنوز ساله ا با تبديل شدن به کسي که غذای خوب مي خورد فاصله دارد و شما مي 

 .توانید در آن نقشي موثر داشته باشید

 :خالصه

  درگیر خريد و آماده کردن سبزيجات برای وعده های غذايي کنیدکودکان را. 

 فشار نیاوريد اما اهمیت سبزيجات را برايش توضیح دهید و با مثال پیش برويد. 

  از اغوا کردن بپرهیزيد؛ اين کار باعث تشويق کودک به دوست داشتن سبزيجات نمي

 .شود

 غذا خوردن احساسي5- 

و احساسات همیشه رابطه ای تگاتنگ با هم داشته اند. برای غذا  :چرا اين کار اشتباه است

مثال در مواجهه با عطر غذايي که شخصي در کودکي برايمان درست کرده ممکن است احساسات 
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مثبتي را تجربه کنیم. اما استفاده از غذا به عنوان ابزاری برای مقابله با برخي احساسات راه 

ي خاص باعث مي شود احساس بي قدرتي کنیم. برای خوبي نیست، چون در مواجهه با غذاهاي

مثال وقتي يک روز بد کاری را داشته باشیم ممکن است نتوانیم از خوردن دونات بگذريم و يا 

بعد از يک دعوا بستني نخوريم. اگر کودکان مرتب اين عادات را در والدين خود ببینند ممکن 

 .است خودشان نیز دچار آن شوند

از پاداش دادن به کودک با غذا پرهیز کنید. اگر حس کرديد  :را از بین ببريمچگونه اين عادت 

کودکتان احساسي غذا مي خورد به او کمک کنید درک کند کدام احساسات تحريک کننده 

هستند و اينکه چگونه مي تواند با آنها به درستي مقابله کند. اگر ضرورت دارد درباره 

نید. همچنین حواستان به نوع صحبتتان درباره غذاها در احساسات کودکتان با پزشک صحبت ک

 .حضور کودکان باشد

 :خالصه

 با مثال پیش برويد. 

 سعي نکنید با غذا به کودک پاداش دهید يا آرامش کنید. 

 راه های ديگری را به کودک بیاموزيد تا بتواند با احساسات منفي مقابله کند. 

 غذا خوردن جلو تلويزيون6- 

اين کار باعث تشويق افراد به غذا خوردن بي فکرانه مي شود. با  :اشتباه استچرا اين کار 

وجود اينکه خوردن پاپ کورن و تماشای يک فیلم هیچ ايرادی ندارد اما عادت به خوردن غذاها 

در مقابل تلويزيون اصال جالب نیست. کودکاني که در مقابل تلويزيون، وعده ها و میان وعده 
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ند ممکن است در آينده بیشتر در خطر پرخوری باشند چون متوجه نمي های خود را مي خور

شوند که دقیقا چه مقدار غذا مي خورند. خوردن غذا در کنار ديگران به کودک کمک مي کند 

 .مدت زماني را با جمع خانواده بگذراند و غذاهای جديد را امتحان کند

وعده ها را ) با کمترين استثنا ( تنها روی تمام وعده و میان  :چگونه اين عادت را از بین ببريم

 .میز و دور از تلويزيون سرو کنید

 :خالصه

 برای وعده های اصلي همیشه میز بچینید. 

 روتیني خاص پیرامون غذا خوردن بچینید. 

 هنگام غذا خوردن با کودکان صحبت کنید تا بیشتر تشويق به غذا خوردن شوند. 

 ره غذااستفاده از صحبت های منفي دربا7- 

استفاده از صفات منفي برای غذاها باعث مي شود چون خارج از : چرا اين کار اشتباه است

محدوده حساب مي شوند، عطش آنها به خوردن بیشتر شود. ممکن است کودک به خاطر 

خواستن آن غذاها احساس گناه کند و يا وقتي به ديدن دوستان و فامیل مي رود در خوردن 

 .ط کند و رابطه ای منفي با غذا بسازدچنین غذاهايي افرا

والدين نبايد برای هیچ کدام از گروه های غذايي، حتي  :چگونه اين عادت را از بین ببريم

تنقالت صفات بد به کار ببرند. با ارائه انواع انتخاب های سالم در خانه به کودک اجازه دهید 

های سالم را در دسترس قرار خودش انتخابي هوشمندانه انجام دهد. همیشه در خانه غذا
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دهید تا کودک خود به سراغشان برود. همچنین اشکالي ندارد هر چند وقت يک بار کمي تنقالت 

 .نیز استفاده کند

 :خالصه

 از لغاتي که يک غذا را بد يا خوب معرفي مي کند پرهیز کنید. 

 است، میوه يک قفسه يخچال را به غذاهای سالم کودک خود اختصاص دهید. مانند شیر، م

 .ها و آجیل ها

  

مقاله ای که مطالعه کرديد کاری بود از ناتالیا استاسنکو، متخصص تغذيه کودکان که توسط تیم 

 .به اندام ترجمه و منتشر شد

 

 ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 !با چشم های پف کرده خداحافظي کنید

 

تواند به دلیل التهاب و خستگي لنفاوی و يا باال رفتن پف چشم واقعا چیست؟ اين مشکل مي 

بیش از حد وزن آب بدن اتفاق بیفتد. چکار کنیم که اين کیسه ها برای مدت زمان طوالني از 

زير چشمانمان محو شوند؟ بايد مقدار زيادی آب بنوشید تا سموم بدنتان دفع شود، میزان 

ی ادرار آور میل کنید تا آب اضافي از بدنتان مصرف نمک را محدود کنید و مقدار زيادی غذاها

 !خارج شود و البته کمي هم بخوابید

مي خواهید در کمترين زمان ممکن پف چشم ها را بخوابانید؟ با استفاده از اين ترفندها که 

 .همگي آرامش بخش و خنک کننده هستند با کمترين تالش از تورم چشم خود جلوگیری کنید

 آلوئه ورا1- 
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و آنتي اکسیدان است و به عنوان يک آرامش دهنده به پوست   Eورا سرشار از ويتامینآلوئه 

و افزايش دهنده ترمیم سلول ها شناخته مي شود. خواص ضد التهابي آلوئه ورا به کاهش پف 

زير چشم ها کمک مي کند. با مالیدن ژل برگ های تازه آلوئه ورا به استخوان دور چشم خواهید 

 .ه پلک ها و مژه ها احساس تازگي مي کنندديد که بالفاصل

 چای بابونه کیسه ای2- 

به مدت پنج دقیقه از چای بابونه کیسه ای سرد شده به عنوان ماسک چشم استفاده کنید. 

محتوای حاوی کافئین و آنتي اکسیدان به جمع شدن و حجم گرفتن پوست اطراف چشم کمک مي 

 .راين پف اين منطقه کامل گرفته مي شودکند و جريان خون را افزايش مي دهد بناب

 قاشق سرد3- 

يک روش قديمي اما موثر. اگر زمان داريد دو قاشق غذا خوری فلزی را داخل فريزر يخچال 

قرار دهید تا خنک شوند اما اگر زمان نداريد هر دو را زير آب سرد بگیريد. سپس دراز 

ه روی چشم های بسته خود قرار بکشید و قسمت انحنا دار قاشق ها را به مدت يک دقیق

 .دهید. سرما رگ های خوني را منقبض مي کند بنابراين تورم کاهش پیدا خواهد کرد

 کرم چشم سرد شده4- 

اگر مرتب با مشکل پف کردگي چشم ها درگیر هستید، کرم چشمتان را در يخچال نگهداری 

ار مي کنند. توصیه مي کنم از کنید. با اين کار وقتي کرم مي مالید، مواد اکتیو آن سخت تر ک

 .کرم چشمي استفاده کنید که حاوی ترکیبات منقبض کننده باشد
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 ماساژ ضد پف5- 

ماساژ دادن با دست يکي از بهترين روش ها برای بهبود جريان خون در اطراف چشم و در نتیجه 

بسیار افزايش تخلیه مايعات اضافي از آن ناحیه است. با اين حال چون بافت اطراف چشم 

حساس است مواظب باشید که چقدر فشار مي آوريد. برای انجام اين کار وقتي کرم چشم مي 

زنید ابتدا با انگشتان دست خود به آرامي روی قسمت پايي چشم بزنید، سپس انگشت را روی 

منطقه نگه داريد و به آرامي جهت کمک به خالي شدن پف، انگشتتان را روی منطقه بکشید. 

با زدن چند ضربه با انگشت روی استخوان ابرو پوست پلک بااليي را به آرامي باال سپس ابتدا 

 .بکشید
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 !بازگشت وزني که کم کرديد، هر بار چه عواقبي برايتان دارد؟

 

افرادی که در رژيم غذايي به يويو معروفند ) يعني وزن زيادی کم مي کنند و دوباره آن را 

ايد نگران خريد لباس هايي با سايزهای مختلف باشند: بر اساس اضافه مي کنند ( تنها نب

تحقیقات جديد دانشکده پزشکي هاروارد، کاهش وزن و دوباره اضافه کردنش مي تواند 

 .عواقب بدی برای سالمتي داشته باشد

فرد چاق را که به ديابت مبتال بودند و در يک برنامه کنترل وزن  513در اين تحقیق محققان 

ردند را مورد بررسي قرار دادند. آنها متوجه شدند افرادی که موفق شدند کاهش شرکت ک

درصد يا بیشتر از وزن کلي بدنشان را به مدت يک سال تثبیت کنند بیشتر موفق  3وزن 

 .خواهند بود که در ادامه نیز، اين روند را ادامه دهند

نیز کمک مي کنند. وقتي وزن کم همچنین اين افراد با چنین روندی به بهبود شرايط قلبي خود 

مي کنند کلسترول بد موجود در خونشان کاهش و کلسترول خوب افزايش پیدا مي کند، سطح 

 .قند خون ثبات پیدا مي کند و فشار خون کاهش مي يابد
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اما افرادی که وزن کم شده را بر مي گردانند افزايش تری گلیسريد، يا مقدار چربي در خون و 

 1به مي کنند. هر دوی اينها در ابتدای کاهش وزن پايین رفته بودند. حتي اگر قند خون را تجر

 .کیلو از وزن کم شده را برگردانید نیز چنین اتفاقي خواهد افتاد

با اينکه اين تحقیقات روی افراد ديابتي انجام گرفته بود اما سرپرست محققان مي گويد اين 

 کاهش از –ه همین شکل باشد. تاثیر مثبت کاهش وزن نتايج مي تواند برای غیر ديابتي ها نیز ب

بین تمام افراد يکسان بوده است بنابراين مي توان  در – کلسترول بهبود تا گرفته خون فشار

 .گفتن تاثیر بازگشت وزن نیز به همین شکل خواهد بود

دن وزن کلي ب درصد 1 کاهش از –چه ديابتي باشید چه نباشید، حتي مقدار کمي کاهش وزن 

اين است که از مقدار  دلیلش. ببخشد بهبود را قلب سالمت میزان تواند مي –شروع مي شود 

 .چربي های احشايي و يا چربي های قسمت شکمي کم مي شود

چربي احشايي در عمق میان تنه قرار دارد و از خطرناک ترين چربي ها به حساب مي آيد. اين 

د ترشح مي کنند که با ديابت و حمالت قلبي در ارتباط چربي ها هورمون ها و مواد شیمیايي از خو

 .است

سانت يا بیشتر به خاطر عملي که اين نوع چربي در بدن انجام مي دهد  585مرداني با دور شکم 

بیشتر در خطر بیماری های قلبي و عروقي قرار دارند. در يک تحقیق که شرکت کنندگان حدود 

مشخص شد اين عمل تا حدود زيادی روی کاهش خطر سانت از دور شکمشان را کم کردند  58

 .بیماری های قلبي تاثیر گذاشته است

  )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 !بعد از زايمان وزنتان باال رفته؟ تقصیر را گردن بارداری نیندازيد

 

رجسته ترين پس از زايمان، زمان فرا رسیدن تغییرات است و اضافه شدن وزن نیز يکي از ب

اين تغییرات به حساب مي آيد. بعد از خارج شدن بچه، وزني که از شما آويزان مي شود ممکن 

 .است ناامید کننده باشد و بايد گفت رها شدن از آن هم انگیزه بسیار بااليي مي خواهد

ي اما با اين حال اگر فکر مي کنید تمام وزني که طي سه تا چهار سال پس از زايمان اضافه م

تحقیقات جديد نشان داده داليل اين  .کنید، به خاطر بارداری است بايد بگويم در اشتباهید

 .افزايش وزن، چیزی به جز بارداری است

خانم که طي هشت سال گذشته دو فرزند داشتند انجام شد،  91.503در اين تحقیق که روی 

 .نم ها مقايسه کردندمحققان افزايش وزن بین مادران را با افزايش وزن عادی بین خا
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بعد از پايان پنج سال، پیش بیني شد اضافه شدن وزن بر اثر باال رفتن سن حدود يک کیلو 

 .باشد و وزن اضافه شده بین مادران حدود يک کیلو و نیم بود

تحقیقات به اين نتیجه رسید که افزايش وزن دوران بارداری ربطي به افزايش وزن بر اثر باال 

بلکه اين تغییر سبک زندگي دوران مادری است که ممکن است باعث اين  رفتن سن ندارد،

 .افزايش وزن شود

اين تغییرات سبک زندگي چه مواردی مي توانند باشند؟ با اينکه ممکن است داليل فراواني 

 :باعث اين روند شوند اما مهمترين اين تغییرات عبارتند از

چون از ترس اينکه اتفاق بدی برای کودک  مادر شدن بسیار استرس آور است :کم خوابي1- 

بیفتد نمي خواهید از او جدا شويد. همین استرس مي تواند باعث عدم تعادل هورموني شود 

 .که نتیجه اش افزايش وزن است. استرس همچنین باعث پرخوری نیز مي شود

یرات ناراحتي پس از زايمان ممکن است مادران را دچار افسردگي کند. تغی :افسردگي2- 

ايجاد شده در بدنتان ممکن است غیر قابل تحمل باشد و منجر به افسردگي شود. ممکن است 

 .در طول افسردگي دچار پرخوری شويد که از عوامل اصلي اضافه شدن وزن است

معموال اطرافیان به خانم ها در دوران بارداری و حتي پس از آن  :برای دو نفر غذا خوردن3- 

یشتر از همیشه غذا بخورند، چون بايد کودک را نیز در نظر بگیرند. توصیه مي کنند که ب

متاسفانه مادرها در اين مقدار زياده روی فراواني مي کنند که منجر به افزايش وزنشان مي 

 .شود
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يکجا نشیني طوالني مدت برای شیر دادن به کودک و يا مطالعه و تماشا  :زندگي بي تحرک4- 

 .ش ورزش و مراقبت از خود نهايتا منجر به افزايش وزن مي شوندفیلم به همراه کودک و کاه

بیشتر مادرها باقي مانده غذای بشقاب کودکان خود را مي خورند  :خوردن باقي مانده غذاها5- 

 .آن هم فقط به خاطر اسراف نکردن. اين توجیه به نظر کافي است اما نه برای بدنتان

احتمال اينکه دچار مشکالت تیروئیدی بشويد وجود بعد از به دنیا آمدن بچه  :تیروئید6- 

دارد. در برخي مادران کم کاری تیروئید مي تواند باعث افزايش وزن شود. بنابراين با پزشک 

خود صحبت کنید، سطح تیروئید خود را چک کنید و داروهايي که برايتان تجويز مي شود را 

 .استفاده کنید

مواردی باعث افزايش وزن پس از بارداری مي شود و حاال  تا به اينجای کار متوجه شديم که چه

مي خواهیم چیزهايي را مورد بررسي قرار دهیم که به کاهش وزن در اين دوران کمک مي 

 .کنند

به اندازه کافي بخوابید، ) مي بیشتر از شش ساعت ( سالم  :به اندازه کافي بخوابید1- 

 .متناسب و سرحال بمانید

کالری بسوزانید، بنابراين کالری  188کمکتان مي کند روزانه بیش از شیردهي  :شیردهي2- 

که دريافت مي کنید را با کالری که مي سوزانید متعادل نمايید. شیردهي برای مادران مفید 

 .است و به آنها کمک مي کند بتوانند به وزن ايده آل بازگردند
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کنید، تا زماني که حس کنید مي توانید کارتان را با مقدار کمي ورزش شروع  :ورزش3- 

بدنتان برای ورزش بیشتر آماده است. سعي کنید حداقل روزانه نیم ساعت پیاده روی عادی 

 .داشته باشید. مي توانید در اين پیاده روی فرزند خود را هم در کالسکه با خود همراه کنید

تئین، کربوهیدرات و يک برنامه غذايي متعادل را با مقدار کافي پرو :برنامه غذايي سالم4- 

چربي رعايت کنید. به صورت روزانه وعده های میوه و سبزيجات میل کنید. غذاهای سرشار از 

 .فیبر را وارد برنامه غذايي تان کنید. وسوسه غذاهای آسان مانند چیپس، برگر و پیتزا نشويد

موم از بدن مقدار زيادی آب بنوشید چون کمک مي کند سیستم بدنتان تمیز شود و س :آب5- 

 .خارج شود

آن را ساده و آسان بگیريد چون شما در رقابت برای بدست آوردن بهترين اندام نیستید. واقع 

گرا باشید و اهدافي برای خود تعیین کنید که مي توان آنها را به دست آورد سپس به مرور 

 .بهتر و بهتر شويد

مان مي اندازند ديگر وقت آن رسیده تمام مادراني که اضافه وزن خود را گردن بارداری و زاي

که تغییر ايجاد کنند و کمي کاهش وزن داشته باشند. در قسمت کامنت ها به ما بگويید چطور 

 .اين مقدار وزن را کاهش مي دهید

 

   )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 !هفت عالمت بیماری که بايد جدی گرفته شود

 

قبل از بروز يک مشکل يا بیماری به ما هشدار بدهد، با مواردی مانند گاهي بدن سعي مي کند 

سرفه کردن، گرفتگي بیني و يا التهاب. نشانه های بسیاری هست که ما آنها را ناديده مي گیريم 

چون علت درستشان را نمي دانیم. دانستن اين نشانه ها مي تواند باعث شود از چندين مرتبه 

بمانید و حتي مي تواند کمکتان کند جلوی يک بیماری را قبل از اينکه  مراجعه به پزشک در امان

جدی تر شود بگیريد. در ادامه عالئمي را به شما معرفي مي کنیم که نشان مي دهند ممکن 

است دچار بیماری باشید اما الزم نیست بترسید. اگر آنها را در خود يا اطرافیان ديديد کافي 

 .داست به پزشکتان مراجعه کنی

 تغییر در نوک پستان1- 
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حواسشان به سینه های خود باشد تا بتوانند متوجه  خانم ها و آقاياناين بسیار مهم است که 

هرگونه تغییر در آنها شوند. تنها خانم ها نیستند که ممکن است دچار سرطان پستان و يا ديگر 

ي تواند نشانه سرطان مشکالت مربوط به آن شوند. همه مي دانیم حس کردن توده در پستان م

باشد اما ديگر نشانه سرطان که ممکن است ناديده گرفته شده باشد، تغییر در ظاهر پستان 

است. برای مثل نوک پستان مي تواند چال شود، اين قسمت مي تواند تغییر کند و حتي رنگ 

 .پوستش عوض شود

، اما بسیار مهم است يداين نشانه ها ضرورتا بدان معنا نیست که دچار سرطان پستان شده ا

که به پزشک مراجعه کنید تا مورد معاينه قرار بگیريد. پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده 

 .است

 تورم پاها2- 

برای بسیاری از ما ارتباط درد در پاها با يک کشیدگي عضله و کبودی شايع است اما بسیاری از 

راجعه به پزشک و تحت معاينه قرار گرفتن، افراد نمي دانند اگر درد به همراه التهاب باشد م

 .تبديل به يک امر ضروری مي شود

رومبوز وريد باشد. اين ت تواند مي علتش شود ترکیب حساسیت و درد با اگر التهاب در پا 

مشکل در واقع يک لخته خون است که در پايین پا يا ران واقع شده و اگر درمان نشده باقي 

 .شکالت جدی و حتي مرگباری شودبماند مي تواند منجر به م

 چند رنگ شدن يا چند تکه شدن زبان3- 
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اگر روی زبانتان متوجه قسمت های خشک و سفید رنگ شديد که شکل های عجیبي دارند 

ممکن است نشانه ابتال به بیماری سلیاک باشد. اختاللي که مي تواند باعث شود بدن زماني که 

 .د آسیب برساندسعي مي کند گلوتن را هضم کند به خو

اگر چنین مشکل  .تکه های روی زبان معموال به قسمت بندی مناطق روی نقشه تشبیه مي شوند

عجیبي را به همراه اسهال، استفراغ و کاهش وزن تجربه کرديد به پزشک مراجعه کنید تا 

 .آزمايش شويد

 نامتناسب بودن مردمک های چشم4- 

م هايتان با هم ناهماهنگ بود جای نگراني نیست. اگر از روزی که به دنیا آمديد مردمک چش

زماني بايد نگران شويد که اين اتفاق به صورت ناگهاني افتاده باشد و به مرور مردمک ها 

 .مطابقتشان را از دست بدهند

عدم تطابق يا گشاد شدن مردمک ها مي توانند نشانه مشکالت بسیاری باشد که برخي از ديگر 

اگر وقتي به آينه نگاه مي  .انند آنوريسم، خونريزی و يا حتي مننژيتموارد جدی تر هستند م

کنید متوجه تغییر مي شويد توصیه مي شود بالفاصله به پزشک مراجعه کنید و يا برای دريافت 

 .توصیه ها با اورژانس تماس بگیريد

 لرز5- 
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ما اگر متوجه لرز کردن زياد اتفاق مي افتد مخصوصا زماني که هوا سرد است و تب داريد ا

شديد دچار لرزهای مرتب و بي دلیل شده ايد بدون اينکه عالئم آنفوالنزا داشته باشید، آنگاه 

 .بايد شک کرد که دچار کم کاری تیروئید هستید

کم کاری تیروئید مي تواند بدان معنا باشد که سلول های بدنتان به اندازه کافي انرژی استفاده 

مي افتد بدنتان گرمای کمتری تولید مي کند که مي تواند منجر به  نمي کنند. وقتي چنین اتفاقي

لرز شود. اگر نمي توانید مانند ديگران سرمای هوا را تحمل کنید و مرتب دچار لرز هستید 

 .توصیه مي شود برای انجام آزمايش تیروئید به پزشک مراجعه کنید

 هوس کردن يخ6- 

خوردن يخ کردن مي تواند يکي از عالئم کم خوني اين يکي از آن عالئم عجیب است، اما هوس 

بدن باشد. به اين اختالل پیکا مي گويند و بیشتر در کودکان و خانم های باردار ديده مي شود. 

جالب اينجاست که آنچه هوس مي کنید همیشه يخ نیست بلکه مي تواند هر چیز غیر خوراکي 

 .ديگری نیز باشد

يي مي شوند معموال اين کار را مخفیانه انجام مي دهند چون بزرگساالني که دچار چنین هوس ها

مي دانند عادتي عجیب است. اجبار به خوردن اين موارد آنقدر قوی است که نمي توانند 

مقاومتي بکنند. چنین هوس هايي برای فرد خجالت آور است و ممکن است به همین دلیل در 

 .پي کمک خواستن نباشد

انواع تشخیص پیکا بستگي دارد. اگر ريشه کم خوني در عدم دريافت  نوع درمان اين بیماری به

 .کافي مواد مغذی باشد مي توانید اين مشکل را با مکمل ها حل کنید
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 عطش سیری ناپذير7- 

بعد از ورزش و يا زماني که هوا گرم است احساس تشنگي کردن طبیعي است. اما تشنگي 

آب ادامه داشته باشد مي تواند از نشانه های  شديدی که حتي بعد از نوشیدن مقدار زيادی

بدن کمتر از آنچه نیاز دارد  شود مي باعث که است بیماری ديابت –ابتال به ديابت باشد 

زيادی در بدن انباشته شود. بدن گلوکز اضافي  گلوکز شود مي باعث اين –انسولین تولید کند 

رايطي تعداد دفعات ادرارتان نیز افزايش را به همراه ادرار خارج مي کند بنابراين در چنین ش

 .مي يابد

اگر در کنار تشنگي شديد، احساس خستگي و تاری ديد نیز داشتید توصیه مي شود هرچه 

 .سريع تر به پزشک مراجعه نمايید

 

 ) کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 کودکان نوپا به چه مقدار غذا نیاز دارند؟

 

ايتان حاال ديگر ياد گرفته غذاهای جامد بیشتری بخورد؟ مي خواهید مطمئن شويد که فرزند نوپ

فرزندتان به اندازه کافي مواد مغذی دريافت مي کند؟ اگر جواب اين سوال را نمي دانید و 

دوست داريد مطمئن شويد چه مقدارغذا برای اين فرشته کوچک مورد نیاز است انتخاب و 

 .خوبي استمطالعه اين مقاله فکر 

يک برنامه غذايي سالم تمام مواد مغذی که کودک به آن نیاز دارد تا سالم بماند و رشد و نمو 

خوبي داشته باشد را مي تواند مهیا کند. همچنین مي توانید اطمینان حاصل کنید که اين موجود 

فعالیت های کوچک که دائما در حال فعالیت است انرژی الزم برای بازی کردن، آموختن و انجام 

مختلف در طول روز را دريافت مي کند. اين مقاله را بخوانید تا متوجه شويد يک کودک نوپا در 
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طول روز چه مقدار بايد غذا بخورد و اينکه چگونه روی تعادل رژيم فرزندتان نظارت کنید و 

 .درست به او غذا بدهید

 فرزند نوپايتان چه غذاهايي بايد بخورد؟

ت که کودک خود را مرتب از پنج گروه غذايي مهم تغذيه کنید. اين گروه های اين بسیار مهم اس

مهم غذايي عبارتند از غالت، میوه ها، سبزيجات، لبنیات، منابع پروتئیني گیاهي و حیواني و 

چربي های سالم. خوردن غذاهای متنوع از هر گروه نه تنها از مغذی بودن برنامه غذايي کودک 

که باعث مي شود کودک بتواند از طعم ها و بافت های مختلف غذايي لذت مطمئنتان مي کند بل

 .ببرد

وقتي برای برنامه غذايي کودکتان برنامه ريزی مي کنید مي توانید از انتخاب های غذايي 

 .متفاوت که در گروه های غذايي وجود دارد بهره بگیريد

 انه، برنج، پاستا و ديگر نان، غالت صبح :گروه غالت يا غذاهای سرشار از کربوهیدرات

 .غذاهايي که از غالت درست مي شوند

 مرکبات مانند پرتقال و  :میوه ها و سبزيجات يا غذاهای سرشار از ويتامین و مواد معدني

گريپ فروت، سیب، خیار، سبزيجات برگ دار، هويج و ديگر میوه ها و سبزيجات سرشار از 

 .مواد مغذی

 شیر، پنیر، ماست و ديگر محصوالت لبني :لسیمگروه شیر يا غذاهای سرشار از ک. 

 ماهي، مرغ، گوشت، لوبیا، عدس و نخود فرنگي :گروه پروتئین ها. 

 روغن و کره :گروه چربي ها 

http://www.kermany.com


 
 

 يک کودک نوپا هر روز چه مقدار غذا بايد بخورد؟

حاال بايد تصمیم بگیريد چه غذاهايي به فرزندتان دهید و اين غذاها چه مقدار و چند وعده 

اشند. بايد بیشتر غذاهای مقوی را انتخاب کنید که فرزندتان نیز دوست دارد و سعي کنید ب

غذاهای تمام گروه ها را به اندازه ای متعادل وارد برنامه غذايي او کنید. برای اينکه مطمئن 

 شويد از هر گروه به اندازه کافي غذا وارد برنامه اش مي کنید از راهنمايي که در ادامه مي آيد

 .استفاده کنید

 گروه غالت1- 

 :اين هم چند گزينه که مي توانید از بین آنها انتخاب کنید

 سه تکه نان 

 يک و يک دوم فنجان برنج پخته شده، پاستا يا غالت 

 3 فنجان غالت آماده 

 گروه میوه ها و سبزيجات2- 

 :مطمئن شويد برای کودکتان يکي از اين موارد را مهیا مي کنید

 هيک فنجان میو 

 يک دوم لیوان آب میوه 

 يک دوم فنجان میوه خشک 

 يک فنجان سبزيجات خام يا پخته 
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 گروه شیر3- 

 :مطمئن شويد برنامه غذايي روزانه کودکتان يکي از اين موارد را حتما در خود داشته باشد

 دو فنجان شیر يا ماست 

 دو سوم فنجان پنیر خرد شده 

 گروه پروتئین4- 

 :تئیني را وارد برنامه غذايي کودک خود کنیديکي از اين گزينه های پرو

 56 گرم مرغ، غذای دريايي و يا گوشت 

 يک دوم فنجان لوبیای پخته شده، عدس يا نخود فرنگي 

 دو عدد تخم مرغ 

 2 قاشق غذا خوری کره بادام زمیني 

 28 گرم آجیل يا دانه ها 

 گروه چربي ها5- 

ست، از میان مواردی که گفته مي شود يکي چربي های سالم يکي از بايدهای برنامه فرزندتان ا

 .را انتخاب کنید و به برنامه غذايي اش اضافه کنید

  کالری از روغن، مارگارين يا کره دريافت مي کند 5888مطمئن شويد کودکتان. 

 مطمئن شويد به کودک خود غذای کم چرب ندهید. 
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 کودکتان از چه غذاهايي بايد پرهیز کند؟

 :ز غذاهايي که در ادامه مي آيد تنها مقدار کمي بخوردمطمئن شويد کودکتان ا

  غذاهای سرشار از چربي های مضر و قند مانند کیک، محصوالت غذايي سرشار از روغن

 اشباع

 شکالت و شیريني 

 غذاهای نمکي مانند چیپس، پفک و محصوالت فرآوری شده 

  هستند ندهیدهرگز به کودک خود نوشیدني های گازدار که حاوی مواد شیمیايي مضر. 

به خاطر داشته باشید دريافت مواد غذايي سالم در مقادير مناسب و پرهیز از مصرف باالی 

 .تنقالت کمک مي کند کودک سالم و ايمن از بیماری ها باشد

امیدوارم از اين دسته بندی ها خوشتان آمده باشد و در جهت رشد کودک خود از آن نهايت 

 .استفاده را ببريد
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 داشتن هدفي بزرگ اين نکات را به خاطر بسپاريد برای

 

چیزهای کمي هست که درباره خودمان مي دانیم. هر از گاهي مسائل را بیش از حد پیچیده مي 

کنیم و گاهي اوقات، کمي بیش از حد وسواس و سختي از خود نشان مي دهیم. نگران اين 

مي کنیم ديگران چکار مي کنند. گاهي هستیم کاری که مي کنیم درست است يا خیر و دائم نگاه 

حتي ساده ترين کار را از آنچه هست خیلي پیچیده تر مي کنیم و صادقانه بگويم دوست داريم 

 .کنترل کامل اوضاع را بدست بگیريم

تمرينات فیتنس، تای  .ما حتي اين حالت را وارد سالمت و تمرين برای سالم بودن خود مي کنیم

 .مي دهیم همگي تحت تاثیر قرار مي گیرندچي و يوگايي که انجام 

هر چند وقت يکبار دچار اين احساس مي شويم. هرچه بیشتر روی آنچه مي خواهیم در خارج 

اما اين تنها يک حس کوچک  .بدست بیاوريم تمرکز کنیم، ارتباطمان با داخل کمتر مي شود
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طول مسیر به اين امید  است. بنابراين نفسمان را حبس مي کنیم و سخت فشار مي آوريم. در

هستیم که اين قرابت کمکمان کند به آن سمتي که مي خواهیم برسیم. مسلما آن سمت، بهتر 

از جای کنوني مان است اما راه بهتری هم برای زندگي کردن وجود دارد. چیزی است که مي 

بسپاريد را  در ادامه مي خواهیم چند چیز که بايد در اين مسیر به خاطر .توانیم تمرينش کنیم

 ..به شما يادآوری کنیم

 .برای رسیدن به آنچه مي خواهید به دست بیاوريد زياد عجله نکنید1- 

به آرامي حرکت کنید، طوری که اگر خواستید به سرعت سمت هدفي برويد شانس اين را 

 .داشته باشید که متوجهش شويد

 .ا را فراموش کنیدحداقل هر چند وقت يکبار نقاط پاياني، اهداف و برنامه ه2- 

برای لذت بردن از جايي که هستید حتما نبايد آنجا که هدفتان است باشید. برای لذت بردن از 

 .اين لحظه بايد همین جا که هستید باشید

 .انتها را فراموش کنید چون فقط حواستان را پرت مي کند3- 

نجام مي دهند شايد خیلي از وسط، از مرکز و از خودتان حرکتان کنید. کارهايي که ديگران ا

بیاموزيد به آنچه بیرون است گوش  .چشم گیر به نظر بیايد و سر و صدای زيادی به پا کند

 .ندهید و درون خود را بشنويد. اين کار را حداقل در بخشي از روز انجام دهید

 اين روش در يوگا چه شکلي است؟

 راهي پیدا کنید تا از جايي که هستید لذت ببريد1- 
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 .الزم نیست منتظر بمانید تا جای ديگری برويد چون

حرکات يوگا چیزی جز چند ايده نیست، پس عجله ای برای رسیدن به تخصصي ترين حرکات 2- 

 .نیست

در حال حاضر در بدني هستید که به شما داده شده، پس همان بدن باشید، درست مانند هر 

را فراتر از آنچه بايد تصور کنید،  لحظه، هر مکان و هر قسمت از خودتان. الزم نیست خود

 .همین حاال هم آنچه داريد مهم است

 .کمي شدت کار را کاهش دهید تا آنچه مي خواهید را انجام دهید3- 

الزم نیست از دست و پای خود به شدت کار بکشید، عضالتتان را به سرعت منقبض کنید، برای 

ها، فرم يا قانون های ديگر افراد هر راهي  هر چیزی سخت فشار بیاوريد و برای مطابقت با ايده

را امتحان کنید. همه اينها فقط حواستان را پرت مي کنند. به درون خود برويد، با آنچه داريد 

 .مرتبط شويد و به خود فرصت دهید تا بیاموزيد چگونه از آن استفاده کنید

س کنید. باور کنید آنچه به اندازه کافي آهسته حرکت کنید و نفس عمیق بکشید تا بتوانید ح

 .حس مي کنید مهم و برای واکنشتان ارزشمند است

اينکه بیاموزيد بدنتان را در اين مسیر حرکت دهید بسیار زيبا است. وقتي بیاموزيد برای به 

ثمر رساندن چیزهای ساده کمتر تالش کنید، مي آموزيد که برای چیزهای چالش برانگیز نیز 

 .بیش از حد انرژی نگذاريد

 

 )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 چگونه در هر سني سوخت و ساز بدنمان را باال ببريم؟

 

برای اين کار بايد ببینید چه چیزی برای بدنتان کار مي کند و اين دقیقا همان چیزی است که مي 

ور ضروری خواهم درباره اش کمکتان کنم. برای باال نگه داشتن سوخت و ساز بدن، دو فاکت

 .وجود دارد: غذای درست و ورزش درست

نفر، حاال مي توانم با اعتماد به نفس بگويم چیزهايي هستند که  11.888بعد از ديدن بیش از 

به طور کلي کار مي کنند و چیزهايي هم هستند که خیر. نکاتي که در ادامه خواهم گفت مواردی 

اما قبل از هرگونه تغییر در سبک زندگي،  است که متوجه شدم روی بیشتر افراد کار مي کند

 .حتما با پزشک خود صحبت کنید

 .غذاهای سالم مي توانند به سوخت و سازتان آسیب برسانند1- 
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بسیاری از ما تصور مي کنیم که غذاهای سالم مي توانند يک فرد را سالمت نگه دارند. بله، اين 

اشد، اگر برايتان کار نکند مي تواند باعث تا حدودی حقیقت دارد. چه يک غذا سالم باشد چه نب

التهاب شود. غذاهای سالم مانند توت فرنگي، ماست يوناني و حتي سالمون اگر با بدن يک فرد 

 .نسازند مي توانند باعث التهاب شوند

غذاهايي که باعث التهاب مي شوند باعث بروز واکنش هیستامین نیز مي شوند و اين به معنای 

اه مدت است. در واقع هر بار بعد از يک وعده غذايي احساس ورم و نفخ مي افزايش وزن کوت

کنید، نشانه ی اين است که آنچه خورديد برای بدنتان کار نکرده است. اين واکنش التهابي 

هورمون استرس ( مي شود.افزايش کورتیزول به معنای   )بیشتر باعث تحريک کورتیزول

دتي اين میزان کورتیزول باال مي تواند باعث اختالل در پس از م .افزايش وزن بلند مدت است

هوس کربوهیدرات داشتن و دم دمي مزاج شدن ( و در نهايت تیروئید را  )هورمون ها شود 

 .تحت تاثیر قرار مي دهد، يعني غده اصلي سوخت و سازتان

حقیقت  باورتان مي شود ممکن است افزايش وزنتان تقصیر يک ظرف ساالد اسفناج باشد؟ اين

دارد به همین خاطر است که بايد به دنبال آن چیزی باشید که بدنتان دوست دارد. سخت 

تالش مي کنید و سعي داريد کار درست را انجام دهید اما چون واکنش بدنتان را در نظر نمي 

 .گیريد نتیجه خوبي هم شاهد نیستید

 .ممکن است برنامه ورزشي تان علیه شما کار کند2- 

ين را مي دانیم که ورزش بايد در واقع باعث افزايش سوخت و ساز شود. اما آيا همه ما ا

همیشه چنین است؟ جواب شوکه کننده اين است که خیر، گاهي چنین نیست. بسیاری از 
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واکنش های يکسان که هنگام خوردن غذاهای التهاب آور اتفاق مي افتد هنگام انجام ورزش 

ممکن است بدنتان، ورزش بیش از حد را به عنوان  های بسیار شديد نیز پیش مي آيد.

استرس درک کند و همین زنجیره ای از واکنش های بدن به شکل کورتیزول، هورمون و 

 .تیروئید را به همراه دارد که در نهايت منجر به کند شدن سوخت و ساز مي شود

ود را کند کنند، اما بسیاری از خانم ها ورزش نمي کنند که وزن اضافه کنند يا سوخت و ساز خ

 .اين اتفاقي است که برای برخي از خانم ها مي افتد

چگونه بفهمیم چه چیزهايي به سوخت و ساز کمک مي کنند و چه چیزهايي به آن آسیب مي 

 رسانند؟

سوال اصلي اين است که ورزش زياد دقیقا چه معنايي دارد؟ يک جواب مشخص برای اين 

م اين را به شما بگويم تمام کساني که با آنها کار کردم حداقل سوال وجود ندارد، اما مي توان

يک ورزش داشتند که بدنشان آن را دوست نداشت. برای برخي افراد ورزش بیش از حد مي 

گامي باشد که به صورت روزانه بر مي دارند. برای ديگران مي تواند تمرينات  58.888تواند 

يگر متفاوتیم. به اين اشتباه پايان دهید و ببینید چه کراس فیت يا دويدن باشد. همه ما با يکد

ورزشي درست برای شما جواب مي دهد و مهم تر از همه به دنبال ورزشي باشید که دوستش 

اين ورزش بايد به گونه ای باشد که حس کنید در حال بازی هستید؛ چیزی که باعث  .داريد

 .شود روحیه تان بهبود يابد

وزن کم کنید و داشتن حس خوب را تجربه نکرده ايد، اين کار را اگر در تالش هستید که 

دقیقه فقط ورزش  10امتحان کنید: به مدت سه روز از لیستي که گفته میشود تغذيه کنید و 
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کنید، بهتر است در روزهای کاری اين برنامه را انجام دهید و در پايان هفته يک روز بیشتر 

دقیقه و سپس ببینید چه حسي داريد. آيا احساس  31ان دقیقه، آقاي 98ورزش کنید؛ خانم ها 

انرژی بیشتر و استرس کمتر داريد؟ اين نشانه خوبي است، بايد از اين استراحت ها برای خود 

 .در نظر بگیريد و کم کم شروع به گوش دادن حرف بدنتان کنید

فشار مي آوريد: اين هم نشانه های هايي که مي گويند بیش از حد در ورزش کردن به خودتان 

خستگي، تحريک پذيری، احساس گرسنگي شديد پس از ورزش، جوش زدن، تغییر خلق و خو، 

آسیب ديدگي و ريزش مو. مي توانید با قطع کردن ورزش ها و يا تغییر آن به شکلي ديگر 

شروع کنید! اگر مي دويد ممکن است اضافه شدن تمرينات قدرتي آن چیزی باشد که بدنتان 

د، زياد تمرينات قدرتي انجام مي دهید؟ کمي يوگا را امتحان کنید. بدن همیشه از تغییر نیاز دار

 .ورزش استقبال مي کند

درصد کالری  38تا  08اين هم لیستي از غذاهای واکنشي ، سعي کنید به مدت يک هفته 

 :دريافتي خود را از اين لیست دريافت کنید

 سیب 

 برنج باسماتي 

 چغندر خام 

 بروکلي 

 هويج 

 مرغ 

 اردک 
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 پنیر بز يا گوسفند 

 کلم 

 گوشت بره 

 پیازچه، پیاز، سیر، تره فرنگي 

 عدس 

 انبه 

 گالبي 

 سیب زمیني 

 بادام خام 

 تخم کدو خام 

 تخم آفتابگردان خام 

 کاهو 

 سالمون 

 استیک 

 کدو تنبل 

 کدو سبز 

 ماهي وحشي سفید مانند هالیبوت 

و کدامیک خیر، بهتر درک خواهید بعد از اينکه آزمايش کرديد کدام غذاها برايتان کار مي کند 

اگر احساس ورم کردگي و  .کرد که چگونه خودتان باعث کند شدن سوخت و سازتان شده ايد

نفخ داشتید کمي فکر کنید ببینید چه زماني چه چیزی خورده ايد يا نوشیده ايد. اين اطالعات 
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همینطور، اگر برای کمک به شما در اين مسیر بسیار ارزشمند هستند. برای ورزش نیز 

اشتهايتان خیلي کم يا خیلي زياد بود، نگاهي به چگونگي حرکت دادن بدنتان بیندازيد. الزم 

 .نیست همه چیز را تغییر دهید اما از ايجاد چند تغییر هم نترسید

 .مقاله ای از لین ژنت ريسايتیز متخصص تغذيه و نويسنده در نیويورک تايمز

 

  ) ) دکتر کرمانيکاری از گروه ترجمه به اندام 
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 با تغییرات هورمون ها در دوران بارداری آشنا شويد

 

 باردار هستید؟ تبريک مي گويم! حاال قرار است چه اتفاقاتي برايتان بیفتد؟

باردار شدن برای هر خانم مي تواند معنايي داشته باشد، يکي نگران خواهد شد و يکي ديگر 

ها در تغییرات هورموني اين دوره يکسان هستند. بدن خانم ها بسیار خوشحال! اما همه خانم 

هنگام تولد انساني ديگر فوق العاده حیرت انگیز، انعطاف پذير و حسي است. حتي اگر خودتان 

مطمئن نباشید که چه اتفاقي مي خواهد برای بدنتان بیفتد او خود دقیقا مي داند چکار مي کند. 

تمام تغییرات هورموني دوران بارداری راهنمايي تان کنم تا  در اين مقاله مي خواهم در مورد

درست و کامل درک کنید که قرار است چه اتفاقي برای بدنتان بیفتد تا به کمک آن بتوانید در 

 .طول بارداری احساس قدرت و کنترل داشته باشید
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اگر آن همه چیز با آزاد شدن يک تخمک از تخم دان در زمان تخمک گذاری شروع مي شود. 

تخمک با اسپرم باردار شود، شروع به تقسیم شدن به گروهي از سلول ها به نام تروفوبالست 

مي کند. اين اتفاق شش روز پس از تخمک گذاری رخ مي دهد. همین تروفوبالست است که 

 hCG .را تولید مي کند  ( hCG )هورمون تشخیص بارداری به نام گنادوتروپین جفتي انسان

 .باردار کردن در ادرار قابل تشخیص است  /پس از تخمک گذاری روز 58حدود 

hCG -1 

وقتي تخم از تخمدان جدا شد، پوشش خارجي خود را به جا مي گذارد که جسم زرد نام دارد. 

اين است که جسم زرد را تثبیت کند تا جسم زرد بتواند برای حمايت از رشد   hCGوظیفه

تولید نکنید،   hCGاگر تخمک بارور نشده باشد و شما جنیني، پروژسترون و استروژن بسازد.

در تمام طول بارداری تان حضور  hCG .جسم زرد به مرور از هم مي پاشد و پريود خواهید شد

به اوج خود مي رسد، در اين نقطه جفت مي تواند کنترل تولید  58و  3دارد اما در هفته های 

 .هورمون را بدست بگیرد

 استروژن2- 

فرم غالب استروژن در طول بارداری است. کلسترول از گردش خون وارد   ( E3)استريول

تولید استروژن به مادر  .جفت مي شود و برای ساخت تمام هورمون های استروئیدی الزم است

و جنین بستگي دارد. شما و کودک در کنار هم برای تولید استروژن کار مي کنید در ادامه مي 

 :افتد گويم چگونه اين اتفاق مي

 کلسترول وارد جفت مي شود و تبديل به پرگننولون مي شود. 
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 پرگننولون در غده آدرنال و کبد جنین تبديل بهDHEA  مي شود. 

 DHEA دوباره به گردش خون مادر باز مي گردد. 

 مادر از آنزيم آروماتاز برای تبديلDHEA  به استروئید استفاده مي کند. 

 ستروژن چکار مي کند؟به اين مي گويند يک کار تیمي! ا

 ايجاد بافت سینه 

 پشتیباني از پوشش داخلي رحم 

  افزايش جريان خون به رحم و همه جاهای ديگر که مي تواند باعث راش های پوستي و

 .استازهای وريدی شود

 تحريک توسعه اندام جنین 

 شل کردن عضالت نرم، باعث رفالکس و يبوست مي شود. 

 تا انقباضات رحمي را افزايش دهد و با هورمون پروستاگالندين را تحريک مي کندDHEA  

 .گردنه رحم را کامل کنند

 پروژسترون3- 

در مقايسه با استروژن، تولید پروژسترون ساده است! کامال توسط جفت تولید مي شود و مادر 

الزم نیست کاری کند. درست مانند استروژن، پروژسترون از کلسترول ساخته مي شود. ابتدا 

 .ننولون تبديل شده و سپس به پروژسترون تبديل مي شودبه پرگ

 پروژسترون چکار مي کند؟

http://www.kermany.com


 
 

 اجازه کاشت جنین را مي دهد. 

  نین کمک مي کند و باعث ج زدن پس از پیشگیری به کار اين –سرکوب واکنش ايمني مادر

 .ايجاد ثبات در شرايط ايمني بدن مانند مولتیپل اسکلروزيس کي شود

 تثبیت جفت 

 ي از پوشش داخلي رحمپشتیبان 

 پیشگیری از انقباضات رحمي 

 شل کردن عضالت نرم 

 شل کردن رباط های لگن تا مادر بتواند هنگام زايمان فشار بیاورد. 

 هورمون های تیروئید4- 

يک  T4 .دو نوع هورمون تیروئید وجود دارد که در طول بارداری بايد مورد توجه قرار بگیرند

مشتق شده   T4هورمون تیروئید فعال شما است که از T3 .ستهورمون پیش ساز غیر فعال ا

جهت کمک به سوخت و ساز و تنظیم   T4و  T3است. افزايش هورمون استروژن باعث افزايش

 .هورمون های استروئیدی کمک مي کند

hPL -5 

الکتوژن جفتي انساني توسط جفت ترشح مي شود تا به مادر کمک کند برای بچه چربي ها و 

رات ها را بشکند. متاسفانه اين هورمون، مخالف انسولین است بنابراين مي تواند کربوهید

منجر به مقاومت به انسولین در مادرها شود. به همین دلیل است که در پايان سه ماهه دوم 

 .بايد آزمايش ديابت بارداری بدهید
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 کورتیزول6- 

از بارداری مي رسید، تولید  هفته 38کورتیزول هورمون استرستان است. همین که به نزديکي 

کورتیزول از غده آدرنال کودک افزايش مي يابد. اين افزايش رحم را به انقباضات حساس تر 

مي کند. همچنین استروژن در جريان خون را افزايش و پروژسترون را کاهش مي دهد تا 

انقباضات  انقباضات بیشتر هم بشوند. ممکن است با انقباضات براکستون هیکس آشنا باشید،

 .اشتباهي هستند که بر اثر فشار به رحم ايجاد مي شوند نه باال رفتن استروژن

 اکسي توسین7- 

آماده فشار آوردن باشید! اکسي توسین توسط مادر تولید مي شود و به گشاد شدن رحم و 

دک، تحريک انقباضات قوی رحم برای به دنیا آمدن نوزاد کمک مي کند. بعد از به دنیا آوردن کو

اکسي توسین با مکیدن شیر توسط کودک از سینه مادر تحريک مي شود و باعث آمدن شیر از 

 .پستان مادر مي شود

 پروالکتین8- 

پروالکتین هورموني است که بافت سینه را تحريک مي کند تا شیر تولید نمايد. استروژن از 

ردهي شود. اما معموال تا بعد غده هیپوفیز مادر ترشح پروالکتین را تقويت مي کند تا آماده شی

از به دنیا آوردن کودک شیردهي نخواهید داشت چون مقدار زيادی استروژن و پروژسترون از 

عملکرد پروالکتین در بافت سینه جلوگیری مي کنند. بعد از زايمان و زماني که سطح هورمون ها 

سینه مادر را مي مکد، کاهش پیدا کرد، پروالکتین مي تواند باعث شیردهي شود. وقتي کودک 

پروالکتین و اکسي توسین برای تولید شیر ترشح مي شوند. اگر مرتب به کودک شیردهید و به 
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اندازه کافي پروالکتین تولید کنید اين هورمون مي تواند يک ضد بارداری طبیعي باشد، چون 

 .پروالکتین يک مهار کننده تخمک گذاری به حساب مي آيد

پس از به دنیا آوردن کودک به حالت طبیعي باز مي گردند و پنج روز بعد هورمون ها بالفاصله 

به اندازه پیش از بارداری مي رسند. اين تغییر هورموني بسیار سريع اتفاق مي افتد و به 

همین خاطر است که مادران پس از به دنیا آوردن کودک تا مدتي احساس افسردگي مي کنند. 

رمون ها روی بدنتان بیشتر مطلع باشید راحت تر با آنچه حس هرچقدر بیشتر از تاثیر اين هو

 .مي کنید کنار مي آيید

 

   )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 !نکاتي درباره کاهش وزن پايدار که هیچکس به شما نگفته است

 

ارزه بي پايان کاهش وزن هرگز ساده نبوده و ثابت نگه داشتن وزني که کم کرده ايد يک مب

است. به عنوان زني با قد يک و نیم متر و بدني ريز اندام به خاطر نداشتن اطالعات کافي درباره 

تغذيه، آشنا نبودن با آشپزی صحیح و خوردن مقدار زيادی فست فود در نهايت وزنم به شدت 

 .کیلو رسیدم 100افزايش پیدا کرد، تا اينکه به 

سال است که ثابت نگه داشته ام.  3م و اين کاهش را حدود رفت 4به سايز  18من از سايز 

شروع به تغییر سبک زندگي کردم، تحصیل کردم و توانستم انتخاب های غذايي بهتری داشته 

باشم. در ادامه مي خواهم آنچه از کاهش وزن آموختم و در ديگر جنبه های زندگي کمکم کرد 

و يا اينکه در کاهش وزن گیر کرده باشید اين  را برای شما بگويم. چه بخواهید وزن کم کنید

 .نکات مي تواند نقطه شروع خوبي برايتان باشد
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 .صبر داشته باشید1- 

در طول روند کاهش وزنم در ماه اول، وزنم با سرعت زيادی رو به کاهش گذاشت. دلیلش 

و در ماه اول بود  33.3من  BMI .چاقي زيادم بود و اينکه وزن زيادی را بايد از دست مي دادم

تغییرات زيادی در سبک زندگي ام ايجاد کردم و آنها به من انگیزه دادند تا در مسیر باقي 

 .بمانم

با اين حال وقتي سرعتم کند شد ) همانطور که همیشه پیش مي آيد ( ناامید شدم. در اين 

ست شرايط احساس ويران کننده ای به انسان دست مي دهد چون فکر مي کنید هیچ چیز در

 .کار نمي کند. ذهنتان شروع به منفي بافي مي کند و حس مي کنید که ديگر بايد تسلیم شويد

ترفند من برای اين بخش، نگاه کردن به پیشرفت های گذشته ام بود. به خودم فکر مي کردم و 

اينکه تا االن چند کیلو وزن کم کرده ام. به خودم مي گفتم اگر حاال تسلیم شوم تمام چربي 

ي که تا اينجای کار آب کرده ام ممکن است برگردند، اين فکر به من کمک مي کرد تا ادامه هاي

 .دهم. بايد با خود صحبت کنید و انگیزه بخش خود باشید

امروز وقتي درباره امور زندگي ام احساس ناامیدی مي کنم و صبرم را از دست مي دهم، به 

بايد اين را مي فهمیدم که  .پیروز شده ام اين فکر مي کنم که در چالش چیره شدن بر وزنم

بعضي چیزها در زندگي سريع اتفاق نمي افتد و انتظاراتم را بر آن اساس تنظیم مي کردم. اگر 

از دست يابي به چیزی احساس ناامیدی کرديد، بايد اول قبول کنید که به آن سرعت که 

قبول کنید که توقف در هر کاری  دوست داريد نمي توانید به آن دست پیدا کنید. بايد اين را
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پیش مي آيد، مهم داشتن ثبات و پايداری است. در چنین شرايطي سعي کنید تا ديدن دوباره 

 .نتیجه، آنچه از قبل بدست آورده ايد را حفظ کنید

 .پیروزی های کوچکتان را جشن بگیريد2- 

ساله بودم و جوان  11ابتدا برای کاهش وزن، به جلسات کاهش وزن مي رفتم. در آن زمان 

ترين فرد حاضر در جلسه به شمار مي رفتم. به ياد دارم در طول اين جلسات همیشه درباره 

 .موفقیت های کوچک افراد صحبت مي شد و آن را جشن مي گرفتیم

شايد به عدد روی ترازو نگاه کنید و با خود بگويید وای فقط نیم کیلو کم کردم! اما بايد اين طرز 

یر دهید و بگويید يک تغییر کوچک بهتر از اين است که همان جای قبلي باشم يا يک فکر را تغی

گام هم به عقب برگردم. در مورد کاهش وزن بسیار مهم است که به موفقیت های غیر وزني 

خود نیز پاداش دهید، برای مثال رها کردن مصرف غذاهای فرآوری شده و يا خوردن غذاهای 

 .زش و خیلي چیزهای ديگرسالم، انجام يک هفته ور

اين شیوه در زندگي هم به کار مي آيد. مثال بعضي روزها سر کار اصال روز خوبي نداريد. در 

چنین مواقعي به چیزهايي که قبال بدست آورده ايد فکر کنید و کارهايي را که درست پیش 

نید چقدر زندگي برده ايد به خاطر بیاوريد. فقط کافي است ذهنیت خود را تغییر دهید تا ببی

 .برايتان ساده تر مي شود

 .تمرکز حواس داشته باشید3- 
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در هر دوره کاهش وزن طوالني مدت پستي و بلندی وجود دارد. هیچکس در تمام اين مدت 

کامل نیست و اگر دست از توجه کردن برداريد، ممکن است وزن اضافه کنید. چیزی که در 

ع شد اين بود که توجهم به اينکه چه غذايي وارد بدنم طول اين شرايط خیلي برای من مفید واق

 .مي کنم افزايش يافت

سعي کردم غذاهای تحريک کننده را شناسايي کنم و به مرور از برنامه غذايي ام حذفشان کنم، 

حداقل برای مدتي. من همیشه طرفدار اعتدال در هر چیز بوده ام. وقتي برای مدتي آن غذاها 

زياد به سراغم نیامد اما بعد از چند هفته سعي کردم در برخي از نقاط را حذف کردم هوسشان 

 .برنامه، آن هم به صورت متعادل مشارکتشان دهم تا بعدها برايم دردسر ايجاد نکنند

در حالي که غذاهای فرآوری شده مي تواند برای سالمتتان مضر باشد ديگر چیزها نیز هستند 

مت روانتان بزنند. شايد وقتش است کمي از فضای کارتان که مي توانند همان آسیب را به سال

خارج شويد و يا مدتي شبکه های اجتماعي را رها کنید. پس اين تمرکز حواس را در زندگي تان 

 .مي توان مانند برنامه غذايي به کار گرفت

 از غذاها يادداشت برداری کنید4- 

ما باعث مي شود نتیجه بهتری بگیريد. يادداشت برداری از غذاها وظیفه خسته کننده ای است ا

شايد بعد از اينکه يک روز کامال از غذاهايي که خورديد يادداشت برداری کرديد از ديدن آنچه 

مي خوريد شگفت زده شويد. پرخوری های بي فکرانه و احساسي از عوامل اصلي افزايش وزن 

 .مي گیريد هستند. اين در حالي است که شايد فکر مي کنید تصمیمات سالمي
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يادداشت برداری از غذاهايي که مي خوريم، نقش بزرگي در روانمان ايفا مي کند که باعث مي 

شود به آنچه مي خوريم توجه بیشتری نشان دهیم و در مواقع درست، نه بگويیم. دلیل اصلي 

تغییر انتخاب غذايي اين است که وقتي در شرايط خوردن يک غذا قرار گرفتید، به اين فکر 

 .کنید آيا خوردن آن ارزشش را دارد و آيا برای سالمتتان مفید است يا خیر

من از زماني که در حالت ثبات قرار گرفته ام از غذاها يادداشت برداری نمي کنم اما هرگاه 

احساس عدم تعادل دارم دوباره اين کار را شروع مي کنم. در ديگر موارد نیز يادداشت برداری 

کننده باشد. من همیشه برای يادداشت کردن افکار و نکات مهم با خود  مي تواند بسیار کمک

 .يک دفترچه دارم

 .روی سطح اعتماد بنفس خود کار کنید5- 

حقیقت اين است که من همیشه درون گرا بوده ام و همیشه هم خواهم ماند. با اين حال قبل 

اره شکل بدن اشتباه بود و از اينکه وزن کم کنم زياد به خودم اطمینان نداشتم، تفکرم درب

حتي از خودم نیز پنهان مي شدم. از عکس گرفتن خوشم نمي آمد و حتي از نگاه کردن به آينه 

 .نیز پرهیز مي کردم

کاهش وزن به معنای واقعي کلمه زندگیم را تغییر داد، مي توانستم در آينه به چشمان خود 

توجه بیشتری به سمتم جلب مي شد و  نگاه کنم و احساس خوبي داشته باشم. از طرف ديگران

ديگر برای صحبت با افراد غريبه نگراني نداشتم. هنوز از رويکرد ديگران کمي هراس دارم اما 

 .اين بیشتر به خاطر شخصیتم است
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حاال که مي بینم چه مسیری را برای کاهش وزن پیموده ام حس مي کنم برای انجام کارهای 

را دارم. مي توانم در کار، بدون ترس از شکست روی پروژه ديگر نیز اعتماد به نفس کافي 

هايي که دوست دارم کار کنم. حاال مي توانم در مقابل تعداد زيادی از افراد صحبت کنم و خیلي 

 .کارهای ديگر که کمکم مي کنند در کار و زندگیم پیشرفت کنم

م ترين توصیه من اين است اين لیست مي تواند خیلي بیشتر از اين ادامه داشته باشد. اما مه

 .که فقط انجامش دهید، به خاطر خودتان هم که شده انجامش دهید

 

 ثبت نام رژيم اينترنتي به اندام دکتر کرماني
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 زغال اخته چگونه باعث از بین رفتن سلولیت مي شود؟

 

خوردن نیستند. دانشمندان دانشگاه اسکرانتون ادعا مي زغال اخته ها فقط برای سالي يک بار 

خوردنشان در آمريکا شايع است، مقدار  که ديگر میوه نوع 53 با مقايسه در  کنند زغال اخته ها

فوق العاده بااليي از يک نوع خاص آنتي اکسیدان به نام فنول دارند که بدن را در برابر بیماری 

افظت مي کند. اما زغال اخته دارای خواص ضد سلولیت با های قلبي، سرطان و سکته مغزی مح

وه ها می از بسیاری در و ارزشي نیز هست. مواد غذايي گیاهي در آب شیرين نشده زغال اخته 

و سبزيجات ديگری که رنگ درخشان دارند، مي تواند مايعات انباشته شده در بافت های بدن را 

 .کاهش دهد

 فاویزغال اخته، سلولیت و سیستم لن
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من همچنین فکر مي کنم که سلولیت بیشتر به خاطر يک سیستم لنفاوی تنبل اتفاق مي افتد 

چون باعث حجم عضالني ضعیف در بافت های همبند مي شود. يک مطالعه در دانشگاه بروکسل 

در بلژيک انجام شد که نشان داد خانم هايي که مبتال به سلولیت هستند از کمبودهايي در 

يک سیستم گردش خون ثانويه نسبتا ناشناخته زير  . ی خود نیز رنج مي برندسیستم لنفاو

پوست که بدن را از مواد زائد سمي، باکتری ها، فلزات سنگین، سلول های مرده، پروتئین های 

به دام افتاده و گويچه های چربي خالص مي کند. در اصل، سیستم لنفاوی شريک کبد در حذف 

باعث  که غال اخته به خالي شدن کامل عروق لنفاوی کمک مي کند مواد سمي از بدن است و ز

 .محو شدن سلولیت مي شود

آربوتین، يکي از مواد فعال موجود در زغال اخته، روی بیرون کشیدن آب برای حذف توسط کلیه 

ها کار مي کند. همزمان آب زغال اخته نیز روی سلولیت کار مي کند چون فالونوئیدهای درون 

عث بهبود قدرت و يکپارچگي بافت همبند و عملکرد روان سیستم لنفاوی مي شوند. میوه، با

نوشیدن روزانه آب زغال اخته باعث مي شود اطمینان حاصل کنید کلیه ها و سیستم لنفاوی 

برای حذف زباله ها و چربي ها مايعات مورد نیاز خود را دارند. به صورت ايده آل آب بايد فیلتر 

هیدرات باشد. بدن به خالص شدن بدن از زباله ها کمک مي کند، بافت بدن شده و بدون کربو

 .کند کمک شما به بدن ساز  را مرطوب و چرب نگه مي دارد و ممکن است حتي در سوخت

 زغال اخته و مسیر سم زدايي

و همچنین اسید   Eو A  ،B1 ،B2 ،B3 ،B5 ،B6 ،Cزغال اخته سرشار است از ويتامین های

کلسیم، کروم، مس، آهن، منیزيم، منگنز، مولیبدن، فسفر، پتاسیم، سلنیوم،  فولیک، بور،

سديم و گوگرد دارد. تمام ويتامین ها و مواد معدني ضروری برای فعالیت کبد و ديگر 
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عملکردهای بدني. اين توت های قرمز رنگ پر قدرت برای کمک به سم زدايي کبد نیز ضروری 

اکسیدان هستند که برای هر دو فاز سم زدايي ضروری اند. هستند چون حاوی سطح باالی آنتي 

 کوئینیک، مالیک، بنزوات، مانند –عالوه بر اين مقدار باالی اسیدهای آلي موجود در زغال اخته 

مثال اسید  برای. دارند خود در بااليي درماني خواص و کیفیت –سیتريک و اسید های االژيک 

 .و به مقاومت در برابر اسهال کمک مي کند مالیک، يک تنظیم کننده هضم قوی است

 چگونه از نهايت قدرت زغال اخته استفاده کنیم؟

آب زغال اخته میکس آبي است که احتباس مايعات را از بین مي برد، ضايعات انباشته در 

سیستم لنفاوی را پاک مي کند وهمچنین به از بین رفتن ظاهر بد شکل سلولیت کمک مي کند. 

ردن آب زغال اخته، کافي است مقداری از آب زغال اخته را در يک بطری با مقدار برای آماده ک

  )بیشتری آب ترکیب کنید ) دقت داشته باشید آب زغال اخته بايد شیرين نشده باشد

 

  ) کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 با اين غذاها اشتهايتان را کنترل کنید

ي يکي از قسمت های جدا ناپذير رژيم های کاهش وزن است اما با اينکه احساس گرسنگ

 .غذاهايي وجود دارد که مي توانید با خوردن آنها به کمتر شدن احساس گرسنگي کمک کنید

 بادام

 

بادام ها همچنین  .و منیزيم است  Eتنها يک مشت بادام منبعي غني از آنتي اکسیدان، ويتامین

س سیری را در افراد افزايش دهند و به کنترل وزن کمک نشان داده اند مي توانند احسا

 .کنند. پس منتظر چه هستید؟! از بادام به عنوان میان وعده ی بعدی خود استفاده کنید
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 قهوه

 

با وجود اينکه خوردن بیش از دو فنجان قهوه در روز ممکن است باعث عصبي و نگران شدنتان 

د باعث تقويت سوخت و ساز و همچنین سرکوب اشتها شود اما استفاده متعادل از قهوه مي توان

شود. قهوه آنتي اکسیدان هم دارد، فقط سعي کنید با شکر و خامه اين تاثیرات را از بین 

 .نبريد

 زنجبیل
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بسیاری از تمدن ها از ريشه زنجبیل به خاطر قدرت هضم قوی آن استفاده مي کردند. زنجبیل 

انرژی مي دهد و هضم را بهبود مي بخشد، در نتیجه کمتر  مانند محرکي عمل مي کند که به بدن

 .گرسنه مي شويد

 فلفل قرمز
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بر اساس تحقیقات اخیر تنها نصف قاشق چای خوری فلفل قرمز مي تواند سوخت و ساز بدن را 

مقداری افزايش دهد. ناگفته نماند برای کساني که معموال از فلفل قرمز استفاده نمي کنند 

 .به يک وعده مي تواند اشتها را در وعده بعدی کاهش دهد اضافه کردن آن

 سیب
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سیب ها از هر نوعي که باشند به داليل زيادی مي توانند جلوی اشتها را بگیرند. اول اينکه 

سیب ها سرشار از فیبر محلول و پکتین هستند که کمک مي کند احساس سیری کنید. سیب ها 

را نیز تقويت مي کنند. در آخر بايد گفت سیب ها به گلوکزتان را تنظیم و سطح انرژی تان 

جويدن زيادی نیاز دارند، بنابراين سرعتتان را کاهش داده و به مغز اين اجازه را مي دهد تا 

 !پیغام سیری را دريافت کند. همچنین سیب ها طعمي فوق العاده دارند

 تخم مرغ
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صبحانه در مقايسه با خوردن شیريني  تحقیقات نشان داده خوردن يک يا دو تخم مرغ به عنوان

با همان مقدار کالری، باعث مي شود افراد رژيمي در طول روز کمتر احساس گرسنگي کنند. 

تخم مرغ به دلیل داشتن پروتئین باال ديرتر هضم مي شود بنابراين احساس سیری طوالني تری 

 .را تجربه خواهید کرد

 آب
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دن يک يا دو لیوان آب باشد؟ تحقیقات نشان داده ممکن است کاهش اشتها به سادگي نوشی

افرادی که قبل از خوردن وعده غذايي يک لیوان آب مي نوشند در مقايسه با کساني که آب 

 .کالری کمتر غذا مي خورند 38تا  31نمي نوشند حدود 

 سیب زمیني شیرين
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ابر آنزيم های محققان مي گويند سیب زمیني حاوی يک نوع خاص از نشاسته است که در بر

گوارشي مقاومت مي کند و باعث مي شود برای مدت زمان بیشتری در معده بماند. همچنین 

 .است  Cو ويتامین  Aسیب زمیني شیرين سرشار از ويتامین

 شکالت تلخ
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شکالت دوست داريد اما نمي توانید خودتان را در برابرش کنترل کنید؟ دفعه بعد که هوس 

درصد را به آرامي میل کنید. تنها مقدار  38قطعه شکالت تلخ حداقل  شکالت کرديد يک يا دو

کمي شکالت تلخ کمک مي کند هوستان فروکش کند چون طعم تلخ آن باعث مي شود اشتهايتان 

کاهش پیدا کند. ناگفته نماند که استريک اسید موجود در شکالت تلخ، باعث کاهش سرعت 

مي شود. اگر شکالت تلخ برايتان خیلي تلخ است  هضم و در نتیجه کمک به سیری طوالني تر

 .سعي کنید با يک فنجان قهوه میل کنید چون باعث مي شود شیريني اش را نشان دهد

 آب سبزيجات
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میخواهید سبزيجات بیشتری را وارد برنامه غذايي خود کنید؟ آب سبزيجات يکي از ساده ترين 

آب سبزيجات مي تواند به سیر شدنتان نیز روش ها است. اما يک خبر خوب ديگر هم داريم: 

کمک کند. يک لیوان آب سبزيجات قبل از وعده غذايي کمک مي کند کالری کمتری از آن وعده 

 .دريافت کنید

 سبزيجات دارای برگ های سبز
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اگر واقعا به دنبال غذايي مقوی هستید که کمک کند برای ساعت ها احساس سیری کنید نبايد 

دار بگذريد. از کلم گرفته تا اسفناج! اين سبزيجات سرشار از فیبر مي توانند  از سبزيجات برگ

 .به خوبي دررژيم کاهش وزن کمکتان کنند

 سالمون
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هستند، باعث مي شوند بدنتان  9ماهي هايي مانند سالمون که سرشار از اسید چرب های امگا 

خاطر سرکوب کنندگي اشتها  هورمون لپتین را در سیستم خود افزايش مي دهد. لپتین را به

 9مي شناسند. اگر سالمون دوست نداريد مي توانید از ديگر ماهي های سرشار از امگا 

 .استفاده کنید مانند ماهي تن

 دارچین

http://www.kermany.com


 
 

 

دفعه بعد که خواستید میوه، غالت، يا حتي چای يا قهوه بنوشید روی آن کمي دارچین بريزيد. 

هش قند خون کمک مي کند که در نتیجه اشتهايتان کاهش دارچین مانند ديگر ادويه جات به کا

 .پیدا مي کند

 بذر کتان
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بذر کتان با میکسي از فیبرهای محلول و اسید چرب های ضروری، تبديل به يک انتخاب عالي 

برای اضافه کردن به ماست، ساالد و اسموتي شده است. بذر کتان کمکتان مي کند برای مدت 

 .یدزماني طوالني سیر بمان

 

  )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 با اين مکمل های طبیعي، آکنه را از بین ببريد

 

معموال برای درمان آکنه چیزهايي که تجويز مي شود بیشتر شامل کرم، شستشو و درمان نقطه 

یعي ای است. در موارد شديد نیز داروهای خوراکي تجويز مي شود. اما مکمل ها درماني طب

کارل تورنفلدت متخصص تغذيه سال های  .هستند که مي توانند در برابر آکنه تاثیرگذار باشند

زيادی روی تاثیر مکمل ها بر آکنه تحقیق کرده و حاال از مکمل ها در برنامه درماني مراجعینش 

ي مکمل مورد عالقه اش برای درمان آکنه را به ما معرف 1استفاده مي کند. دکتر تورنفلدت، 

 :کرده است

  )پیکونیالت روی ) زينک پیکونیالت

زينک در درمان آکنه يک رنسانس به حساب مي آيد. در گذشته اين گونه تلقي مي شد که 

مصرف مرتب آن روی دستگاه گوارش تاثیری مخرب دارد. زينک پیکونیالت که در واقع ورژن 
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ين نوع زينک بیشترين تاثیر را زيستي اين ماده معدني است با معده سازگارتر است. همچنین ا

دارد. زينک به سه روش با آکنه مقابله مي کند: ضد التهاب است، ضد میکروب است و قارچ 

های مشکل ساز را مي کشد. مدت زمان زيادی بود که نمي دانستیم زينک چرا تاثیر گذار است 

های بزرگساالن،  درصد آکنه 40چون از نقش قارچ در آکنه بي خبر بوديم. اما مشخص شد در 

قارچ موجود در منافذ عامل مشکل ساز است. زينک به از بین رفتن اين قارچ ها کمک مي کند و 

 .همچنین باعث بهبود پوست مي شود

  )میلي گرم سه مرتبه در روز ) ترجیحا همراه با غذا 11دوز توصیه شده: 

ن پردازش آن ساده تر از مطمئن شويد زينکي که استفاده مي کنید زينک پیکونیالت باشد چو

 .نوع معمولي است

 نیاسینامید

نیز شناخته مي شود. نیاسینامید باعث کوچک شدن غدد سباسه شده و   B3به نام ويتامین

تولید بیش از حد سبوم را که موجب بروز آکنه مي شود را مهار مي کند. افرادی که خیلي وقت 

ارند و نیاسینامید به کاهش آن کمک مي است درگیر آکنه هستند، مشکل التهاب مزمن نیز د

کند. اما انتظار معجزه آني را نداشته باشید. دکتر تورنفلدت به مراجعینش توصیه مي کند 

صبور باشند و به مکمل فرصت دهند. مکمل ها بالفاصله جواب نمي دهند و بايد حداقل يک يا 

 .دو ماه از استفاده آنها بگذرد تا تاثیرشان را ببینید

 میلي گرم به صورت روزانه 5888تا  188توصیه شده: دوز 
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 چای نعناع

چای نعناع قدرت ضد میکروبي دارد. بنابراين مي تواند قارچ هايي که باعث آکنه مي شوند را 

بکشد. چای نعناع نشان داده مي تواند آندروژن ها را نیز کاهش دهد، هورمون هايي که در 

وند. يک تحقیق نشان داد نوشیدن روزانه يک يا دو نزديکي قاعدگي باعث آکنه و جوش مي ش

درصد کاهش دهد. در تحقیقي ديگر  15فنجان چای نعناع به مدت سه ماه مي تواند آکنه را تا 

میلي گرم مینوسیکلین در روز مقايسه  588که محققان انگلیسي انجام دادند، چای نعناع را با 

کتری ها داخل بدن مقابله مي کند و معموال برای يک آنتي بیوتیک تتراسايکلین که با با)کردند 

آکنه تجويز مي شود (. در پايان تحقیق به اين نتیجه رسیدند که هر دو در کاهش آکنه تاثیری 

 .يکسان دارند

 دوز توصیه شده: روزانه يک يا دو فنجان

 Dويتامین 

مه دارد. اما آيا مي داريم و حتي در بهار نیز اين کمبود ادا  Dبسیاری از ما کمبود ويتامین

داريد   Dدانستید که کمبود ويتامین نور خورشید باعث بروز آکنه مي شود؟ اگر کمبود ويتامین

و يا در مرز سطح معمولي هستید بدنتان قادر نخواهد بود با علت آکنه مقابله کند. دوز باالی 

 .نکنیدمصرف   1888IUسمي است پس مواظب باشید که روزانه بیشتر از   Dويتامین

 .در روز  1888IUتا  1888دوز توصیه شده: اگر دچار کمبود هستید 

 پروبیوتیک ها
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پروبیوتیک ها میکروبیوم روده را متعادل مي کنند. میکروبیوم احتماعي از باکتری های مفید 

معده است که عملکرد سیستم ايمني را حمايت مي کند. وقتي پروبیوتیک دريافت مي کنید، 

قابله با باکتری های عامل آکنه آمادگي بیشتری دارد. اما مسلما مصرف زياد به بدنتان برای م

 .بنابراين به دوزی مشخص در روز پايبند بمانید .معنای تاثیر بیشتر نیست

 کولوني بیلیون 1.1  دوز توصیه شده: روزانه

 

  ) کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 گیری از افتادگي پوست مي توانید انجام دهیدکارهای که برای پیش

 

همینطور که  .شل شدگي و افتادن پوست يکي از قسمت های جدا نشدني باال رفتن سن است

سنمان باال مي رود، ساختار زيرين پوست بیشتر دچار مشکل مي شود و پوست، استحکام 

آسیب خورشید، سیگار  کشش خود را از دست مي دهد. در کنار پیر شدن، فاکتورهايي مانند

کشیدن و تغییرات وزني مي توانند روی نرخ شل شدگي پوستمان تاثیر بگذارند. اما راه هايي 

وجود دارد که مي توانیم با انجام دادن آنها، شل شدگي پوست را به حداقل برسانیم و يا 

 .پوست های شل شده را دوباره به حالت قبل برگردانیم

دکتر جاستین هکستال متخصص پوست در اين مقاله به شايع ترين  مي خواهید بیشتر بدانید؟

 .سواالت درباره پیشگیری و درمان شل شدگي و افتادگي پوست پاسخ خواهد داد

 برای پیشگیری از شل شدگي پوست چه کاری مي توانید انجام دهید؟
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غشاء میاني با گذشت زمان به ناچار حجم صورتمان را از دست مي دهیم. دلیلش از دست دادن 

پوست، چربي، عضله و تغییرات استخواني است. فاکتورهای خارجي مانند در معرض نور 

خورشید قرار گرفتن، آالينده ها، استرس و غیره مي توانند اين فرآيند را سرعت ببخشند. 

اجرای يک برنامه غذايي سالم سرشار از آنتي اکسیدان، ترک کردن سیگار، ترک کردن الکل، 

رس و استفاده از يک ضد آفتاب تاثیر گذار مي توانند تا حدود زيادی تاثیر اين کاهش است

عوامل خارجي را کاهش دهند. تحقیقات بسیاری نشان داده اند که اين عوامل خارجي بیشتر از 

 .ژنتیک روی پیری پوست تاثیر مي گذارند

بايد از آن  بهترين مراقبت از پوست برای شل شدگي پوست چیست؟ و آيا چیزی هست که

 اجتناب کنیم؟

همیشه به دنبال کرم های پوستي باشید که دارای مواد فعال باشند که بتوانند پوست را از 

آسیب های بیروني در امان نگه دارد. همیشه از ضد آفتاب استفاده کنید حتي در زمستان. به 

همچنان باال   UVAدر زمستان کمتر است اما سطح  UBVخاطر داشته باشید با اينکه اشعه های

در بلند مدت  UVA .طول موج بلندتری است که مي تواند از شیشه نیز عبور کند UVA .است

باعث شکست در کالژن و االستین مي شود. بنابراين اين بسیار ضروری است که مطمئن شويد 

گفته  نیز از پوستتان محافظت کند. حتي  UVAبلکه در برابر  UBVضد آفتابتان نه تنها در برابر

مي شود نورهايي که از صفحه های نمايش نیز تابیده مي شود برای پوست ضرر دارند و بايد 

خود را در برابرشان ايمن نگه داشت. برخي از ضد آفتاب ها حاوی آنتي اکسیدان نیز هستند 

 .که مي توانند پوست را در برابر راديکال های آزاد محافظت کنند

 برای لیفت کردن پوست چیست؟آخرين لوازم آرايشي بهداشتي 
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من به حفظ سالمت پوست با يک رژيم مراقبت از پوست خوب معتقدم، يک برنامه غذايي سالم 

و انجام مداخالت غیر جراحي مانند میکرونیدلینگ مي تواند بسیار کمک کننده باشد. 

و در نتیجه میکرونیدلینگ با کالژن هايي که از نظر مکانیکي دچار مشکل شده اند کار مي کند 

 .ساخت کالژن های جديد را تحريک مي کند

 سبک زندگي برای پیشگیری از افتادگي پوست و محکم نگه داشتنش چقدر مهم است؟

اول از همه سیگار کشیدن را متوقف کنید، سیگار کشیدن درست مانند درمعرض نور آفتاب 

 افزايش آنزيم هايي نظیر قرار گرفتن باعث آسیب راديکال های آزاد مي شود. اين آسیب باعث

1 -MMP مي شود که باعث شکسته شدن کالژن و االستین مي شود. شواهد رو به افزايشي

 باعث –گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش  قرار هنگام مخصوصا –وجود دارد که آالينده ها 

رابر های خوراکي و موضعي مي توانند به محافظت در ب اکسیدان آنتي. شوند مي پوست پیری

راديکال های آزاد کمک کنند. يک برنامه غذايي سرشار از میوه و سبزيجات مي تواند آنتي 

اکسیدان طبیعي بدنمان را تامین کند. برای مثال فلفل های زرد و نارنجي حاوی کاروتینوئید ها 

هستند که آنتي اکسیدان هايي قوی اند. گوجه فرنگي حاوی لیکوپن است که پوست را در برابر 

نور آفتاب محافظت مي کند. يک برنامه غذايي سالم، مقداری ورزش و ضد آفتاب به محافظت از 

 .پوست کمک مي کنند و در نهايت پیری آن را به حداقل مي رسانند

 

 ) کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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 بهترين توصیه های يک پزشک برای بهینه سازی سطح انرژی

 

دار انرژی ای که واقعا بايد داشته باشیم را در وجودمان نمي بینیم. تحقیقات بسیاری از ما مق

نشان داده بسیاری از افراد بزرگسال، ضعف و خستگي ای که احساس مي کنند را نوعي ناتواني 

مي دانند. در واقع اين سبک زندگي افراد است که آنها را به سمت چنین اختالل انرژی مي برد. 

 چرا؟

توجهي از ويتامین ها، مواد معدني و ديگر مواد مغذی کلیدی در روند فرآوری درصد قابل  .5

غذاها از بین مي روند. به همین خاطر افرادی را مي بینیم که در عین چاق بودن، دچار سوء 

تغذيه هستند و جالب است بدانید برای اولین بار در تاريخ بشر شاهد چنین پارادوکسي 

 .هستیم

ساعت در  3ماني که المپ ها اختراع شدند ( میانگین خواب افراد سال پیش ) ز 591تا  .1

 .ساعت رسیده است 3طول شب بود و حاال اين مقدار برای ما به کمتر از 
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سرعت ) و سطح استرس ( زندگي انسان باال رفته و اين فشارها روی سبک زندگي تاثیر  .9

 .منفي گذاشته است

اند ساده باشد، فقط کافي است خیلي ساده اين خبر خوب؟ بهینه سازی سطح انرژی بدن مي تو

 .چهار گام را دنبال کنید تا از نتايجش شگفت زده شويد

 .بدن خود را تغذيه کنید1- 

مصرف قند را محدود کنید ) به جز در شکالت اما به اندازه متعادل، شکالت يک غذای سالم به 

همچنین توصیه مي شود از  .يدحساب مي آيد ( و به آرامي به سمت غذاها و غالت کامل برو

مولتي ويتامین های پودری نیز استفاده کنید چون حاوی مقدار زيادی از ويتامین ها، مواد 

 .معدني، آمینو اسیدها و انرژی در يک بار مصرف هستند

 .از بدن خود استفاده کنید2- 

فاده کن يا از است ” :وقتي بحث بهره وری پیش مي آيد، بدنمان رويکرد بسیار ساده ای دارد

بنابراين ورزش کنید؛ ترجیحا بیرون و زير نور خورشید و مطمئن شويد از “. دستش بده 

ورزشتان لذت مي بريد. برای مثال فعالیت هايي نظیر خريد و حتي نزديکي مي تواند چیزی برابر 

با ورزش با شدت متوسط باشد. برخي تحقیقات نشان داده اند همسراني که رابطه جنسي 

سال جوان تر نگه دارند. مي توانید از يک گام شمار  10ظمي دارند مي توانند خود را من

گام برداريد. به آرامي شروع کنید و به مرور خود را  58.888استفاده کنید و روزی حداقل 

 .بهبود دهید
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 .بدنتان را استراحت دهید3- 

د. از بي خوابي رنج مي بريد؟ خواب انرژی بدن را باز مي گرداند و عضالتش را التیام مي بخش

کمک کننده ها به خواب طبیعي مي توانند بسیار مفید واقع شوند. اين موارد شامل مالتونین، 

منیزيم و گیاهاني مانند تیانین، بادرنجبويه، کاهو وحشي، سنبل الطیب و گل ساعتي مي شود. 

کند. پس سعي کنید قبل يک نکته ساده ديگر؛ رايحه اسطوخودوس نیز به خوابیدنتان کمک مي 

از اينکه به رخت خواب برويد روی بالش يا باالی لبتان کمي از روغن يا عصاره اسطوخودوس 

 .اسپری کنید

وقت خوابیدن نداريد؟ لیستي از چیزهايي که هر روز انجام مي دهید و از آنها لذت نمي بريد 

یقه غیر قابل تحمل مي شود. دق 58يا  1درست کنید. برای مثال تماشای اخبار معموال پس از 

توصیه مي شود چنین فعالیت هايي که دوستشان نداريد را کنار بگذاريد و از زمان بدست 

 .آمده برای استراحت کمک بگیريد

 .به دنبال خوشبختي خود برويد4- 

اگر از زندگي تان متنفريد، انتظار نداشته باشید آنقدر انرژی داشته باشید که بتوانید بر خالف 

سیر زندگي به پرواز درآيید. از کارهايي که به طور معمول انجام مي دهید يک لیست درست م

کنید. لیستتان دو ستون داشته باشد: يکي برای کارهايي که از انجامشان لذت مي بريد و يکي 

کارهايي که انجامشان اذيتتان مي کند. قسمت کارهايي که از انجامشان بدتان مي آيد را تقسیم 

به کارهايي که در صورت انجام ندادن آنها بازخواست مي شويد و يا شغلتان را از دست کنید 

مي دهید و ديگر کارهايي که فکر مي کنید بايد انجام دهید. سعي کنید تمرکز انرژی خود را از 
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روی اين موارد برداريد و بیشتر مشغول فعالیت هايي شويد که حس خوبي به شما مي دهند. 

 .التان بهتر مي شود و چقدر پر انرژی تر مي شويد شگفت زده تان خواهد کرداينکه چقدر ح

وقتي از شما خواسته مي شود کاری را انجام دهید، ابتدا فکر کنید و ببینید چه حسي برايتان 

 .خواهد داشت. اگر حس خوبي نداشتید بگويید نه! اين تجويز پزشک است

 

  )انيکاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرم
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 !چگونه خودم را از پرخوری نجات دادم؟

 

سال ها بود که از پرخوری رنج مي بردم. منظورم از پرخوری، غذا خوردن های مخفیانه است. 

يادم مي آيد در پارکینگ فروشگاه مي نشستم، قبل از اينکه به خودم بیايم يک کیک و چند 

مي کردم که بايد کیک ها را به خانه ببرم و پنهان کوکي مي خوردم و در همان حال به اين فکر 

کنم برای بعد، يا اينکه همین جا تمامشان کنم؟! با خودم مي گفتم اگر همین االن بخورمشان 

فردا مي توانم از نو شروع کنم، پس نقشه بايد همین باشد! حاال ديگر بايد از بسته های باز 

يخته خالص شوم و به خانه بروم تا شام درست شده کیک و خورده های غذايي که روی لباسم ر

 .کنم

و به همین شکل و در حالي که ورم کرده بودم و احساس پری داشتم به سمت خانه مي رفتم تا 

 .شام درست کنم و بخورم! چون نمي خواستم رازم برمال شود
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و حدس بزنید بعدش چه مي شد؟ آن شروع تازه ای که هر بار فکرش در ذهنم به اين سمت 

آن سمت حرکت مي کرد هرگز اتفاق نمي افتاد. اما به جای آن فصلي جديد از خوردن های 

 .پنهاني آغاز مي شد، اين بار شايد با غذاهايي جديد

واقعا تجربه زجر آوری است که دائما درگیر رفتاری مخرب باشید. چنین رفتارهايي باعث خجالت 

 .جريان زندگي به صورت کامل منع مي کند و شرم يک فرد مي شود و او را از وارد شدن در

در ابتدا برای ايجاد تغییر، بسیار بي توان بودم و حس مي کردم هیچ شانسي ندارم. بعد از کلي 

تحقیقات و کار کردن روی خودم توانستم اين پرخوری پنهاني را پشت سر بگذارم. سه تغییر 

 :ان به شما نیز بگويمحالت کلیدی به موفقیتم کمک کرد که مي خواهم درباره ش

 دستیابي به تعادل تغذيه ای1- 

يکي از عوامل مهم و تاثیرگذار در پرخوری های من رژيم های بلند مدتي بود که گرفته بودم. 

سال ها بود که رژيم های غذايي ضعیف و بي پايه و اساسي را دنبال مي کردم، مثال آنهايي که 

 .بخوريد و ديگر موارد را مانند چربي کنار بگذاريدمي گفتند فقط بايد نوع خاصي از غذا را 

کم کم دچار کمبود چربي شدم. وقتي به گذشته نگاه مي کنم متوجه مي شوم که چرا يکي از 

بنابراين اولین گامي که در مسیر  .غذاهايي که مخفیانه زياد مي خوردم، کره بادام زمیني بود

دم اين بود که وضعیت تغذيه ام را متعادل کنم. تغییر دادن اين رفتار مخرب بايد انجام مي دا

همین که اين کار را انجام دادم هوسم به پرخوری های پنهاني آرام آرام فروکش کرد. اما اين 

 .کار به تنهايي کافي نبود، بايد گام های ديگری نیز برمي داشتم

 ادبه خود اجازه خوردن هر چیزی را دادم، بدون پنهان کاری، آگاهانه و ش2- 
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سال ها رژيم گرفتن به من ياد داده بود که غذاهای خوب و غذاهای بد وجود دارند و اگر 

غذاهای بد را بخورم بد مي شوم. به عبارت ديگر آموختم که برخي غذاها را بايد به فراموشي 

بسپارم و اگر بخواهم آنها را بخورم بايد میلم را پنهان کنم. بايد مخفیانه غذا بخورم و مواظب 

 .باشم کسي مرا نبیند و در اين فرصت تا جای ممکن دلي از عزای آن غذای ممنوعه در آورم

سپس توسط مشاوری که کمکم مي کرد تشويق شدم که يکي از آن غذاهای ممنوعه و پنهاني را 

آشکارا به آرامي و با لذت در حضور ديگران بخورم. ابتدا از انجام اين کار هراس داشتم اما 

م. به يک شیريني فروشي رفتم و يک کاپ کیک خوردم و درباره تجربه اش با انجامش داد

ديگران نیز صحبت کردم. رهايي فوق العاده ای بود، ديگر حس نمي کردم توسط ديگران 

 .قضاوت مي شوم

پس از آن به خودم اجازه دادم آشکارا و با لذت هر آنچه دوست مي دارم را بخورم. خیلي زود 

از غذاهايي که خودم را از آنها محروم مي کردم و آنها را بد مي دانستم ولي متوجه شدم خیلي 

 .پنهاني به سراغشان مي رفتم را اصال دوست ندارم

وقتي رعايت کردن در مقابل غذاها را کنار مي گذاری و به خودت اجازه مي دهي آنچه در آن 

کنار مي گذاری. بايد غذايي لحظه مناسبت است را بخوری ديگر نیاز به پنهان غذا خوردن را 

انتخاب کني که از نظر ذهني و جسمي حس خوبي منتقل کند نه آنچه در برنامه های غذايي 

محدود کننده گفته مي شود. برای من، اين گامي فوق العاده و مفید بود اما هنوز به يک گام 

 .ديگر نیاز داشتم

 .به خود اجازه دادم که همه چیز را تجربه کنم3- 
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ساتي مانند غذا به دو گروه خوب و بد، مثبت و منفي دسته بندی شده اند. من از غذاهای احسا

بد برای پرهیز از احساسات منفي استفاده مي کردم. وقتي مادرم را از دست دادم بسیار 

 .غمگین شدم و برای دور شدن از اين غم به غذاهايي که نامشان را بد مي گذاريم پناه بردم

حالي که قدم مي زدم گريه مي کردم ناگهان متوجه شدم اين غم که رهايم  يک روز وقتي در

نمي کرد و با خوردن فروکشش مي کردم کم کم در حال محو شدن است چون به خودم اجازه 

داده بودم حسش کنم. سپس متوجه شدم بعد از مدت ها حس شادی دارم. من در واقع با 

 .را نیز عقب نگه مي داشتمسرکوب کردن احساسات منفي، احساسات خوبم 

با خود فکر کردم اگر اين احساسات اصال بد نباشند چه؟ چرا به جای اينکه از آنها اجتناب کنم 

آنها را به عنوان عالمت های قدرتمند نبینم؟ با ناديده گرفتن اين عالمت ها چه چیزی از دست 

زم به سرکوب باشد در مي دهم؟ متوجه شدم عزاداری ام به جای اينکه احساسي منفي و مل

 .واقع نشانه يک عشق و ارتباط عمیق است

با اين گام ها توانستم رفتار مخربي را که سال ها مرا اسیر خود کرده بود را کنار بگذارم و 

 .بتوانم زندگي سالمي چه از نظر فیزيکي و چه از نظر رواني داشته باشم
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 !نگذاريد ترس ها برايتان تصمیم بگیرند

 

کدام قسمت از شما تصمیماتتان را مي گیرد: نفس آسیب ديده تان که از ترس به عمل آمده يا 

 قسمتي که از ته قلب دوستتان دارد؟

 شق را از بین ببرد؟ترس چگونه مي تواند ع

خواست با او ازدواج کند و  يکي از مراجعانم به نام سامانتا رابطه يکساله خود را با مردی که مي

نزديک به چهل سال سن داشت و مي  به همراهش تشکیل خانواده دهد تمام کرد. سامانتا

ه بود تا اينکه باقي ماندن او در اين رابطه شد ترسید که بچه دار نشود. اين ترس بیشتر باعث

در واقع هیچگاه از نظر عاطفي با او احساس نزديکي نکرده بود. در  .بخواهد کنار اين مرد بماند

 .مدتي که با او سپری مي کرد خاموش و ناراحت بود واقع تمام

خود و حاال  تصمیمش برای ماندن در اين رابطه به مدت يکسال از روی ترس بود، نه عشق به

شروع کرده بود يک  بود و استرس داشت چون از آن زمان که رابطه را حتي بیشتر ترسیده
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اش با او عمیق نیست و حتي  سال به سنش اضافه شده بود. از همان ابتدا مي دانست رابطه

مي داد برايش تصمیم گیری کند. اين  گاهي کنارش احساس خستگي مي کرد اما به ترس اجازه

 .نخورد نوع تصمیم گیری به هیچ وجه به دردش

 چگونه ترس مي تواند حرفه تان را خراب کند؟

اينکه پدرش  ريچارد فرزند يک پزشک موفق بود و مي خواست نويسنده شود. اما از ترس

از پزشک بودن  مخالفت کند پزشکي خواند و مانند پدرش يک پزشک شد. ريچارد هرگز

کمکش کند که پا روی  خوشش نمي آمد. او به اقتصاد نیز عالقه داشت اما آن هم نتوانست

ريچارد اجازه داد ترسش از رد شدن  .ترسش بگذارد و اجازه تصمیم گیری را از او بگیرد

 .بگذارد و نتواند کامال از زندگي لذت ببرد توسط پدر، حرفه آينده اش را تحت تاثیر

 چگونه ترس مي تواند جلوی دستیابي به چیزهايي که مي خواهید را بگیرد؟

دوست داشت بچه  ساله بود باردار شد. حتي وقتي کودک بود نیز همیشه 50ي الکساندرا وقت

کند. حتي با اينکه مادرش به  داشته باشد اما همیشه از آن مي ترسید که نتواند از او مراقبت

هم ترس باعث شد تصمیم بگیرد سرپرستي  او پیشنهاد کرد در نگهداری کودک کمکش کند باز

مراجعه کرد چندين سال بود که به خاطر واگذاری  ي به منکودکش را واگذار کند. وقت

سالگي همچنان کودکي نداشت.  94تحمل مي کرد. در  سرپرستي کودکش، درد عمیقي را

 .جای عشق باعث شد عزيزش را از دست بدهد تصمیم گیری از روی ترس به

آنچه را  هر چند وقت اجازه مي دهید ترس به جای شما تصمیم گیری کند؟ هر چند وقت يکبار

نشدن، ترس  واقعا دوست داريد انجام بدهید از ترس شکست، ترس مورد قبول واقع
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کنید؟ هر چند وقت  شرمسار شدن، ترس از آسیب ديدن، ترس از انتخاب اشتباه، انکار مي

وقتي به گذشته نگاه مي کنید، چند  ه قبلي تصمیم گیری مي کنید؟فقط با مغزتان و بدون مداخل

 انجام داده ايد خوب کار کرده اند؟ مورد از تصمیم گیری هايي که بر اساس ترس

 چرا تصمیم گیری با قلب، جواب همه چیز است؟

کنید. مغز بدون  توصیه مي کنم وقتي مي خواهید تصمیم بزرگي بگیريد ابتدا با قلبتان مشورت

باعث ناراحتي مي شود بلکه  قلب تصمیمات ضعیفي مي گیرد. تصمیم گیری از روی ترس نه تنها

شود نتوانیم زندگي کامل و رضايت بخشي  نارضايتي حاصل از آن در ادامه زندگي نیز باعث مي

 .داشته باشیم

از خود و  داشتن رضايت اين نوع تصمیم گیری در تمام نقاط زندگي به کار مي آيد، بنابراين برای

 .وجودتان چه چیزی مي خواهید زندگي همیشه به قلبتان توجه کنید و ببینید در عمق

  

 

  ) کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرماني
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