
 

 

 
 

  

 

 با ما به اندام باشید

 

اشید  ب 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.

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

  9316ماه سال  تیر 
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 در اين ماهنامه مي خوانید :

 شويد آشنا زمیني بادام روغن انگیز شگفت فوايد با

 آنچه بايد درباره ورزش کردن در هوای گرم بدانید 

 !کدام يک بهتر است؟ برنج قهوه ای يا برنج سفید

 با اين غذاها نتیجه گیری خود از ورزش را به حداکثر برسانید

 !يدقبل از عروسي و مهماني های مهم، اين غذاها را نخور

 چگونه سیستمي بسازيم که برای رسیدن به هدف کمکمان کند؟

 اين غذاها را بخوريد و سريعتر بدويد

 اهمیت تناسب اندام در مراسم عروسي

 آيا میوه های خشک مي توانند به کاهش وزن کمک کنند؟

 سرشار از مزيت؛ مخصوصا برای آقايان  Eويتامین

 ؟اشتباه کردن، چطور مي تونه ارزشمند باشه

 خواص شگفت انگیز روغن کنجد

 برای يک کاهش وزن موفق، هر چند وقت يکبار خود را وزن کنیم؟ 

 سه چیز که مغزتان را نجات خواهد داد

 !چگونه اعتیاد به وزن کردن را ترک کردم؟

 !شب نخوريد 8اين غذاها را بعد از ساعت 

 در ورزش پیشرفت نمي کنید؟ اين سه کار را امتحان کنید

 تون رو به دست بگیريدپنج گام برای اينکه کنترل زندگي 
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  )بیشترين کمبود مواد مغذی کدام هستند؟ ) درباره هر کدام چکار کنیم

 مصرف قند در دوران بارداری چقدر خطرناک است؟

 ماه درمان کردم؟ 4چگونه ديابت پدرم را، تنها در 

 کارهايي که بايد بعد از ورزش انجام دهید

 چگونه خود را بیشتر دوست بداريم؟

 گرسنه هستید؟ آيا همیشه

 چگونه آرام، بالغ و سازنده باشیم؟

 سوالي که کلید شادی آينده تان است

 دقیقه ورزش باال تنه که از نظر علمي نیز ثابت شده است 7

 چرا دوستانتون سعي دارند برنامه غذايي شما رو خراب کنند؟

 بهترين میوه هايي که قند پايیني دارند

 نترل کنیدفشار خونتان را با اين گیاهان ک

 آنچه بايد درباره جلوگیری از بارداری و کاهش وزن بدانید

 !اين غذاها پوستتان را معرکه مي کند

 !آيا نوشیدن قهوه، عملکردتان در ورزش را بهتر مي کند؟

 با اين روغن های طبیعي آفتاب سوختگي را درمان کنید

 ذير اهمیت دارد؟چرا تامین آب بدن برای افراد مبتال به سندروم روده تحريک پ

 با اين راه های ساده ژن های چاقي خود را خاموش کنید

 رژيم اينترنتي، کار را فوق العاده برايم آسان کرده بود
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 معجزه دکتر کرماني را باور کنید

 رژيم دکتر کرماني صحیح ترين رژيم تغذيه است

 پیتزا گوجه فرنگي، ريحان و ذرت

 پای مرغ و سبزيجات

 ساالد سیب زمیني
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 شويد آشنا زمیني بادام روغن انگیز شگفت فوايد با

 قلب، سالمت از محافظت کلسترول، سطح کاهش برای آن  قابلیت جمله از زمیني بادام روغن مزايای از برخي

 خون فشار کاهش ايمني، سیستم تقويت عصبي، سیستم بهبود شناختي، عملکرد تقويت سرطان، از پیشگیری

 .است پوست از محافظت و

 استفاده پز و پخت در معموال که است گیاهي روغن نوع يک آيد، برمي نامش از که همانطور زمیني بادام روغن

 غیر شده، تصفیه جمله از دارد مختلفي انواع زمیني بادام روغن. است شده گرفته زمیني بادام از و شود مي

 ايجاد تغییراتي ها روغن اين مزايای و مغذی مواد میزان در تفاوت اين. سرد پرس و شده سرخ شده، تصفیه

 و جالب طعمي که کنند مي استفاده پز و پخت در زمیني بادام روغن از دلیل اين به معموال افراد. است کرده

 داليل ديگر از البته دهید، قرار استفاده مورد را آن شده سرخ نوع اگر مخصوصا دهد، مي غذا به متفاوت

 .است تر سالم ديگر های روغن از که است آن روغن اين استفاده

 اسید جمله از آيد مي دارد که مختلفي های چرب اسید از سالمت، برای زمیني بادام روغن مزايای بیشترين

 برای تواند مي ها چرب اسید نامتعادل سطح. لینولئیک اسید و پالمیتیک اسید استئاريک، اسید اولئیک،

 راه از تواند مي که دارد خود در را اسیدها اين از مناسبي مقدار زمیني بادام روغن اما باشد، خطرناک سالمت

 در که ديگری ارگانیک ترکیبات و معدني مواد ها، ويتامین بعالوه. کند کمک سالمت تقويت به متفاوتي های

 .هستند مفید سالمتمان برای نیز، دارد وجود زمیني بادام روغن

 :باشیم داشته سالمت برای طعم خوش و سالم روغن اين ایِمزاي به تر دقیق نگاهي بیايید

 شويد آشنا زمیني بادام روغن انگیز شگفت فوايد با
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 قلبي های بیماری برای مهم عوامل از يکي. ندارد کلسترولي گونه هیچ زمیني بادام روغن: کلسترول سطح

 به پز و پخت روغن که آنجا از. دشو مي ها رگ شدن مسدود باعث اساسا و است آترواسکلروز مانند عروقي

 انواع بردن بین از به غذايي برنامه از مضر های کلسترول حذف گیرد، مي قرار استفاده مورد مختلفي طرق

 کاهش به تواند مي بلکه دارد پايیني کلسترول تنها نه زمیني بادام روغن. انجامد مي ها بیماری از مختلفي

 جذب با واقع در استرولها فیتو اين. است گیاهي استرول حاوی نچو کند، کمک نیز تان فعلي کلسترول

 کاهش درصد 91 تا 91 را کلسترول سطح تواند مي که کنند مي مقابله روده و معده در بد های کلسترول

 .دهد

 که دهد مي کاهش را آترواسکلروز به ابتال خطر زمیني بادام روغن شد، گفته باال در که همانطور: قلب سالمت

 غیر های چرب اسید حاوی همچنین زمیني بادام روغن. مانید مي امان در مغزی و قلبي سکته از نتیجه در

 اين. شود مي خون در  HDLنام به خوب  کلسترول افزايش باعث که است اولئیک اسید مانند اشباع

 به ابتال خطر هنتیج در که کند مي کمک  ( LDL )بد کلسترول کاهش و بردن بین از به خاصیت، پر کلسترول

 .دهد مي کاهش را مغزی سکته و عروقي قلبي بیماری

 رزوراترول جمله از فنول پلي های اکسیدان آنتي از سرشار همچنین زمیني بادام روغن: سرطان از پیشگیری

 متابولیسم خطرناک جانبي محصوالت که کند مي کار آزادی های راديکال انداختن کار از با ترکیب اين. است

 از استفاده داده نشان تحقیقات. شوند مي بدن در سرطان جمله از ها بیماری از بسیاری باعث و هستند يسلول

 خطر قوی، های اکسیدان آنتي لطف به تواند مي زمیني، بادام روغن مانند رزوراترول از سرشار گیاهي روغن

 .دهد کاهش را سرطان گسترش

 کند مي تعامل بدن در مختلف های هورمون با. دارد بدن روی نیز ديگر مهم تاثیر يک رزوراترول: خون فشار

 خنثي با. شود مي ها شريان و عروق شدن تنگ باعث که آنژيوتانسین مانند دارند تاثیر خوني های رگ روی که

 سیستم روی فشار کاهش باعث که کند مي کمک خون فشار کاهش به رزوراترول هورمون، آن تاثیر ساختن

 .شود مي عروقي و قلبي

 رفتن باال با افراد که است مشکالتي ترين تراژيک و فراگیرترين از يکي آلزايمر، بیماری: شناختي تقويت

 شروع تواند مي که داده نشان است کاره چند اکسیداني آنتي که رزوراترول اما. شوند مي آن دچار سنشان

 مسیر شکستن مسئول آزاد های راديکال. بیندازد تعويق به يا متوقف را آلزايمر مانند شناختي های بیماری

 خوبي به را فرآيند اين جلوی توانند مي رزوراترول مانند هايي اکسیدان آنتي بنابراين هستند، مغز در عصبي

 .بگیرند

. است  Eويتامین از سرشار گیاهي های روغن ديگر از بسیاری مانند زمیني، بادام روغن: پوست سالمت

 آزاد های راديکال آسیب از را پوست. کند مي ايفا مهمي نقش پوست سالمت و بیتتث در ويژه به  Eويتامین
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 بادام روغن در موجود  Eويتامین. کند مي محافظت شوند مي پوستي مشکالت ديگر و لکه چروک، باعث که

 .دارد مي نگه سالم و جوان را پوست ظاهر زمیني،

 بدن ايمني سیستم تقويت و بهبود زمیني، بادام وغنر در رزوراترول باالی سطح مزيت آخرين: ايمني سیستم

 روغن کردن اضافه بنابراين. هستند حساس اکسیدان آنتي اين به بسیار قارچي و ويروسي های عفونت. است

 بدن سفید های سلول. دارد نگه ايمن نیز جهت اين از را شما تواند مي تان غذايي برنامه به زمیني بادام

 .ببرند بین از را کننده تهديد خارجي عوامل متما تا شوند مي تحريک

 متعادل مقدار تنها اما هستند، مفید زمیني بادام روغن در موجود های چرب اسید اينکه وجود با:  آخر سخن

 نیز روغن اين با پز و پخت هنگام بنابراين. دارد بااليي کالری روغني هر حال هر به. باشند مفید تواند مي آنها

 .نشود وزنتان اضافه باعث تا کنید رعايت را اندازه ها، وغنر ديگر مانند

 

 ( کرماني دکتر)  اندام به الغری و چاقي غذايي رژيم گروه آوری جمع
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 آنچه بايد درباره ورزش کردن در هوای گرم بدانید

 

فته بود، اما از اين پس گرما ديگر به فصل گرم تابستان رسیديم و هرچند که از ماه پاياني بهار دمای هوا باال ر

به اوج خود خواهد رسید. اگر در چنین هوايي ورزش را کنار بگذاريد و زير کولر لم بدهید نمي توان به شما 

خرده گرفت. اما اگر از اصول صحیح استفاده کنید، ورزش در تابستان مي تواند به بهبود عملکرد ورزشي تان 

 .کمک کند

یم با اصول ورزش کردن در هوای گرم آشنا شويد به سراغ ديويد وينر که مربي برای اينکه به شما کمک کن

 .ورزش خصوصي است رفتیم تا نکات مهمي که بايد رعايت شود را در اختیارمان قرار دهد

 .محدوديت های خود را بشناسید1- 

ست که بايد به حسي با اينکه هوای گرم لذت بخش است، اما به بدنتان فشار وارد مي کند، به همین دلیل ا

 .که داريد توجه کنید و بیش از اندازه به خود فشار نیاوريد
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احساس گیجي و سبک شدن سر يکي از نشانه های بارز اين است که بدنتان نتوانسته خود را با گرما تطبیق 

ه خوبي دهد، بنابراين بسیار مهم است که با توجه به اين عالئم، واکنش نشان دهید. بسیار مهم است که ب

روی خود نظارت داشته باشید و با مرتب استراحت کردن و کاهش شدت تمرينتان، بیشترين استفاده را از 

 .ورزش در فصل تابستان ببريد

 .آب بنوشید2- 

لیتر آب بنوشیم. اما اگر ورزش مي کنید اين مقدار بايد افزايش  2متخصصان توصیه مي کنند که بايد روزی 

 .تابستانپیدا کند، مخصوصا در 

احساس تشنگي هنگام ورزش از نشانه های اين است که بدنتان دچار کم آبي شده است. بنابراين مطمئن 

شويد قبل از ورزش کردن آب نوشیده باشید. اگر ورزشي با شدت متوسط داريد، در طول ورزش نیز آب 

باال بود، مي توانید از  بنوشید تا مطمئن شويد بدن دچار کم آبي نمي شود. اگر مدت زمان و شدت ورزش

نوشیدني های ورزشي استفاده کنید تا آنچه از دست مي دهید جايگزين شود. يک پارچه خیس با خود داشته 

 .باشید تا با استفاده از آن سر و گردن خود را خنک نگه داريد

 .برای ورزش مجهز شويد3- 

ريان داشته باشد. هنگام ورزش در اين برای ورزش لباسي سبک برداريد که سريع خشک شود و هوا در آن ج

 .فصل بسیار مهم است که بتوانید دمای بدنتان را تنظیم کنید و در طول ورزش راحت بمانید

انتخاب هوشمندانه بافت لباسي که مي پوشید مي تواند از مشکالتي همچون حساسیت پوستي، راش پوستي و 

که مخصوص اينگونه هوا ساخته شده اند و حتي جوش زدن جلوگیری کند. برخي لباس های ورزشي هستند 

 .خاصیت ضد آفتاب نیز دارند. با اينکه قیمت اين نوع لباس ها باالتر است اما مي توانند کمک بسیاری کنند

 .تنبلي نکنید4- 

اينکه يک ساعت بیشتر در رخت خواب بمانید بسیار وسوسه انگیز است اما يادتان باشد ورزش صبحگاهي 

 .زيادی دارد فوايد بسیار

گرما و رطوبت در انتهای روز بسیار بیشتر است، بنابراين ورزش در ابتدای صبح که هوا گرم است، انتخابي 

 .بهتر به حساب مي آيد. شما را برای ادامه روز آماده مي کند و باعث مي شود انرژی بیشتری داشته باشید

 .از خود محافظت کنید5- 
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های مضر خورشید بسیار مهم است و تضمین مي کند که نمي سوزيد،  محافظت از پوست در برابر اشعه

 مخصوصا وقتي عرق

باال استفاده کنید و همچنین مطمئن شويد اين کرم برای فعالیت های ورزشي   SPFمي کنید. کرم ضد آفتابي با

 .طراحي شده باشد، يعني با عرق کردن و مرطوب شدن بدن از بین نرود

 نويسنده جني کوک
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 !کدام يک بهتر است؟ برنج قهوه ای يا برنج سفید

 

تمام برنج های سفید روزی برنج قهوه ای بودند. فرآيندهای زيادی برای جدا سازی پوسته، سبوس و جوانه 

برنج انجام مي گیرد. اين فرآيند طول عمر برنج را افزايش مي دهد اما مقدار زيادی از مواد مغذی اش را از 

 .مي برد از جمله فیبر، ويتامین ها و مواد معدنيبین 

 .برای خنثي کردن اين اثر، گاهي برنج ها را به صورت مصنوعي غني سازی مي کنند

هستند. برنج قهوه ای يک غالت کامل است و از همتای  کربوهیدراتبرنج سفید و قوه ای هر دو سرشار از 

کمرنگ تر خود، مواد مغذی بیشتری دارد. غذاهای حاوی غالت کامل مي توانند کلسترول را کاهش دهند و خطر 

 .را کم کنند 2سکته مغزی، بیماری های قلبي و ديابت نوع 

در اين جدول  .است گرم برنج پخته 41ای که در پايین مي آيد بر اساس يک چهارم فنجان يا  تغذيهاطالعات 

 .مي توانید ارزش غذايي هر دو برنج را با هم مقايسه کنید

 برنج سفید برنج قهوه ای شاخص های مواد مغذی

 کالری 160 کالری 170 انرژی

 گرم 3 گرم 4 پروتئین

 گرم 0 گرم 1.5 مقدار کل چربي
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 گرم 36 گرم 35 کربوهیدرات

 گرم 1 گرم 4 فیبر

 گرم 0 گرم 0 قند

 میلي گرم 0 میلي گرم 0 کلسیم

 میلي گرم 0.36 میلي گرم 0.36 آهن

 میلي گرم 0 میلي گرم 20 سديم

 گرم 0 گرم 0 اسید چرب های اشباع شده

 گرم 0 گرم0 اسید چرب های غیر اشباع

 میلي گرم 0 میلي گرم 0 کلسترول

  

 تفاوت های تغذيه ای اساسي

مقدار اصلي مواد مغذی که  .در اين قسمت مي خواهیم به تفاوت های اصلي برنج سفید و قهوه ای بپردازيم

برنج در خود نگه داشته به شرکت تولید کننده بستگي دارد. بنابراين در صورت امکان برچسب اطالعات 

 .تغذيه ای برنج را مطالعه کنید

 فیبر

 .بسیار بیشتری دارد برنج قهوه ای نسبت به برنج سفید، فیبر

 :شناخته شده، مزايای بسیار زياد ديگری برای سالمت دارد از جمله يبوستبا وجود اينکه فیبر به خاطر التیام 

 کمک کننده باشد کاهش وزنزودتر که مي تواند در روند  احساس سیری. 

 کاهش سطح کلسترول 

 کنترل سطح قند خون و کاهش خطر ابتال به ديابت 

 کاهش خطر بیماری قلبي 

 تغذيه باکتری های روده 

 منگنز
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ه برای تولید انرژی و عملکرد آنتي اکسیدان ها ضروری است. برنج قهوه ای منگنز ماده ای مغذی است ک

 .منبعي عالي برای اين ماده مغذی است در حالي که برنج سفید اينگونه نیست

 سلنیوم

برنج قهوه ای منبعي مناسب از سلنیوم است که نقشي بزرگ در تولید هورمون تیروئید، محافظت از آنتي 

کار مي کند تا از سلول ها در   Eتم ايمني ايفا مي کند. سلنیوم همچنین با ويتامیناکسیدان و عملکرد سیس

 .برابر سرطان محافظت کند

 منیزيم

بر خالف برنج سفید، برنج قهوه ای منبعي غني از منیزيم است. يک وعده معمولي برنج قهوه ای پخته، مي تواند 

 .ددرصد از نیاز روزانه بدن به منیزيم را تامین کن 99

 :منیزيم به داليل حیاتي بسیاری اهمیت دارد از جمله

 انعقاد خون 

 انقباض عضالت 

 تولید سلولي 

 رشد استخوان 

 فوالت

 222تا  911برنج سفید غني شده، يکي از منابع غني فوالت است. يک فنجان برنج سفید مي تواند حدود 

 .ن به فوالت استمیکروگرم فوالت داشته باشد. اين مقدار نیمي از نیاز روزانه بد

و ديگر مواد ژنتیکي و حتي در تقسیم سلولي، به بدن کمک مي کند. با اينکه فوالت   DNAفوالت در ساخت

يکي از مواد مغذی ضروری برای همه است، اهمیت ويژه ای برای خانم های باردار يا خانم هايي که مي خواهند 

 باردار شوند، دارد

 نیم برنج بخوريم؟اگر مبتال به ديابت باشیم مي توا

برنج سفید و قهوه ای هر دو مي توانند شاخص گلیسمي بااليي داشته باشند. شاخص گلیسمي در واقع تاثیر 

 .غذا روی قند خون را نشان مي دهد
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است، بنابراين مي تواند خیلي سريع جذب جريان خونتان شود. شاخص  22شاخص گلیسمي برنج سفید 

با اينکه تاثیر برنج قهوه ای روی قند خون پايین تر است، باز هم مي تواند است.  11گلیسمي برنج قهوه ای 

بنابراين بهتر است اين افراد قبل از استفاده حتما با پزشک خود مشورت  .تاثیری قابل توجه داشته باشد

 .کنند

 سخن پاياني

مواد مغذی آن نیز بیشتر و  برنج قهوه ای مواد مغذی بیشتری از برنج سفید دارد. مقدار فیبر، منیزيم و ديگر

 .مانند برنج سفید به صورت مصنوعي غني سازی نشده است

خود برنج اضافه کنید ابتدا با پزشک معالجتان  برنامه غذايياگر از بیماری خاصي رنج مي بريد و مي خواهید به 

 .مشورت کنید تا اگر نکاتي بود به شما گوشزد کند

 دکتر کرماني الغریو  چاقي رژيم غذاييجمع آوری از گروه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com
https://kermany.com/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://kermany.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://kermany.com/%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%89%D8%9Fx/
https://kermany.com/%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%89%D8%9Fx/
https://kermany.com/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/


 
 

 با اين غذاها نتیجه گیری خود از ورزش را به حداکثر برسانید

با وجود اينکه هر شخصي نیازی متفاوت دارد و شدت ورزش های مختلف نیز با يکديگر متفاوت است، 

متخصصان بر اين عقیده هستند که برای سوخت رساني به بدن قبل و بعد از ورزش فرمولي ساده وجود 

 .دارد

بدن با غذا صورت مي گرد بنابراين هرچه آگاهانه تر غذا بخوريم نتیجه گیريمان نیز بهتر خواهد تامین سوخت 

بود. در ادامه مي خواهیم غذاهايي را به شما معرفي کنیم که مي توانند به هرچه بهتر نتیجه گرفتنتان از 

 .ورزش کمک کنند

 قهوه

 

یدار مي شويد و سپس برای انجام ورزش صبحگاهي اگر از کساني هستید که با لباس ورزشي تان از خواب ب

از در بیرون مي زنید بايد به دنبال چیزی باشید که به سرعت هضم شود ) مانند موز ( يا صرفا مايع باشد ) 

مانند قهوه (. قهوه ثابت کرده که مي تواند به سطح انرژی کمک کند ) افزايش دهنده عملکرد ( و آنطور هم که 

 .مي کنند باعث کم آبي بدن نمي شودبیشتر مردم فکر 

قهوه سطح هوشیاری را افزايش مي دهد، به عنوان محرک سیستم عصبي مرکزی عمل مي کند، باعث افزايش 

سرعت هوش مي شود و تالش برای درک کردن را کاهش مي دهد. با اينکه قهوه به تنهايي مي تواند باعث 

رزش چیزی بخوريد. پنج دقیقه قبل از ورزشتان يک جرعه تقويت انرژی شود، بسیار مهم است که قبل از و

را مي سوزاند که اين  خود های سلول بدن ورزش هنگام اينصورت غیر در کنید میل موز يک يا و آب پرتقال 

شامل عضالت هم مي شود. خوردن غذا قبل از ورزش انرژی بیشتری به شما مي دهد بنابراين مي توانید بهتر 

http://www.kermany.com


 
 

بل از ورزش خواتستید کافئین دريافت کنید اسپرسو بنوشید. اسپرسو به شما ترکیبي از ورزش کنید. اگر ق

 .مي رساند پروتئینو  کربوهیدرات

 بلغور جو دو سر

 

 فیبر از سرشار  اين صبحانه خوشمزه يکي از بهترين انتخاب های کربوهیدراتي برای قبل از ورزش است.

رد و سرشار است از کربوهیدرات هايي که کنید (، چربي کمي دا احساس سیری شود مي باعث)  است

هضمشان کند است به سرعت قند خون را باال نمي برند. فیبر محلول موجود در بلغور جو دو سر ثابت کرده که 

کلسترول بد ( را کاهش دهد. اگر مي خواهید چربي بسوزانید بايد سخت ورزش کنید   ) LDLمي تواند سطح

ن بر بیايید به کربوهیدرات احتیاج داريد. با وجود اينکه کربوهیدرات برای بنابراين برای اينکه از پس تمري

يک تمرين معمولي کافي است اگر خواستید برای مدت زماني طوالني ورزش کنید توصیه مي شود پروتئین نیز 

 .در کنار کربوهیدرات مصرف کنید

 تخم مرغ

http://www.kermany.com
https://kermany.com/tag/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://kermany.com/tag/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://kermany.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86/
https://kermany.com/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DAn/


 
 

 

هايي ايده آل به حساب  میان وعدهيک تمرين سخت تخم مرغ ها غذاهايي عالي برای ريکاوری هستند و بعد از 

کمي دارند.   (کالری 21گرم ( هستند و چربي ) حدود  6مي آيند. سرشار از پروتئین ) هر تخم مرغ حدود 

کمکتان مي کند. تحقیقات نشان داده  کاهش وزنتخم مرغ همچنین باعث مي شود احساس سیری کنید و در 

 24خوردن تخم مرغ به عنوان صبحانه مي تواند جلوی اشتها را بگیرد و مقدار کالری دريافتي تان در طول 

داری کربوهیدرات میل کنید مانند تخم مرغ و نان ساعت بعد را کاهش دهد. بعد از ورزش تخم مرغ با مق

 .تست يا تخم مرغ و سیب زمیني

 ماست يوناني

 

ماست يوناني از ماست معمولي غلیظ تر است. اين ماست قند کمتری دارد، کربوهیدراتش بیشتر است و 

آل برای مصرف سرشار است از پروتئین. همین مشخصات باعث مي شود ماست يوناني تبديل به انتخابي ايده 
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اگر برنامه داريد که قبل از ورزش ماست يوناني میل کنید به آن مقداری قند در  .قبو و بعد از ورزش شود

قالب توت يا قطعات موز اضافه کنید. قند به عضالت سوخت رساني مي کند، بنابراين اگر ماست قند داشته 

بعد از ورزش مناسب است چون پروتئین دارد  باشد به شما انرژی خواهد داد. ماست معمولي برای استفاده

که به ريکاوری کمک مي کند. تمام آسیب ها و خراش های عضالت که بعد از ورزش اتفاق مي افتد بايد ترمیم 

شوند. پروتئین مي تواند اين ترمیم را سرعت ببخشد. فقط هنگام خريد ماست فراموش نکنید از انواع طعم 

 .ده نکنیددار شده و میوه ای آن استفا

 آجیل و کره بادام زمیني

 

تحقیقات نشان داده آن دسته از افادی که آجیل مي خورند زندگي طوالني تر و سالمتری دارند و کمتر در خطر 

هستند. تحقیقات همچنین نشان داده افرادی که از آجیل  2مشکالت مزمن نظیر بیماری های قلبي و ديابت نوع 

مي کنند در تثبیت وزني سالم موفق تر هستند. برای کاهش وزن و تثبیت آن  به عنوان میان وعده استفاده

بايد احساس راحتي داشته باشید. بنابراين از آجیل ها استفاده کنید اما نه زياد. آجیل ها و کره بادام زمیني 

توانید حاوی کربوهیدرات، پروتئین و چربي های سالم هستند ) غیر اشباع ( ترکیبي که کمکتان مي کند ب

تمريني دشوار را پشت سر بگذاريد. چربي ها انرژی پیادراری را به بدن مي دهند. اين انرژی در عضالت 

ذخیره مي شود و به استقامت کمک مي کند. بنابراين اگر میدانید ورزشتان طوالني خواهد بود خوردن چنین 

 .غذاهايي قبل از ورزش مي تواند بسیار کمکتان کند

 موز
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ان وعده هايي مناسب برای قبل از ورزش هستند چون بسیار ساده هضم مي شوند و سرشار هستند موزها می

از کربوهیدرات و پتاسیم که از گرفتگي عضالت پیشگیری مي کند. يک موز را برش دهید و داخل مقدار 

زايش بافت ماست ساده بريزيد با اين کار هم کربوهیدرات داريد هم پروتئین در نتیجه ورزشتان باعث اف

 .عضالني خواهد شد

 توت ها

 

يک مشت پر توت انتخابي عالي برای میان وعده قبل از ورزش است مخصوصا وقتي عجله داريد. توت فرنگي، 

شاه توت، بلوبری، گیالس همه اينها مي تواند به سرعت انرژی تان را تقويت کنند و همچنین سرشار از آنتي 

يش استرس ورزش مقابله مي کنند. توت ها حاوی کربوهیدرات پیچیده اکسیدان هستند که با عوامل افزا

هستند که سريع هضم نمي شوند و همچنین آب فراواني در خود دارند که به هیدراته شدن بدن کمک مي 
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کند. قبل از ورزش به غذايي نیاز داريد که ثبات کافي داشته باشد، قابل حل باشد و تاثیر معکوس روی 

باشد. توت ها همچنین سرشار هستند از آنتوسیانین و ديگر فالونئويدها که به عملکرد حافظه بدنتان نداشته 

 .را تقويت مي کنند

 پنیر دلمه کم چرب

 

حتي ثابت شده که اين پنیر مي  .پنیر دلمه کم چرب کالری پايیني دارد و پروتئین و کلسیمش بسیار باال است

ين پنیر با توت ها يا موز به عنوان میان وعده قبل از ورزش مي تواند در کنترل وزن موثر باشد. ترکیب ا

تواند مقدار درستي پروتئین و کربوهیدرات مورد نیاز بدنتان را به آن برساند. اين نوع پنیر حتي برای بعد از 

 .ورزش نیز به کار مي آيد. برای بعد از ورزش مقداری پنیر لبنه کم چرب به همراه پسته میل کنید

 الت کم چربشیر شک
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در حالي که نوشیدني های ورزشي و اسموتي ها از نوشیدني های محبوب بعد از ورزش هستند، مي توانید 

زندگي خود را با شیر شکالت ساده کنید: ترکیب کربوهیدرات و پروتئین موجود در شیر شکالت مي تواند به 

اين است که غذاهای حاوی کربوهیدرات و  هرچه بهتر ريکاوری شدن بدن کمک کند. بعد از ورزش بهترين کار

گرم ( تا به جايگزيني ذخاير انرژی ) گلیکوژن ( و ترمیم بافت عضالت  21تا  91پروتئین میل کنید ) حدود 

کمک کند. شیر شکالت همچنین مايعات و الکترولیت هايي که در طول ورزش از دست داده ايد را هم 

بدن نیز کمک مي کند. اگر طرفدار شکالت نیستید، مي توانید اسموتي  جايگزين مي کند بنابراين به تامین آب

 .میوه و ماست را امتحان کنید

 سیب زمیني شیرين
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است، ماده مغذی مهمي که فوايد ضد پیری، پیشگیری از   Aسیب زمیني شیرين منبعي عالي از ويتامین

از فیبر خوراکي باال، کالری پايین و  سرطان و سالمت چشم در خود دارد. سیب زمیني شیريني ترکیبي است

مقدار زيادی آب که آن را تبديل به میان وعده بعد از ورزشي عالي کرده است. اگر در میانه روز يا بعد از کار 

 .ورزش مي کنید سعي کنید سیب زمیني شیرين را به ناهار يا شام خود اضافه کنید

 نويسنده: کیم فردريکس
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 !عروسي و مهماني های مهم، اين غذاها را نخوريدقبل از 

لباستان را انتخاب کرديد، چند بار هم پوشیده ايد و جلوی آينه از ديدن خودتان کیف کرديد. تنها چیزی که 

نمي خواهید اين است که پف کردگي و نفخ، باعث شود لباس در تنتان بد بايستد. برای اينکه مطمئن شويد 

 ي که برايش لحظه شماریروز عروسي يا میهمان

کنید. تان رعايت  برنامه غذاييمي کنید، درگیر چنین مشکالتي نمي شويد دو هفته قبل از آن بايد نکاتي را در 

اگر اين غذاها را مي شناسید که چه بهتر، اما  .معموال بدن هر شخص واکنش متفاوتي به غذاها نشان مي دهد

 .اگر بي خبر هستید قبل از رسیدن آن روزِ بزرگ، بعضي غذاها را بايد محدود کنید

 تنقالت و غذاهای بي ارزش1- 

 

د اما يک پیتزای بزرگ، سیب زمیني سرخ کرده يا برنامه ريزی برای عروسي باعث مي شود دچار استرس شوي

دونات مي تواند برای مدتي شما را از زير اين فشار بیرون بیاورد. از آنجا که غذاهای چرب به کندی هضم مي 
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شوند ممکن است پس از خوردنشان احساس کنید میان تنه لباس، برايتان تنگ شده است. اين نوع غذاها 

به شدت باال برود که منجر به هوس غذاهای قندی مي شود و تاثیر بدی روی سطح باعث مي شود قند خونتان 

 .انرژی دارد

 لوبیاها2- 
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دلیل اينکه به لوبیاها میوه جادويي مي گويند اين است که حاوی نوعي قند هستند که توسط بدن قابل هضم 

ن قند را بشکنند و گازی که حاصل نیست. وقتي اين قند به روده بزرگ مي رسد، باکتری ها تالش مي کنند اي

مي شود نتیجه همین تالش است. برای اينکه میزان اين گازها را تا روز موعود، پايین نگه داريد منابع 

 .ماهي را جايگزين اين نوع غذا بکنیدمانند مرغ و  پروتئیني

 لبنیات3- 

 

با اينکه همه به لبنیات حساس نیستند، يکي از غذاهای شايعي است که خیلي ها با هضم آن به مشکل مي 

خورند و در نتیجه دچار نفخ، پف کردگي و گرفتگي مي شوند. يک يا دو هفته قبل از عروسي بهتر است مصرف 

http://www.kermany.com
https://kermany.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86/
https://kermany.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86/


 
 

استثنا در اين قانون، خوردن وعده ای کوچک ماست يوناني است. مواد فعال موجود  لبنیات را قطع کنید. يک

 .در ماست يوناني به بدن کمک مي کنند بتواند سريع تر غذاها را هضم کند

 شیرين کننده های مصنوعي4- 

 

ما عجله شايد با خود فکر کنید، با جايگزين کردن قند مصنوعي به جای قند طبیعي به خود لطف کرده ايد ا

نکنید، هضم الکل قند که معموال در نوشابه های رژيمي، شکالت های بدون قند و شیرين کننده های مصنوعي 

پیدا مي شود برای بسیاری از افراد دشوار است و منجر به نفخ و ناراحتي مي شود. پس قبل از رسیدن به 

 .استفاده نکنید تا سبک تر باشید روزِ مورد نظر، غذاهايي که چنین موادی در آنها به کار رفته را

 غذاهای نمکي5- 
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مقداری نمک اينجا، مقداری آنجا و گاهي نیز يک بسته چیپس! خوردن غذاهای نمکي چندين روز قبل از 

عروسي يا هر مراسمي که مي خواهید در آن ظاهری خوب داشته باشید، کار بسیار اشتباهي است، چون سديم 

 .میلي گرم بیشتر نمک استفاده نکنید 20311ن مي شود. سعي کنید روزی باعث احتباس مايعات در بد

 گلوتن6- 
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گلوتن نیز مانند لبنیات، روی همه افراد تاثیر منفي نمي گذارد اما يکي ديگر از غذاهايي است که گفته مي 

اريد، يک يا دو شود مي تواند باعث نفخ و گرفتگي در بسیاری از افراد شود. برای اينکه خود را ايمن نگه د

هفته قبل از عروسي گلوتن را از برنامه غذايي خود حذف کنید و ببینید که آيا تاثیری روی سیستم گوارشي 

 .تان گذاشته يا خیر. فقط به خاطر داشته باشید، فیبر را از منابع ديگر دريافت کنید تا معده سالم بماند

 نوشیدني های کربوهیدراته7- 
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شامپاين و اساسا نوشیدني هايي که حباب داشته باشند را کنار بگذاريد. حباب هايي که به  نوشابه، آب گازدار،

نوشیدني حالت گازدار را مي دهند، همین کار را روی بدنتان هم مي کنند. با آزاد شدن تمام آن دی اکسید 

 .کربن در بدن، احساس نفخ و پف کردگي مي کنید

 سبزيجات 8- 
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م، کلم بروکسل و مناسب، استفاده از سبزيجات چلیپايي مانند گل کلم، کل تغذيه يکي از توصیه ها برای

اين نوع سبزيجات نیز مانند  .بروکلي است اما نه زماني که مي خواهید در چند روز آينده شکمتان صاف باشد

لوبیا، نوعي قند دارند که فقط توسط باکتری های تولید کننده ی متان شکسته مي شوند. در نتیجه نفخ و پف 

 .تجربه مي کنید کردگي را درست زماني که نبايد حضور داشته باشند،

با اينکه ما هرگز توصیه نمي کنیم سبزيجات سرشار از مواد مغذی را در برنامه خود محدود کنید، اما از اين 

 .کنید و يا حداقل سبزيجات خود را بپزيد و خام نخوريد استفاده کوتاه  روش مي توانید برای مدتي

 آدامس9- 

 

ين بار به جای آدامس از نعنا کمک بگیريد. عالوه بر اينکه بسیاری اگر خواستید بوی دهانتان را تغییر دهید، ا

از انواع آدامس حاوی الکل قند هستند، وقتي آدامس مي جويد هوای بیشتری را مي بلعید بنابراين هوای 

 .اضافي که به معده تان مي رود بیش از حد افزايش مي يابد
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 مکمان کند؟چگونه سیستمي بسازيم که برای رسیدن به هدف ک

 

همه ما رهبر زندگي خود هستیم. رهبری با در نظر گرفتن يک هدف شروع مي شود و برای رسیدن به آن 

ماه يک بار، اهدافم را مجدد تنظیم مي کنم. آنها در  6، بايد يک برنامه عملي ساخته شود. من شخصا هر هدف

 .کنمذهنم سنجاق شده اند و هر روز برای حرکت به سمتشان تالش مي 

اما هدف به تنهايي برای رسیدن به موفقیت کافي نیست. شما برای رسیدن به آن، به يک سیستم نیاز داريد. 

 .سیستم مي تواند مسیر روبرو را روشن و کمک کند از آن منحرف نشويد

يک مقصود خاص است که در  هدف :در کتاب پرفروش اسکات آدامز، درباره موفقیت اين چنین آمده است

ه به آن مي رسید و يا ممکن است نرسید. سیستم چیزی است که به صورت مرتب انجامش مي دهید و آيند

شانس موفق شدنتان را در بلند مدت افزايش مي دهد. اگر چیزی را هر روز انجام دهید، يک سیستم است. 

 .اگر منتظر بمانید که آن را روزی در آينده به دست بیاوريد يک هدف است

خاطر چیست؟ چون سیستم پیروزی را محتمل مي کند. اين سیستم است که اهمیت دارد، نه  اين تفکیک به

فکر و خیال درباره ی يک هدف. سیستم باعث مي شود به طرف موفقیت گام برداريد، نه اينکه فقط رويا 

 .پردازی و درباره اش صحبت کنید

 :متان بايد چیزی شبیه اين باشدبرای مثال بیايید بگويیم هدفتان پیدا کردن يک شغل است. سیست

 جستجوی وب سايت های مختلف برای پیدا کردن کار. 

 ايجاد شبکه ای از افراد مختلف و آشنايي با آنها. 

http://www.kermany.com


 
 

 هر روز ساعتي را اختصاص دهید و با چند جا برای کار تماس بگیريد. 

 پیوسته روی رزومه و نحوه ارائه آن کار کنید. 

وقتي سیستمتان را وارد  .م پیوسته مي کند و باعث مي شود حرکت کنیدسیستم، هدفتان را واقعي و به ه

عمل مي کنید احتمال اينکه به هدف برسید بسیار باال است، چون برای رسیدن به آن نقشه داريد. برای باال 

 .رفتن از تمام قله هايي که در زندگي داريد سیستم تنها چیزی است که بايد نگرانش باشید

ايي که خودم به کار بسته ام را برايتان مثال مي زنم: وقتي شغل جانبیم را شروع کردم، يکي از سیستم ه

مراجع برای مشاوره داشته باشم. يکي از راه های جذب مراجع اين بود که توصیه هايي را  1هدفم اين بود که 

رای مشاوره ی بیشتر به در رابطه با زندگي در بالگم منتشر کنم و امیدوار باشم ديگران هم آن را ببیند و ب

 .من مراجعه کنند. به همین خاطر تصمیم گرفتم هفته ای يک مطلب جديد در بالگم قرار دهم

دقیقه وقت داشتم اما به  91تصمیم گرفتم هر روز بنويسم، حتي اگر حال آن کار را نداشتم. گاهي فقط 

دگان دريافت نمي کرد اما من باز هم سیستم عمل مي کردم. برخي نوشته هايم هیچ بازخوردی از جانب خوانن

 .به کارم ادامه مي دادم

ادامه دادن اين سیستم باعث شد بتوانم اولین کتابم را منتشر کنم و پس از آن توانستم مراجع نیز داشته 

 .باشم

 در حال حاضر چه کاری داريد که مي توانید آن را با يک سیستم جايگزين کنید؟

 ول را با سیستم کنار گذاشتن نوشابه از رژيم، جايگزين کنید؟مي توانید هدف ذخیره کردن پ 

  دقیقه برای مارکتینگ  21مي توانید هدف درآمد خود برای کسب و کارتان را با گذاشتن روزی

 جايگزين کنید؟

  مي توانید هدف گذراندن زمان بیشتر با خانواده را جايگزين خاموش کردن گوشي و تلويزيون در

 هنگام شب کنید؟

 دقیقه پیاده روی جايگزين کنید؟ 31کیلو از وزنتان را با روزی  1توانید هدف کاهش  مي 

سیستم خستگي تصمیم گیری را کم مي کند، برايتان سیستم راهنمای دروني فراهم مي کند و شما را به 

 قدرت عادت مجهز مي کند. اين هفته چه سیستمي را مي توانید شروع کنید؟
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 و سريعتر بدويداين غذاها را بخوريد 

 

روی عملکردتان دارد باخبر هستید. اگر سوخت رساني  برنامه غذايياگر مي دويد بدون شک از تاثیری که 

ه بدن صورت نگرفته باشد، مسلما کندتر مي دويد، زمان دويدنتان نسبت به همیشه طوالني تر مي درستي ب

به سراغتان خواهد آمد و يک روز خیلي بد را  پرخوریشود و احساس بي حالي خواهید داشت. بعد از آن هم 

 .به پايان خواهید برد

یست. برای دوندگاني که مي خواهند سريع تر و بیشتر بدوند، معادله به سادگي داشتن يک رژيم متعادل ن

آن مي تواند تفاوت بزرگي ايجاد کند. در ادامه برخي از راهکارهای  خوردننوع غذايي که مي خوريد و زماني 

 :ای را به شما آموزش مي دهیم تا عملکردتان بهبود يابد تغذيه

 !با چغندر بیشتر رابطه برقرار کنید

طي چند سال اخیر، يکي از غذاهايي که به عنوان سوپر غذا برای دوندگان مورد توجه قرار گرفته چغندر 

 .است

مي تواند عملکرد ورزشي را   (، چغندر ) غذايي که معموال ناديده گرفته مي شودبر اساس تحقیقات جديد

انجام گرفت، دوچرخه  2191بهبود ببخشد و سرعت و استقامت را افزايش دهد. در يک تحقیق که سال 

درصد بیشتر از شرکت  21میلي لیتر آب چغندر استفاده کرده بودند قادر بودند، تقريبا  111سواراني که 

ندگاني که آب انگور سیاه خورده بودند دوچرخه سواری کنند. در تحقیق ديگری نیز دوندگاني که چغندر کن

 .خورده بودند، از دوندگان ديگر سرعت بیشتری داشتند
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اندرو جونز استاد فیزيولوژی کاربردی در دانشگاه اکستر، شايد بهترين محقق شناخته شده در اين زمینه 

یر چغندر بر روی ورزش، مقاالت و تحقیقات زيادی منتشر کرده است. دکتر جونز مي باشد. او در زمینه تاث

 :گويد

نیترات موجود در چغندر مي تواند در بدن تبديل به اسید نیترات شود که باعث گشاد شدن رگ های خوني 

ی افزايش مي شود و اجازه دهد اکسیژن بیشتری به ماهیچه ها برسد، بنابراين عملکرد عضالت در تولید انرژ

 .درصد بهبود ببخشد 3تا  9ساعت قبل از ورزش مي تواند عملکرد شما را  3تا  2يابد. نوشیدن آب چغندر، 

با اينکه اين تاثیر بسیار کوچک است اما در ورزشي که هر ثانیه ی آن اهمیت دارد، مي تواند تفاوت های 

ل کنید سبزيجات بسیار ديگری هستند که مي بزرگي را رقم بزند. اگر نمي توانید اين سبزی بنفش را تحم

 .توانند همین تاثیر را داشته باشند

افزايش مصرف روزانه نیترات که در غذاهايي مانند چغندر، اسفناج و شاهي پیدا مي شود مي تواند برای 

 .سالمت کلي و حمايت از سبک زندگي فعال مفید باشد

 

 کربوهیدرات قبل، در طول و بعد از ورزش

 .راهکاری شناخته شده برای چند روز مانده به يک مسابقه است کربوهیدراتفت دريا

ي تمرينات و دريافت غذاهای سرشار کربوهیدرات سوختي ضروری برای عملکرد ورزشي است. کاهش تدريج

تا سه روز قبل از مسابقه مي تواند اين اطمینان را حاصل  2از کربوهیدرات ) برنج، پاستا، نان، سیب زمیني ( 

 .کند که مخازن گلیکوژن عضالت پر شده اند
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ربوهیدرات های به صورت کلي، دوندگان بايد از کربوهیدرات های پیچیده مانند غالت کامل و حبوبات به جای ک

ساده مانند شیريني ها و نان سفید استفاده کنند. به غیر از ديگر مزايای مواد مغذی، کربوهیدرات های 

 .پیچیده کمک مي کنند برای مدت طوالني تری انرژی داشته باشید و از پرخوری جلوگیری مي کنند

بي فايده است اما اگر دوندگي تان  استفاده از نوشیدني ها و ژل های ورزشي در طول ورزش های کوتاه مدت

بیش از يک ساعت طول کشید، مي توانید از اين موارد استفاده کنید تا به منابع گلیکوژنتان کمک کنند و 

 .اجازه ندهند به مشکل بخوريد

بعد از يک مسابقه ی سخت ورزشي و يا تمرين دويدني دشوار نیز بايد کربوهیدرات دريافت کنید. اين دقیقا 

ي است که عضالتتان به خوبي آنها را دريافت مي کند. برخي ورزشکاران، غذاهايي مانند اسموتي موز يا زمان

 .شیر کاکائو را توصیه مي کنند

برای کمک به ترمیم و ساخت عضالت (،   )پروتئیندريافت کربوهیدرات ) برای تجديد گلیکوژن عضالت ( و 

 .بالفاصله بعد از يک تمرين سخت بسیار مهم است

 نويسنده: ابي میلر
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 اهمیت تناسب اندام در مراسم عروسي

 

 
  !غذاها را نخوريدقبل از عروسي و مهماني های مهم، اين 

مسئله  عروسيمي خواهید برای خاص ترين روز زندگي تان آماده شويد؟ حتماً مي دانید که تناسب اندام برای 

ای است که نمي توان از آن غافل شد، علي الخصوص وقتي که به روز پرو کردن لباس عروسي تان نزديک مي 

ولي استرسي که با خود به همراه دارد را نمي توان شويد. هرچند که روز عروسي روز جشن و شادماني است 

ناديده گرفت. آماده شدن برای جشن عروسي و آماده کردن لیست مهمان ها، انتخاب آرايشگاه، انتخاب تاالر و 

تنظیم برنامه عروسي تنها تعداد کمي از چیزهايي هستند که مي توانند سالمت روحي و بدني يک زن و شوهر 

 .ی راه درگیر کنندجوان را در ابتدا

يکي از نکات مهمي است که بخاطر وجود مسائل حاشیه ای ديگر، از آن  عروسيمتأسفانه، تناسب اندام در شب 

شان زيباتر از شبهای ديگر  عروسيغافل مي شوند. همه ی نو عروسها بدون استثناء مي خواهند در شب 

اک و سختي مي زنند که نه تنها آسیب جدی به زندگي شان باشند و برای اين کار، دست به رژيم های خطرن

بدنشان مي رساند بلکه باعث مي شود انرژی شان را برای اين روز بزرگ از دست داده و ديگر نیرويي برای 

 .بهترين بودن در اين مراسم نداشته باشند

اين درگیری چرا تناسب اندام، تا اين اندازه در مراسم عروسي هر شخص مهم است؟ احتماالً عامل اصلي 

ذهني، استرس زيادی است که به عروس وارد مي شود. اگر بخواهیم واضح تر بگويیم استرس تنها در نتیجه 
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اتفاقات بد به وجود نمي آيد، استرس مي تواند نتیجه چالش و فشار زياد ناشي از يک اتفاق خوب نیز باشد. 

 .وسي استمثال خوبي که در اين زمینه مي توانیم بزنیم مثال مراسم عر

حال چه کاری از دست ما ساخته است؟ چگونه استرس کمتری را تجربه کنیم؟ به نظر ما بهترين کاری که مي 

سالم در  تغذيهتوانید برای غلبه بر استرس انجام دهید رسیدن به تناسب اندام است. ورزش منظم و 

رسیدن به تناسب اندام کمک شاياني مي کند و به شما اين امکان را مي دهد تا راحت تر بتوانید بر 

ادی است که مطالعات دانشمندان نشان دهنده ی اين نکته است که استرستان غلبه کنید. دهه های متم

مناسب مي تواند سطح استرس فرد را کاهش دهد و درنهايت، هرچقدر  رژيم غذاييهمراه کردن ورزش با 

 .بدن سالم تری داشته باشیم ، به همان میزان قدرتمان برای غلبه بر استرس بیشتر خواهد شد

ز عللي که يکي ديگر ا .به همین علت است که تناسب اندام در مراسم عروسي دارای اهمیت زيادی است

باعث مي شود عروس ها و دامادها ذهنشان درگیر تناسب اندام باشد، اين است که مي خواهند در مراسم 

عروسي بهترين حالت ظاهری خود را داشته باشند. حس شما را درک مي کنیم که مي خواهید هرکسي که به 

تعريف کند اما فقط ابعاد منفي اين  شما نگاه مي کند، لب به تحسین بگشايد و از زيبايي و تناسب اندامتان

قضیه را در نظر نگیريد، درکنار اينکه اين مراسم اتفاقي خاص وجالب است مي تواند انگیزه ای برايتان باشد 

 .و تناسب اندام برويد الغریکه به دنبال 

فقط حواستان به اين نباشد که الغر و باريک به نظر برسید، رژيم غذايي قبل از مراسم عروسي شما بايد باعث 

خاصي مطمئن  برنامه غذايي، پس بهتر است قبل از شروع هرگونه درخشش چشم ها و پوستتان نیز بشود

 .شويد که تمام نیازهای بدنتان را برآورده مي کند

چیز بهتر است به فکر سالمت جسمي و رواني تان باشید، زيرا مراسم عروسي تنها يک روز است بیشتر از همه 

سعي کنید تا جايي که .و اينکه بخواهید خود را برای يک روز اين قدر به زحمت بیاندازيد، کار درستي نیست

مي تواند تعادل امکان دارد از استرس دوری کنید، زيرا استرس يکي از مشکالت قبل از عروسي است که 

هورموني شما را بر هم بزند و باعث به وجود آمدن جوش و يا حتي خشک شدن و چرب شدن بیش از حد 

 .پوست شود

اما چیزهای زيادی وجود دارد که درهر صورت مي توانید بخوريد. مثالً خوردن مقدار زيادی سبزيجات به دلیل 

وستتان کمک مي کند و به بدنتان آنتي اکسیدان مي ارتجاعي پ قابلیت و خون گردش به فیبری که دارد، 

رساند تا راديکال های آزاد موجود در خون که عامل اصلي سرطان است از بین برود. به همین خاطر باعث 

 .احساس خوبي در شما مي شوند

اگر تصمیم تان برای رسیدن به تناسب اندام در مراسم عروسي جدی است، از همین امروز شروع کنید و 

 .حتي يک روز را هم از دست ندهید
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 کنند؟ کمک وزن کاهش به توانند مي خشک های میوه آيا

 

 کنند؟ کمک وزن کاهش به توانند مي آيا هستند؟ سالم اندازه چه تا خشک های میوه

 اين. شود مي گرفته میوه در موجود آب از زيادی بسیار درصد که آيد مي دست به فرآيندی در خشک میوه

 بااليي ارزش مغذی مواد نظر از مانده باقي قسمت بنابراين دارد، مي نگه سالم همچنان را ها میوه اقيب فرآيند

 .باشد خوشمزه همچنان تواند مي و دارد

 مورد متعادل صورت به که زماني تا شده، خشک های میوه که باورند اين بر تغذيه متخصصان از بسیاری

 اند داده نشان جديد تحقیقات واقع در. آيند مي حساب به مناسب و مغذی انتخابي بگیرند قرار استفاده

 .است ارتباط در چاقي کاهش و سالم رژيمي با خشک های میوه خوردن

 است، میوه انواع بین انتخاب بحث وقتي اما. است انتخاب بهترين همیشه شده فرآوری غیر و کامل میوه البته

 .هستند بهتری انتخاب نخوردن میوه يا و میوه آب از همیشه خشک های میوه

 خشک های میوه سالمتِ معايب و مزايا
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 مزايا

 فیبر از سرشار 

 اکسیدان آنتي حاوی 

 مغذی مواد زيادی مقدار حاوی 

 است ساده خوردنشان و جايي به جا کردن، ذخیره. 

 را سالمت مختلفي های روش به فیبر. دارند فیبر کامل های میوه ی اندازه همان به خشک های میوه: فیبر

 :موارد اين از نمونه چند. کند مي تقويت

 روده سالمت بهبود 

 کلسترول آوردن پايین 

 خون قند کنترل به کمک 

 وزن کاهش بهبود يا و سالمت وزن تثبیت به کمک 

 توانند مي که کنند مي محافظت آزاد های راديکال برابر در را ها سلول ها اکسیدان آنتي: ها اکسیدان آنتي

 همان به شده خشک های میوه داده نشان تحقیقات. شود ها بیماری ديگر و سرطان قلبي، های یبیمار باعث

 .دارند اکسیدان آنتي کامل های میوه اندازه

 برای که هستند مغذی مواد و ها ويتامین از بااليي سطح حاوی خشک های میوه فیبر، کنار در: مغذی مواد

 مواد اين خوريد، مي که ای میوه نوع به بسته. هستند ضروری بدن سالمت و سالم غذايي برنامه يک داشتن

 :از عبارتند مغذی

 ويتامینA  

 ويتامینK  

 پتاسیم 

 آهن 

 منیزيم 

 قرار استفاده مورد وعده میان عنوان به توانند مي سادگي به و دارند طوالني عمر خشک های میوه: دسترسي

 از بسته يک اما باشد دشوار شايد کامل صورت به ناناسآ يا سیب بردن همراه به. شوند جا به جا يا و بگیرند

 نگران ديگر کنید مي مصرف خشک میوه وقتي. دارد تری ساده جايي به جا خشک صورت به ها میوه همین

 .شود کاسته آن مزيت از يا و شود خراب که نیستید
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 معايب

 متمرکز کالری و قند 

 نگهدارنده مواد و شده اضافه قند 

 نیست سالم شده فرآوری غیر های میوه اندازه به. 

 از وعده يک که است اين دارد، فرق خشک های میوه مغذی مواد میزان که اصلي دلیل: متمرکز کالری و قند

 فنجان يک که حالي در دارد، کالری 81 حدود بلوبری فنجان يک مثال برای. دارد خود در بااليي کالری آن

 به خوبي به بايد کنید استفاده خشک های میوه از خواهید مي اگر. دارد کالری 111 حدود شده خشک بلوبری

 کنید ترکیب ها آجیل مانند سالم غذاهای ديگر با را خشک های میوه توانید مي. باشید داشته توجه آن مقدار

 .شود متعادل کالريش تا

 خريد، مي ها گاهفروش از بندی بسته داخل که ای شده خشک های میوه: نگهدارنده مواد و شده اضافه قند

 ديابت خطر افزايش وزن، اضافه به منجر تواند مي شده اضافه قند. باشند شده اضافه قند حاوی است ممکن

 آسم حمالت با شوند، مي استفاده خشک های میوه حفظ برای اغلب که سولفیدها. شود سالمت مشکالت ديگر و

 .هستند ارتباط در میگرن و

 های میوه برای همیشگي جايگزيني توانند مي خشک های میوه گفت توان مين: است سالم کمتر که انتخابي

 و کامل میوه قطعه يک بنابراين. دارد خود در بیشتری آب و خاصیت تازه های میوه در موجود فیبر. باشند کامل

 رآيندف طول در نیز مغذی مواد حتي موارد برخي در. بود خواهد تر کننده راضي گوارشتان دستگاه برای تازه

 .يابد مي هاکاهش میوه کردن خشک

 کدامند؟ خشک های میوه بهترين

 باشیم داشته نگاهي بیايید. است متنوع های میوه اقسام و انواع خوردن برای مناسب راهي خشک های میوه

 :کنید خود غذايي برنامه وارد توانید مي که خشکي های میوه بهترين به

  )گرم)  فیبر (  گرم)  قند  هوعد هر در کالری  خشک میوه وعده يک

 گرم 106  گرم 92  81 (  فنجان چهارم يک)  انبه

 گرم 204  گرم 21  28 (  فنجان چهارم يک)  آلو زرد

 گرم 309  گرم 96  914 (  فنجان چهارم يک)  آلو
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 گرم 903  گرم 29  912 (  فنجان چهارم يک)  کشمش

 گرم 906  گرم 96  62 (  قطعه يک)  خرما

 گرم 903  گرم 21  19 (  فنجان چهارم يک)  سآنانا

 را شده توصیه وعده میزان اگر مخصوصا سازند مي را محبوب های وعده میان خشک، های میوه اين از بسیاری

 بااليي قند اينکه با خرما. است محبوب بسیار خرما کنار در دارد که بااليي فیبر خاطر به سیاه آلو. کنید رعايت

 .باشد مي اسموتي در عسل و شکر برای مناسبي نجايگزي اما دارد

 غذايي برنامه در خشک میوه از استفاده برای روش بهترين

 باال باعث که دارد متمرکز و اضافي قند زيادی مقدار که است اين خشک، های میوه منفي جنبه ترين بزرگ

 سادگي به کامل، های میوه با مقايسه در و شده  آن کالری رفتن

 کشمش پر مشت يک از کمتری بسیار کالری انگور، کامل مشت يک. کرد روی زياده خوردنش رد توان مي

 .دارد

 :خشک های میوه از استفاده برای سالم راهکار چند

 است متمرکز کالريش که است غذاهايي از آجیل، البته. کنید ترکیب ها آجیل با را خشک های میوه توانید مي

 همچنین. کنید رعايت را وعده يک میزان بايد وبنابراين

 هم و است تر ساده حملش هم چون ببريد، ها نیک پیک و ها مسافرت به خود با را خشک میوه توانید مي

 .نیستید شدنش خراب نگران

. شويد برخوردار آن خواص از تا کنید اضافه خود ماست يا صبحانه غالت روی را خشک میوه مقداری توانید مي

 های میوه. کنید استفاده نیز غذاها از ديگر برخي کنار يا و ها ساالد در خشک های میوه از توانید مي حتي

 .نمايید میل فود فینگر عنوان به و کنید پر پنیر با توانید مي را خرما مانند خشکي

 

 ( کرماني دکتر)  اندام به الغری و چاقي آنالين غذايي های رژيم گروه: گردآوری
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 مخصوصا برای آقايانسرشار از مزيت؛   Eويتامین

 

يک ويتامین محلول در چربي است که برای بدن مانند آنتي اکسیدان عمل مي کند. هشت نوع از  E ويتامین

آلفا توکوفرول پاسخ نیازهای انسان   Eطبیعي وجود دارد اما آنگونه که تشخیص داده شده ويتامین  Eويتامین

 .را مي دهد

مي توانند سلول ها را از آسیب راديکال های آزاد و سموم محیطي از  E و A  ،Cآنتي اکسیدان های ويتامین

مي تواند غشا سلولي را از  E ويتامین. جمله دود سیگار، آلودگي هوا و اشعه های مضر خورشید محافظت کنند

 .را از اکسیده شدن حفظ کند  LDLآسیب و کلسترول

قلبي عروقي و همچنین کاهش خطر برخي از انواع برای کاهش خطر بیماری های   Eمکمل های خوراکي ويتامین

 .سرطان ها به صورت گسترده مورد استفاده قرار مي گرفتند

را مفید نمي دانند. در واقع برخي تحقیقات   Eبا اين حال تحقیقات جديد همگي دريافت دوز باالی ويتامین

يکي از آنها نشان داد میزان باالی آن باعث کاهش خطر نمي شود و حتي  E ويتامینادعا مي کنند دريافت باالی 

 .نمي تواند باعث کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات شود
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، مزايای مهمي برای سالمت بدن دارد. برنامه غذاييبدست آمده از غذا در   Eواضح اين است که ويتامین

 .هنوز توسط تحقیقات در حال بررسي است  Eتاثیر دريافت مکمل ويتامین

 آنتي اکسیدان

يک   Eاز آنجا که ويتامین .غشای سلولي مي تواند در خطر آسیب راديکال های آزاد درون بدن قرار بگیرد

است، مي تواند به تثبیت غشای سلولي کمک کند و از آنها در برابر راديکال های آزاد  ويتامین محلول در چربي

 .محافظت نمايد

سلول ها و آنزيم ها تاثیر  پروتئینمي تواند روی   Eتحقیقات موسسه لینوس پالینگ نشان داده ويتامین

 .بگذارد

 .را افزايش دهد  Tنشان داد مي تواند ايمني سلول های  Eبرای مثال در تحقیقات روی سلول ها، ويتامین

 سالمت قلب
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اکسیده شده برای سالمت قلب ضرر  LDL .جلوگیری کند  Eمي تواند از اکسیده شدن ويتامین  Eويتامین

مي تواند خطر بیماری های قلبي عروقي را کاهش   LDLبنابراين پیشگری از اکسیده شدنبیشتری دارد، 

 .دهد

 .مي تواند از تجمع پالکت ها جلوگیری کند که مي تواند خطر لخته شدن خون را کاهش دهد  Eويتامین

وقي را نشان و کاهش بیماری های قلبي عر  Eبرخي مطالعات جمعیتي به خوبي رابطه بین مصرف باالی ويتامین

 .مي دهند

به خاطر اين ارتباط مثبتي که تحقیقات نشان مي دهند، بسیاری از متخصصان سالمت برای پیشگیری و کاهش 

استفاده کنید.با اين حال تحقیقات اخیر   Eخطر بیماری های قلبي عروقي توصیه مي کنند از مکمل های ويتامین

 .ي تواند روی سالمت قلب تاثیر داشته باشدنم  Eنشان مي دهند دريافت دوز باالی ويتامین

در برخي از افراد مي تواند خطر بروز سکته   Eدر واقع يک تحقیق نشان داد دريافت دوز بسیار باالی ويتامین

 .مغزی را نیز افزايش دهد

اين  توصیه نمي شود. بهترين کار برای افراد بالغي که سالم هستند   Eبنابراين دريافت دوز باالی ويتامین

دريافت کنیم و اگر دچار کمبود هستیم مکمل های اين ويتامین را به کار   Eاست که غذاهای حاوی ويتامین

 .ببريم

در برخي افراد که در خطر بیماری های قلبي قرار دارند، ممکن است همچنان مفید باشد   Eدوز باالی ويتامین

 .د حتما با پزشک خود مشورت کنیدو سالمتتان سوال داري  Eبنابراين اگر در مورد ويتامین

 و خطر سرطان پروستات Eويتامین 

 .مي تواند سلول ها را از آسیب سرطان زاها حفظ کند  Eدريافت دوز باالی آنتي اکسیدان مانند ويتامین

بنابراين، خوردن غذاهای سرشار از آنتي اکسیدان مي تواند خطر برخي از سرطان ها را کاهش دهد. دريافت 

 .و کاهش خطر بیماری های قلبي و سرطان با هم در ارتباطند  Eنويتامی

مرد را مورد بررسي قرار داد. اين آقايان به  310111اطالعات مربوط به بیش از  2111يک تحقیق در سال 

و گروهي که شبه دارو دريافت مي   E، سلنیوم + ويتامین Eچهار گروه تقسیم شده بودند: سلنیوم، ويتامین

 .کرد
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سال دريافت مي کردند و چند سال پس از تحقیق نیز  3کنندگان در تحقیق، اين مکمل ها را حدود  شرکت

 .همچنان اطالعاتشان ثبت مي شد

 .، سلنیوم و يا ترکیب اين دو را در کاهش خطر سرطان پروستات نديدند Eمحققان تاثیری از ويتامین

اثیری روی سرطان پروستات نداشت، بنابراين در آقايان، ت  Eاز آنجا که دريافت دوز باالی ويتامین

نمي کنند چون حتي شواهدی وجود دارد که نشان مي  تجويز سالم مردان برای را آن زياد مقدار متخصصان 

 .باال مي تواند تاثیری معکوس داشته باشد  Eدهد ويتامین

همچنان بايد به تامین نیاز مالک است و يک فرد سالم   Eفراموش نکنید در اينجا مصرف بیش از حد ويتامین

 .بپردازد  Eويتامین روزانه 

 Eمنابع غذايي ويتامین 

 

 106هستند. يک قاشق غذا خوری روغن آفتابگردان   Eروغن های گیاهي يکي از بهترين منابع دريافت ويتامین

 .میلي گرم آلفا توکوفرول در خود دارد

 .هسته انگور و کانوال اشاره کردمي توان به روغن گلرنگ،   Eاز ديگر منابع ويتامین
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دريافت   Eدرصدِ افراد بالغ به اندازه نیاز روزانه خود ويتامین 11به گفته موسسه لینوس پالینگ، بیش از 

 .میلي گرم است  E 15نمي کنند.مقدار مورد نیاز مردان و زنان بالغ به ويتامین

مي تواند کمک کند به اندازه نیاز روزانه خود هستند   Eبنابراين افزايش خوردن غذاهايي که شامل ويتامین

 .از اين ويتامین بهره مند شويد

 مفید يا مضر؟ :Eمکمل های ويتامین 

 .و تاثیرشان روی بیماری های مزمن نتايجي در هم آمیخته داشته است  Eتحقیقات روی مکمل های ويتامین

، برخي مي گويند تاثیری ندارد و برخي نیز برخي تحقیقات اظهار مي کنند ممکن است مزيتي وجود داشته باشد

 .مي گويند مصرف بیش از حد اين ويتامین مي تواند باعث افزايش خطر برخي بیماری ها نیز شود

با اينکه نتیجه دقیقي را نمي توان از اين تحقیقات برداشت کرد اما پزشکان معموال استفاده از مکمل های 

 گیری از بیماری توصیهرا به افراد سالم جهت پیش  Eويتامین

نمي کنند. برخي افراد که در خطر ابتال به بیماری ها هستند مي توانند پس از مشورت و تشخیص پزشکشان 

 .از اين ويتامین استفاده کنند

باال از غذاها هیچ ايرادی ندارد و اينجا فقط مکمل ها هستند که ممکن است تاثیر منفي   Eدريافت ويتامین

 .داشته باشند

  )آنالين به اندام ) دکتر کرماني الغریو  چاقيع آوری گروه رژيم جم
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 اشتباه کردن، چطور مي تونه ارزشمند باشه؟

 

 دانلود فايل صوتي مقاله

  

يه روز برای يکي از مشتريام، صورت حساب فرستادم. کمي بعد، پیامي از حسابم دريافت کردم و متوجه شدم 

اون روز صبح واقعا عجله داشتم و به خاطر لحظه بدی بود. من  . دالر به حسابش واريز کردم 9111در واقع، 

 .همین، اين اشتباه رو بدون اينکه تا مدت ها بعد، متوجهش بشم انجام دادم

 چنین اشتباهي خوبه؟ مشخصه که نه! پس چه موقع اشتباه کردن مي تونه خوب باشه؟

اما مي تونه تو بلندمدت  تو زندگي يا پیروز میشید) که خوب است ( و يا چیزی ياد مي گیريد) که کمتر خوبه،

، به چند دلیل اشتباه کردنبیشتر به دردتون بخوره (. موفقیت هرگز چیزی به شما ياد نمیده، میده؟ اما 

 :ارزشش رو داره

 .اشتباهات،بهترين معلمان ما هستند1- 
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ز اشتباهات به اون چیزی که تا به حال توی زندگي ياد گرفتید، فکر کنید. چیزی که من ياد گرفتم، بیشتر ا

بزرگي بوده که انجام دادم. ازدواج، بعد از هشت ماه آشنايي با کسي ) و جدايي بعد از دوسال (. اخراج شدن 

 !برای درست انجام ندادن وظايفم. سريع اعتماد کردن به کسي که بعدا حسابي نابودم کرد

ر فعلي م، کسب و کار خوبي که االن اينا فرد اشتباه، کار اشتباه و دوستي اشتباه برای من بودند. شايد همس

دارم و دوستان قابل اعتمادی که امروز دارم، بدون اشتباهاتي که در گذشته انجام دادم به دست نمي 

برابر بیشتر باارزش مي دانم،  911اومدن. حاال بعد درس گرفتن از اشتباهات گذشته، چیزی که دارم را 

 .د، به اين شکل برايم با ارزش نبودندشايد اگر همه اينها بدون سختي بدست مي آم

 .اشتباهات به معنای انجام دادن کاری هستند2- 

با اينکه به خطا رفته ايد اما اشتباه، يعني حداقل يک کاری انجام داده ايد. اشتباهات نمونه هايي از حرکت رو 

یستید، اما روزی مي رسه که به جلو هستند. مسلما اگه يه جا بشینید و خوراکي بخوريد، نگران اشتباه کردن ن

مي بینید تموم اين دست روی دست گذاشتنا و حرکت نکردنا از اون اشتباهي که ممکن بود قبال انجام بديد 

بدتره. اشتباه کردن ثابت مي کنه که زنده ايم. بدون اشتباه زندگي کردن يعني ما از منطقه امنمون فراتر 

 .نرفتیم

 .ي کنهاشتباهات، شما رو باهوش تر م3- 

اين گفته کامال علمیه! تحقیقات نشون داده افرادی که معتقدن، هوش آدم با تالش کردن پیشرفت مي کنه، 

اشتباهات رو به چشم فرصتي برای يادگیری و پیشرفت مي بینن. اما افرادی که معتقدن، هوش يه ويژگي 

 .پايداره، اشتباهاتشون نشون دهنده قابلیت نداشتن اونهاست

 .در واقع بزرگ ترين شانس ما برای بهتر و باهوش تر شدن هستناشتباهات 

 .اشتباهات تا حدود زيادی بازگشت پذيرن4- 

اشتباهات از چیزی که فکرش رو مي کنیم، ريسک کمتری دارن و ما اونقدرا هم که خودمون فکر مي کنیم، 

يا رفتار غلط، با عذر خواهي و يا  آسیب پذير نیستیم. بیشتر اشتباهاتي که انجام میديم مثل يه جواب اشتباه

 .گفتگويي صادقانه قابل حل هستن

اولین اقدام برای رسیدن به چیزی، ممکنه با اشتباه روبرو بشه اما به اين معني نیست که رسیدن به هدف 

غیرممکنه. پولي که بیجا خرج شده رو میشه دوباره برگردوند و يا با صرفه جويي دوباره جبرانش کرد. وقتي 

 !رباره بدترين چیزی که ممکن بود اتفاق بیفته فکر مي کنید، مي بینید به اون اندازه هم بزرگ نیستد

 !اشتباهات، شما رو جالب توجه مي کنه5- 
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به زندگي خودتون مثل يه بیوگرافي نگاه کنید. آيا به اندازه کافي جالب، شجاعانه يا کامل هست؟ و يا اونقدر 

ن رو سر مي بره؟ اگه زندگي افراد موفق رو مطالعه کنید، مي بینید پر از اشتباهاته بااحتیاط بوده که حوصله تو

و همین اشتباهات، اونا رو جالب توجه مي کنه. اشتباهاتي که مي کنید حتما نبايد دراماتیک باشن. بعدها وقتي 

 .مي خوايد از زندگي تون چیزی تعريف کنید، مي تونید منبع الهام برای ديگران باشید

 .اشتباهات باعث ايجاد شفقت میشن6- 

همه ما اشتباه مي کنیم! اگه يکي از زيردستان، دوست و يا مشتری هاتون اشتباه کرد، اگه خودتون تجربه 

اشتباه و درس گرفتن از اون رو داشته باشید، رفتاری مهربانانه باهاش خواهید داشت. چون همه ی ما 

 .رو انجام بديمانسانیم و سعي داريم بهترين تالشمون 

قابل درکه که اشتباهات، بینش های جديدی به آدم میدن که موفقیت نمي تونه اين کارو بکنه. من هم در اون 

پرداخت مالي اشتباه کردم اما به جای اينکه بشینم و خودمو سرزنش کنم، اونو لغو کردم. از اين به بعد مي 

ا حواس کامل پیش برم. شايد کارم کمي احمقانه به نظر دونم موقع انجام چنین کارايي بايد بدون عجله و ب

برسه اما من همه اين مشکالت عمومي رو به عنوان فرصتي مي بینم که میگه: تو کسب و کار هم مثل زندگي، 

 .اشتباهات رخ میدن! پس ديدتون رو به اشتباه کردن تغییر بديد و از اونا برای پیشرفت استفاده کنید
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 فت انگیز روغن کنجدخواص شگ

 

برای سالمت عبارتند از قابلیت آن برای بهبود سالمت مو و پوست، تحريک رشد استخوان  روغن کنجد مزايايي

، افزايش سالمت قلب، کنترل اضطراب و افسردگي، محافظت از سالمت نوزاد، فشار خونهای قوی، کاهش 

 .د گوارش و کاهش التهابتقويت سالمت دهان و دندان، پیشگیری از سرطان، بهبود فرآين

روغن کنجد که از دانه های کنجد گرفته مي شود يکي از روغن های کمتر شناخته شده است. اما در واقع يکي 

 .از سالم ترين جايگزين ها برای روغن های گیاهي معمولي به حساب مي آيد

ر اينکه تولید آن ارزان است. روغن کنجد در سال های اخیر محبوبیت زيادی به دست آورده اما نه فقط به خاط

روغن کنجد زماني در بهترين حالت است که دانه هايش کامال رسیده باشند. اين يعني پوسته خارجي کنجدها 

را مي توان در پخت و پز استفاده کرد و بیشترين استفاده آن برای کشورهای  روغن کنجد .ترکیده باشد

 .آسیايي است

ساژ نیز استفاده کرد، چون مزايای زيادی برای بدن و به ويژه پوست دارد. از روغن زيتون را مي توان برای ما

روغن زيتون به عنوان روغن روان کننده در بسیاری از محصوالت آرايشي نیز استفاده مي کنند. مقدار باالی 

روغن ويتامین، مواد معدني، ترکیبات ارگانیک و ديگر ترکیبات مفید در روغن کنجد، باعث شده است اين 
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 .بسیار سالم باشد

 :اما بیايید نگاهي دقیق داشته باشیم به هر کدام از اين مزايا

روغن زيتون از قديم برای بهبود سالمت موها مورد استفاده قرار مي گرفته است. روغن کنجد  :سالمت موها

همچنین  مورد استفاده قرار مي گرفته است. ريزش موبرای تیره کردن رنگ موها و همچنین پیشگیری از 

خاصیت آنتي باکتريال موجود در روغن کنجد، به از بین بردن پاتوژن ها و موارد خارجي که به پوست کف سر يا 

 .موها هجوم مي آورند کمک مي کند

روغن کنجد سرشار است از زينک که يکي از مهم ترين مواد معدني در بدن برای پوست  :سالمت پوست

وان ضد آفتاب نیز مورد استفاده قرار داد، چون يک اليه محافظت کننده است. روغن کنجد را مي توان به عن

روی پوست ايجاد مي کند. در برخي جاها از روغن کنجد برای درمان بیماری های قارچي روی پوست نیز 

 .استفاده مي شود

باعث  مانند بیشتر روغن های گیاهي، روغن کنجد نیز در پخت غذا بسیار کمک کننده است و :سالمت قلب

خوشمزگي آن مي شود. دلیلش هم اسید چرب هايي است که در اين روغن وجود دارد. روغن کنجد حاوی 

مقدار زيادی اسید چرب های تصفیه نشده از جمله سسومال و سسامین است. اين مزيت مي تواند سیستم 

واند سطح کلسترول کلي قلبي عروقي را متعادل و سطح کلسترول را پايین نگه دارد. اين روغن همچنین مي ت

مالت خود اضافه کنید، کمتر در خطر ح برنامه غذاييبدن را نیز پايین بیاورد. اين يعني اگر روغن کنجد را به 

 .قلبي و سکته های مغزی قرار داريد

مواد معدني فراواني را مي توان در روغن کنجد پیدا کرد، از جمله مس، زينک و کلسیم. اينها  :رشد استخوان

مواد معدني هستند که با رشد استخواني در بدن ارتباط دارند. اين يعني با اضافه کردن روغن کنجد به برنامه 

همچنین روغن کنجد به بهبود هرچه  .رشد و تقويت استخوان های بدن را تثبیت کنیدغذايي خود مي توانید 

سريع تر استخوان های آسیب ديده نیز کمک مي کند. با باال رفتن سن، روغن کنجد مي تواند از پوکي 

 .استخوان و ديگر بیماری های مربوط به ضعف استخوان جلوگیری کند

اسیدی است که مقدار زيادی از آن را مي توان در روغن کنجد پیدا تیروزين آمینو  :اضطراب و افسردگي

کرد. تیروزين مستقیما با فعالیت سروتونین در ارتباط است و در مغز ترشح مي شود و با سرشار کردن بدن از 

 آنزيم ها و هورمون هايي که فرد را شاد

راب و افسردگي رنج مي بريد، روغن مي کند، باعث تقويت خلق و خو مي شود. به عبارت ديگر وقتي از اضط

 .کنجد مي تواند در مسیری درست خلق و خو را تقويت کند و حالتان را تغییر دهد

روغن کنجد توسط متخصصان دهان و دندان بسیار توصیه مي شود و آن هم به خاطر  :بهداشت دهان و دندان

وغن به دهان و سپس چرخاندن آن روغن، اين فرآيند شامل وارد کردن ر .فرآيندی است به نام پولینگ روغن
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قبل از بیرون ريختنش است. انجام اين کار با روغن کنجد به معنای دندان هايي سفیدتر، سطح پايین تر پالک 

دنداني و محافظت در برابر باکتری هايي است که مي توانند به شدت مريضمان کنند. تاثیر آنتي باکتريال قوی 

 .قويت سالمت دهان و دندان استاين روغن از داليل اصلي ت

روغن کنجد حاوی ترکیبي ارگانیک به نام فیتات است که تاثیری مستقیم روی کاهش  :پیشگیری از سرطان

رشد سرطان دارد. همچنین سطح منیزيم در روغن کنجد معموال باال بوده و اين ماده معدني ضروری، مستقیما با 

 .ت. کلسیم نیز برای پیشگیری از بروز سرطان روده اهمیت داردکاهش خطر سرطان کولونکتال در ارتباط اس

مقدار زياد مس و زينک موجود در روغن کنجد، بدان معناست که بدن مي تواند  :گردش خون و سوخت و ساز

عملکردی بهینه داشته باشد. دلیلش بیشتر به اين خاطر است که مس برای تولید سلول های قرمز خوني الزم 

 .ر باالی مس در روغن کنجد، بدنتان مي تواند به اندازه کافي خون به ارگان ها و بافت ها برسانداست. با مقدا

مس به صورت طبیعي يکي از مواد ضد التهابي به حساب مي آيد. مقدار مس موجود در روغن کنجد  :التهاب

ن ماده معدني ورم مفاصل مي تواند التهاب و ناراحتي مشکالت مختلف مانند نقرس و آرتروز را کاهش دهد. اي

را کم مي کند و استخوان ها و رگ های خوني را تقويت مي کند. در نتیجه فرم بدن تا سال ها قوی و استوار 

 .باقي مي ماند

اگر از داروهای ضد انعقاد يا رقیق کننده خون استفاده مي کنید، قبل از اضافه کردن روغن کنجد به  :احتیاط

 .ا پزشک مشورت کنیدبرنامه غذايي خود بايد ب

 )به اندام ) دکتر کرماني الغریو  چاقيآنالين  رژيم غذاييگرد آوری گروه 

 :منابع
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 برای يک کاهش وزن موفق، هر چند وقت يکبار خود را وزن کنیم؟

 

ادر دو دختر جوان هستم و همین طور که آنها بزرگ مي شدند سعي کردم ترازو را از خانه مان دور نگه من م

دارم. به عنوان يک مادر نمي خواستم دخترانم خودشان را بر اساس ارقامي که روی ترازو مي بینند ارزيابي 

ارزش و  و – ها خانم از ديگر بسیاری مانند –کنند. به شخصه، سايه ظلم ترازو را روی سرم حس کرده ام 

 اعتبار خود را با باال و پايین رفتن چند کیلوگرم روی ترازو

 .مي سنجیدم

ای شده بودم و قسمت بزرگي از روند بهبود يافتنم شامل خوردن  تغذيهبه عنوان يک زن جوان، دچار اختالل 

آنچه دوست داشتم و پرهیز از رفتن روی ترازو مي شد. حاال به عنوان يک فرد بالغ، سالي يک بار خودم را 

رم، ورزش مي کنم و از آنجا که از نظر ژنتیکي هم مورد عنايت خدا قرار گرفته وزن مي کنم. غذای خوب مي خو

ام بدنم زياد تغییر نمي کند، اما اين مورد درباره همه مراجعینم صدق نمي کند. بسیاری از خانم ها حتي وقتي 

 .که غذای خوب مي خورند و ورزش مي کنند باز هم با وزنشان مشکل دارند

 میت داردقسمت دشوار؟ وزن اه

وقتي مطبم را راه اندازی مي کردم دائم با اين سوال روبرو بودم که آيا بايد مراجعینم را در هر بار مراجعه، 

 وزن کنم؟
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دارند و بسیاری  اضافه وزنمن بايد ناراحتي های شخصي شان را نیز به حساب بیاورم. يک سوم جمعیت جهان 

مربوط مي  چاقي به – باال کلسترول مغزی، سکته سرطان، ديابت، قلبي، های بیماری –از بیماری های شايع 

نابراين وزن اهمیت دارد. اگر بتوانم با کاهش وزني که مراجعم سال پیش اضافه کرده، فشار خونش شوند. ب

 .را پايین بیاورم اين کار را خواهم کرد

نشان مي  افزايش وزنبیشترين استفاده ای که از وزن در کارم مي کنم، اين است که به مراجعین ناامید با 

دهم تنها يک کیلوگرم به وزنشان اضافه شده است و نبايد خود را بابت آن سرزنش کنند. سپس به آنها مي 

ینیم چگونه مي توانیم سبک غذا خوردن و ورزشت را تغییر دهیم تا بتواني بدنت را التیام ببخشي. گويم بیا بب

با اين حال اگر کسي نخواهد وزن کند اين کارها را انجام نمي دهیم. اگر هم کسي دچار اختالل وزن باشد، او 

 .خودش بفهمد را به صورت کورکورانه وزن نمي کنیم، فقط من وزنش را مي بینم بدون اينکه

 ايجاد مرزهای روشن، کلید استفاده از ترازو به روشي سالم است   

اينکه هر کدام از ما چه زماني بايد خود را وزن کند، چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ اول اينکه بسیار مهم 

ا بافت های است که درک کنید، وزنتان در واقع کشش گرانشي تان روی زمین است. بین چربي، آب، عضله ي

هم بند تمايزی وجود ندارد اما وجود هر کدام از اينها پیامدهای متفاوتي برای بدن دارند. ما به صورت کلي به 

دنبال بافت عضالني بیشتر و هیدراتاسیون سلولي بهتر هستیم و بسیاری از افراد به کاهش مقداری چربي 

خواستم خود را وزن کنند، افرادی بودند که بايد وزن  نیاز دارند. ناگفته نماند بیشتر بیماراني که از آنها

اضافه مي کردند. برای بسیاری از افراد، اضافه کردن وزن و بافت عضالني کاری بسیار دشوار است و به يک 

 .دقیق برای افزايش وزن نیاز دارد برنامه غذايي

در ارتباط است. من  کاهش وزن با – هفتگي يا روزانه صورت به –تحقیقات نشان داده مرتب وزن کردن خود 

مرتب ورزش مي کرد، درست غذا مي خورد، فوق  :مراجع زيبايي داشتم که همه کارها را درست انجام مي داد

با پايین نگه داشتن وزنش مشکل داشت. تنها راهي که مي توانست به العاده باهوش و متفکر بود و همچنان 

وسیله آن موفق شود اين بود که خود را مرتب وزن کند. وزن بدن ريز اندام او، بالفاصله پس از دريافت 

اضافي افزايش مي يافت. از آنجا که برای اين افراد کاهش وزن از افزايش آن بسیار دشوارتر است.  کالری

گرم روش تغذيه و کیلو 91کیلوگرم به جای  9او توانست با دريافت مرتب بازخورد، بعد از اضافه کردن 

 .ورزش خود را تغییر دهد

 بنابراين هر چند وقت بايد خود را وزن کنیم؟

من فکر مي کنم سالي يکبار برای همه ايده خوبي باشد. اما اگر سعي داريد وزن اضافه کنید يا کم کنید، با 

زو برايتان با احساسات بد عقل جور در مي آيد که هفته ای يکبار خود را وزن کنید. اما اگر پا گذاشتن روی ترا

و تنفر از خود همراه است، بهتر اين است که از ديگر روش ها استفاده کنید! برای مثال اندازه گیری دور کمر، 
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سوزاندن چربي از کاهش وزن مهم تر است! ( يا مي   )راهي مناسب برای دنبال کردن روند کاهش چربي است

 .دقت کنیدتوانید خیلي ساده به سايز لباس هايتان 

به خاطر داشته باشید که ارزش يک انسان به روح اوست، نه عددی که روی ترازو مي آيد و يا مقدار پولي که 

در حساب بانکي اش دارد! من همیشه مي گويم هیچکس نمي تواند وزن کم کند و آن را نگه دارد، چون 

خود تحريک شده باشد در واقع نتیجه ای بیشتر افراد از خودشان متنفرند. کاهش وزني که به خاطر تنفر از 

برعکس خواهد داشت. ما بهبود سالمت و رفتاری مناسب تر را انتخاب کرديم چون خودمان را دوست داريم، 

چون مي دانیم شايسته سالم زندگي کردن هستیم. اگر خود را با چنین ذهنیتي وزن مي کنید هیچ ايرادی 

 !ندارد، انجامش دهید

 يچل کارلتن آبرامزنويسنده: دکتر ر
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 سه چیز که مغزتان را نجات خواهد داد

 

محققان پیوسته در حال پیدا کردن روش هايي هستند که بتوان با آن از زوال عقل و آلزايمر با افزايش سن 

 .پیشگیری کرد، از خوردن بلوبری گرفته تا انجام بازی هايي که مغز را تمرين مي دهند

قاتي به بررسي صدها تحقیقي که بر روی از دست دادن حافظه انجام شده بود پرداخت و در يک گروه تحقی

 :نهايت به اين سه راهکار برای پیشگیری رسید

 مرتب ورزش کردن 

  فشار خونکنترل 

 انجام تمرينات ذهني 

نمي  اما جمع بندی اين تحقیقات با يک هشدار همراه بود که مي گفت اين شواهد کامال ثابت شده نیستند و

توان گفت با انجام آنها مطمئنا از بیماری های مغزی مي توان جلوگیری کرد. همچنان دانشمندان امیدوارند که 

 .تغییر در سبک زندگي، بتواند از کاهش عملکرد حافظه و تفکر پیشگیری کند

م اين بررسي ها دکتر دن بلیزر از محققاني که به بررسي تحقیقات روی مغز پرداختند مي گويد: من فکر مي کن

نشان مي دهد هنوز جای امید هست و مي توان روی برخي قسمت ها بیشتر کار کرد. برای نوشتن اين گزارش 
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صفحه ای، متخصصان ما يافته های صدها تحقیق را درباره مغز جمع آوری کردند و حتي روی ديگر  941

 .تحقیقات نیز کار کردند

ضروری هستند. متاسفانه تعداد بسیاری از افراد، امروزه در سطح  حفظ حافظه و مهارت های فکر کردن بسیار

جهان از بیماری آلزايمر و ديگر بیماری های مربوط به مغز رنج مي برند. بیش از يک دهه است که برای درمان 

 .اين بیماری ها داروی جديدی معرفي نشده و بنابراين روند درمان يکسان باقي مانده است

ه راهکار را معرفي مي کند، اما محققان همچنان مي گويند برای اثبات کارکرد حتمي آنها به نتیجه بررسي ها س

 :تحقیقات بیشتری نیاز است

 اطالعات بیشتر درباره سه استراتژی برتر

سالگي، خطر ابتال به زوال  61سالگي تا  31برخي تحقیقات نشان داده اند کنترل فشار خون مخصوصا از سن 

 عقل را کاهش

 .دهد مي

در حالي که تحقیقات قبلي نشان داده بود برخي از داروهای فشار خون بهتر از ديگر داروها مي توانند خطر 

آلزايمر را کاهش دهند، اما آنچه بیشتر مورد اهمیت قرار دارد اين است که کنترل فشار خون اهمیت 

 .بیشتری نسبت به استفاده از داروهای فشار خون دارد

مرتب ورزش کردن را با داشتن مغزی سالم مرتبط دانسته اند، اما اين تحقیقات همواره  تحقیقات همچنین

مثبت نبوده اند. بلیزر مي گويد ورزش چیزِ خوبي است اما تحقیقات زيادی انجام نگرفته که درست مشخص 

 .کند چقدر از چه نوع ورزش خاصي برای اين کار مناسب است

فعالیت ها مي شود: از جمله تمرينات کامپیوتری و غیر کامپیوتری، حل  تمرين ذهني شامل انواع مختلفي از

کار کردند که برای تمرين دادن ذهن، يکي   ACTIVEمشکل و ديگر مهارت ها. محققان روی يک تحقیق به نام

سال اين تمرينات مي تواند روی بهتر کار کردن  2از قوی ترين طراحي ها را داشت. تحقیقات نشان داد طي 

 .سال تاثیر آن کاهش يافت 1ز تاثیر داشته باشد و آن را بهبود دهد، اما پس از مغ

 برنامه غذايي چه تاثیری بر سالمت مغز دارد؟ 

بر سالمت مغز انجام گرفته است. در يکي از تحقیقات که همین  برنامه غذاييادعاهای فراواني درباره تاثیر 

هفته نتايج آن منتشر شد محققان به اين نتیجه رسیدند که استفاده از روغن زيتون اکسترا ويرجین ) روغن 

جلوگیری کند. موش هايي که در برنامه حاصل از اولین روغن گیری (، حداقل در موش ها توانسته از آلزايمر 
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غذايي شان از روغن زيتون اکسترا ويرجین استفاده شده بود، نسبت به ديگر موش ها توانايي يادگیری و به 

 .خاطر سپاری بهتری داشتند

محققان نتوانستند شواهد کافي برای ارائه يک برنامه غذايي خاص را جمع آوری کنند. اما متخصصان تاکید مي 

ند برنامه های غذايي که تمرکزشان روی غالت کامل، میوه و سبزيجات و لبنیات کم چرب باشد مي توانند به کن

 .بهبود سالمت مغز کمک کنند. همچنین کاهش نمک را نیز نبايد فراموش کرد

نیازمند تحقیقات بیشتری است و هنوز اطالعاتمان درباره آن به اندازه ورزش باال  رژيم غذايي :بلیزرمي گويد

 .نرفته است

 :محققان در اين موارد مزيتي نیافتند

 اروهای ضد زوال عقل که با نام مهارکننده های استیل کولین استراز نیز شناخته مي شوند. با اينکه د

اين داروها برای درمان عالئم آلزايمر استفاده مي شود، اما هیچ کدام نمي توانند داليل اساسي را 

 .درمان کنند و يا از بدتر شدن بیماری جلوگیری کنند

 تروئیدی مانند آسپرين، ايبوپروفن و ناپروکسنداروهای ضد التهابي غیر اس. 

 گینکو بلوپا که يک مکمل گیاهي محبوب است. 

 ويتامینE  
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 !چگونه اعتیاد به وزن کردن را ترک کردم؟

 

يکي از اولین خاطراتي که يادم  .تا جايي که به ياد دارم، وزنم همیشه يکي از موضوعات قابل بحث برايم بود

سالگي ام مي شود. به ديدن عمه بزرگم رفته بودم که حدود چند سال همديگر را  1يا  8به  مي آيد مربوط

 .نديده بوديم
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 وای جني! چه صورتِ قشنگي داری! 

سپس لبخندی زد و چانه ام را باال گرفت تا نگاه بهتری بیندازد. سپس گفت: اما بهتره مواظب وزنت 

ن اينکه به عوض شدن چهره من توجهي کنند همگي باشي! داری مثل بابات چاق و چله مي شي. بدو

 .تايید کردند. من عصباني بودم، تحقیر شده بودم و از خودم متنفر شدم

همینطور که بزرگتر مي شدم به اينکه هر چند وقت يکبار هدف اظهار نظر های ديگران در مورد وزنم قرار 

الفاظ مشابه اذيتم مي کرد اما در کمال تعجب آنها بگیرم ادامه دادم. با اينکه حرف های بدی مانند چاقالو و 

نبودند که اثر مي گذاشتند. در واقع اين تعارف ها و تعريف های مغرضانه بود که بد ترين ضربه را مي زد. 

کیلو کم مي کردی بهتر بود! اين نوع حرف ها واقعا حالم را  91مثال مي گفتند چقدر صورتت خوب است، اما اگر 

 .بد مي کرد

س مي کردم وزنم مانند لنگری است که باعث شده نتوانم آنطور که بايد زندگي کنم. در زمان دبیرستان ح

ارزش خودم را بر اساس وزني که کم يا اضافه کرده بودم مي سنجیدم. حواسم به کوچک ترين چیزی که وارد 

م. با گذشت زمان به دهانم مي شد بود، به ورزش کردن حساس شدم و دائم در حال وزن کردن خودم بود

 اعتماد به نفسکیلوگرم کم کردم. انتظار داشتم زندگي به کلي تغییر کند و  98سال اول دانشگاه رسیدم و 

بااليي پیدا کنم. منتظر رسیدن به چنین چیزهايي بودم اما هرگز آن اتفاق نیفتاد. البته لباس هايم بهتر اندازه 

به نفس نداشتم. احساس خالي بودن مي کردم، اين همه وزن  ام مي شد و احساس بهتری داشتم اما اعتماد

 !کم کرده بودم اما چرا هنوز احساس اطمینان نداشتم؟

در طول دانشگاه و بعد از فارغ التحصیل شدن تشخیص داده شد که از افسردگي مزمن رنج مي برم و در 

ث مي شد فکر کنم در يک ترن هوايي نتیجه وزنم مانند خلق و خويم دچار نوسان شد. تمام اين نوسان ها باع

نشسته ام که به سرعت باال و پايین مي رود و پاياني هم ندارد. باالخره زماني که نامزد کردم و برای ازدواجم 

گويا انگیزه ای تازه درونم به جريان  .برنامه ريزی مي کردم، شروع به تمرکز روی انتخاب های سالم کردم

و پايین هم ماند. دو سال پیش ازدواج کردم و در پايین ترين وزن عمرم بودم.  افتاده بود، وزنم پايین آمد

مردم ديگر مرا  .ديوانه وار عاشق بودم، مي توانستم لباس هايي را بپوشم که رويای پوشیدنشان را داشتم

 الغر

سیده بودم، وقتي مي خواندند، به نظر فوق العاده مي آيد، نه؟! اما حتي زماني که به الغرترين حد ممکن هم ر

ساله ای را با صورت زيبا مي ديدم که به  8به آينه نگاه مي کردم خودم را شاد و راضي نمي ديدم. دختر 

، احساس گناه افزايش وزنيکبار ديگر افسردگي ام خودش را نشان داد و در پي آن  .اندازه کافي خوب نبود

 .و خجالت نیز همراهیش مي کرد

رونم کیلوگرم سنگین تر هستم، اما برای اولین بار در زندگي روی التیام آنچه د 94امروز از زمان ازدواجم 

است کار مي کنم. آن زمان فکر مي کردم اعداد روی ترازو و يا نظر افراد ديگر درباره ام مي تواند آسیب 

هديه ای نبود که به خودم بدهم، بلکه جستجويي ناامیدانه  کاهش وزنافسردگي را از بین ببرد. برای من 
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برای گرفتن تايید دروني بیروني بود. با کمک يک مشاور و درمانگر توانستم روی جايگزين کردن صحبت های 

ا خود و افکار خطرناک، با عشق و مهرباني تمرکز کنم. همچنین ياد گرفتم فقط برای رسیدن به يک هدف منفي ب

کنم، طوری که حس کنم انرژی دارم.  تغذيهمشخص روی ترازو، غذا نخورم بلکه بدن را بر اساس نیازش 

نسوزاندم سرزنش نمي کردم، همین که داشتم حرکت مي  کالریديگر خودم را به خاطر اينکه چرا بیشتر 

 .کردم را قدر مي دانستم

چنین مسیر عشق ورزيدن به خود، يکي از دشوارترين مسیرهايي است که در آن قرار گرفته ام اما مزايای 

رويکردی تمام مشکالتي که با آن روبرو هستم را آسان کرده است. اگر قرار است از داستان من درسي 

آموخته شود اين است: آنچه به عنوان يک شخص هستید شما را فوق العاده مي کند، اينکه چگونه آدمي 

ت بداريد، تمام درگیری هايتان هستید هیچ ارتباطي با ظاهر خارجي تان ندارد. اگر بتوانید واقعا خود را دوس

 .رفع خواهد شد و خود به خود سالم خواهید بود

 نويسنده: جن پورسلي
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 !شب نخوريد 8اين غذاها را بعد از ساعت 

 

 …درباره غذايي که مي خوريم صحبت مي کنیم، کالريش را حساب مي کنیم، مقدار چربیش را چک مي کنیم و 

های کوچک  میان وعدهبخوريد را هم در نظر مي گیريد؟  غذا زماني چه اينکه آيا اما. دهستن مهم اينها همه

شود بلکه  افزايش وزنعث های بعد از شام، نه تنها مي تواند با پرخوریمضر نیستند اما  برنامه غذاييبرای 

 .ناسب بودن به آن نیاز داريد هم بشودمي تواند باعث کاهش کیفیت خوابي که برای سالم و مت

 الگوی تواند مي –چربي  از سرشار غذاهای ويژه به –برخي شواهد نشان داده که خوردن غذا، هنگام شب 

شود روز بعد احساس خستگي و بي حالي کنید، بلکه به  نمي باعث تنها کیفیت بي خواب. بريزد هم به را خواب

افزايش مي دهد و احتمال اينکه اضافه وزنتان افزايش يابد باالتر مي مرور زمان هوس غذاهای ناسالم را 

 .رود

مسلما گاهي اوقات پیش مي آيد که مواردی مانند ورزش شبانه و يا مناسبت هايي باعث مي شوند که برنامه ی 

 احساس گرسنگيوقت غذا بخوريد. اين اتفاق تا زماني که واقعا  دير ناچار به و بريزد غذا خوردنتان به هم 

 .داشته باشید و درگیر عادتي ناسالم نباشید، زياد بد نیست
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از افراد در طول روز فعال هستند و نیاز دارند تا در طول روز به بدنشان سوخت رساني کنند. عادت  بسیاری

غذا خوردن بعد از شام مي تواند راهي برای آرامش گرفتن، پس از يک روز پر مشغله باشد. بنابراين غذا 

ايي است که غذا مي خوردن همیشه برای رفع گرسنگي نیست، بلکه گاهي برای آرامش گرفتن است. اين ج

تواند برای خواب شبانه مشکل ايجاد کند. اگر خواستید شب میان وعده بخوريد، بايد بدون ترديد به سراغ 

 .غذايي سالم برويد

 شب نبايد بخوريد 8غذاها و نوشیدني هايي که بعد از ساعت 

ابراين اگر خواستید شب و متخصصان بر اين عقیده هستند که برخي غذاها را فقط بايد در طول روز خورد بن

 :بعد از شام غذايي بخوريد سعي کنید از اين موارد دوری کنید

موفق است. نوشیدن يک  کاهش وزنخواب درست هنگام شب، يکي از موارد مهم برای  :نوشابه و قهوه1- 

فنجان قهوه يا نوشابه، مي تواند باعث شود تا ديروقت با خوابیدن مشکل پیدا کنید. شب ها و يا هشت ساعت 

از تحريک کننده هايي مانند کافئین دوری کنید. بهتر است به جای آن، از  قبل از اينکه بخواهید بخوابید،

 .ن يا آب استفاده کنیدهای فاقد کافئی دمنوش

است، اما در کنار آن چربي بااليي نیز  پروتئینگوشت يکي از منابع غني از  :برگر و ديگر گوشت های قرمز2- 

هضم مي شود. خوردن برگر يا ديگر انواع گوشت های قرمز در هنگام شب، مي  دارد و اين يعني خیلي آهسته

تواند باعث نفخ يا درد معده شود چون بدنتان در ساعاتي که مي خواهد استراحت کند همچنان در حال 

شکستن غذايي است که خورده ايد. خوردن مقدار زيادی چربي حیواني مي تواند باعث افزايش کلسترول و 

خطر سکته قلبي شود. بنابراين اگر مي خواهید شب خوابي راحت داشته باشید از گوشت های سرشار همچنین 

 .از چربي و پنیر دور بمانید

آن قطعه کیک پنیری يا کوکي مي تواند بهترين راه برای آرامش گرفتن در هنگام شب  :غذاهای قندی3- 

 مي برد و بنابراين مسیرتان برای رفتن به سرزمین باشد، اما درست قبل از خواب، قند خونتان را به شدت باال

 .روياها ناهموار مي شود

همانطور که گفته شد چربي ها اصال همراه خوبي برای زمان خوابتان نیستند و غذاهای : غذاهای سرخ کرده4- 

ت سرخ کرده نیز سرشار از چربي مي باشند. اين درشت مغذی به کندی هضم و باعث مي شود نتوانید درس

 .بخوابید

اضافه کردن کمي تندی به غذاها مي تواند مقداری مزيت برای سالمتي داشته باشد، اما اگر  :غذاهای تند5- 

نزديک زمان خوابتان اين کار را بکنید مي تواند باعث نفخ، سوزش سر دل و سوء هاضمه شود که هیچ کدام از 

 .اين ها با خواب راحت در ارتباط نیستند
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 ت نمي کنید؟ اين سه کار را امتحان کنیددر ورزش پیشرف

 

همه ما در چنین شرايطي بوده ايم: از نفس افتاده، بي عالقه و هر لحظه آماده تسلیم شدن و رها کردن ورزش 

برای همیشه. بیشتر اوقات به اين دلیل چنین اتفاقي رخ مي دهد که پیشرفتي در تمرينات خود نمي بینیم و 

آنگونه که انتظارش را داريم نبوده. برای اينکه متوجه شويم چه چیزهايي باعث  يا حداقل اين پیشرفت ها

 .توقف پیشرفتمان است از آوستین لوپز که مربي خصوصي ورزش است کمک گرفتیم

در بیشتر مواقع اصل اضافه بار ناديده گرفته مي شود. يک اصل پايه ای در تمرينات اضافه بار است که 

معنای ساده اش اين است که بايد پیوسته سخت تر  .هم به عقل جور در مي آيد فهمش ساده است و کامال

تالش کنیم تا تغییر ايجاد شود. بايد بیشتر تالش کنید چون بدن خود را با هرچه درگیرش مي کنید عادت مي 

ين کار را دهد. اگر مي خواهید تغییر ايجاد کنید بايد ورزشتان را تغییر دهید. اما الزم نیست کورکورانه ا

 .بکنید يافته های زيادی وجود دارد که نشان مي دهد تالش هايتان را دقیقا کجا بايد صرف کنید

 زمان و تکرار1- 

حتما الزم نیست کالسي که دوست داريد را رها کنید و يا زمان گرانبهای خود را روی تردمیل بگذرانید، فقط 

دهید. اين کار را مي توانید به چندين روش انجام دهید،  هر کاری که قبال انجام مي داديد را بیشتر انجام

برای شروع مي توانید يک ورزش ديگر به ورزش روتین خود اضافه کنید. اگر اين کار ممکن نیست زمان 

 .دقیقه ورزش کنید 61دقیقه  41همان ورزشي که انجام مي داديد را افزايش دهید. برای مثال به جای 
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 سرعت2- 

و دوچرخه سواری خود را به چالش بکشید تا سرعت  دويدنايي که هوازی هستند مانند در مورد ورزش ه

سعي کنید دقیقه مي دويديد با افزايش سرعت کم کم  91کلي را افزايش دهید. برای مثال اگر مسیری را در 

خود از ورزش  ورزش هوازیمدت زمان رسیدن به انتهای آن مسیر را کاهش دهید. حتي مي توانید در طول 

نیز داشته  ورزش قدرتيهای ترکیبي نیز استفاده کنید. به اين صورت که در میان ورزش هوازی مقداری 

 .باشید

های ترکیبي موثر ترين  ورزشي، ورزشنیز کمک مي کند. از ديدگاه  کاهش وزناين نوع افزايش شدت به 

روش برای الغر شدن هستند. ورزش هرچه شديدتر باشد بدن نیز مجبور به ريکاوری بیشتری مي شود اين 

بیشتری بايد برای ترمیم مصرف کند. اين کار منجربه تاثیر چربي سوزی مي شود که به افزايش  کالریيعني 

 .ت و ساز کمک مي کندسرعت سوخ

 بار3- 

ساده ترين راه تصور بار اين است که آن را با وزن يکسان فرض کنید. بار روی بدن خود را با اضافه کردن 

وزنه ها افزايش مي دهید و طبیعتا اين کار منجر به تالش بیشتر بدن مي شود. دفعه بعد که خواستید از وزنه 

گین تر از دفعات قبل را امتحان کنید. مطمئنا وقتي ببینید از آنچه فکر برای تمرين استفاده کنید وزنه ای سن

مي کرديد وزنه بیشتری را مي توانید باالی سر ببريد شگفت زده خواهید شد. فشار بیشتر روی عضالت باعث 

 .مي شود بافت آنها بیشتر شکسته شود و دفعه بعدی قوی تر شوند

 رروش صحیح به کار بردن زمان، سرعت و با

اگر پیشرفتتان متوقف شده بهترين راه اين است که يکي از اين سه مورد را مورد استفاده قرار دهید. با 

اينکه توصیه مي شود شدت را تا جای ممکن باال ببريد اما اين افزايش برای هر شخص مقدار متفاوتي است. 

د. ساده بگیريد و ببینید چه شدت يک ورزش را هرچقدر افزايش دهید میزان امنیت آن نیز کاهش مي ياب

مقداری برايتان ممکن است. وقتي خود را مجبور به سخت تر کار کردن مي کنید بايد از طرفي مواظب هم 

باشید که در طول ورزش دچار سرگیجه يا درد شديد نمي شويد. آرام آرام شدت را باال ببريد و الزم نیست 

 .به يکباره فشار را تشديد کنید

ها افزايش شدت يکي از اين موارد مي توانید خود را از آسیب ديدگي حفظ کنید. عالوه بر هر بار با تن

 .پیشگیری از آسیب ديدگي مي توانید مقدار تاثیر هر کدام از اين موارد را در پیشرفت خود بسنجید

 نويسنده: میشل فولي
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 پنج گام برای اينکه کنترل زندگي تون رو به دست بگیريد

 

 دانلود فايل صوتي مقاله 

در فرهنگ امروز، مهارت های رهبری اهمیت زيادی دارن. ما ديگران رو زير نظر مي گیريم، تقلید مي کنیم و  

 .نبال مي کنیمتوصیه های افراد معتبری که سخت کار کردن و يه مثال واقعي برای ما هستن و، د

اما اين فقط سازمانا نیستند که به رهبری و هدايت نیاز دارن، بلکه قدرتمندترين بخشي که به رهبری نیاز 

 .داره زندگي خودتونه

آخرين باری که احساس مي کرديد روی زندگي تون کامال کنترل داريد، همگام با اهدافتون پیش مي ريد و 

 سر و سامون داديد، کي بود؟همه ی قسمت های مهم زندگي تون رو 

دلیل مطرح کردن اين سوال، اين نیست که حالتون رو بد کنیم، چنین کاری ساده نیست ) واقع گرايانه هم 

اما اينو بايد بدونید و يادتون باشه که شما کنترل زندگي رو به  .نیست ( و نمیشه همیشه با تمام قوا کار کرد

سئولش هستید تا مطمئن بشید براساس استانداردايي که داريد، اين زندگي شماست و شما م .دست داريد

 !همه چیز خوب پیش میره يا نه

 آيا شما رهبر زندگي خودتون هستید؟
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اگه فکر مي کنید هنوز برای رسیدن به اين ذهنیت، بايد تالش کنید، فکر مي کنم اين توصیه ها کمکتون 

 :کنند

 .هدف گذاری کنید1- 

گذاری مي کنند. اونا نقاط عطفي که مي خوان بدست بیارن رو شناسايي مي کنند،  تمام رهبران بزرگ، هدف

سپس اهداف عملي خاصي که کمکشون مي کنه به اونجا برسن رو مي سازن. چه بخوايد يه سازمان رو 

 بايد به آينده نگاه کنید و تصمیم بگیريد که هدفتون چیه، بعد بفهمید رو، خودتون زندگي چه کنید،  هدايت

چطور میشه به اونجا رسید. از حاال براساس اينکه شش ماه ديگه، يه سال يا پنج سال ديگه مي خوايد به کجا 

برسید هدف گذاری کنید. در حالي که مهمه هدف گذاريتون واقع گرايانه باشه، من شما رو تشويق مي کنم تا 

آورديد محدود نکنید و خودتون رو  خودتون رو با چیزی که تو گذشته بدست !روياهايي بزرگ داشته باشید

کمي بیشتر رشد بديد. من فکر مي کنم اهدافي که مي تونید با کمي نظم و ترتیب و برداشتن گام های درست 

 .بدست بیاريد، شگفت زده تون مي کنه

 .شجاع باشید2- 

ي اونا مي شجاع بودن يعن .تمام رهبران بزرگ شجاعت دارند، معناش اين نیست که از چیزی نمي ترسند

دونند چطور به ترساشون غلبه کنند و ريسکای بزرگ رو بپذيرن. شجاعت، مهارت با ارزشیه که بايد تو زندگي 

پرورش پیدا کنه. از چیزايي که باعث ترستون مي شه بیشتر آگاه بشید، مي خوايد شغلتون رو رها کنید و 

ه سال هاست آزارتون مي ده خالص بشید؟ اين کسب و کار خودتونو راه بندازيد؟ مي خوايد از اضافه وزني ک

ترس مي تونه هر چیزی باشه. اگه اين کار بايد انجام بشه تشويقتون مي کنم شجاعتتون رو تقويت کنید و 

انجامش بديد! يه بار ديگه هم میگم، اين زندگي شماست و کسي قرار نیست کارای سخت رو به جای شما 

 انجام بده، پس

 .دبا شجاعت رهبری کنی

 .از اشتباهاتتون ياد بگیريد3- 

همه رهبرای بزرگ از اشتباهات خودشون درس مي گیرند. صادقانه بگم، چون هیچکس کامل نیست، حتي 

قابل احترام ترين رهبران دنیا هم گاهي ممکنه اشتباه کنند و يا خطاهايي تو قضاوتشون مرتکب بشن. چیزی 

کنه نوع درس گرفتن از اشتباهاتشه. يه مورد مهم ديگه که بايد  که يه رهبر بزرگ رو از بقیه انسانا جدا مي

يادتون بمونه، اينه که تو اين زندگي ممکنه بارها و بارها و بارها اشتباهاتي رو مرتکب بشید، اما اين 

اشتباهات نیستند که شما رو تعريف مي کنند، بلکه چگونگي حل کردن اونهاست که اين کارو انجام مي 

خاطر اشتباه کردن سرزنش نکنید، يه قدم به عقب برداريد، درس بگیريد و مشکلتون رو  به رو خودتون ده. 

 .حل کنید
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 تثبیت طرز فکر دانش آموزی4- 

يه رهبر بزرگ، همیشه بايد در حال يادگیری باشه. اونا مي دونند که همه چیزو نمي دونند و نمي تونند همه 

خودتون بشید، شما هم بايد اينو بدونید. با خوندن کتاب، مراجعه به چیزو بدونند. اگه مي خوايد رهبر زندگي 

کارگاه های آموزشي و کالس ها ادامه بديد. خودتون رو با افرادی احاطه کنید که به شما ياد میدن و شما رو به 

 اطالعات تو موضوعات جديد باشید و به سوال پرسیدن دنبال به. کنید رشد شن مي باعث و چالش مي کشن 

ادامه بديد. اطالعات زيادی تو اين دنیا وجود داره که بايد ياد بگیريد. کنجکاوی خودتون رو حفظ کنید و تا جای 

 .ممکن، يادگیری اين اطالعات بي پايان رو ادامه بديد

 .کسي که هستي رو بشناس و بهش افتخار کن5- 

ناسن و با وجود چالشای زندگي، به ذات تمام رهبران بزرگ، عزت نفس دارند. اونا خودشون رو به خوبي مي ش

و نفس خودشون افتخار مي کنند. برای اينکه تو زندگي خودتون واقعا رهبری بزرگ باشید، بايد يادتون باشه 

شايد کمي به نظرتون ناخوشايند بیاد، اما حقیقت داره. هرچه سريع تر خودتون رو  .که چه کسي بوديد

تر هم به توانايي ها، قابلیت ها و تصمیمات خودتون اعتماد پیدا خواهید بشناسید و بهش احترام بذاريد، زود

 .کرد و تبديل به رهبر زندگي تون خواهید شد

 نويسنده: دکتر دنیله داولینگ
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  )بیشترين کمبود مواد مغذی کدام هستند؟ ) درباره هر کدام چکار کنیم

 

باشد و در موارد شديد ممکن است کشنده باشد. کمبود  مي تواند عوارض بسیاری داشته کمبود مواد مغذی

کلي ويتامین ها در کشورهای پیشرفته ديگر مشکلي عمومي به شمار نمي آيد و در حال حاضر کشورهای بسیار 

فقیر دنیا با آن دست و پنجه نرم مي کنند. اما چیزی که در کشورهای پیشرفته نیز ديده مي شود و شايع است 

 .ی حاشیه ای استکمبود مواد مغذ

حاشیه ای عوارضي  کمبود مواد مغذیکمبود مواد مغذی اساسي مي تواند عوارض جدی در پي داشته باشد اما 

 .کمرنگ دارد و يا ممکن است اصال خود را نشان ندهد

تحقیقات انجام شده نشان مي دهد بسیاری از مردان کمبود منیزيم دارند و در کل بیشتر مردم دنیا از کمبود 

 .رنج مي برند  Dويتامین

اگر حس مي کنید دچار کمبود مواد مغذی هستند حتما با پزشک مشورت کنید و يک آزمايش نیز برای 

 .تشخیص دقیق کمبودها بدهید

در ادامه نگاهي مي کنیم به شايع ترين کمبودهای مواد مغذی و اينکه برای رفع هر کدام چه راه هايي پیش 

 .رو داريد
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 Dويتامین 

به صورت طبیعي تنها در غذاهای محدودی وجود دارد: ماهي های چرب، زرده تخم مرغ و جگر. اين   Dمینويتا

 .ويتامین همچنین به صورت غني شده در برخي لبنیات نیز وجود دارد

تبديل مي شود.  Dهمچنین توسط بدن نیز ساخته مي شود به اين شکل که نور آفتاب به ويتامین  Dويتامین

قسمت   Dیاری از مردم زياد در مقابل نور خورشید قرار نمي گیرند. بعالوه غذاهای حاوی ويتامینمتاسفانه بس

 .فراد را تشکیل نمي دهدبسیاری از ا برنامه غذايياصلي 

 .در بسیاری از افراد باشد  Dاين دو عامل با هم ممکن است دلیل اصلي کمبود ويتامین

برای جذب بهتر کلسیم مورد نیاز است در سیستم ايمني بدن نقش ايفا مي کند و روی عملکرد   Dويتامین

 .عصبي عضالني و رشد سلولي نیز تاثیر دارد

 .مي تواند باعث ضعیف شدن استخوان ها و همچنین عوارضي حاشیه ای شود D دريافت ناکافي ويتامین

بیشتری را وارد برنامه غذايي خود کنید.   D، غذاهای غني از ويتامین Dبرای پیشگیری از کمبود ويتامین

 .نیز مي تواند کمک کننده باشد  Dاستفاده از مکمل ويتامین

 .بهتر است با پزشک خود مشورت کنیدبا دوز مناسب ابتدا   Dبرای دريافت ويتامین

 B6ويتامین 

 .يکي از شايع ترين مشکالت در بین افراد است  B6تحقیقات نشان داده کمبود ويتامین

را داشته   Bمي تواند بدان معنا باشد که شخصي به صورت کلي کمبود ويتامین های گروه  B6کمبود ويتامین

داشته باشد و معموال اين   B6يک فرد تنها کمبود ويتامین باشد. محققان مي گويند خیلي کم پیش مي آيد

 .ترکیب مي شود  Bمشکل با کمبود ديگر ويتامین های گروه

بنابراين دريافت ناکافي آن مي  .عملکرد بدن دخالت دارد 911کو آنزيمي است که در بیش از   B6ويتامین

 .تاثیر داشته باشد پروتئینتواند روی بسیاری از عملکردهای بدن از جمله سوخت و ساز 

برای قلب نیز مي تواند مفید باشد چون سطح هموسیستئین خون را کاهش مي   B6دريافت کافي ويتامین

 .دهد
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ر برنامه غذايي خود اين غذاها را اضافه کنید: نخود، غذاهای دريايي، بیشتر د  B6برای دريافت ويتامین

 .گوشت مرغ، غالت فرآوری شده، موز، آجیل ها، غالت کامل و سبزيجات دارای برگ های سبز

 .کمپلکس نیز پیدا کنید  Bرا مي توانید در مولتي ويتامین های و  B6ويتامین

 B12ويتامین 

مي دهد افرادی که برنامه غذايي گیاه خواری را دنبال مي کنند و يا تحت  تحقیقات دانشگاه هاروارد نشان

 .قرار داشته باشند  B12قرار گرفته اند ممکن است بیشتر در خطر کمبود ويتامین کاهش وزنجراحي 

تنها به صورت طبیعي در غذاهای حیواني يافت مي شود، بنابراين اگر چنین غذاهايي نمي خوريد،   B12ويتامین

 .مي خوريد  B12مینمطمئن شويد که غذاهای گیاهي غني شده با ويتا

برای جذب شدن به اسیديته معده مشخصي نیاز دارد. افرادی که تحت عمل جراحي کاهش وزن   B12ويتامین

 .قرار بگیرند  B12قرار مي گیرند ممکن است بعد از جراحي در خطر جذب ويتامین

 .تاثیر دارد B 12با باال رفتن سنمان اسیديته معده نیز ممکن است تغییر کند که روی جذب ويتامین

افرادی که آنتي اسید مصرف مي کنند و يا کساني که دچار بیماری هايي نظیر سلیاک يا کرون هستند ) اين 

قرار   B12نیز ممکن است بیشتر در خطر کمبود ويتامین  (بیماری ها مانع جذب برخي مواد مغذی مي شوند

 .بگیرند

 .ان رشد کندممکن است آهسته و به مرور زم  B12کمبود ويتامین

را تامین کند و کساني   B12درصد نیاز روزانه به ويتامین 911استفاده از مولتي ويتامین ها معموال مي تواند 

نیاز پیدا   B12سال شايد به مصرف مکمل 11که برنامه غذايي گیاه خواری را دنبال مي کنند و افراد باالی 

 .کنند

 آهن
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 .، نوزادان، کودکان و گیاه خواران بیشتر در خطر کمبود آهن هستندبارداریخانم ها در دوران 

کمبود آهن ممکن است متفاوت باشند اما برخي از  کمبود آهن خفیف ممکن است تشخیص داده نشود. عالئم

آنها عبارتند از: خستگي، سردی دست ها و پاها، سردرد، سرگیجه، احساس سبکي در سر، شکننده شدن ناخن 

  …ها، کم شدن اشتها و

 اگر شما يا کساني که مي شناسید اين عالئم را داشتند قبل از اينکه خودتان مشکل را تشخیص دهید ابتدا با

 .يک پزشک صحبت کنید

خوردن غذاهای سرشار از آهن مي تواند خطر ابتال به کمبود آهن را کاهش دهد. غذاهای سرشار از آهن 

 .عبارتند از: گوشت قرمز، غالت غني شده، غذاهای دريايي، حبوبات، میوه های خشک شده و سبزيجات برگ دار

نیز میل کنید تا میزان جذب   Cی سرشار از ويتامینوقتي گیاهان غني از آهن را مي خوريد در کنارش غذاها

 .آهن افزايش پیدا کند

به غذاهای گیاهي مي تواند میزان   Cجذب آهن از غذاهای حیواني قوی تر است اما اضافه کردن ويتامین

 .جذب آهن را افزايش دهد

 منیزيم
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م دريافت نمي کنند. همچنین مردان تحقیقات نشان داده تعداد زيادی از آقايان به آن اندازه که بايد منیزي

 .سال و دختران نوجوان نیز در خطر دريافت میزان نامناسب منیزيم قرار دارند 11باالی 

و يا مصرف طوالني مدت الکل مي تواند خطر  2داشتن مشکالتي مانند سلیاک يا بیماری کرون، ديابت نوع 

 .دريافت میزان ناکافي منیزيم را افزايش دهد

تفاده از مکمل منیزيم با پزشک خود صحبت کنید. مصرف منیزيم مي تواند با برخي داروها تداخل قبل از اس

 .ايجاد کند

برای پیشگیری از کمبود منیزيم غذاهايي که سرشار از آن هستند را وارد برنامه خود کنید مواردی مانند: 

 .رسبزيجات سبز و برگ دار، میوه ها، آجیل ها، حبوبات، غالت کامل و شی

 )) دکتر کرماني افزايش و کاهش وزن به اندام رژيم غذاييجمع آوری گروه 
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 مصرف قند در دوران بارداری چقدر خطرناک است؟

 

بايد از آنها  بارداریاگر خانمي باردار هستید و يا تجربه آن را داريد مسلما با غذاهای کالسیکي که در طول 

تان چه؟ آيا ديگر غذاهای خارج از ديد نیز مي توانند روی  اييبرنامه غذپرهیز کنید آشنا هستید. اما باقي 

سالمت آينده کودکتان تاثیر بگذاريند؟ بر اساس اطالعات علمي جديد قند از مواردی است که بايد حواستان 

 .به آن باشد

ند مادر انجام گرفت مشخص شد مصرف باالی قند توسط مادر مي توا 1111در تحقیقي جديد که روی تقريبا 

 .باعث شود خطر ابتالی کودک به آلرژی و آسم افزايش پیدا کند

 قند مي تواند به سالمت کودک آسیب برساند؟

دريافتي خانم هايي که  قندمنتشر شده است   European Respiratoryاين تحقیق که به تازگي در ژورنال

شامل تمام گروه های غذايي اصلي  به زودی مادر مي شوند را توسط پرسشنامه ای تخمین زده است اين قندها

سالگي رسیدند محققان آنها را مورد ارزيابي قرار دادند تا متوجه  8مي شد. سال ها بعد وقتي کودکان به سن 

شوند مواردی که پزشکان آنها را به عنوان انواع حساسیت، اگزما، اتوپي و عملکرد ريه تشخیص مي دهند در 

 .اين کودکان چگونه است
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حتساب تمام متغیرهايي که مي توانستند در میزان سالمت کودکان تاثیر بگذارند نتايج نشان داد بین بعد از ا

میزان مصرف قند توسط مادر و ابتالی کودک به اتوپي و آسم رابطه وجود دارد. جالب اينجاست که رشد اين 

ديگر: میزان قند مصرفي مادر بیماری ها هیچگونه ارتباطي با میزان مصرف قند خودِ کودک نداشت. به عبارت 

 .در زمان بارداری از قندی که کودک پس از بدنیا آمدن مصرف مي کرد اهمیت بیشتری داشت

 بهترين روش برای اجتناب از قند چیست؟

به گفته اين تحقیق رابطه ای مستقیم بین مصرف قند در طول بارداری و افزايش خطر آتوپي و آسم در کودک 

زی دقیقا چگونه اتفاق مي افتد؟ محققان دقیقا مطمئن نیستند اما مطمئن هستند که با وجود دارد. چنین چی

 .تاثیر قند روی التهاب، سیستم ايمني و میکروبیوم در ارتباط است

بنابراين چه مقدار شکر زيادی است و خانم های باردار از چه نوع قندهايي بايد پرهیز کنند؟ قندهايي که خانم 

از آنها اجتناب کنند شامل تمام قندهايي مي شود که توسط تولید کنندگان به غذاها اضافه مي های باردار بايد 

شود و همچنین قند موجود در عسل، شیره و آب میوه ها. اين قندها شامل الکتوز موجود در شیر و يا 

 .قندهايي که به صورت طبیعي در ساختار سلولي میوه ها و سبزيجات وجود دارد نمي شود

 سنده: دکتر گرچن لديکرنوي
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 ماه درمان کردم؟ 4چگونه ديابت پدرم را، تنها در 

 

 
  چگونه از تبديل شدن پیش ديابت به ديابت جلوگیری کنیم؟

یلي دير مي شود، اهمیت ما مي دانیم که خوردن غذای سالم مهم است اما متاسفانه بیشتر مردم تا زماني که خ

اين موضوع را نمي دانند. يکي از افرادی که قدرت واقعي غذاهای سالم و تازه را به چشم ديده بُوني استُوِل 

مشکل سالمتي  اينکه از پس بوني. است غذا ارسال های شرکت از يکي موسس و است. بُوني در لندن آشپز 

 .خش غذا شروع به کار کندپدرش زندگي او را تغییر داد تصمیم گرفت در ب

پدرم همیشه واقعا سالم به نظر مي رسید، اما پس از اينکه از همسرش طالق گرفت فقط خیلي سخت کار مي  ”

نمي کرد اما غذاهای آماده و بسته  پرخوریفوق العاده وحشتناکي را در پیش گرفت. او  برنامه غذاييکرد و 

بندی شده مي خريد. در پايان روز آنها را داخل مايکروفر مي گذاشت و اين تمام چیزی بود که داشت. آن 

ی قند بودند و هیچ گونه سبزيجات تازه ای هم نداشتند. برای ناهار هم به يکي از کافه ها از غذاها سرشار 

همه اين غذاها را هم با هشت فنجان  .محلي مي رفت و آنجا ساندويچي با نان سفید و کلي کچاپ مي خورد

 .قهوه با شکری که در روز مي خورد مي شست

سال به صورت  91آب اصال برايش اهمیت نداشت، فکر نمي کنم اصال آب مي خورد! و اين کاری بود که 

 رايش ساالد سبزيجات درستمداوم انجامش مي داد. گاهي اوقات ب

مي کرديم اما فکر کنم آن را با خود به سرکار مي برد و دور مي ريخت. اساسا هیچ گونه تالشي برای سالم غذا 

 ” .خوردن نمي کرد

 نقطه عطف
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 .دچار شده، تازه به فکر افتاد 2پدر بوني وقتي متوجه شد به بیماری ديابت نوع 

سست و بي حال بود و نمي توانست درست بخوابد. و سپس خیلي غیر  به مرحله ای رسیده بود که واقعا ”

مبتال شده است. ما واقعا شوکه شده بوديم، پدر هم  2منتظره پزشک تشخیص داد که او به ديابت نوع 

 .همینطور. واقعا حیف بود که کار به اينجا کشیده شد، اما مسلما اين بیماری يک بیدار باش بزرگ برايش بود

دارند يا چاق هستند دچار  اضافه وزنيکي از شايع ترين انواع ديابت است و معموال افرادی که  2ع ديابت نو

آن مي شوند. اين بیماری زماني اتفاق مي افتد که بدن به اندازه کافي انسولین تولید نمي کند تا عملکردی 

د. اين يعني گلوکز در خون مي مناسب داشته باشد و يا سلول های بدن به انسولین واکنش نشان نمي دهن

 .ماند و به عنوان سوخت برای انرژی مورد استفاده قرار نمي گیرد

 برنامه عملي

راستش پزشکان زياد مفید نبودند، آنها فقط گفتند داروهايت را بخور و سعي کن کمي سالم تر باشي.  ”

م و به جايي رسید که کامال برنامه بنابراين خودم شروع به تحقیق کردم تا بفهمم چه کاری مي توانیم بکنی

 .غذايي اش را تغییر داديم

نوعي بیماری است که تا پايان عمر باقي مي ماند، اما برخي از تغییرات در زندگي مانند  2با اينکه ديابت نوع 

سالم غذا خوردن و مرتب ورزش کردن مي توانند سطح قند خون را تا درجه ای پايین بیاورند که ديگر به 

 .ف دارو نیازی نباشدمصر

 

پدر شروع به خوردن سبزيجات تازه کرد و من برايش غذاهای تازه درست مي کردم و چون به او نزديک بودم، 

آنها را برايش مي بردم. همچنین دستور پخت هايي هم برايش مي فرستادم و به مرور پدر از کسي که نمي 
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خاص  مسیری در سواری دوچرخه روز هر. شد تبديل ابلق آشپز يک به دانست در آشپزخانه بايد چکار کند، 

را کنترل کند و ديگر  2ماه توانست ديابت نوع  4را نیز وارد برنامه غذايي اش کرد و به اين شکل بود که طي 

 .نیازی به مصرف دارو نداشته باشد

هم همچنان برايش غذا و پدر ديگر غذاهای ناسالم نمي خورد و هر روز غذای تازه برای خود مي پزد. البته من 

 .دستور غذايي مي فرستم

 غذاهای سالمي که در آشپزخانه نیاز داريد

اما کلید موفقیت بوني چه بود؟ بوني لیستي از غذاهايي که کمک کردند پدرش دوباره بتواند به مسیر سالمتي 

 :بازگردد را در اختیار ما قرار داده است

 تیره دارند اسفناج، کلم و سبزيجاتي که برگ سبز1- 

اينها را مي توانید به سادگي به ناهار و شام اضافه کنید و با کمي چاشني طعمشان فوق العاده مي شود، 

 .هستند معدني مواد و ها ويتامین از همچنین سرشار 

 بروکلي2- 

و  بروکلي، يکي ديگر از منابع فوق العاده ويتامین ها و مواد معدني و از سبزيجات غیر نشاسته ای است

 .کمي دارد. بنابراين برای کساني که به ديابت مبتال هستند غذايي عالي است کربوهیدرات

 توت های قرمز3- 

ای کساني که با ديابت و کلسترول باال مقابله مي کنند مفید هستند. طعمشان فوق تمام انواع توت های قرمز بر

 .هستند فیبر و ويتامین از العاده است و سرشار 

 سالمون وحشي4- 

است و هیچ گونه کربوهیدرات و قندی ندارد ، پس برای کساني که  3امگا  از اين ماهي فوق العاده سرشار 

 .مبتال به ديابت هستند عالي است

 دانه ها5- 

است، چون مورد استفاده ی آن  من عالقه مورد دانه کدو تخمه اما هستند خوب کليتمام دانه ها به صورت 

 .فراوان است و مي توان از آن در صبحانه، ناهار و شام استفاده کرد
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 کارهايي که بايد بعد از ورزش انجام دهید

 

در طول ورزش  بسیاری از ما روتین های فوق العاده ای برای قبل از ورزش و هنگام ورزش داريم. قبل و

مقدار زيادی آب مي نوشیم، گرم مي کنیم، بدنمان را مي کشیم، روی تمام اعضای بدن کار مي کنیم و حتي 

گاهي مقداری ورزش های هوازی را نیز وارد برنامه مي کنیم. سپس بعد از انجام آخرين ورزش، مستقیم به 

 .ا در پیش مي گیريمرختکن مي رويم، لباس هايمان را عوض مي کنیم و مسیر خانه ر

چیزی که بسیاری از ما هنوز درکش نکرده ايم، اهمیت کارهايي است که بايد بعد از ورزش انجام داد. در طول 

ورزش ممکن است حرکات بسیاری را انجام داده باشید اما نوع رفتارتان با بدن، بعد از ورزش نیز تاثیر 

 .دمستقیمي روی درد عضالني، قدرت عضالني و رشد دار

 .در ادامه به شما خواهیم گفت بعد از انجام ورزشتان بهتر است چه کارهايي انجام دهید

 سرد کردن

اولین کاری که بايد انجام دهید  .بعد از آخرين ورزشي که انجام داديد، تمرينتان هنوز به پايان نرسیده است

بوده، باز هم بايد کمي تمرين سبک هوازی  دويدنسرد کردن است. حتي اگر آخرين تمريني که کرده ايد 

انجام دهید. با اين کار، ضربان قلب خود را با سرعتي آهسته و با تمرکز پايین مي آوريد، در نتیجه بعد از 

دقیقه روشي ساده و خوب برای سرد  1روی تردمیل، به مدت  ورزش احساس مريضي نمي کنید. راه رفتن

 .کردن بدن است
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 حرکات کششي

بعد از ورزش باز هم بايد حرکات کششي داشته باشید. اين يکي از مهم ترين کارهايي است که مي توانید 

 انجام دهید. بعد از يک ورزش، عضالت به صورت طبیعي منقبض

ن آنها جلوگیری مي کند و کمک مي کند خود را بازسازی کنند. بزرگترو مي شوند. کشیدن عضالت از کوچک شد

 .قوی تر شوند و در نتیجه باالترين مزيت را از فعالیتي که کرديد دريافت کنید

کشش بدن بعد از ورزش همچنین باعث آرامش گرفتن عضالت مي شود، کمک مي کند جريان خون به مفاصل 

درد و گرفتگي عضالت کاهش مي يابد. تقويت حضور ذهن را نیز به اين  و بافت ها سرعت بگیرد و در نتیجه

 .لیست اضافه کنید تا تمام داليل برای اضافه کردن حرکات کششي به بعد از ورزش را داشته باشید

 آب بنوشید

حتي وقتي در حال ورزش کردن هستید، باز هم بايد سطح مايعات بدنتان را تامین کنید. توصیه مي شود طي 

فنجان آب بنوشید. ممکن است ديگر احساس تشنگي نکنید اما برای  3الي  2و ساعت بعد از اتمام ورزش د

 .پیشگیری از کم آب شدن بدن بايد به فکر تامین آن باشید

 سوخت رساني

غذا خوردن يکي از آخرين اما مهم ترين کارهايي است که بايد بعد از ورزش انجام دهید. با ورزش کردن، نه 

از دست داده ايد بلکه عضالتتان نیز زخمي شده اند. بايد  کربوهیدراتسوزانده ايد و  کالریصدها  تنها

توصیه مي  .و سطح انرژی تان را تقويت کنید و خیلي هم سريع اين کار را انجام دهید عضالت خود را ترمیم 

دقیقه بعد از ورزشتان اين کار را انجام دهید، اما هرچه زودتر بهتر. به دنبال غذاهايي  11ل شود در طو

ه کامل عبارت است از ساندويچ تن ماهي باشند. يک نمون پروتئینباشید که سرشار از کربوهیدرات پیچیده و 

 .با نان سبوس دار

کربوهیدرات ها به بدنتان انرژی دوباره مي دهد، اين در حالي است که خیلي آرام تبديل به کالری مي شوند، 

بنابراين قبل از اينکه تبديل به چربي شوند زمان زيادی داريد تا آنها را بسوزانید. پروتئین به ترمیم عضالت 

مي کند، بنابراين در حالي که بدنتان برای ورزش بعدی استراحت مي کند آنها رشد مي کنند و قوی تر مي  کمک

 .شوند

دفعه بعد که دمبل ها را پايین گذاشتید و فکر کرديد کارتان تمام شده است، به ياد اين کارهای مهم پس از 

 .حتما از آنها استفاده کنیدورزش بیفتید و برای اينکه زحماتتان بیش ترين نتیجه را بدهد 
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 چگونه خود را بیشتر دوست بداريم؟

 

 بررسي

ما انسان ها خیلي راحت به بدترين منتقد خود تبديل مي شويم، اين عیب جويي از خود با مواردی مانند باال 

تن سن رفتن سن ممکن است بدتر هم شود. همه ی ما چه بخواهیم چه نخواهیم سنمان باال مي رود، با باال رف

ممکن است يک فرد احساس بدبختي کند و يا مي تواند بیاموزد که چگونه با اين موقعیت روبرو شود و به آن 

لبخند بزند. اينطور که پیداست افراد با باال رفتن سنشان، بهتر مي توانند معنای حقیقي دوست داشتن خود را 

ندگي آموخته اند چگونه خود را دوست بدارند درک کنند. بنابراين ما با چند شخص جا افتاده که در طول ز

 .صحبت کرديم و آنها توصیه هايشان را در اختیار ما قرار دادند

 بیاموز که به خودت بخندی

زندگي را نبايد زياد جدی گرفت و اين را بايد دانست که موقعیت چه در درون خودمان و چه در دنیای بیرون، 

 اس گناه و قضاوت خود،دائما در حال تغییر است. به جای احس

خواستید  يوگامي توان به خود خنديد و در چالش های زندگي موارد بامزه پیدا کرد. برای مثال اگر در کالس 

زمین خورديد به جای احساس نا امني در میان ديگران و حرکتي انجام دهید، اما تمرکزتان را از دست داديد و 

فکر کردن به اينکه ديگران چه مي گويند، به اتفاقي که افتاده بخنديد. حقیقت اين است که ديگران آنقدر 

درگیر و متمرکز روی کار خود هستند که به سختي متوجه اتفاقي که برای شما افتاده مي شوند و اگر ديديد 

 مي کند به خنديدن ادامه دهید، خنده مانند گردگیر همه چیز را پاک کسي چپ چپ نگاه

 .مي کند
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 ديگران را ببخش تا خودت را ببخشي

اين درس سختي است، اما بايد آموخت کساني که در زندگي به ما ضربه زده اند را ببخشیم و قبول کنیم، اين 

ی رسیدن به اين درجه از بخشش، خود را جای فرد کار به ما اجازه مي دهد تا خود را نیز بتوانیم ببخشیم. برا

مقابل قرار دهید و سعي کنید چشم انداز او را درک کنید. اين کار کمکتان مي کند بي مهری و يا عصبانیت 

فرد ديگر را زياد شخصي قلمداد نکنید، در مقابل به خودتان نیز زياد سخت نمي گیريد. رها کردن خشم و 

 .همان اندازه تحمل و بخشش خود برايمان آسان شود عصبانیت، کمک مي کند به

 سرمايه گذاری کنید روی دوستي 

انسان در طول زندگي بايد با افراد فوق العاده ای که برايش اهمیت قائل هستند رابطه برقرار کند و سعي 

افراد را دور خود داشته باشد که اين رابطه را حفظ کند. مي توان از هر مناسبتي استفاده کرد تا دوباره اين 

جمع کرد. وقتي کساني اطرافمان باشند که ما را به خاطر آنچه هستیم دوست دارند، کمکمان مي کند خود را 

 .بپذيريم و دوست داشته باشیم

 برای خود هدف پیدا کن

، چیزی پیدا کنید که به آن اشتیاق داريد و برايش وقت بگذاريد. شايد دوست داشته باشید که وزن کم کنید

تالش و رسیدن به اين هدف باعث مي شود احساس خوبي درباره خود پیدا کنید و بیشتر از قبل خودتان را 

 .دوست بداريد

 هر روز کمي ورزش کن

هر روز مقداری ورزش کنید تا بدني آماده داشته باشید. با اين کار زماني که به آينه نگاه مي کنید از اينکه مي 

بوده لذت مي بريد. مي توانید ديگران را نیز با خود همراه کنید تا هم به خود و هم بینید تالشتان تاثیر گذار 

به آنها کمک کرده باشید. مفید بودن برای خود و ديگران باعث مي شود بیش از پیش، خودتان را دوست 

 .داشته باشید

 مدتي را با خود باش 

و اطرافیان خود باشید خسته خواهید شد. هر  زندگي پرمشغله و دشوار است و اگر بخواهید دائم مشغول کار

چند وقت يک بار ، مدتي را تنها سپری کنید. با صدای درون با خود صحبت کنید، گذراندن وقت به اين شکل 

 .کمک مي کند ارزش افکار و انتخاب هايتان را بسنجید و به آنها فضا و زمان بدهید تا رشد کنند و قوی شوند
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 د؟آيا همیشه گرسنه هستی

 شايد مقصر هورمون ها هستند

 

 

  چگونه گرسنگي واقعي را تشخیص دهیم؟

 .با مهار اشتهای خود مشکل داريد؟ شايد اين مشکل مربوط به چیزی در مغزتان باشد
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بي ترشح مي شود تا جلوی لپتین هورمون سیر کننده است. اين هورمون به صورت طبیعي توسط سلول های چر

اشتها را بگیرد. اگر کمبود لپتین داشته باشید و يا دچار عدم تعادل هورموني باشید، ممکن است کنترل 

 .شرايط از دست برود

نقطه روبروی لپتین، گرلین )هورمون گرسنگي( است. وقتي همه چیز متعادل است، اين دو هورمون دست در 

ي کنند. اين تعادل بدان معناست که زماني گرسنه خواهید شد که دست هم سطح گرسنگي را کنترل م

خواهید کرد. اگر لپتیني در کار نباشد، گرلین فرمانروايي  احساس سیریموقعش است و در زمان مناسب نیز 

 قلمرو معده را بدست

 .است گرسنگيمي گیرد و ارتشش نیز 

توان گاهي به کمبود لپتین نسبت داد. هرچقدر سلول  هوس شديد به غذا و اشتهای غیر قابل کنترل را مي

های چربي بیشتری داشته باشید بدن نیز بايد لپتین بیشتری تولید کند ) مگر اينکه عدم تعادل، اختالل يا 

مقاومت به لپتین داشته باشید (. در مقابل زماني که وزن بسیار زيادی را کاهش مي دهید به احتمال زياد 

رو برو مي شويد، چون سطح تولید لپتین پايین آمده است. اين  اشتهاگرسنگي و افزايش  بیش از گذشته با

 .دقیقا مشکل کساني است که وزن زيادی کم مي کنند و پس از مدتي دوباره وزنشان باز مي گردد

نیز باعث بر هم خوردن تعادل لپتین در بدن مي شود. اگر برای  کالریبرنامه های غذايي بسیار سخت و کم 

روزانه تان را قطع کنید، سطح لپتین مدت طوالني به خود گرسنگي دهید يا مقدار بسیار زيادی از کالری برنامه 

 .بدنتان بسیار پايین خواهد رفت تا گرسنگي و اشتهای باال مجبورتان کند غذا بخوريد

 اگر متوجه شويم عدم تعادل، مقاومت يا کمبود لپتین داريم، چه کاری بايد انجام دهیم؟

اين مکمل ها اصال کار نمي کنند و هیچ اول از همه فريب مکمل هايي که در اينترنت تبلیغ مي شود را نخوريد. 

دلیل علمي نیست که ثابت کند مکمل لپتین وجود دارد. به عالوه، اگر بدنتان به لپتین مقاومت نشان مي دهد، 

اضافه کردن لپتین بیشتر هیچ کمکي نمي تواند بکند. از آنجا که مکمل های لپتین در واقع هیچ لپتیني در خود 

دارند که ادعا مي شود به بهبود عملکرد لپتین کمک مي کنند. تحقیقات زيادی راجع به ندارند، در خود موادی 

 .اين مکمل نشده است، اما ضرری هم ندارند

بهترين کاری که مي توانید انجام دهید مشورت با پزشک است. بايد ببینید که ديگر عوامل نیز به اين مشکل 

 گلیسیريد، کهکمک مي کنند يا خیر! از جمله سطح باالی تری 

مي تواند با مسیر لپتین به مغز تداخل پیدا کند، يا سطح باالی انسولین که مي تواند مقاومت مغز به لپتین را 

 .افزايش دهد
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 چگونه آرام، بالغ و سازنده باشیم؟

 

بسیاری از مشکالتي که در زندگي داريم به خاطر عدم آرامش و کم تحملي مان است. در بحث اگر يکي نظر 

مخالفمان را داشته باشد کار را به غرور مي کشانیم و ممکن است دعوايمان شود. چه چیزهايي مي توانند 

آسودگي، بلوغ و آرامش دروني را وارد زندگي مان کنند؟ هر چیزی که روی آن تمرکز کنید، ممکن است 

مي آوريد همان است، اما گسترش پیدا کند. بنابراين اگر به غم و ناراحتي فکر کنید چیزی هم که به دست 

اگر تمرکزتان روی آرامش باشد مشخص است شرايط خیلي بهتر مي شود. در اين مقاله مي خواهیم راجع به 

روش هايي صحبت کنیم که به کمکشان مي توانیم آرامش بیشتری در زندگي به دست بیاوريم و در نهايت به 

 .موفقیت برسیم

 .روی خودتان تمرکز کنید1- 

ود با ديگران بر سر میزان حقوق، روابط و بسیاری چیزهای ديگر مي تواند خیلي ساده باشد. اما وقتي مقايسه خ

بفهمید تمام آنچه مهم است ) و تمام چیزی که مي توانید کنترل کنید ( خودتان هستید، زندگي بسیار راحت و 

 .فوق العاده مي شود

 .بیش از حد به چیزها فکر نکنید2- 

ريح و تفسیر جمالت، نوشته ها، پیام ها و انگیزه ی ديگران بر مي داريد، تازه مي توانید آن وقتي دست از تش

خود را غرق در تجزيه و تحلیل حرف ها و نوشته های ديگران  .مقدار آرامشي که نیاز داريد را حس کنید

 .کردن، فقط وقتتان را تلف مي کند
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 .بدانید چطور به خود بخنديد3- 

ويد: زندگي خیلي سريع مي گذرد، از آن لذت ببريد، آرام باشید، تمامش خنده دار است. جوآن ريورز مي گ

زندگي اينقدرها هم جدی نیست، هست؟ وقتي ياد بگیريد به جای سرزنش کردن خود بابت هر اشتباهي، به 

 .دخود بخنديد در واقع تازه متوجه مي شويد مي توانید برای خیلي چیزهای ديگر همین کار را بکنی

 اول کار، بعد بازی4- 

ا کارتان را انجام دهید، نیمه کاره ابتد. سنجید افتاده تعويق به های لذت با تقريبا همیشه مي توان کمال را

رهايش نکنید، به آن اهمیت دهید و سپس به دنبال بازی و چیزی که از آن لذت مي بريد برويد. کار هم مي 

اری که مي کنید پايبند باشید. ما با نیمه کاره رها کردن وظايفمان، تواند لذت بخش باشد ، مخصوصا اگر به ک

 .لذت ها را هم درگیر استرس کرده ايم

 .ديگران را مقصر ندانید5- 

درصدی مسئولیت زندگي تان باشد. نه بهانه ای، نه استثنايي  911فکر نمي کنم هیچ چیزی بالغانه تر از قبول 

يگر. وقتي مسئول موقعیت و وسائل خود باشید، يعني پیشرفت کرده ايد. چه در خانواده، اجتماع و هر جای د

 .اگر اشتباهي مي کنید، ديگران را عاملش ندانید ببینید خودتان چه خطايي کرديد

 .واکنش نشان ندهید6- 

ورد خارج از فیلم و سناريو ( م )مطمئنا تا به حال برنامه هايي را ديده ايد که در آن مردم در دنیای واقعي 

امتحان قرار مي گیرند و گاهي شاهد واکنش های شديد از طرف آنهايیم. سريع واکنش نشان دادن به چیزی 

اشتباه است و فقط باعث از بین رفتن آرامش و تمرکزتان مي شود. به جای واکنش بي فکرانه، ياد بگیريد 

 .سخنان ديگران را بشنويد و واکنشي مناسب داشته باشید

هرکس توان اين را دارد که خود  .زماني آغاز مي شود که ناراحتي و نارضايتي تمام شده باشدبه بلوغ رسیدن 

را از همه چیز رها کند: قلدری ديگران، احساس ناراحتي از حضور کسي که اصال دوستش نداريد و خیلي 

 .چیزهای ديگر

ید، تازه معنای آرامش را متوجه مي وقتي بتوانید در زمان حال زندگي کنید و ديگر به چیزی غیر از آن فکر نکن

شويد. احساس گناه و پشیماني باعث مي شود در گذشته زندگي کنید و اضطراب و نگراني هم باعث مي شود 

 .دائم به آينده فکر کنید. اما وقتي در همین زمان حال باقي بمانید آرامش همراهتان خواهد بود
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 سوالي که کلید شادی آينده تان است

 

ن مسیر الزم برای صرف انرژی، الهام گرفتن و انگیزه را در اختیارمان قرار مي دهند. اما اگر تنها روی اهدافما

زماني که به هدفمان دست پیدا مي کنیم تمرکز کنیم، در واقع قابلیت تمرکز روی کاری که برای رسیدن به 

 .و بي صبری درباره فرآيند مي شودآنجا بايد انجام شود را از دست مي دهیم. اين حالت، باعث بروز کشمکش 

بنابراين، چگونه مي توانیم اين الگو را بشکنیم؟ چگونه با لحظه لحظه ی تجربه دست يابي به هدف، ارتباط 

 .برقرار کنیم؟ اين کار از آنچه بیشتر افراد فکرش را مي کنند ساده تر است

 پس از آن چه؟

اره روی فرآيند و زمان حال باز مي گرداند. اين عبارت آراممان ، اين عبارت تمرکزمان را دوب” پس از آن چه؟  ”

 .مي کند و عملکردمان را بهبود مي بخشد

وقتي نوجوان بودم، به همراه دان بهترين پیانیست جاز در منطقه بداهه نوازی جاز را مي آموختم. يک روز بعد 

و شروع کرد به پیانو نوازی. ناگهان  از کالس وقتي داشتم وسائلم را جمع مي کردم، دان پشت پیانو نشست

بدون مقدمه گفت اگر سخت تالش نمي کرد هرگز در نواختن خوب نمي شد. من مبهوت شده بودم، نواختنش 

 .عالي بود. گفتم اگر من هم بتوانم روزی مانند تو بنوازم تمام روز را صرف گوش دادن به پیانوی خود مي کنم
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ي، اين دقیقا همان چیزی است که من سال ها پیش وقتي برای اولین بار او خنديد و متفکرانه گفت: مي دان

نوازندگي استادم را شنیدم به او گفتم. تا آن لحظه احساس مي کردم که اگر بتوانم مانند دان بنوازم، واقعا 

آن احساس خوشحالي خواهم کرد. مهارت او در موسیقي سال ها از من فراتر بود. همچنان با وجود اينکه به 

 درجه از مهارت که

مي خواست، رسیده بود باز هم احساس مي کرد که گويا تازه به آن نقطه رسیده و تالش هايش را به ياد 

 .داشت

 .خود را تصور کنید که از خط پايان تالش های خود عبور مي کنید

 ق نخواهید کرد؟آيا آن لحظه، زندگي تان را برای همیشه تغییر خواهد داد؟ آيا هرگز ديگر احساس اشتیا

همیشه به دنبال دستاورد بعدی باشید و شادی رسیدن به هدفي که به دنبالش بوديد را تبديل به احساس 

 .نارضايتي و خستگي نکنید. همه ما با اين حس آشنايیم و برخي همچنان اين چرخه را تکرار مي کنیم

حساس خستگي و بي صبری کرديد، اجازه اگر چیزی دشوار را تمرين مي کنید يا مي آموزيد و متوجه شديد ا

دهید اين احساسات برايتان يادآور آن باشد که بايد روی زمان حال تمرکز کنید. روی نقطه ای در آينده دور 

ثابت مانده ايد. در چنین حالتي در کنار احساس بدی که پیدا مي کنید، قابلیت عملکردتان نیز به شدت افت 

 .خواهد کرد

  “پس از آن چه؟” حالت ذهني بايستید و از خود بپرسید  برای فرار از اين

چند لحظه خود را در آينده قرار دهید تا ببینید از خط پايان تالش هايتان گذشته ايد. آيا آن لحظه، زندگي تان 

 را برای همیشه تغییر خواهد داد؟ آيا ديگر هرگز احساس اشتیاق نخواهید کرد؟

رسیدن به اهدافي که چالش برانگیز بوده اند تنها رضايت بخش است. جواب اين سواالت همیشه نه است. 

در غیر اين صورت به دست آوردن بي معنا مي شد. ما به دنبال فرصت هايي هستیم که خود را به چالش 

بکشیم و فراتر از محدوديت های خود رشد کنیم. آن خط پايان، نشانه ای است که مي توانیم با استفاده از آن 

 .ن را بسنجیمارزشما

گذشتن از خط پايان، تنها چند ثانیه طول مي کشد. احساس رضايت، نتیجه ی احساس غرور برای تالشي است 

 که کرده ايد. و پس از آن چه؟
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 دقیقه ورزش باال تنه که از نظر علمي نیز ثابت شده است 7

ات ورزشي قسمت هايي از باال تنه، قسمت باال تنه نقش مهمي در چگونگي حالت بدن دارد. متاسفانه در تمرين

از جمله دلتوئید های باال و پايین کمر ناديده گرفته مي شوند. بسیاری از افراد تنها زماني مي توانند روی اين 

عضالت کار کنند که به هالتر، وزنه و ماشین های ورزشي دسترسي داشته باشند و در غیر اين صورت ترجیح 

 .دمي دهند آن را ناديده بگیرن

مجبور نیستید ساعت ها در باشگاه وقت سپری کنید، فقط کافیست کمي  باال تنهخوشبختانه برای قوی کردن 

دقیقه  2خالق باشید. ما برای اينکه به شما کمک کنیم به سادگي اين تمرينات را در خانه انجام دهید، تمريني 

 .خیرشان مورد تايید قرار گرفته استای برايتان ترتیب داده ايم که توسط دانشمندان و در تحقیقات ا

يک حوله و صندلي برداريد و مطمئن شويد به يک نیمکت يا صندلي : چگونه از اين لیست استفاده کنیم

ثانیه و با شدت باال انجام دهید. در مورد ورزش هايي  31دسترسي داريد. هر کدام از حرکات زير را به مدت 

ثانیه دوم را روی سمت ديگر  91نیه ابتدايي را روی يک سمت و ثا 91که تنها برای يک سمت بدن است، 

 1ثانیه انجام دهید (. بین هر کدام از حرکات به مدت  31انجام دهید ) اگر وقت اضافي داريد برای هر سمت 

 .کنید تکرار مرتبه 3 تا 2 ثانیه استراحت کنید. اگر مي خواهید مي توانید چرخه کل حرکات را 

nto Backward Crab WalkLong Jump I -1 
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برای شروع، پاها را به عرض ران ها باز کنید. به سمت عقب اسکوات برويد و باسن را زير طولِ زانوها 

بیاوريد. از دست ها برای شتاب گرفتن استفاده کنید، تا جای ممکن به سمت جلو بپريد و به همان حالت 

دست ها را پشت خود روی کفِ زمین قرار دهید ) مچ  اسکوات فرود بیايید. همین که پاها به زمین رسید

دست ها زير شانه ها باشد ( و ران ها را تا سطح زانوها باال بکشید. در چنین حالتي دقیقا مانند يک میز مي 

به اين حالت راه رفتن خرچنگي مي گويند ( تا به   )شويد. سپس در همان حالت با دقت به سمت عقب برويد

 .ید. حاال بلند شويد و دوباره حرکت را تکرار کنیدجای ابتدايي برس

Hands Under Table Biceps Hold -2 

 

اين راهي خالقانه برای فعال کردن عضله دوسر بازويي است. برای شروع، پا را دقیقا زير ران ها قرار دهید و 

ال باشد (. آرنج ها را در دست ها را نیز به صورت صاف زير يک میز سنگین قرار دهید ) کف دست ها رو به با

درجه به پهلوهای دو سمت بدنتان نزديک نگه داريد، کف دست ها را به طرف باال فشار دهید و به  11حالت 

 .صورت ضرباني فشار وارد کنید، هسته بدن را درگیر نگه داريد و کمر نیز صاف باشد

Up-Triceps Push -3 
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دستها کشیده باشد (، هسته   )ير شانه ها قرار داشته باشندبه حالت پلنک و در حالي که دست ها درست ز

بدن درگیر باشد و گردن در حالت استراحت باشد، حرکت را شروع کنید. قفسه سینه را به کفِ زمین نزديک 

کنید و آرنج ها را تا جای ممکن به قفسه سینه نزديک نگه داريد. برای ساده تر کردن حرکت مي توانید زانوها 

زمین بگذاريد، اما مطمئن شويد که هسته بدن را درگیر نگه مي داريد و بدن را از شانه ها تا ران ها را روی 

در يک خط صاف حفظ مي کنید. برای به چالش کشیدن خود با سه شماره، خیلي آرام خود را پايین بیاوريد و با 

 .يک شماره به باال برگرديد

T-Y-Shoulder I -4 
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باشد (، دست ها به طرف جلو و باالی سر کشیده شده  يوگاشید ) پیشاني روی زمین يا مت رو به پايین دراز بک

د، به اندازه يک دست ها را تا جايي که مي توانید باال ببري  .Iباشد. انگشتان دست رو به باال باشند مانند حرف

بسازيد و سپس دست ها را   Yشماره نگه داريد و سپس به سمت زمین پايین بیاوريد. با دستان خود حرف

را بسازيد و آن ها را به همان شکل باال و سپس پايین بیاوريد.   Tباال برده و پايین بیاوريد. با دست ها حرف

 .به همین شکل ادامه دهید

Squat Jack -5 
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که پاها را کنار هم قرار داديد و دست ها روی ران ها است بايستید. بپريد، پاها را باز کنید، باسن را  در حالي

به حالت اسکوات عقب ببريد و در حالي که پاها کمي از عرض ران ها بازتر است و دست ها جلوی قفسه سینه 

ايي بازگرديد، پاها کنار يکديگر و آورده شده اند فرود بیايید. خیلي سريع با يک پرش ديگر به حالت ابتد

 .دست ها در کناره های بدن قرار گیرند. اين حرکت را مجدد تکرار کنید

Seated Towel Hammer Curl Pulse -6 
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کفِ دست ها رو به داخل و  .روی مرکز يک حوله بنشینید. با دو دست، انتهای هر دو سمت حوله را بگیريد

درجه ثابت کنید و آنها را نزديک کناره های قفسه سینه نگه  11ج ها را به حالت انگشتان رو به باال باشد. آرن

داريد. انتهای دو سمت حوله را رو به باال بکشید و اين کار را به صورت ضرباني، رو به باال و پايین انجام 

 .دهید

Triceps Dip -7 
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ر دهید و انگشتانتان را نیز به طرف برای شروع دو دست خود را روی يک صندلي محکم، نیمکت يا میز قرا

 آرامي به. باشند زمین کفِ روی پاها پاشنه و بدن بگیريد. پاها را به طرف جلو باز کنید، انگشتان پا رو به باال 

را خم کنید تا پايین تر بیايید، سپس دوباره به سمت باال برگرديد. به تکرار ادامه دهید. اگر مي  ها آرنج

 .ده تر کنید، پا را نزديک به صندلي حرکت دهید و کمي زانو را خم کنیدخواهید حرکت را سا

Up-Push Back Push -8 

http://www.kermany.com


 
 

 

دست ها کشیده (، پاها از   )در حالت پلنک حرکت را شروع کنید، مچ دست ها درست زير شانه ها باشند

به زمین، ران ها و  عرض ران ها کمي بازتر باشد. به حالت شنا پايین برويد. سپس با فشار دادن کفِ دست

باال ببريد.  dog -downwardباسن را به عقب بفرستید. زانوها را خم کنید و سپس باسن را به حالت حرکت

مطمئن شويد سرتان بین دو شانه قرار مي گیرد. بدن را به طرف جلو و عقب ببريد. به حالت ابتدايي بازگرديد 

 .و تکرار کنید

Jump Switch Lunge -9 
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ايستاده کار را شروع کنید، سپس با پای چپ، يک گام بلند رو به عقب برداريد تا به حالت النج پايین  به صورت

دست ها را برای حفظ تعادل جلوی خود يا روی ران ها نگه داريد. بايد  .درجه خم شود 11بیايید. زانو به حالت 

اشنه راست بپريد و در همان حالت وزن بدن خود را روی پاشنه سمت راست حس کنید. با فشار آوردن به پ

 .جای پاها را عوض کنید. پشت را به حالت النج پايین بیاوريد و حرکت را دوباره تکرار کنید

Over Row-Bent -10 
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يک گالون حاوی مايع را که دسته داشته باشد و يا حتي کیسه های خريد را در دست بگیريد ) اگر دمبل 

جلو خم شويد طوری که باال تنه تقريبا با زمین موازی شود. وزنه در دستتان نداريد (، از قسمت ران ها به 

به طرف  و باشد و مچ دست را پايین شانه نگه داريد. در حالي که کفِ دست رو به زمین است، وزنه ها را باال 

 را ها وزنه آرامي به  قفسه سینه بکشید. روی خم کردن آرنج ها و فشرده کردن تیغه های شانه تمرکز کنید.

 .تکرار کنید را حرکت و بازگردانید ابتدايي حالت به

Up-Lying Triceps Push-Side -11 
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روی پهلو دراز بکشید و زانو را کمي خم کنید. دست راست را از طول قفسه سینه بیاوريد و کفِ دست چپ را 

امال منعطف شود و باال تنه نیز روی زمین قرار دهید. با دست چپ روی زمین فشار بیاوريد تا عضله سه سر ک

 .سپس آرام به حالت ابتدايي پايین برويد و به همین شکل تکرار کنید .کمي باال بیايد

Up-Pike Push -12 
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حرکت را به حالت پلنک شروع کنید و مچ دست زير شانه باشد تا هسته بدن منقبض شود. با پا يک گام به جلو 

ستید تا به حالت پايک ) يا میخ ( در بیايید. دست ها دقیقا با شانه ها در يک بیايید، باسن را به طرف باال بفر

خط قرار بگیرند. در اين حالت شنا انجام دهید، طوری که سر چند سانت جلوتر از دست ها با زمین تماس پیدا 

 .کند، سپس به حالت قبلي بازگرديد و دوباره تکرار کنید
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 رنامه غذايي شما رو خراب کنند؟چرا دوستانتون سعي دارند ب

 

 دانلود فايل صوتي مقاله

و سبک زندگي سالم کار بزرگیه. تصمیم گرفتن هیچوقت ساده نیست و پیگیری يه  برنامه غذاييپیگیری يه 

 .تصمیم به اين معناست که با موانع رسیدن به موفقیت آشنايید و مي دونید چطور بهش غلبه کنید

وجود داره دوستان و يا حتي اعضای خانواده ای هستند که  کاهش وزنيکي از سخت ترين موانعي که تو مسیر 

 .نظرشون با شما يکي نیست و يا اينکه تصمیمتون رو تهديدی نسبت به جايگاه خودشون مي دونند

حقیقت اينه که همراهي بقیه افراد مي تونه به خوبي روی رفتارهای غذايي ما تاثیر بذاره. تحقیقات نشون 

 31که تنها هستند داده افرادی که هنگام غذا خوردن از همراهي دوستاشون برخوردارند، نسبت به وقتي 

ا بیشتر از آقايون تحت تاثیر اطرافیان قرار مي دريافت مي کنند و تو اين قضیه، خانم ه کالریدرصد بیشتر 

 .گیرند

اين نوع تاثیرها حالت های مختلفي داره: همکار مهربوني که همیشه با خودش شیريني های خونگي میاره و جز 

اينکه شیريني هاش رو بخورين انتظار هیچ جواب ديگه ای از شما نداره، دوستي که وقتي تصمیمات سالم شما 

شروع مي کنه به مسخره کردن و خنديدن و يا مادری که همیشه با حجم باالی غذاهاش، عشقش رو رو مي بینه 

 .بهتون نشون میده
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مهم اينه که بدونیم چطور واکنش های اين افرادو کنار بذاريم و مطمئن بشیم تو تصمیممون برای سالم 

یم که با انجامشون مي تونید از پس موندن دخالت نمي کنند. در ادامه مي خوايم درباره روش هايي صحبت کن

 .اين مانع بربیايید

 !به احساس گناهشون اهمیت نديد1- 

 .براشون احساس گناه ايجاد نکنه، بقیه رو هم با خودشون وارد بازی مي کنند پرخوریبعضي افراد برای اينکه 

پس اگه چیزی براتون سفارش دادن که نمي خواستید، محکم باشید، توضیح بديد که گرسنه نیستید و اگه 

تونند به غذا خوردن ادامه بدن. احساس گناه اونا، مشکل خودشونه و شما نبايد برای  اونا مي خوان مي

 .احساس راحتي ديگران خودتون رو درگیر کنید

 .اطرافیانتون رو هم با خودتون همراه کنید2- 

ی اين اگه بتونید اطرافیانتان رو تو مسیر سالمتي، با خودتون همراه کنید، درصد موفقیتتون بیشتر میشه. برا

افراد داليلتون رو بگید و ازشون بخوايد باهاتون همراه بشن و اگه دوست نداشتند براشون توضیح بديد که 

چقدر حمايتشون برای شما اهمیت داره. واضح بگید که منظورتون از حمايت چیه و بهشون بگید با چه کاری مي 

 .کم کنند توانند شرايط رو برای شما ساده تر کنند و يا حداقل از سختیش

 !به نزديکانتون بگید چرا اين تصمیم مهمه3- 

تو جامعه ای زندگي مي کنیم که از غذا برای ارتباط با ديگران استفاده میشه، برای جشن گرفتن، دلسوزی 

مي  تغذيهکردن و حتي برای ابراز عشق از غذا استفاده میشه. ما کودکان و افرادی که دوستشون داريم رو 

 .باشهکنیم و ممکنه رد کردن تعارف غذايي يه نفر، نشونه رد کردن اهمیت و عالقه ش 

برای همین مهمه به کساني که براتون اهمیت دارند توضیح بديد اين کار رو برای اهمیت سالمتي انجام 

میديد. وقتي طرف مقابل رو به اين درک مي رسونید که رد کردن تعارفش، فقط به خاطر تصمیم خودتونه، پس 

 .اونها هم از شما حمايت مي کنند و ناراحت هم نمیشن
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 .شه ما تمايل داريم چیزی رو بخوريم که مي بینیميادتون با4- 

سالم  میان وعدهاگه کسي، چه توی خانه و چه محل کار، به شما کیک يا بیسکويیت تعارف کرد مطمئن شید 

خودتون جلوی دستتون باشه. جدی به اين فکر کنید که آيا واقعا اون غذا را مي خوايد يا نه. چون غذايي که به 

هیچ ايرادی نداره. شما اون فرد رو ” نه ” معنا نیست که بايد حتما اونو بخوريد. گفتن  شما تعارف شده به اين

 .رد نکرديد، بلکه فقط يه غذا رو رد کرديد تا بتونید تو مسیر تصمیم درستي که گرفته بوديد بمونید

 .رابطه ناسالم کساني که مي خوان تصمیمتون رو خراب کنند، با غذا در نظر بگیريد 5- 

شه به نظر مي رسه افراد دچار اختالل تغذيه، عالقه ای به غذا خوردن ندارن. معموال برعکس اين ماجرا همی

هم ممکنه. برای همین تماشای غذا خوردن ديگران، حس کنترلشون در برابر غذا رو تقويت مي کنه. وقتي 

 .رو دارن کسي جلوی اونا غذا مي خوره، احساس پیروزی برای صرف نظر کردن از اون کالری

اگه تشخیص داديد طرف مقابلتون چنین رفتاری داره، اول خودتون رو مجبور نکنید به خاطر اون هر غذايي 

بخوريد و بعد از اين فرصت استفاده کنید که اختالل تغذيه ش رو با يه عادت سالم تر جايگزين کنید. کنار 

 .چنین افرادی بهتره روی چیزی غیر از غذا تمرکز کنید

 ده: دکتر لیندا پاپادوپولوسنويسن
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 بهترين میوه هايي که قند پايیني دارند

 

مراقبت از میزان قند دريافتي ايده خوبي است اما کنترل هوسمان به قند مي تواند کار دشواری باشد. ممکن 

نهفته است همین حاال هم قندهای فرآوری شده را کنار گذاشته باشید اما ندانید چه مقدار قند در میوه ها 

است. شايد هم به ديابت مبتال هستید و دوست داريد بدانید کدام میوه ها کمترين تاثیر را روی قند خونتان 

 .دارند

حاوی مقدار زيادی از ديگر مواد مغذی است اما برخي از انواع آن نسبت به ديگر میوه  میوهبا وجود اينکه 

 .بیشتری در خود دارند قند ها،

 .کنیم معرفي شما به بهترين میوه هايي را که قند کمي دارند در ادامه مي خواهیم 

 لیمو ها1- 

هستند و طعمشان ترش است. اين میوه ها قند زيادی در خود ندارند ) هر لیمو   Cويتامین از لیموها سرشار 

 .ک کنیدتقريبا يک يا دو گرم ( و مي توانید با اضافه کردن يکي از آنها به لیوان آبتان به کاهش اشتها کم

 تمشک2- 
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 توتي چندين از يکي ، احساس سیریگرم قند در هر فنجان و مقدار زيادی فیبر برای کمک به  1تمشک با تنها 

 .اند شده گنجانده لیست اين در که است

 توت فرنگي3- 

وت دلچسب است. يک فنجان ت و شیرين توت فرنگي قند بسیاری پايیني دارد اما طعم آن به شکل عجیبي 

درصد نیاز روزانه بدن به  911فرنگي خام حاوی هفت گرم قند است که اين مقدار توت فرنگي بیش از 

 .را تامین مي کند  Cويتامین

 توت سیاه4- 

توت سیاه نیز تنها در هر فنجان هفت گرم قند دارد. بنابراين با خیال راحت از اين توت های سیاه رنگ برای 

 .رشار از آنتي اکسیدان و فیبر نیز هستمیل کنید. توت سیاه س میان وعده

 کیوی5- 

اين میوه با شکل و شمايل عجیب و گوشت ترشي که دارد، از نظر فني يک توت به حساب مي آيد. کیوی ها 

گرم قند دارد. کیوی را مي توانید در  6هر کیوی تنها  .هستند و قند پايیني نیز دارند   Cويتامین از سرشار 

 .یوه فروشي ها تهیه کنیدبیشتر طول سال از م

 گريپ فروت6- 

يکي ديگر از مرکبات که در اين لیست وجود دارد، گريپ فروت است. با اينکه شیريني گريپ فروت به اندازه 

گرم قند در  1انگور نیست اما مي تواند انتخاب مناسبي برای صبحانه باشد. نیمي از يک گريپ فروت متوسط، 

 .خود دارد

 آووکادو7- 

به میوه فکر مي کنید مسلما اولین چیزی که به ذهنتان مي آيد آو.کادو نیست. اما آنها هم میوه هستند و وقتي 

 چربي از قند بسیار پايیني نیز دارند. يک آووکادو کامل و خام، تنها يک گرم قند در خود دارد. آووکادو سرشار 

 .دسالمي است که کمک مي کند احساس سیری پايداری داشته باشی های

 هندوانه8- 
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سرشار از آهن است. يک فنجان  و دارد پايیني بسیار قند هندوانه يکي از میوه های شاخص تابستان است، 

گرم قند دارد. تنها اشتباه ما در خوردن هندوانه اين است که به يک فنجان راضي  91کامل هندوانه، تنها 

 !نمي شويم

 طالبي9- 

گرم  93باالی خود است. يک فنجان از اين ملون خوش طعم حاوی   Aامینطالبي رنگ نارنجي خود را مديون ويت

قند است. اين مقدار ممکن است کمي بیشتر از ديگر میوه ها باشد اما اين را به خاطر داشته باشید که يک 

 .گرم قند در خود دارد و مواد مغذی خاصي نیز در آن يافت نمي شود 41قوطي نوشابه، نزديک به 

 پرتقال10- 

، يک میان وعده مغذی میل کنید. باال کالریپرتقال يکي ديگر از راه های عالي است که مي توانید بدون قند و 

گرم قند در خود دارد  92است. يک پرتقال معمولي حدود   Cاين میوه خانواده مرکبات نیز سرشار از ويتامین

 .است 21و کالری آن نیز حدود 

 هلو11- 

ی با گرم قند دارد و به همین دلیل همچنان میوه ا 93هلو فوق العاده شیرين است، اما يک هلوی متوسط تنها 

 .قند پايین به حساب مي آيد

 

 سخن پاياني

گرم قند داشتند اما فراموش نکنید که میزان وعده  93تا  9میوه ای که از آن ها نام برده شد، همگي از  11

 بسیار مهم است. برای مثال يک وعده هندوانه را يک فنجان تشکیل

يا چیزی معادل همان يک قوطي نوشابه قند  مي دهد، اما اگر بیش از حد پیش برويم يک وعده، چهار وعده و

 .مي شود که وارد بدنمان کرده ايم

البته تمام میوه ها در مقايسه با میان وعده های قندی سرشار از ويتامین ها، مواد معدني و فیبر هستند. 

د خونتان غذاهای سرشار از فیبر گوارش را کند مي کنند، اين يعني بعد از خوردن میوه به صورت ناگهاني قن

افزايش پیدا نمي کند. با اين حال مانند بسیاری از ديگر چیزها در زندگي، اينجا نیز بايد همیشه تعادل را 

 .رعايت کنید
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 فشار خونتان را با اين گیاهان کنترل کنید

از هزاران سال پیش رواج داشته است و اين به خاطر خواص  فشار خوناستفاده از گیاهان برای کنترل 

 .ا استمتنوع آن ه

دلیل واضحي برای فشار خون  .فشار خون باال به دو شکل خود را نشان مي دهد: فشار خون اولیه و ثانويه

 از ثانويه وجود ندارد. با افزايش سن، احتمال ابتال به فشار خون ثانويه باال مي رود و مي تواند بنا به داليلي 

ضعیف، سیگار کشیدن و سبک زندگي بي تحرک تشديد شود. فشار خون ثانويه از سوی  رژيم غذايي جمله

يش سريع و شديد فشار خون مي شود اما اين حالت به تاثیر برخي داروها و بیماری از جمله ديگر، موجب افزا

 .مشکالت کلیوی و تیروئید مربوط مي شود

، آپنه خواب، داروهای ضد انعقاد و مسکن نیز در اين بارداریسوء مصرف مواد مخدر و الکل، قرص های ضد 

 .خصوص تاثیرگذارند

فشار اضافه ای که روی  .فشار خون باال يک مشکل جدی سالمت است که بايد به نحوی آن را کاهش داد

مي تواند موجب خرابي در بافت آن ها شود و در نتیجه خطر ابتال به  شريان ها و رگ های خوني تان مي آيد،

، تغذيهبیماری های قلبي عروقي و ديگر مشکالت را افزايش دهد. با وجود اينکه تغییرات سبک زندگي و 

بسیار توصیه مي شود اما گیاهان دارويي نیز هستند که مي توانند با خواص ضد التهابي، آرام بخش و آنتي 

 .اکسیداني خود به متعادل سازی فشار خون کمک کنند

 (برای کاهش فشار خون مفید هستند )به همراه نحوه استفاده لیست گیاهاني که

برخي از بهترين گیاهان برای التیام فشار خون عبارتند از دارچین، سیر، بذر کرفس، پنجه گربه، چای سبز، 

 .هل، ريحان و دارچین

 زالزالک
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یاهي ضد التهابي و محافظ به عنوان يک داروی باستاني چیني، سال های زيادی است که زالزالک را به عنوان گ

قلب مي دانند. زالزالک قادر است جريان خون را بهبود دهد، فشار خون را پايین بیاورد و خطر لخته شدن 

تمام اين موارد مي توانند سطح انرژی را افزايش دهند و از حمله قلبي و سکته مغزی  .خون را نیز کم کند

 .پیشگیری کنند

شتر به شکل چای استفاده مي کنند، با اين حال مي توانید از برخي عطاری های نحوه استفاده: زالزالک را بی

 .معتبر آن را به شکل قرص و کپسول نیز دريافت کنید

 چای سبز

و ترکیبات فنلي است. اين نوشیدني   epigallocatechinنظیر هايي اکسیدان آنتي از چای سبز سرشار 

هايي که در اثر فشار خون باال ايجاد مي شود را از  آسیب تمام دتوان مي و است التهابي ضد مواد از سرشار 

درصد کاهش  11بین ببرد. تحقیقات نشان داده مصرف مرتب چای سبز مي تواند خطر ابتال به فشار خون را تا 

 .دهد

شايع ترين روش مصرف چای سبز ، نوع نوشیدني آن است. اما در سال های اخیر، استفاده از  :نحوه استفاده

 .فنجان چای سبز در روز مشکلي ندارد 1تا  3عصاره چای سبز نیز بسیار شايع است. نوشیدن 

 هل
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تحقیقات نشان داده اين ادويه محبوب آسیايي به شدت با فشار خون باال در ارتباط است و ثابت شده است که 

وارض قلبي و عروقي را کاهش استفاده مرتب از آن مي تواند پايه فشار خون را پايین بیاورد و خطر ابتال به ع

مي دهد. اين ادويه همچنین با کاهش سطح استرس و افسردگي نیز در ارتباط است که هر دو مي توانند از 

 .باشند خون فشار افزايش دهنده ی  عوامل

اده بعد از اينکه دانه های هل را باز کرديد، مي توانید از آن در نوشیدني ها و حتي غذاها استف :نحوه استفاده

 .کنید

 ريحان

 

ريحان حاوی مقدار بااليي اسید اورسولیک و يوجینول است. بنابراين مي تواند عالئم فشار خون را کاهش 

ن برای کاهش فشار خون گیاها بهترين از يکي به دهد و بدن و ذهن را آرام کند. اين ويژگي ها ريحان را 

 .تبديل کرده است

تازه بسیار شايع است، اما با اين حال از عصاره آن نیز که خواص مصرف ريحان به صورت  :نحوه استفاده

متمرکز تری دارد استفاده مي کنند. مي توانید برگ های ريحان را خیلي ساده به انواع غذاهای خود اضافه 

 .کنید و از طعم آن لذت ببريد

 سیر
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تان اضافه کنید.  برنامه غذاييسیر يکي از قوی ترين گیاهان حاوی آنتي اکسیداني است که مي توانید به 

پايین  ترکیبات فعال موجود در سیر مي تواند پالک ها را از ديواره شريان های حذف کند، سطح فشار خون را

 .بیاورد، میزان کلسترول را کم کند و به صورت کلي تمام سیستم قلبي و عروقي تان را قوی تر کند

ن را به آ توان مي حتي داد، قرار سیر را مي توان در انواع غذاها به سادگي مورد استفاده  :نحوه استفاده

 .صورت خام يا عصاره خورد

 زردچوبه

شهور است و در ادويه کاری نیز کاربرد دارد. زردچوبه يک ترکیب فعال به زردچوبه در غذاهای هندی بسیار م

روی بدن دارد. اين تاثیر شامل مهار گیرنده های آنژيوتانسین در  بااليي تاثیر که نام کورکومین در خود دارد

 .سیستم عروق ، پیشگیری از تنگ شدن رگ های خوني و شريان ها و کاهش فشار از روی قلب مي شود

 .اين ادويه خوش طعم را مي توانید تقريبا به هر غذايي که دوست داريد اضافه کنید :وه استفادهنح

 پنجه گربه

اين گیاه که کمي هم غیر عادی است، هزاران سال است که مورد استفاده قرار مي گیرد و با کاهش فشار خون 

دل آب بدن را تنظیم مي کند تاثیر نیز ارتباط مستقیم دارد چون مي تواند روی کانال های کلسیم که تعا

 .شود بگذارد و در نتیجه منجر به کاهش عالئم فشار خون 

معموال کپسول های حاوی عصاره اين گیاه در دسترس است و مي توانید آن را مورد استفاده  :نحوه استفاده

 .قرار دهید

 بذر کرفس

ه مي توانند فشار خون را تا حدود زيادی مهم ترين ترکیب بذر کرفس فتالیدها هستند، مواد ضد التهابي ک

کاهش دهند. برخي از اين ترکیبات خاص بذر کرفس است و به همین دلیل يکي از بهترين موارد برای کاهش 

 .فشار خون به حساب مي آيد

بذر کرفس را مي توانید به غذاهای مختلفي اضافه کنید. در ساالد، سوپ و ساندويچ و حتي به  :نحوه استفاده

 .رت چای نیز مي توانید بذر کتان را به کار ببريدصو

 دارچین
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دارچین فقط خوش طعم نیست بلکه حاوی آنتي اکسیدان هايي است که فشار خون و کلسترول را کاهش مي 

 .است آب در محلول اورگانیک ترکیبات  دهند. تمام اين تاثیرات به لطف حضور سینامالدئید و ديگر

مي توانید به دستور پخت های شیرين اضافه کنید. آن را به عنوان چای دم کنید و دارچین را  :نحوه استفاده

 .يا به عنوان رويه نوشیدني ها استفاده کنید

 )به اندام ) دکتر کرماني افزايش وزنجمع آوری گروه رژيم کاهش و 
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 آنچه بايد درباره جلوگیری از بارداری و کاهش وزن بدانید

 

ه چیز را درست ببین من هم :ساله ام در اولین جلسه ای که با هم صحبت مي کرديم گفت 32دنیس مراجع 

انجام مي دهم اما هنوز شلوار جینم به ران هايم چسبیده. نفخ دارم، بدنم ورم کرده و به شدت احساس غیر 

 .جذاب بودن دارم، معموال هم بدون هیچ دلیلي احساس افسردگي مي کنم

ه بود قرص رنج مي برد و بعد از اينکه تصمیم گرفت زايماندنیس به خاطر اينکه از سندروم کنترل پس از 

هايش را کنار بگذارد، با من مشاوره مي کرد. وقتي سابقه پزشکي اش را بررسي مي کردم متوجه شدم 

پزشکش اخیرا چندين دور داروهای آنتي بیوتیک برای عفونت مجرای ادرار تجويز کرده، همچنین بیماری کرون 

گي شديد ديده مي شد. به عنوان يک در خانواده مادری اش شايع بود و در خانواده پدری اش سابقه افسرد

پزشک که تخصصم کمک به بیماران مبتال به خود ايمني و متعادل کردن هورمون هايشان بود خطری موازی بین 

 .عالئم دنیس و سالمت روده اش کشیدم

 کنترل بارداری و سالمت روده 
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سال، برای روده مشکل ساز شود. تحقیقات نشان داده حتي يک دوره کوتاه آنتي بیوتیک مي تواند به مدت دو 

ده را به هم بريزند. به دنیس نیز مي توانند رو بارداریاما اين تنها خبر شوکه کننده نبود، قرص های ضد 

گفتم: داروها مشکالتي در روده ات ايجاد کرده که ممکن است خودش را به چندين شکل نه چندان خوشايند 

 .نشان دهد

روی فلور روده، سوخت و ساز  بارداریدر میان اين مشکالت، تحقیقات نشان داد مصرف خوراکي داروهای ضد 

شايند مي گذارد. اين داروها ، تاثیری ناخوکاهش وزناز جمله مقاومت به  استروژن و تمام عواقب ناشي از آن

همچنین خطر بیماری های التهابي روده مانند کرون را افزايش مي دهند. ما هنوز نمي دانیم چرا مصرف 

خوراکي داروهای ضد بارداری، مشکالت التهابي مانند کرون را تحريک مي کند اما محققان حدس مي زنند 

 .روده و نفوذ پذير شدن روده از داليل اصلي آن باشد عملکرد ضعیف سیستم ايمني، باکتری های نا متعادل

 ريشه ی مشکل چیست؟

وقتي به مشکل دنیس نگاه مي کنم يک کلمه به ذهنم مي آيد: التهاب. به هر حال التهاب مزمن تقريبا در هر 

 .نقش دارد و مسلما اين برای روده گران تمام خواهد شد چاقيبیماری، از جمله 

ر مي گذارد بیايید با مشکل دنیس برای کاهش وزن شروع کنیم. من متوجه شدم هر بیماری که داروها را کنا

و رويکردی عملي را پي مي گیرد وزنش کاهش مي يابد. دلیلش اين است که تحقیقات نشان داده التهاب مزمن 

باال و سطح نامتعادل کلسترول را تشديد مي کند.  فشار خونچاقي و ديگر عالئم سندروم متابولیک، مانند 

باعث بهبود سالمت قلب و بهبودی کل بدن وقتي يک بیمار وزن کم مي کند، التهاب را نیز پايین مي آورد که 

 .مي شود

و سپس افسردگي که دنیس تقصیر آن را گردن ژنتیک مي انداخت، اما تشخیص من مشکل روده بود. مي 

درصد سروتونین در روده تولید مي شود؟ داروها فلور سالم روده دنیس را دچار عدم  11دانستید حدود 

اين يعني دنیس مقدار کافي از اين انتقال دهنده عصبي احساس خوب،  – التهاب لطف به –تعادل کرده بودند 

 .که در تحرک روده نیز نقش دارد تولید نمي کرد

به همین دلیل بود که به شدت ورم داشت. با اين حال تحقیقات جديد نشان مي دهد که اين تمام داستان 

بیفتد. به عبارت ديگر اگر روده يا ديگر  نیست. افسردگي مي تواند تنها به دلیل التهاب مزمن نیز اتفاق

 .قسمت های بدنتان دچار التهاب شوند بیشتر در خطر احساس افسردگي قرار مي گیريد

و سپس روده چکه کننده؛ هنگام عبور ذرات کوچکي که نبايد از ديواره روده عبور کنند يک واکنش ايمني 

 .مساله با چه چیزی همراه است؟ بله، التهاباين  بزنید حدس –شکل مي گیرد که باعث خرابي مي شود 
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حل مشکل دنیس چندين ماه طول کشید اما من متوجه شدم اين استراتژی ها برای او و بسیاری از بیماران 

 .ديگری که مشکلشان مانند اوست کاربردی است

 غذاهای حاوی قند1- 

 ديگر و آور التهاب گیاهي های روغن شده، اضافه قندهای از سرشار –غربي  برنامه غذاييتحقیقات نشان داده 

است و باعث مي مزمن  التهاب های بیماری افزايش برای ها راه ترين ساده از يکي –مضر فرآوری شده  مواد

شود وزن زيادی اضافه کنید و احساس بدی داشته باشید. من از دنیس خواستم غذاهايي را که مي خورد 

 يادداشت کند و از میان آنها تعدادی منابع پناه قند از جمله شیر بادام

 .برخي از انواع آن حاوی قند هستند( را شناسايي کردم)

 کنترل استرس2- 

و ديگر بیماری های التهابي مرتبط دانسته اند. هر کسي استراتژی متفاوتي   IBSي را باتحقیقات، استرس روان

 91برای دفع استرس دارد: برای دنیس مقابله با استرس به معنای خوردن قهوه با دوستش و انجام روزانه 

 .بود. برای شما ممکن است تنفس عمیق، مديتیشن و يا يک حمام آب گرم باشد يوگادقیقه حرکات 

 .روی غذاها و مواد مغذی ضد التهابي تمرکز کنید3- 

ماهي هايي مانند سالمون از غذاهای ضد التهابي عالي هستند و دنیس خیلي کم از اين نوع غذا مي خورد. 

مي آمد و من مجبور شدم ديگر غذاهای ضد التهابي مانند سبزيجاتي که برگ سبز البته دنیس از ماهي بدش 

دارند و يا سبزيجات چلیپايي و همچنین ادويه جاتي مانند زردچوبه را پیشنهاد بدهم. عالوه بر اين، به او مکمل 

ماهي مي تواند روغن ماهي با کیفیتي نیز دادم. تحقیقات نشان داده اسید چرب ضد التهابي موجود در روغن 

 .برای بیماری های التهابي روده مفید باشد

 خوب خوابیدن4- 

تحقیقات بسیاری تا به حال نشان داده بي خوابي مي تواند عملکرد سیستم ايمني را ضعیف کند و التهاب را 

 ساعت خوابیدن در طول شب، کمي دشوار به نظر مي رسد اما بعد از چند هفته دنیس کامال 8افزايش دهد. 

 .عادت کرده بود و از نتايجي که به همراه داشت شگفت زده شد
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 !اين غذاها پوستتان را معرکه مي کند

غذاهايي که مي خوريم مستقیما روی ظاهرمان تاثیر مي گذارند. اگر غذای سالم نخوريد، هرچقدر هم کرم و 

ب خواهید داشت. به همین منظور شامپوهای گران قیمت استفاده کنید بي فايده است و پوست و مويي نامناس

با دکتر رابرت آنولیک متخصص پوست و مو در نیويورک صحبت کرديم تا لیستي از بهترين غذاهايي که مي 

توانند پوستمان را بهبود دهند در اختیارمان قرار دهد. غذاهايي که در اين لیست مي بینید عجیب و غريب 

 .صورت روزانه استفاده مي کنیدنیستند و به سادگي مي توانید آنها را به 

 
  بهترين غذاهای ضد چین و چروک را بشناسید

 گوجه فرنگي

 

را روی پوست کاهش   UVBو  UVAگوجه فرنگي شامل لیکوپن مي شود که تاثیر مضر پوستتقويت کننده 

قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش ترکیب شد، تحقیقات  مي دهد. بعد از اينکه دريافت گوجه فرنگي با

 .کاهش شدت متالوپروتئیناز ماتريکس که آنزيم شکستن کالژن هست را نشان داد

 ماست پروبیوتیک
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برخي تحقیقان نشان داده اند پروبیوتیک مي تواند از مشکالت پوست های حساس پیشگیری و به درمانشان 

ي که به اگزما مبتال هستند. استفاده از ماست های حاوی پروبیوتیک کمک مي کمک کند. مخصوصا برای آنهاي

یک ها نیز بهره مند که خود برای تولید کالژن مناسب است، از مزيت پروبیوت پروتئینکند عالوه بر دريافت 

 .شويد. همچنین بوسیون های حاوی پروبیوتیک نیز موجود است که مي توانید از آنها هم استفاده کنید

 سويا

 

استفاده مرتب از محصوالت آرايشي که بر پايه سويا هستند کمک مي کند پوستتان درخشان شود. مصرف 

 .خوراکي سويا نیز به بهبود ظاهر پوست کمک مي کند

 قالپرت
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تنها برای مقابله با سرما خوردگي و تقويت سیستم ايمني بدن نیست، بلکه آنتي اکسیداني   Cويتامین

همچنین برای تولید   Cقدرتمند است که مي تواند آسیب حاصل از راديکال های آزاد را از بین ببرد. ويتامین

فلفل دلمه ای، کلم، توت فرنگي و بروکلي از جمله   Cکالژن سالم مورد نیاز است. ديگر غذاهای حاوی ويتامین

 .نیز همین تاثیر را روی پوست دارند

 روغن زيتون

 

مصرف روغن زيتون به خاطر چربي های سالمي که در خود دارد مي تواند تاثیرات مفیدی روی ظاهر پوستتان 

شعه ماورا بنفش داشته باشد. همچنین ثابت شده استفاده از روغن زيتون بعد از قرار گرفتن در معرض ا

را محدود کند. خیلي ساده با يک براش، ابتدا آن را روی پوست   DNAمفید است. اين کار مي تواند آسیب به
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دقیقه بشويید. از روغن زيتون در درست کردن ماسک های صورت نیز مي  91خود بمالید و سپس بعد از 

 .توانید استفاده کنید

 بلغور جو دوسر

 

الت کامل به حساب مي آيد و سرشار از فیبر است. فیبر به سالمت روده کمک مي کند و بلغور جو دو سر از غ

سالمت روده نیز مستقیما روی ظاهرتان تاثیر مي گذارد. از بلغور جو دو سر برای درست کردن اسکراب 

 .پوست نیز مي توانید استفاده کنید

 شکالت تلخ
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داده اند مي توانند تا حدودی از آسیب های پوستي در مقابل فالونول های کاکائو موجود در شکالت تلخ نشان 

اشعه ماورا بنفش پیشگیری کنند. اين بدان معني نیست که اگر خواستید زير نور آفتاب قرار بگیريد، قبلش 

درصد در برنامه خود استفاده  21يک شکالت کامل بخوريد. به صورت مرتب از مقداری شکالت تلخ باالی 

 .کنید

 آجیل

 

گر از کساني هستید که عاشق آجیل هستند بايد بگويم خوردن آن برای پوستتان مفید است. انواع سرشار ا

از اسید لینولئیک مانند بادام، پسته و بادام زمیني مي توانند پوست را مرطوب نگه دارند. تمام اينها به لطف 

آيد، مي توانید از روغنشان استفاده است. اگر از آجیل ها خوشتان نمي  6اسید چرب های اشباع نشده امگا 

 .کنید که به صورت موضعي نیز کاربرد دارند
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 !آيا نوشیدن قهوه، عملکردتان در ورزش را بهتر مي کند؟

 

کردن نیز برايتان سخت تر مي شود. به همین خاطر است  ورزش هرچه بیشتر احساس خستگي داشته باشید،

ها است که مي دانند دريافت کافئین قبل از يک دوره تمريني يا رقابت،  که مربیان ورزشکاران حرفه ای، مدت

 .مي تواند عملکرد را افزايش دهد و باعث شود ورزشکار با شدت بیشتر و خستگي و درد کمتری ورزش کند

برای يک ورزش معمولي واقعا مي تواند عملکردتان را بهتر کند؟ با اينکه علم هنوز روی  قهوهآيا نوشیدن 

ش کافئین در کمک به ورزش بهتر به نتیجه ای واضح دست نیافته است اما تحقیقات در حال انجام، نتايجي نق

  .امیدوار کننده داشته است

 ورزش برای هم زياد تاثیر اصلي کافئین بر روی بدن، باال بردن هوشیاری و انگیختگي است که باعث مي شود 

چربي بیشتری بسوزانند. داستان از اين قرار است:  عضالت چنین مي تواند باعث شودهم ورزش. نباشد بد

عضله از گلیکوژن استفاده مي کند و زماني که ذخاير گلیکوژن تمام مي شود عضالت ضعیف تر مي شوند و 

تاثیرشان نیز کمتر مي شود، در نتیجه منجر به خستگي مي شود. اما عضالت، چربي نیز مي سوزانند و وقتي اين 

 .ند، ديگر عضالت به سادگي خسته نمي شوندکار را مي کن

کافئین کمک مي کند عضالت سريع تر به چربي سوزی تغییر حالت دهند. همچنین به حفظ ذخاير گلیکوژن کمک 

مي کند و قبل از اينکه عضالت خسته شوند، به آن ها زمان بیشتری مي دهد. چنین فرآيندی منجر به ورزشي 

مي شود. برخي تحقیقات همچنین بر اين باورند که کافئین با بهبود کارايي در  طوالني تر به همراه دردی کمتر

 .تولید قدرت، مستقیما روی عضالت کار مي کند
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اما ممکن است کمي طول بکشد تا کافئین کار کند. مزايای استفاده از کافئین در ورزش های طوالني مدت، 

چون عضله ابتدا به سمت گلیکوژن گرايش پیدا مي بیشتر از ورزش های کوتاه مدت خود را نشان مي دهد، 

کند. هنوز مشخص نیست که چه مقدار بايد ورزش کنید تا کافئین، عضالت را تحريک به چربي سوزی کند اما 

بیشتر تحقیقات تاثیر کافئین روی عضله را بعد از دو ساعت مورد آزمايش قرار دادند. تاثیر انرژی بخش 

از مصرف، خود را نشان مي دهد و مي تواند سه تا شش ساعت ادامه داشته  کافئین، حدودا يک ساعت پس

 .باشد

همچنین هنوز مشخص نیست چه مقدار کافئین بايد دريافت کنید تا از مزايای آن برای ورزش بهره مند 

رتب شويد. تا مدتي پیش، باور عموم اين بود که چون بدن مي تواند در برابر کافئین مقاوم شود افرادی که م

استفاده مي کنند، بايد مقدار اضافه تری کافئین دريافت کنند تا تاثیرش را روی  نوشیدني های کافئین دار

 .ورزش ببینند

اما در تحقیقات اخیر که توسط محققان برزيلي انجام گرفت، حتي کساني که به صورت مرتب نوشیدني های 

فنجان قهوه کافئین دارد( مي  4ئین ) که معادل حاوی کافئین استفاده مي کردند بعد از دريافت قرص کاف

توانستند برای مدت طوالني تر و با شدت بیشتری نسبت به زماني که قرص نمي خوردند، بر روی دوچرخه 

 .ثابت رکاب بزنند

تحقیقات موجود مي گويند دريافت کافئین تا زماني که همراه با مراقبت انجام بگیرد مي تواند روی عملکرد 

زشي تاثیر بگذارد. متخصصان توصیه مي کنند يک ساعت قبل از تمرين خود، کافئین دريافت کنید تا بهتر ور

 .در طول تمرين تاثیر آن را روی انرژی تان ببینید

 نويسنده: آلیس پارک
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 با اين روغن های طبیعي آفتاب سوختگي را درمان کنید

 

د. خوشبختانه برای آفتاب سوختگي، درمان های زيادی وجود گاهي آفتاب سوختگي مي تواند خیلي درد آور باش

دارد و از میان آنها روغن های طبیعي کمک مي کنند آفتاب سوختگي به صورت طبیعي بهبود پیدا کند و 

درماني با خاصیت ضد  روغن های طبیعي .همچنین پوست را بدون ايراد، درخشان و سالم نگه مي دارند

 .، ضد قارچ و ضد باکتری خود سالمت پوست را بهبود مي دهندالتهابي، ضد عفوني کننده

را التیام دهند در استفاده از لوازمي مانند کرم ها، پمادها و لوسیون  آفتاب سوختگيمردم برای اينکه سريع 

ها ترديد نمي کنند و همچنین تحت معاينات پزشکي و شیمیايي خاص قرار مي گیرند، اما اين روش ها ممکن 

رض غیر قابل منتظره ای داشته باشد. يکي از بي خطر ترين و طبیعي ترين راه های درمان آفتاب است عوا

سوختگي، استفاده از روغن های طبیعي است. بسیاری از اين روغن ها حاوی خواص خنک کننده هستند و 

ساني مي کنند و بالفاصله مي توانند شدت آفتاب سوختگي را بهبود دهند. اين روغن های طبیعي به پوست آبر

 .باعث مي شوند ظاهری سالم و درخشان پیدا کند

 

  با اين روغن های طبیعي، عمر پوستتان را افزايش دهید

 لیستي از بهترين روغن های طبیعي برای درمان آفتاب سوختگي

ستند. برخي از تاثیر گذار ترين روغن های طبیعي برای ه آفتاب سوختگيروغن های طبیعي سالح مخفي التیام 

 .التیام آفتاب سوختگي عبارتند از اسطوخودوس، صندل چوب، کندر، نعنا و اکالیپتوس
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 روغن طبیعي اسطوخودوس

روغن اسطوخودوس به خاطر ترکیبات ضد باکتری و باد شکني که دارد، به شدت برای التیام آفتاب سوختگي و 

ستي به کار مي آيد. اين روغن های طبیعي برای درمان آفتاب سوختگي بايد از منابعي قابل ديگر مشکالت پو

اطمینان دريافت شود و همچنین بايد مطمئن شويد که حاوی ترکیبات مصنوعي نباشد، چون آفتاب سوختگي را 

 .بدتر مي کند

بريزيد و اين ترکیب را روی يک قطره از روغن طبیعي اسطوخودوس را داخل ژل آلوئه ورا  :نحوه استفاده

محلي که دچار آفتاب سوختگي شده بمالید. اين کار باعث مي شود بالفاصله احساس بهبود کنید. همچنین اگر 

آفتاب سوختگي روی ناحیه ای گسترده از بدن پخش شده بود، تنها کاری که بايد بکنید اين است که يک مشت 

اسطوخودوس داخل آب گرم بريزيد. در حمام به آرامي خود را با قطره روغن  8الي  2جو دو سر را به همراه 

 .دست بشويید و خود را به اين ترکیب آغشته کنید

 روغن طبیعي صندل چوب

روغن صندل چوب حاوی ترکیبات خنک کننده است و مي توان از آن برای آرام کردن التهاب آفتاب سوختگي، 

 .فونت محل آفتاب سوختگي استفاده کردالتیام و خنک کردن محل سوزش و جلوگیری از ع

گرم  31قطره روغن طبیعي صندل چوب، يک قطره روغن طبیعي زردچوبه و حدود  2يک الي  :نحوه استفاده

ترکیب را به آرامي روی پوستي که تحت تاثیر قرار گرفته بمالید. معموال  .روغن نارگیل را با هم ترکیب کنید

 .ساس سوزش را کاهش مي دهداستفاده از اين روش، بالفاصله اح
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 روغن طبیعي کندر

برای درمان آفتاب سوختگي روغن طبیعي کندری را استفاده کنید که خلوص آن آزمايش شده باشد. آفتاب 

و جلوه اولیه ی آن  تغذيهسوختگي دردناک است و استفاده از روغن کندر کمک مي کند پوست آسیب ديده 

کند. بازگردانده شود. اين شیوه ای ايده آل برای التیام سوزشي است که در پي آفتاب سوختگي بروز مي 

روغن طبیعي کندر روی پوست های خشک و همچنین آسیب ديده معجزه مي کند، چون با آب رساني به پوست 

 .آن را دوباره ترمیم و رطوبت مورد نیازش را نیز تامین مي کند

قطره از روغن را با ژل آلوئه ورا  2روغن طبیعي کندر يک تونیک پوستي قوی است. يک الي  :نحوه استفاده

 .نید و آن را به آرامي روی قسمت آسیب ديده پوست بمالیدترکیب ک

 روغن طبیعي نعنا

روغن طبیعي نعنا را نیز به عنوان يکي از عوامل طبیعي خنک کننده مي شناسند، همچنین منتول موجود در آن 

مي به بي حس شدن درد حاصل از آفتاب سوختگي کمک مي کند. زماني که روغن طبیعي نعنا استفاده مي شود 

تواند بالفاصله پوست را خنک و آب رساني کند. اين روغن طبیعي بسیار موثر را همیشه بايد به حالت رقیق 

 .شده مورد استفاده قرار دهید

قاشق چای خوری ژل آلوئه ورا ترکیب کنید.  2قطره روغن طبیعي نعنا را با يک الي  2يک الي  :نحوه استفاده

 .ديده از آفتاب بمالید تا سوزش آرامش شود ترکیب را به آرامي روی پوست آسیب

 روغن طبیعي اوکالیپتوس

روغن طبیعي اوکالیپتوس به التیام سريع آفتاب سوختگي کمک مي کند. اين روغن خواص ضد التهابي و التیام 

دهنده درد دارد که مي تواند بالفاصله آفتاب سوختگي را تسکین دهد. اين روغن پوست محل آفتاب 

بي حس مي کند و التهاب را از آن مي گیرد. همچنین خاصیت ضد باکتريايي آن پوست حساس و سوختگي را 

 .آفتاب سوخته را از عفونت ايمن مي کند

قطره روغن  3الي  2برای خود يک اسپری اوکالیپتوس درست کنید. به يک فنجان آب  :نحوه استفاده

ضافه کنید، سپس ترکیب را داخل يک بطری تمیز اوکالیپتوس به همراه يک قاشق چای خوری ژل آلوئه ورا ا

بريزيد. قبل از رفتن به رخت خواب، ترکیب را روی قسمت آسیب ديده اسپری کنید. قبل از استفاده از 

 .اسپری، ابتدا خوب آن را تکان دهید

  )به اندام ) دکتر کرماني الغریو  چاقي رژيم غذاييجمع آوری گروه 
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 چرا تامین آب بدن برای افراد مبتال به سندروم روده تحريک پذير اهمیت دارد؟

 

پايیز سال گذشته به برونشیت وحشتناکي به همراه بیماری پا، دست و دهان مبتال شدم که باعث ايجاد زخم 

به خاطر درد ناشي از زخم ها، آب خوردن برايم دشوار بود به همین خاطر بدنم هايي در پشت گلويم شد. 

شروع به کم آب شدن کرد.بعد از سه روز درد مزمن، تصمیم گرفتم به نزديک ترين داروخانه بروم و برای 

 .گلويم دارو بخرم. در آن زمان به مدت سه روز بود که تنها مقدار کمي آب نوشیده بودم

اروخانه رسیدم، در قسمت سمت راست پايین کمرم درد شديدی حس کردم. آن قسمت تیر مي همین که به د

کشید و نفس کشیدن را برايم سخت کرده بود. ايستادم، سعي کردم نفس عمیقي بکشم و به خودم بقبوالنم 

استم که مشکلم کولیت اولسراتیو است و دلیلش هم عوارض ناشي از ديگر بیماری ها است. چیزی که مي خو

 .را از داروخانه گرفتم و با عجله بیرون زدم

درد کمر و سختي نفس کشیدن تا زماني که به آپارتمانم برگشتم، ادامه پیدا کرد. همین که به خانه رسیدم از 

شدت درد روی پله ها افتادم. با پدرم که پزشک است تماس گرفتم و او هم گفت که بايد به اورژانس بروم. 

 .به خاطر کم آب شدن بدن دچار سنگ کلیه يا ديگر مشکالت مرتبط شده باشم پدرم فکر مي کرد

يکي از دوستانم مرا به اورژانس برد. بعد از اينکه وارد آنجا شديم از من خواستند که آزمايش ادرار بدهم. 

 .وقتي نمونه ادرارم را برای آزمايش تحويل دادم، متوجه شدم تیره و قرمز رنگ است

که يک سنگ کلیه را رد کرده ام و بايد مواظب باشم که دوباره اين اتفاق نیفتد خیلي شوکه  وقتي پزشک گفت

شدم. عملکرد کلیه ام کامال به هم ريخته بود و بايد دوباره با مراقبت پیوسته تنظیمش مي کردم. پزشک 
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ال، دچار سنگ اورژانس به من گفت به دلیل کم آبي شديد بدن و نداشتن روده ای بزرگ و زخم کولیت فع

 .کلیه شده ام

بعد از دو روز بستری شدن در بیمارستان برای ريکاوری از سنگ کلیه و بیماری دست، پا و دهان خیلي سريع 

 .متوجه شدم که تامین نکردن آب بدنم چقدر مي تواند دردناک باشد

ت دارد چون عالئمي مانند کم آبي بدن برای کساني که از بیماری کرون و زخم کولیت رنج مي برند بسیار اهمی

اسهال مزمن، استفراغ و ناتواني روده باعث مي شود بدنشان آب و الکترولیت از دست بدهد. بنابراين بايد 

 .گام هايي برای اطمینان از تامین آب بدنم برمي داشتم

 

  بدانیدآنچه بايد درباره سندروم روده تحريک پذير 

 نکاتي برای تامین آب بدن

وقتي سبک زندگیم را برای ديگران توضیح مي دهم و يا توصیه ای به آنها مي کنم، معموال مي گويم: همچنان 

زندگي معمول خود را داشته باشید، فقط بايد کمي از افراد عادی  سندروم روده تحريک پذير مي توانید با

 .متفاوت تر زندگي کنید

لیتر آب بنوشد. من در کنار نوشیدن همین مقدار آب بايد به آن مکمل هايي  2دی بايد در روز يک فرد عا

مانند الکترولیت، پتاسیم و سديم اضافه مي کردم تا به اندازه کافي مواد مغذی که يک دستگاه گوارش سالم 

يا آب سبزيجات نیز درصد طبیعي  911مي توانید از نوشیدن آب گوشت، آب میوه  .نیاز دارد را جذب کنم

 .الکترولیت دريافت کنید

وقتي بدن در حال کم آب شدن است، مي توانم بالفاصله آن را تشخیص دهم. از حالت طبیعي خسته تر 

مي کنم و دهانم خشک مي شود. اين عالئم معموال با حالت تهوع و گرفتگي پايین  احساس گرسنگيهستم، 

شکم همراه مي شود. اگر کم آب شدن بدنم شديد شود، دچار میگرن مي شوم و گرفتگي عضالت پايین معده 

 دردناک ترام فوق العاده 

 .مي شود

 :برخي از راه هايي که برای تامین آب بدن از آنها استفاده مي کنم عبارتند از

 اضافه کردن مکمل های الکترولیت، پتاسیم و سديم به آبي که مي نوشم. 

 نوشیدن آب در طول ورزش هايي که شدتشان باال است و يا ورزش های هوازی. 
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 مک مي کنند، مانند هندوانه، مقدار کمي توت فرنگي و هويج خوردن غذاهايي که به تامین آب بدن ک

 .پخته

  میان اضافه کردن نمک اضافي به غذا که به احتباس مايعات بدنم کمک مي کند. گاهي نیز به عنوان

 .چوب شور، چیپس سیب زمیني نمکي و مواردی مانند اينها استفاده مي کنم وعده

 ن آب بدن و سرشار از پتاسیم استنوشیدن آب نارگیل که روشي خوشمزه برای تامی. 

  پرهیز از الکل و هر غذا و نوشیدني که باعث شود حرارت بدنم باال رود و يا بیشتر به دستشويي

 .مراجعه کنم

حتما ابتدا با پزشک خود صحبت کنید. اما نوشیدن مايعات تامین  برنامه غذاييقبل از ايجاد هرگونه تغییر در 

رنج مي بريد. به  سندروم روده تحريک پذيرکننده آب بدن همیشه ايده ای عالي بوده، مخصوصا اگر از مشکل 

 .کنیدبدنتان گوش دهید و مطمئن شويد از خود مراقبت مي 
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 با اين راه های ساده ژن های چاقي خود را خاموش کنید

 

اگر پدر و مادرتان هر دو درگیر وزنشان بوده اند، شايد با خود فکر کنید که شما هم دچار همین سرنوشت مي 

 .شويد يا خیر

در ارتباط هستند ، اين يعني ممکن  چاقينوع ژن وجود دارد که با  911سناريو بعیدی نیست: باالخره حدود 

 .در به ارث ببريماست چیزی بیشتر از صفات ظاهری را از پدر و ما

 ژن های چاقي اما خبر خوب اينکه تمام اين ژن ها ضرورتا غیر قابل تغییر نیستند. برخي از اين ژن ها که با نام

 .شناخته مي شوند بسته به عادات و محیط مي توانند تغییر کنند

که منجر به چاقي هايي هستند  ژنکنید تا متوجه شويد چه   DNAمي توانید پول زيادی را خرج آزمايش های

تان مي شوند اما توصیه مي کنم با آن پول کارِ ديگری بکنید و به جايش از راهکارهای هوشمندانه ای که در 

 .چاقي را خاموش کنیدDNA ادامه گفته مي شود استفاده کنید تا 

 پروتئیناستفاده از 1- 
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مرغ، تخم مرغ و ديگر غذاهای سرشار از پروتئین کارشان بیشتر از ساخت عضله است. در يک تحقیق مشخص 

درصد پروتئین  21حاوی  کالریکم  برنامه غذاييمرتبط با چاقي را دارند زماني که   FTOشد افرادی که ژن

استفاده مي کنند اشتهايشان پايین مي آيد و کمتر دچار هوس های غذايي مي شوند. پروتئین سیرتان مي کند 

 .و نسبت به ديگر مواد مغذی انرژی بیشتری برای هضم شدن نیاز دارد

 دکمه را بزنید

جزء اضافه کنید که سرشار از پروتئین باشد مانند تخم مرغ، میگو، های خود يک  میان وعدهبه تمام وعده ها و 

گوشت بوقلمون، بادام زمیني. پخش کردن دريافت پروتئین در طول روز به بدنتان کمک مي کند به بهترين 

 .شکل از آن برای عملکرد و بازسازی بعد از ورزش استفاده کند

 صبح ها زود غذا بخوريد2- 

http://www.kermany.com
https://kermany.com/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://kermany.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86h/
https://kermany.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%87-100-l/


 
 

 

ت داخلي کار مي کند به همین دلیل است که وقتي زود از خواب بیدار مي شويد حس بدنتان بر اساس ساع

بسیار بدی داريد. اين ساعت در تک تک سلول های بدنتان فعال است و درست مانند عادات خواب روی 

که   PLIN1سوخت و ساز نیز تاثیر دارد. تحقیقات نشان داده افراد دارای اضافه وزني که مقدار مشخصي ژن

با چاقي در ارتباط است دارند در صورتي که در طول روز زودتر غذای خود را بخورند مي توانند وزن بیشتری 

 .را کم کنند. هرچه زمان استفاده از وعده ها زودتر و منظم تر باشد نتیجه نیز بهتر مي شود

 دکمه را بزنید

وه بر اينکه کمک مي کند در يک وعده صبحانه را بخوريد و صاف به سراغ ناهار نرويد. خوردن صبحانه عال

 .نکنید به تنظیم سوخت و ساز بدنتان نیز کمک مي کند پرخوری

 افزايش فعالیت بدني3- 
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که باعث   FTOتحقیقات نشان داده سبک زندگي که در آن فعالیت فیزيکي باال باشد مي تواند روی ژن های

باال مي توانستند چاقي مي شوند تاثیر بگذارد. مرداني که در اين تحقیق شرکت کردند به لطف فعالیت فیزيکي 

 .کالری بسوزانند 111روزانه بیش از 

 دکمه را بزنید

الزم نیست حتما در يک مزرعه کار کنید که فعالیت بدني تان باال باشد. راه های زيادی وجود دارد که شما نیز 

با  کالری در روز بسوزانید. برای مثال روزی ) يعني در کل روز جمعا ( دو ساعت پیاده روی 111بیش از 

دقیقه دوچرخه سواری مي تواند کمکتان کند بدن را فعال نگه داشته  11سرعت باال، يک ساعت دوندگي و يا 

 .و ژن های دشمن را خاموش نگه داريد

 برنامه غذايي متعادل5- 
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در افراد مي شوند. اما  2هستند که باعث باال رفتن احتمال چاقي و ديابت نوع   MC4Rانواعي از ژن به نام

سالم مي تواند خطر اين ژن ها را از بین ببرد. متعادل و  رژيم غذاييرای اين مسئله نیز راه حلي هست: يک ب

فیبر و  .چنین رژيمي سرشار است از روغن زيتون، ماهي، گوشت مرغ، میوه ها، سبزيجات، حبوبات و آجیل ها

آنتي اکسیدان موجود در چنین برنامه غذايي با چاقي مقابله مي کند و سوخت و ساز گلوکز را افزايش مي 

 .دهد

 دکمه را بزنید

ي توانید به برنامه خود وعده های غذايي با کیفیت اضافه کنید و در کنارش به فکر پرهیز از غذاهای بي تا م

کلید سالمتي تان در غذاهايي است که مواد مغذی با ارزشي در  .ارزش مانند غذاهای فرآوری شده نیز باشید

 .خود دارند

 چای سبز بنوشید5- 
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ندين ژن مي شود که سوخت و ساز را تنظیم مي کنند، مانند ژني که نوشیدن اين چای باعث تقويت فعالیت چ

هفته ای موش هايي که برنامه غذايي شان حاوی مقدار بااليي  92مي شناسیم. در يک تحقیق   GLUT4با نام

  GLUT4چربي و چای سبز بود نسبت به موش هايي که همان برنامه غذايي منتها با آب را داشتند ژن های

ر نمونه هايشان کشف شد. در انسان ها نوشیدن چای سبز نشان داده مي تواند روی بهبود کنترل فعال تری د

قند خون تاثیر بگذارد. اما اين نکته را به خاطر بسپاريد: محققاني که روی چای مطالعه مي کنند معموال قند و 

 .کالری دارد صحبت نمي کنیم 314خامه اضافه نمي کنند. بنابراين درباره چای سبز خامه ای شیريني که حدود 

 دکمه را بزنید

روزی يک لیوان چای سبز بنوشید و برای اينکه از محصوالتي با باالترين آنتي اکسیدان استفاده کنید فروشگاه 

  )چای های سبز پیشنهادی ما(دکتر کرماني چندين محصول را به شما پیشنهاد مي دهد

دقیقه آن را در آب جوش نگه داريد تا بیشترين میزان  3اگر از چای سبز کیسه ای استفاده مي کنید کافیست 

 .طعم و آنتي اکسیدان از آن وارد چايتان شود

 نويسنده: سارا واتس
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 ژيم اينترنتي، کار را فوق العاده برايم آسان کرده بودر

 لیال ابوالقاسم

 

 مصاحبه اختصاصي ما با لیال ابوالقاسم جديدترين رکورددار وب سايت دکتر کرماني
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ساله و ساکن تهران جديدترين رکورددار سايت دکتر کرماني است که موفق شده  34خانم لیال ابوالقاسم 

 .داشته باشد کاهش وزنکیلوگرم  23ماه،  2است در طول 

 :مفصل ما را با ايشان بخوانید گفت و گوی

سالگي وزنم زياد و اين مساله، برام  28داشتم ولي از بعد ازدواج يعني در سن  اضافه وزنقبل از ازدواجم 

دومم، از پس کارهای خودم و بچه هايم به سختي برمي آمدم، نفس  زايمانبسیار مشکل ساز شد. پس از 

هم برايم سخت بود، زانو درد شديدی داشتم، طوری که دکتر گفت نفس مي زدم و حتي يک راه رفتن معمولي 

 .ساله شده است 11زانوهای شما در اين سن، مثل يک زن 

مشوق اصلي من برای شروع رژيم، شوهرم بود. او مرتب عکس رکوردارهای سايت دکتر کرماني را به من 

ه، من هم يک روز جزو اين رکوردارها نشان مي داد تا اينکه که عزمم جزم شد و با خودم گفتم هر طور شد

 .خواهم بود

کیلوگرم وزن کم کرده بودم ولي چون رفت و آمدش برايم سخت  91قبال با رژيم های حضوری دکتر کرماني، 

 .بود و اراده ام هم مثل االن نبود، دوباره به همان وزن برگشتم و فايده ای نداشت

 کیلوگرم 916وزن اولیه: 

 وگرمکیل 61وزن پاياني: 

 کیلوگرم 23میزان کاهش وزن: 

 سانتي متر  921قد: 

عالي بود چون قبال کمي آشنايي داشتم و کامال خودم را وفق دادم. تنوع غذايي رژيم  رژيم دکتر کرمانيشروع 

معرکه بود و من از بین لیست ها با لیست دلخواه و روزانه بسیار راحت بودم، چون هر روز طبق موادی که در 

 .خانه داشتم لیستم را مي چیدم و رژيم را رعايت مي کردم

رژيم دکتر کرماني، تنوع خیلي زياد غذاها و اينکه هرچیزی که مي خواستم را جايگزين مي کردم و مي در 

رژيم خوردم، به موفقیتم در رژيم کمک کرد. طوری که به هیچ عنوان، گرسنگي را حس نکردم و بعد از آن هم 

، کار را فوق العاده برايم آسان کرده بود و با داشتن دوتا بچه کوچک، ديگر مجبور نبودم رفت و ينترنتيا

 .آمدهای خسته کننده داشته باشم

اولین باری که ديدم وزنم کاهش پیدا کرده، کامال متعجب و خوشحال شدم. به خودم گفتم من که همه چیز 

 !رم وزن کم کردم؟کیلوگ 6خوردم، پس چطور در دوهفته اول 

کیلوگرم ديگر وزن کم کنم و  4کاهش وزن واقعا از چیزی که فکر مي کردم، راحت تر بود. فعال قصد دارم، 

بعد، اين وزن را ثابت نگه دارم. بزرگ ترين تغییرم در جهت کاهش وزن اين بود که عادات بد غذايیم را کامال 

 .تغییر دادم

د مادرم بودند که واقعا در اين راه به من کمک کردند و از آن ها تشکر بهترين مشوقین من، اول همسرم و بع
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مي کنم. حاال که الغر شده ام، زندگي روزمره ام بسیار تغییر کرده است. ديگر اثری از آن آدم قبلي نیست، 

 .انگار دوباره متولد شده ام و حاال خیلي راحت به کارهای روزمره ام مي رسم

زيادی که آن را  اعتماد به نفسن، سالمتي ام بود که خدا را شکر به آن رسیدم و هدف اولم در رژيم گرفت

مديون کاهش وزنم هستم. از بعد ظاهری که بگذريم، کاهش وزن بعد رواني خوب و مثبتي برايم داشت و 

آينه  اينکه االن هر لباسي که بخواهم را مي توانم بخرم و بپوشم. ديگر از خودم بدم نمي آيد و مدت ها جلوی

 .مي ايستم و خودم را نگاه مي کنم
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خیلي خیلي راضیم از اين طرز زندگي کردن  .محدوديت های غذايي اصال تاثیری در رضايتم از زندگي نداشت

و حتي يک لحظه هم نمي خواهم به گذشته برگردم. برای تغییر الگوی غذايي، هیچ مشکلي نداشتم، چون 

کردم و غذای لیستم را طوری مي چیدم که با خانواده هماهنگ باشد،  راحت جای شام و ناهارها را عوض مي

 .هرچه که خانواده مي خوردند من هم همان را در مقدار کم مي خوردم

غذای سالم مورد عالقه ام که زياد مي خورم، نان و پنیر و سبزی و پوره سیب زمیني است و آخرين غذای 

ارد، بادمجان کبابي است. اگر بخواهم يک وعده غذای دلخواه هم سالمي که در لیست مورد عالقه هايم قرار د

 .به خودم بدهم، کباب ترکي را دوست دارم

حال خوبي که دارم، رضايت از خودم و زندگي ام و باز شدن دنیای سالمتي به روی خودم و خانواده ام به من 

 .انگیزه مي دهد اين سبک زندگي را ادامه دهم

ت دارم، چون هم روحیه ام عوض مي شود و هم با بچه هايم مي توانم پیاده روی کنم. پیاده روی را خیلي دوس

دوچرخه ثابت را بسیار دوست دارم و هروقت بچه ها را به پارک مي برم خودم هم دوچرخه مي زنم، دلیلش 

زياد و فوايد آن است. اينکه توانستم ورزش کردن را در برنامه زندگي ام جای دهم، اولش  کالری سوزیهم 

 .سخت بود ولي کم کم وابسته شدم وعادت کردم
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شدم نروم و االن  چند ماهي برای ورزش کردن، به باشگاه رفتم ولي متاسفانه به خاطر بچه های کوچکم مجبور

 در منزل ورزش

مي کنم و هر روز حلقه هم مي زنم. فعال خیلي نگران برگشت وزن هستم ولي مي دانم که از پس آن برمي آيم 

 .و تحت هیچ شرايطي نمي خواهم به وزن قبلي برگردم

ال نا امید کیلوگرم و ثابت نگه داشتن وزنم است. در طول رژيم، اص 62هدفم برای امسال، رسیدن به وزن 

 .نبودم و با انرژی، مسیرم را ادامه مي دادم

در مواقع گرسنگي، خوردن هويج و کاهو بسیار به من کمک مي کرد و در مواقعي که وسوسه مي شدم، خوردن 

 هويج آرامم

مي کرد. در مهماني ها هم کامال بي توجه بودم و هدف برايم مهم تر از خوردني های خوشمزه بود. همه 

 !ن، از اينکه اثری از آن آدم پر خور قبلي نیست متعجب مي شدنداطرافیا

تمام موفقیتم را مديون سايت دکتر کرماني و گروه موفق به اندام هستم. بیشتر از طريق چت آنالين با 

مشاورين برنامه در ارتباط بودم. آن ها هم سريعا پاسخگو بودند و دو هفته يک بار هم، مشاوران با من تماس 

 .فتند که از آن ها تشکر و قدرداني مي کنممي گر

توصیه اصلي ام درباره غذا خوردن اين است که اول فکر کنیم که چه غذايي مي خواهیم بخوريم، دوم اينکه 

 .سالمت غذا را درنظر بگیريم و سوم اينکه آهسته و پیوسته غذا را میل کنیم

باشد. همه ما اراده داريم و فقط بايد تصمیم  به نظر من امکان ندارد کسي توانايي رژيم گرفتن نداشته

به همه ی چاق ها، توصیه مي کنم که از همین لحظه  .بگیريم که شروع کنیم و از اراده مان استفاده کنیم

 .شروع کنند، چرا که فردا برای شروع دير است

ماني و نه گفتن محکم رمز موفقیت من در يک جمله، تمرکز شديد روی هدفم و رعايت مو به موی رژيم دکتر کر

 .به بخور بخورهای درونم بود

 چاقيدر آخر از دکتر کرماني تشکر مي کنم که مرا به يک فرد جديد تبديل کردند و باعث شدند از اسارت 

 .رهايي پیدا کنم. همچنین از تیم پر تالش و پیگیر به اندام نیز تشکر ويژه دارم
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 معجزه دکتر کرماني را باور کنید

 سارا جمالي

 

 ايت دکتر کرمانيمصاحبه اختصاصي ما با سارا جمالي جديدترين رکورددار وب س
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رژيم ساله و ساکن استان تهران جديدترين رکورددار ما است که موفق شده با استفاده از  33خانم جمالي، 

 .داشته باشد. اکنون خانم جمالي در مرحله ثبیت وزن است کاهش وزنکیلوگرم  29، دکتر کرماني

 :گفت و گوی اختصاصي ما را با ايشان بخوانید

از وقتي اطرافیان به من گفتند که خیلي چاق شدی و برای لباس خريدن حق انتخاب نداشتم و فقط دنبال لباس 

کیلوگرم  916زنم به دومم، و زايمانبرايم به يک مشکل تبديل شد. بعد از  چاقيز بزرگ بودم، های ساي

 .رسید و نگاه های اطرافیان و مشکالتي که وجود داشت، باعث شد تصمیم بگیرم که وزنم را کم کنم

بگیرم، اعتماد به نفسم را از دست داده بودم و اصال دوست نداشتم در  الغریقبل از اينکه تصمیم به 

مهماني ها شرکت کنم، چون احساس مي کردم به خاطر چاقي، مرا مسخره مي کنند و اين خیلي عذابم مي داد. 

شده  12تحقیر آمیز آشنايان باعث شده بود کم کم دچار افسردگي شوم. مي ديدم سايز لباس هايم  نگاه های

 .و اين خیلي آزار دهنده بود

 کیلوگرم  110211وزن اولیه:

 کیلوگرم  21وزن پاياني:

 کیلوگرم 21میزان کاهش وزن: 

 سانتي متر  923قد : 

ختلف بگردم ولي موفق نشدم، تا اينکه با سايت دکتر همین موضوع باعث شد در اينترنت دنبال رژيم های م

کرماني آشنا شدم. اطرافیانم هم با استفاده از برنامه ی ايشان به وزن دلخواهشان رسیده بودند و شنیده 

 .بودم که در برنامه ی رژيم مي توانم حق انتخاب غذا داشته باشم و اين خیلي خوب بود

کیلوگرم بود و وقتي برای مراجعه بعدی رفتم، 110211ي شدم، وزنم اولین روزی که وارد مطب دکتر کرمان

کیلوگرم رسیده است، يعني سه کیلوگرم کاهش وزن در طي دو هفته! خیلي خوشحال بودم  12ديدم وزنم به 

و دوست داشتم به همه بگويم که من سه کیلوگرم کاهش وزن داشته ام و همین مسئله باعث شد بیشتر به 

باشم. حدود ده ماه طول کشید تا به وزن کنوني ام برسم و حدود دو هفته است که وزنم را ثابت  برنامه پايبند

 .هم يه کیلوگرم وزن کم کردم تثبیت وزننگه داشته ام، البته دردوره ی 

نمي کردم و تنوع غذايیش عالي بود چون  احساس گرسنگيرژيم دکتر کرماني خیلي برايم راحت بود، اصال 

 .غذايم با خانواده يکي بود و بیشتر انتخاب من لیست دلخواه بود
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ه کارهايم مي رسم، قبال حوصله پیاده روی نداشتم ولي االن فقط حاال که وزن کم کرده ام، خیلي راحت تر ب

دوست دارم که تمام خريد و کارهای بیرونم را پیاده بروم و انجام دهم. مهم تر از همه اينکه لباس های مورد 

 !عالقه ام را مي توانم خودم انتخاب کنم چون وقتي چاق بودم حق انتخاب نداشتم

اندام زيبايي به دست آورم، اعتماد به نفسي که از دست داده بودم را دوباره به کمک کاهش وزن توانستم 

 .پیدا کردم و ديگر از مهماني ها و شرکت در جمع دوستان خجالت نمي کشیدم

يکي از داليل موفقیتم در تغییر الگوی غذايي، انتخاب دلخواه منوی غذايي بود که خودم از سفره خانواده 

اين محدوديت های غذايي تاثیری در رضايتم از زندگي  .ی من با ساير اعضا يکي بوداستفاده مي کردم و غذا

 نداشتند. سالم بودن و تناسب اندام به من انگیزه

 .مي دهد اين سبک زندگي را ادامه دهم تا زماني که به تثبیت وزن برسم

کار و زندگیم مي شد. در با ورزش کردن هم توانستم به تناسب اندام برسم و هم اينکه باعث شادابي در 

میان خانواده و اطرافیان، کسي مخالف رژيم گرفتنم نبود. قبال خودم رژيم گرفتم و غذايم را کم کردم ولي 

بیشتر از چند کیلوگرم نتوانستم کم کنم و دوباره رژيمم را رها کردم. تنوع غذايي رژيم دکتر کرماني و اينکه 
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مهم تر از همه اينکه غذايم با سفره خانواده يکي بود باعث شد اين  مي توانستم تمام وعده هايم را بخورم،

 .رژيم، با تجربه های قبلیم تفاوت داشته باشد

 

ورزش مورد عالقه ای که بیشتر اوقات انجام مي دهم، پیاده روی و حلقه بود چون نیاز به زمان و مکان خاصي 

 .ي توانم انجام بدهمندارد. پیاده روی را در هر مکاني و حتي در خانه هم م

رفتار بسیار صمیمانه مشاوران و گروه به اندام، مرا در رسیدن به موفقیت و کاهش وزن ياری کردند.اوايل 

رژيم خیلي نگران بودم ولي االن ديگرنه، چون اصول صحیح غذا خوردن را ياد گرفته ام. در طول برنامه هم 

 .هیچ وقت وسوسه نشدم رژيمم را بشکنم

ی سالمي که در لیست مورد عالقه هايم وجود دارد، نان و پنیر و سبزی است و اگر بخواهم يک آخرين غذا

 .وعده غذای دلخواه به خودم بدهم، جوجه کباب است، چون عاشق اين غذا هستم

هدفم برای امسال اين است که وزنم را ثابت نگه دارم، چون برای رسیدن به اين وزن خیلي تالش کردم و 

د نشدم. در مواقع گرسنگي يا در مهماني ها، وسوسه نمي شدم و فقط به هدفم و پايبندی به برنامه اصال ناامی

فکر مي کردم. بهترين مشوق من در طول رژيم همسرم بود. کاهش وزن روی روابط اجتماعي و خانوادگي من 

 .هم تاثیرگذار بود

خواندم. سه توصیه ام به افراد چاق درباره  کتاب معجزه ای برای چاق ها، بهترين کتابي بود که در اين مدت

غذا خوردن اين است که قبل از سیری، از غذا خوردن دست بکشیم، به اندازه نیاز بدن بخوريم و در آخر 
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 .اينکه غذای سالم بخوريم

معجزه دکتر کرماني را باور کنید و با اراده ای محکم و استوار به جنگ با چاقي قدم برداريد، چون واقعا 

 .ايبندی به برنامه الزم است و به اراده کافي نیاز داردپ

رمز موفقیت من، اراده ی قوی و داشتن اندام ايده آل بود که به امید خدا و راهنمايي مشاورين و دکتر 

 .کرماني به آرزويم رسیدم
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 رژيم دکتر کرماني صحیح ترين رژيم تغذيه است

 سیده زينب پورقاسمیان

 

 احبه اختصاصي ما با سیده زينب پورقاسمیان جديدترين رکورددار وب سايت دکتر کرمانيمص
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ساله و ساکن استان يزد، از رکوردداران سايت ما است که موفق شده است با استفاده  32خانم پورقاسمیان 

داشته باشد و همچنان برای کاهش وزن بیشتر، در رژيم  کاهش وزنکیلوگرم  40، رژيم دکتر کرمانياز 

 .کیلوگرم برسم 11تا  81است. وی با اطمینان مي گويد: تا آخر امسال بايد به وزن 

 :و گوی اختصاصي ما را با خانم پورقاسمیان بخوانید گفت

همیشه چاق بودم و بابت اين موضوع بسیار اذيت مي شدم. سه بار رژيم دکتر کرماني گرفتم، يک بار در سال 

کیلوگرم وزن کم کردم و با شروع درس خواندن برای کنکور، رژيم را رها کردم. البته آن زمان  99که  89

 92کیلوگرم رسیدم، آن را رها کردم. بار دوم سال  16کیلوگرم بود و وقتي به  107يم، وزن شروعم برای رژ

 .کیلوگرم کم کردم، اما باردار شدم و نتوانستم ادامه دهم 92کیلوگرم شروع کردم و  942بود که با وزن 

 کیلوگرم 9190411وزن اولیه: 

 کیلوگرم 999وزن پاياني: 

 کیلوگرم 41میزان کاهش وزن: 

 922قد: 

 مي دانستم که فقط دکتر کرماني مي تواند کمکم کند

شروع کردم و تا االن هم رژيم را ادامه دادم و تا آخرهم ادامه مي دهم، حتي اگر  14اما اين بار دی ماه سال 

 .سال طول بکشد 2

ییر در من به دکتر کرماني ايمان داشتم و مي دانستم فقط ايشان مي تواند به من کمک کند. بزرگ ترين تغ

 !زندگیم درست غذا خوردن است، يعني در وقت گرسنگي نه فقط در وقت میل به غذا

خیلي خوشحالم که تا اينجای مسیر را آمدم ولي بعضي اوقات واقعا کم مي آورم و چون راهم دور است، نمي 

کتر کرماني عکس آمدم و با د 11توانم در سمینارها شرکت کنم. ولي با اين حال، يک بار سمینار مرداد سال 

 .کیلوگرم کم کرده بودم 22گرفتم، آن زمان، 

در طول رژيم همه مرا تشويق مي کردند و حتي يک نفر هم مخالف نبود. با وجود سن کم، کامال خانه نشین 

شده بودم، اما االن خیلي خوبم. اطمینان دارم که وزنم برنمي گردد و بیشتر مطمئنم که به وزن ايده آلم مي 

ي اگر خیلي طول بکشد. اگر همسرم در اين راه کمکم نمي کرد واقعا نمي توانستم. از او تشکر مي رسم، حت

 .کنم که پا به پای من آمد و همراهیم کرد
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 .من از دکتر کرماني روش درست غذا خوردن را آموختم

ار مي کنم. از هیچ يک سال اول رژيم، تنها ورزشي که مي کردم پیاده روی بود و از بهمن ماه ايروبیک هم ک

فقط با اجازه دکترم مکمل مولتي ديلي مصرف مي کنم. مي توانم بگويم که  استفاده نمي کنم، الغریداروی 

کتاب دکتر را تقريبا حفظ هستم و همچنین صحبت های ايشان را همیشه برای اطرافیانم مثال مي زنم و تعريف 

 .مي کنم. من از دکتر کرماني روش درست غذا خوردن را آموختم

مخصوصا زمان هايي که کاهش وزن خوبي داشته باشم همیشه تماس مشاورين برای من يک انگیزه است، 

 .منتظر تماس آنها هستم

در رژيم دکتر کرماني، همواره لیست دلخواه را انتخاب مي کنم چون عالي است و هیچ کم و کاستي ندارد. 
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است و اين يک شعار نیست، بلکه يک حقیقت است که به آن  تغذيهرژيم دکتر کرماني، صحیح ترين رژيم 

 .رسیده ام

 

مان کند. چه روزهايي که اشک ريختم و چه شب هايي که آدم چاق، مريض و افسرده است و بايد خودش را در

با گريه خوابیدم و حاال مي فهمم که خیلي به خودم و بدنم ظلم کردم که زودتر رژيم را شروع نکردم. توصیه 

ای که برای افراد چاق دارم اين است که از همین االن برای الغری اقدام کنید. وقتي چنین دکتر خوبي در 

 .یف است از وجود ايشان استفاده نکنیمکشور داريم، ح

رمز موفقیت من اول لطف خدا و بعد اراده و و توانايي نه گفتن به چیزی که نبايد مي خوردم، نذری که کردم و 

 .توصیه های خوب دکتر کرماني و در آخر همراهي های همسر عزيزم بود

اول، سفره غذای خود را کامل جدا کنید و توصیه ام به افرادی که مي خواهند رژيم بگیرند اين است که از 

 .در کنار غذا دوغ و ساالد استفاده کنید و تا جايي که مي توانید غذايتان را بجويید
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 پیتزا گوجه فرنگي، ريحان و ذرت

 

امروز قصد داريم طرز تهیه يک پیتزای کامال سالم و خوش طعم را به شما آموزش دهیم که مي توانید در کمتر 

به ظرف پیتزا نچسبد و تردتر  پیتزایقه، برای خودتان آماده کنید. کمي آرد ذرت کمک مي کند خمیر دق 31از 

نیز بشود. اگر در خانه سیني مستطیلي پخت پیتزا نداريد، به جايش از يک سیني فر سنگین استفاده کنید. 

رکیب سبزيجات و پنیر همانطور که از نام پیتزا مشخص است سبزيجات زيادی در آن به کار رفته است. ت

و چربي سالم است که هر سه باعث مي شوند انرژی پايداری  پروتئینپیتزا، به معنای به هم رسیدن فیبر، 

ور پخت استفاده کنید و نظر خود را درباره آن برای ما در قسمت کامنت امیدواريم از اين دست .داشته باشید

 .ها بنويسید

 :مواد الزم

 گرم خمیر پیتزای خنک شده ) داخل يخچال ( تازه 450

 يک قاشق غذا خوری آرد ذرت زرد رنگ

  )يک دوم فنجان سس ماريانا ) ترکیب سس گوجه، سیر، پیاز و در صورت تمايل سبزيجات معطر
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 .جه فرنگي بزرگ، نازک برش خورده باشديک گو

 دو سوم فنجان دانه های ذرت تازه

  )گرم 911يک فنجان پنیر موزارال ) 

 دو حبه سیر، ريز برش داده شده باشد

 يک دوم قاشق چای خوری نمک

 يک دوم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 يک چهارم فنجان برگ ريحان

 يک چهارم قاشق چای خوری فلفل قرمز

 چای خوری روغن زيتون يک قاشق

 يک قاشق غذا خوری بالزامیک

  

 :روش پخت

درجه سانتي  261درجه فارنهايت )  111ظرف پخت پیتزای مستطیلي را داخل فر قرار دهید و فر را تا 1- 

  (گراد ( گرم کنید. ) وقتي فر گرم مي شود سیني پخت را در نیاوريد

ثانیه روی  31. با سلفون رويش را بپوشانید و به مدت خمیر را در يک ظرف مخصوص مايکروفر قرار دهید

باالترين درجه مايکروفرش کنید تا زماني که خمیر مقدار گرم شود. خمیر را روی سطحي قرار دهید که 

سانتي تبديل کنید. آرد ذرت را روی يک  31در  38سپس آن را به مستطیلي  .مقداری آرد زده شده باشد

 .دقیقه بماند 1اجازه دهید کاغذ روغن بزرگ بريزيد و 

درجه  111دقیقه در دمای  3کاغذ روغني و خمیر را روی يک سیني پخت صاف قرار دهید و آن را به مدت 

فارنهايت بپزيد. سس گوجه را روی خمیر پیتزا پخش کنید. به صورت مساوی روی آن گوجه، ذرت، پنیر و سیر 

. به آرامي پیتزا را به سیني پخت مستطیلي منتقل کنید و قرار دهید. سپس روی آن نمک و فلفل سیاه بريزيد

درجه  111دقیقه يا تا زماني که روی پیتزا قهوه ای طاليي و گوشه هايش ترد شد، آن را در دمای  92به مدت 
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فارنهايت بپزيد. روی آن ريحان و فلفل قرمز بريزيد و در پايان نیز روی پیتزای خود به صورت مساوی، روغن 

 .قسمت تقسیم کنید 6سرکه بالزامیک بريزيد. هنگام سرو کردن، پیتزا را به  زيتون و

 :ای تغذيهاطالعات 

 .وعده و هر وعده شامل يک برش پیتزا است 6مواد گفته شده در اين دستور پخت برای 

 .اطالعاتي که در ادامه مي آيد، مربوط به يک وعده از اين غذا مي شود

 285 :کالری

 گرم 203چربي در يک وعده: 

 گرم 309در يک وعده:  چربي اشباع

 گرم 901چربي غیر اشباع در يک وعده: 

 گرم 909چربي دارای حلقه های غیر اشباع در يک وعده: 

 گرم 91پروتئین در يک وعده: 

 گرم 43در يک وعده:  کربوهیدرات

 گرم 6فیبر در يک وعده: 

 میلي گرم 92کلسترول در يک وعده: 

 میلي گرم 9آهن در يک وعده: 

 میلي گرم 112سديم در يک وعده: 

 میلي گرم 92یم در يک وعده: کلس

 گرم 1قند در يک وعده: 
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 پای مرغ و سبزيجات

 

نام غذا نشان مي دهد که  .پای مرغ و سبزيجات غذايي است که بايد برايش کمي ذوق و زمان به خرج دهید

ای بسیار سالم است، مخصوصا اگر سعي کنید سبزيجات آن را از نوع تازه استفاده کنید. مانند ديگر دستوره

پختي که مي توانید در سايت دکتر کرماني پیدا کنید اين غذا نیز توانسته تعادلي سالم بین درشت مغذی ها 

کردن پای از آرد سبوس دار استفاده شده که عالوه بر است، برای درست  پروتئینايجاد کند. مرغ خود حاوی 

وه بر اينکه حاوی فیبر فیبر نیز دارد. سبزيجات رنگارنگي که در اين دستور پخت به کار رفته عال کربوهیدرات

بااليي هستند مواد مغذی فراواني دارند که سالمت بدن را تقويت مي کند. چربي های سالم را نیز نبايد 

فراموش کرد، چون در لیست مواد الزم روغن زيتون نیز وجود دارد. پروتئین ، چربي سالم و فیبر کمک مي 

 .خواهید داشت احساس سیریدت زماني طوالني کنند قند خون سريع باال نرود و در نتیجه برای م

 :مواد الزم

 گرم آرد سبوس دار بعالوه دو قاشق غذا خوری آرد به صورت جدا 400

 يک قاشق غذا خوری نمک

 يک قاشق چای خوری بیکینگ پودر
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 قاشق غذاخوری آب يخ 10

 دو سوم فنجان بعالوه دو قاشق غذا خوری روغن زيتون اکسترا ويرجین

 گرم مرغ چرخ کرده680 

  )گرم لوبیا سبز خرد شده ) به اندازه يک فنجان 115

 سه چهارم فنجان هويج خرد شده

 يک قاشق غذا خوری آويشن تازه خرد شده

 يک قاشق غذا خوری سیر خرد شده

 يک دوم فنجان نخود فرنگي های تازه

 يک و يک دوم فنجان آب مرغ بدون نمک

 ه تازه، بعالوه مقداری اضافي برای چاشنييک قاشق غذا خوری جعفری خرد شد

 سه چهارم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 يک تخم مرغ بزرگ، هم زده شده

 يک قاشق چای خوری آب

  )اسپری پخت ) يا مقداری روغن

 :روش پخت

سه و يک دوم فنجان آرد، يک و يک دوم قاشق چای خوری نمک و بیکینگ پودر را در مخلوط کن قرار دهید. 

قاشق غذا خوری آب سرد و دو سوم فنجان روغن زيتون را با يکديگر  91وب با هم ترکیبشان کنید. سپس خ

ترکیب کنید. سپس به آرامي آن را داخل مخلوط کن و کنار ترکیب آرد انتقال دهید. آن قدر مخلوط کنید تا 

دهید و آن را تبديل به خمیر شکل بگیرد. خمیر را روی سطح کمي ماليم قرار دهید. به مدت يک دقیقه ورز 

 .دقیقه در يخچال بماند 31سانت کنید، يک پالستیک رويش بکشید و اجازه دهید  92اليه ای با ضخامت 
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درجه سانتي گراد ( گرم کنید. يک قاشق غذا خوری روغن را در يک  214درجه فارنهايت )  411فر را تا دمای 

گرم کنید. مرغ را اضافه کنید، بپزيد و گاهي نیز آن را  ماهي تابه نچسب بزرگ روی حرارت متوسط رو به باال

دقیقه و يا تا زماني که قسمت صورتي رنگي روی گوشت نماند، آن را بپزيد. سپس  1به هم بزنید. به مدت 

 .مرغ و محتويات داخل ماهي تابه را داخل يک کاسه بريزيد

را نیز در آن گرم کنید. لوبیا سبز، هويج،  بدون اينکه ماهي تابه را پاک کنید يک قاشق روغن باقي مانده

آويشن و سیر را اضافه کنید و در ماهي تابه را بگذاريد. پیوسته محتويات را هم بزنید و اجازه دهید به مدت 

دقیقه يا تا زماني که نرم شدند بپزند. مرغ و محتويات کاسه را دوباره به ماهي تابه اضافه کنید، نخود  1

يزيد. دو قاشق آرد باقي مانده را رويش بريزيد، سپس به هم بزنید تا مواد آغشته شوند. فرنگي ها را هم بر

دقیقه يا تا زماني که ضخیم شود. جعفری، فلفل و  4تا  3آب مرغ را اضافه کنید و به جوش بیاوريد، به مدت 

 .يک دوم باقي مانده نمک را داخل آن بريزيد

ذا خوری آب را بهم بزنید. خمیر را از يخچال بیرون بیاوريد، در يک کاسه کوچک، تخم مرغ و يک قاشق غ

بخش مساوی تقسیم کنید. همه آنها را به شکل توپي شکل دهید. هر  92دقیقه بماند. خمیر را به  1بگذاريد 

سانتي کنید. با قاشق، يک سوم فنجان از  91توپ را روی سطحي که کمي آرد زده ايد تبديل به دايره ای 

، لبه های خمیرها را تخم آشپزیا داخل مرکز هر کدام از خمیرها بگذاريد. با استفاده از براش میکس مرغ ر

ید. سپس دايره ها را از وسط تا کنید تا به شکل نیمه ماه در بیايند. لبه ها را به يکديگر فشار دهید مرغ بزن

 .سپس همین کار را برای ديگر خمیرها بکنید .تا درست بسته شوند

درجه فارنهايت داخل فر بپزيد. در  411دقیقه، در دمای  21تا  22خمیرها را که حاال پرشان کرديد به مدت 

 .اگر دوست داشتید روی پای ها جعفری بريزيد پايان

 :یا تغذيهاطالعات 

 .وعده است. هر وعده شامل يک پای است 92مواد گفته شده در اين دستور پخت برای 

 .اطالعاتي که در ادامه مي آيد مربوط به يک وعده از اين غذا است

 347 :کالری

 گرم 2102چربي در يک وعده: 

 گرم 301در يک وعده:  چربي اشباع

 گرم 9202چربي غیر اشباع در يک وعده: 
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 گرم 3چربي دارای حلقه های غیر اشباع در يک وعده: 

 گرم 92پروتئین در يک وعده: 

 گرم 24کربوهیدرات در يک وعده: 

 گرم 4فیبر در يک وعده: 

 میلي گرم 12کلسترول در يک وعده: 

 میلي گرم 2آهن در يک وعده: 

 میلي گرم 628سديم در يک وعده: 

 میلي گرم 42کلسیم در يک وعده: 

 گرم 9قند در يک وعده: 
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 ساالد سیب زمیني

 

خوبي برايتان اگر از ساالد کاهو يا خیار و گوجه و پیاز خسته شده ايد و دلتان ساالدی جديد مي خواهد خبر 

يک ساالد بسیار سالم با خواص بسیار زياد است. سیب زمیني يکي از گیاهان  ساالد سیب زمیني .داريم

نشاسته ای است که به خاطر سیب زمیني سرخ کرده کمي بد نام شده. اما سیب زمیني سرشار از خواص است 

 پروتئینروی  کربوهیدراتانید، عالوه بر و کربوهیدراتي مفید دارد. ساالدی که امروز دستور پختش را مي خو

د اضافه کرده و ساال  و فیبر نیز تمرکز زيادی دارد. به کار بردن ديگر سبزيجات، جدا از مواد مغذی فیبر به

مواردی مانند ماست و تخم مرغ نیز سرشار از پروتئین هستند. اين ترکیب فوق العاده مي تواند کمک کند 

ر ساالد بسیار جذاب است و بنابراين مورد استقبال کودکتان نیز برای مدت بسیار طوالني تری سیر بمانید. ظاه

 .قرار خواهد گرفت

 :مواد الزم

 عدد فلفل دلمه ای قرمز بزرگ 2

 .سانتي برش خورده باشند 2گرم سیب زمیني که به مکعب های  568
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 تخم مرغ بزرگ 4

 يک سوم فنجان پیازچه ی خرد شده

 يک چهارم فنجان سس مايونزِ کانوال

 هارم فنجان جعفری خرد شدهيک چ

 قاشق غذا خوری ماست يوناني يا چکیده دو درصد چرب 3

 دو قاشق غذا خوری شويد خرد شده و تازه

 دو قاشق چای خوری سس خردل

 يک هشتم قاشق چای خوری نمک

  

 :روش پخت

فل ها را به دو فر را گرم کنید و سیني پخت را که روی آن فويل کشیده ايد، در قسمت بااليي قرار دهید. فل

نیم تقسیم کنید، دانه ها و محتوياتشان را خالي کنید. فلفل ها را از سمتي که بريده شده اند روی سیني قرار 

دقیقه يا تا زماني که پخته شوند داخل فر قرار دهید. فلفل ها را در همان سیني با فويل  91دهید و به مدت 

فل ها را بیرون بیاوريد، پوستشان را جدا کنید. آن ها را خرد دقیقه بمانند. فل 91بپوشانید و اجازه دهید 

 .کنید و در يک کاسه متوسط قرار دهید

سانت آب بريزيد و آن را به  8سیب زمیني ها را داخل يک قابلمه متوسط قرار دهید. داخل قابلمه به اندازه 

ا زماني که نیمه پخته شوند، آنها را روی دقیقه يا ت 1جوش بیاوريد. شعله را تا متوسط پايین بیاوريد و به مدت 

دقیقه يا تا زماني که سیب زمیني ها نرم  91شعله نگه داريد. تخم مرغ های کامل را اضافه کنید. به مدت 

شوند، به پختن ادامه دهید. سیب زمیني ها را خشک کنید و تخم مرغ ها را درون آب يخ بگذاريد. اجازه 

 .ننددقیقه بما 91دهید تخم مرغ ها 

پیازچه ها و باقي مواد را به فلفل دلمه ای اضافه کنید، آنها را به هم بزنید تا با هم ترکیب شوند. تخم مرغ 

های پخته شده را پوست بکنید و تکه تکه شان کنید. سیب زمیني ها را به میکس فلفل ها اضافه کنید، بهم 

یني اضافه کنید، به آرامي بهمشان بزنید تا با بزنید تا به مواد آغشته شوند. تخم مرغ ها را میکس سیب زم

 .يکديگر ترکیب شوند
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 :ای تغذيهاطالعات 

 .مواد گفته شده در اين دستور پخت برای چهار وعده است. هر وعده حدود يک فنجان است

 .اطالعاتي که در ادامه مي آيد مربوط به يک وعده از اين غذا است

 244 :کالری

 گرم 1چربي در يک وعده: 

 گرم 902در يک وعده:  چربي اشباع

 گرم 402چربي غیر اشباع در يک وعده: 

 گرم 204چربي دارای حلقه های غیر اشباع در يک وعده: 

 گرم 91پروتئین در يک وعده: 

 گرم 31کربوهیدرات در يک وعده: 

 گرم 6فیبر در يک وعده: 

 میلي گرم 982کلسترول در يک وعده: 

 میلي گرم 2آهن در يک وعده: 

 میلي گرم 324سديم در يک وعده: 

 میلي گرم 13کلسیم در يک وعده: 

 گرم 6قند در يک وعده: 
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