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گام شش���م: اقدامات فردی و اختصاصی که از امروز باید آغاز  گردد. فردا خیلی دیر و نیامدنی است!6
به تدریج شروع به کاستن و حذف پیش غذا های خوش رنگ و طعم با رایحه اشتهاآور 
ظاه��ر فری��ب نموده و س��االدهای فصل رنگارن��گ و گوناگون را چه به صورت خام یا 
پخت��ه ب��ه تدریج جایگزین آنها نمایید. جهت خوش طعم تر کردن آنها، از س��س های 
تهیه ش��ده با س��رکه س��یب یا آبغوره خانگی یا آبلیمو یا نارنج تازه و روغن زیتون یا 
روغن مایع و یک قاش��ق رب گوجه فرنگی، یک یا دو قاش��ق غذاخوری ماس��ت و یک 
قاش��ق مرباخوری عس��ل اس��تفاده نمایید. جهت غنی س��ازی س��االدتان در تأمین 
ریزمغذی های س��المتی افزا، به طور متناوب از یکی از دانه ها و مغزهای روغنی مثل 
کنجد، چیا، س��یاه دانه، تخم کدو و کتان و آفتابگردان و یا بادام زمینی، بادام و گردو به 

مقدار یک واحد استفاده گردد.
چنین س��االد هایی با وجود حجم زیاد و انرژی کمتر با تأمین ویتامین ها و مواد معدنی 
و فیبر ه��ای محل��ول و نامحل��ول مص��رف کنندگانش��ان را از خری��د فیبره��ا و 
مولتی ویتامین های تولیدی بی نیاز می س��ازند و از همه مهم تر، تعدیلی در انرژی مازاد 

بر نیاز دریافتی می نمایند.

ــمارهقبلبه5گاممهموکلیدیکهاجرایآنها درش
ــبکزندگیبرتغذیهسالممیباشد ــازبهبودس زمینهس
ــونریزهخواری،ضرورت ــارهکردیمودرمواردیچ اش
ــه ــوردنغذا،کاهشعواملوسوس ــمدرخ ــادنظ ایج
انگیز،کاهشمداوممیزانانرژیمازادبرنیازدریافتی
ــری،مداومتوصبوریدر ــتپیگی ــوادهودرنهای خان
ــیارائه ــایتغذیهتوضیحات ــقبرنامهه ــراوتحق اج
ــایرگامهایکلیدیوموثر ــمارهبهس کردیم.دراینش

درتحققیکزندگیسالممیپردازیم.

20شـماره236

رژیــم د رمانـی



گام هفتم: بایدها و نبایدها در دید  و 7 مراس���م ها  ی���ا  و  بازدیده���ا  و 
مهمانی های تشریفاتی

اگر تا این مرحله، گام های به اجرا گذاشته شده نتایج 
رضایت بخش��ی داش��ته اند، در جهت رهایی از اعتیاد 
ناخن��ک زدن ک��ه در هر حالتی )اعم از غم و ش��ادی، 
بی حوصلگی، تنهایی، در غربت و بیکاری در مراس��م 
و گردهمایی های مختلف اجباری( ش��ما را مش��غول 
نموده و احس��اس گذر زمان را س��رعت می بخش��د و 
مش��غول تان می نمای��د، تس��لیم ش��ده و تمام��ی 
دس��ت آوردهایتان را از دس��ت خواهی��د داد ب��رای 
بازدارندگ��ی و ادام��ه بهبود س��بک زندگ��ی، کنترل 
بیش خوری و پیشگیری از ضرر صدمات حتمی ناشی 

از این موضوع به پیشنهاد های زیر عمل فرمایید:
الف: در مراسم و دید و بازدیدها فقط از یک نوع غذا 
که بیش��تر میل و عالقه دارید، همراه با س��بزیجات 
پخته یا دورچین های همان خوراک و یا س��االدهای 

سرو شده استفاده نمایید.

ب: از نوش��یدن انواع ش��ربت و آبمیوه های طبیعی، 
تولیدات صنعتی رنگارنگ و نوش��ابه های جورواجور 
رنگی��ن و بی رن��گ گاز دار و بی گاز رژیمی و معمولی 
خودداری فرمایید. در نظر داشته باشید فقط آب مایه 

حیات است و دو سوم بدن ما را تشکیل می دهد.
ج: هرگز به س��راغ میز اغوا کننده دس��رهای اش��تها 
برانگیز نروید و حتی نیم گاهی نیز به این دام اراده بر 
ب��اد ده نیندازی��د. ب��اور داش��ته باش��ید عالی ترین و 
ماندگارترین لذت ها، س��المتی توام با تناسب اندامی 

می باشد که تحسین دوست و دشمن را برانگیزد.

د: با تبعیت از س��اعت زیس��تی که با طلوع و غروب 
آفت��اب، تنظی��م، ترش��ح و عملک��رد آنزیم ه��ا و 
هورمون ه��ای مترش��حه ه��ر ف��ردی را تعیی��ن و 
عملکردش��ان را در خواب و بیداری و روز و ش��ب در 
حرک��ت و توق��ف تعیی��ن و هماهن��گ می نماید، در 
حالی که دیر خوابی و ش��ب بیداری، روز خوابی های 
پی در پی و در هم ریختگی و جابجایی ریتم وعده های 
سه گانه اصلی و میان وعده های نیم روز و عصرگاهی 
توام با سریع جویدن و بلعیدن و عدم توجه و رعایت 
 زم��ان بیس��ت و پن��ج ت��ا س��ی دقیقه زمان ش��روع 
و اتم��ام غ��ذا خوردن فرصت اعالم ب��س آمد مرکز 
کنت��رل س��یری را مختل می س��ازد، بیش خوری را 
نهادینه می کند و سیس��تم س��وخت و س��از بدن را در 

هم می ریزد.
از این جهت می باشد که احتمال افزایش وزن و ابتال 
ب��ه چاق��ی مفرط در افرادی که به س��رعت و در کوتاه 
زمانی ظرف غذای خود را خالی نموده و ش��ب بیدار و 

تا ظهر خواب هستند، خیلی سریع تر رخ می دهد.

ه���ر  ت���رک  تحق���ق  هش���تم:  گام  و 8 زدن  ناخن���ک  حت���ی  اعتی���ادی 
ریزه خواری ها نیز به آسانی میسر نمی شود

مصداق دو صد گفته چون نیم کردار نیس��ت، در این 
م��ورد نیز صدق می کن��د، بنابراین تا زمانی که هنوز 
ت��وان الزم را ب��ه طور کامل در ت��رک ریزه خواری و 
ناخن��ک زدن پیدا نکرده اید، تا دس��ت یابی به هدف 
نهایی ت��ان، به جای تنقالت چاق کننده و بیماری زا، 
جایگزین های مناس��ب و سودمندتری برای ارضای 
هوس و مش��غول داش��تن تان در دس��ترس خود قرار 

بدهید، برای مثال:
الف: در یک بش��قاب یا دیس خوش��رنگ، چند برگ 
مغز کاهو، چند برش س��اقه کرفس و گوجه فرنگی، 
خی��ار و هویج در دس��ترس خود ق��رار بدهید و هر از 
چند گاهی، تکه ای خیار یا گوجه فرنگی یا کرفس یا 

برگ��ی از کاه��و و در پای��ان ناخن��ک زدن چند برش 
هوی��ج می��ل نمایید تا ضمن ل��ذت بردن از طعم آن، 
ب��دون افزایش ان��رژی مازاد بر نیاز، س��ودمندترین 
فیبره��ا و ارزش��مندترین ریزمغذی ه��ای کلیدی را 
برای میلیاردها س��لول شهر صنعتی وجودتان فراهم 
س��اخته و از ش��کل گیری و بروز ان��واع بیماری های 

پرهزینه و زیان بار پیشگیری نمایید.
ب: به اندازه دویس��ت گرم لوبیای س��بز و تازه را پاک 
کرده، س��اطوری و س��پس نیم پز نم��وده، در پیاله ای 
ریخته و با کمی پیاز خام خرد کرده و نصف حبه س��یر 
رنده ش��ده در هم آمیزید و با س��س تهیه شده از روغن 
ساالد یا زیتون و قاشقی سرکه انگور یا سیب مخلوط 
نموده، هر از چندگاهی به جای هله هوله، دو سه قاشق 
مرباخوری نوش جان نمایید. حتم دارم اگر یک بار آن 

را میل نمایید، بار ها این تجربه را تکرار خواهید کرد.

ج: ی��ک لیوان پاپ کورن خانگ��ی یا نیم لیوان هویج 
پخته یا رنده شده یا یک و نیم قاشق نخودچی، شش 
عدد بادام، هشت عدد پسته و ده عدد بادام زمینی تفت 
داده ش��ده خانگی، نه تنها از افت قند و فش��ارخون تان 
جلوگیری می کنند، بلکه هوس ویار گونه تان را نیز به 

شیرینی، شکالت و بستنی فرو می نشانند.
د: در تمام روز، چندین لیوان به صورت جرعه جرعه، 
ب��ه فاصل��ه چن��د دقیقه، آب ب��ا دمای ات��اق یا ولرم 
بنوش��ید. اگر آب را نیم گرم بنوش��ید، خیلی مفیدتر 
می باش��د؛ زیرا در پیش��گیری از پیری پوست و پیری 
زودرس و پیش��گیری از تع��داد زی��ادی از بیماری ها 
تاثیرگ��ذار خواهد بود، ب��ه ویژه اگر با خواب عمیق و 

زود هنگام بعد از غروب آفتاب توام شود.

ادامه دارد...
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