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 عامل اصلی کاهنده س��وخت و س��از 
بدن اسرتس می باشد

استرس ، افسردگی و اضطراب سیستم سوخت 
و ساز یا متابولیسم )کاتابولیسم + آنابولیسم( را 
ب��ه حالت وضعیت قرم��ز در می آورد که در گام 
نخس��ت بدن را وادار به انباشت و ذخیره چربی 
می سازد و در گام بعدی میزان ترشح کورتیزول 
را افزایش می ده��د که عملکرد هورمون های 
غ��ده تیروئی��د به خص��وص T3 را کم می کند، 
برعکس کس��انی که از خوردن و آش��امیدن و 
 زندگ��ی ک��ردن ل��ذت می برن��د ب��ه اف��زوده 
ش��دن متابولیس��م خ��ود و کارآیی بیش��تر آن 
مس��اعدت می نماین��د و از ب��روز ولع خوردن و 
ناخن��ک زدن و ری��زه خ��وری نی��ز ب��ی نی��از 

می گردند. 

 چرا افرادی که شاد و رسحال و پرجنب 
و ج��وش می باش��ند و از خ��ورد و خوراک، 
ورزش و حرکت لذت می برند سوخت وساز 

باالتری دارند؟
ب��رای اینک��ه غ��دد ف��وق کلیوی آنه��ا مقدار 

بیشتری اندورفین تولید می نماید.
 این هورمون باعث تحریک مغز می ش��ود که 
 ) serotonin ( منجر به تولید بیشتر سروتونین
- ی��ک میانجی اعصاب- که حالت روحی فرد 
را بهت��ر می کند و تیروئی��د را تحریک به تولید 
T3 یا هورمون افزایش دهنده سوخت چربی ها 

می نماید. 

 خوش روی��ی و خوش��حالی و رضای��ت 
باط��ن فعالیت های زنجی��ره ای را در بدن 

بکارانداخته و سامان می دهد.
در افراد شاد و قانع میزان سطح هورمون لپتین 
که ایجاد کننده احس��اس گرس��نگی می باشد 
کاه��ش پیدا می کن��د، ضمنا خ��وردن غذای 
دلخواه و لذت  بخش نیز به کاهش سطح لپتین 
منجر می ش��ود، یعنی ب��ا یک تیر دو هدف زده 
می شود. یعنی هم راضی و خوشنود می شوید و 

هم احساس سیری می نمایید.
در حال��ت رهای��ی از غم و غصه و فکر و خیال، 
خودکم بینی، تاسف و تاثر از ناتوانی های خیالی 
معجزه دیگ��ری رخ می دهد. یعنی جوانه های 
خودب��اوری و ات��کا به نفس پدیدار و رش��د پیدا 
ک��رده، بی توجهی و باری به هر جهت بودن به 
تمرک��ز و نظ��م و انضب��اط و آرام��ش خیال و 
پایداری در حصول به اهداف ترس��یمی و سعی 
و ممارس��ت های مثبت در مسیر روشن و منش 

زندگی، آغاز و به انجام می رسد. 

قبول چنین یافته هایی که ما و ش��ما سال های 
بس��یار طوالن��ی در زیر چک��ش چندین هزار 
برنامه غذایی ارائه شده گوناگون و جور واجور 
قرار داش��ته ایم، به آس��انی میسر نمی باشد که 
بی اث��ر بودن میزان کال��ری دریافتی از طریق 

غذاهای توصیه شده را پذیرا باشیم. 
ول��ی در عص��ر انفجار یافته ه��ای جدید که در 
ط��ول یک روز مط��رح  و در چند صدم ثانیه با 
امواج الکترومغناطیس��ی صوتی و تصویری در 
گس��تره تمامی گیتی نش��ر داده می ش��ود که 
برای چند صدس��ال یافته گذشتگان می باشد، 
نمی توانیم به عادات و س��نت های دیرین خود 
که ریش��ه در هزاران سال دارد همچنان پایبند 
باش��یم. زمانی که ژول ورن داستان های خود 
را ب��ه ص��ورت تخیل��ی مطرح نم��ود، در باور 
هیچ کس��ی نمی گنجید ک��ه همه آنها در عصر 

حاضر تحقق پیدا نماید. 
دور دنی��ا در عرض هش��تاد روز تقلیل یافته به 
چن��د دقیق��ه. صد هزار فرس��نگ زی��ر دریا با 
کش��تی ناتیل��وس، کش��تی های غول پیک��ر 
هواپیماها، زیردریایی های اتمی که راه خود را 
از زیر یخ های قطبی پیدا کرده و اقیانوس ها را 
طی می نمایند و نشانیدن ادوات ساخته بشری 
در س��طح مریخ و پیاده کردن انس��ان در سطح 
م��اه و برگردان��دن آن ها به س��امتی به کره 
خاک��ی همه این رخدادها که در گذش��ته جزو 
تخی��ل و رویا تلقی می ش��د، امروزه جزو اخبار 

عادی و قابل قبول تلقی می شوند.
 در مورد بی اثری میزان کالری دریافتی در قبال 
حصول و نگهداری تناس��ب اندام نیز ش��واهد و 
دالیلی ارائه ش��ده و می شود که باید تجربه کرد 

و بکار بست و سپس به قضاوت نشست.

 در قب��ال الغ��ری و کاه��ش وزن تئوری 
بیالن انرژی دریافتی و مرصفی ساده نگری 

و اشتباه می باشد.
این ادعای دانش��وران و پژوهش��گران دانش 
تغذیه مدرن می باشد که به این باور رسیده اند. 
گرچ��ه از نظ��ر عقل��ی و ذهنی ای��ن تئوری به 
آس��انی پذیرفته شده و سال های سال به آن با 
عقیده و ایمان عمل گردید. یک اشتباه محض 
و یک س��اده نگری غیرقابل باور می باشد. چرا 

ک��ه پیچیدگی تولی��د و توزیع و مصرف انرژی 
در ه��زار ت��وی دره��م تنیده کش��ور صنعتی 
وجودمان با صد تریلیون واحد تش��کیل دهنده 
س��لول ها و بافت های تخصصی و ارگان های 
مس��تقل خ��ودکار ی��ا ارادی مش��غول به کار 
مش��خصی می باش��ند که حتی مش��اهده یک 
س��لول آن ها زیر میکروس��کوپ الکترونیکی 
تش��کیات بسیار دقیقی را نمایان می سازد که 
حیرت آور می باش��د. فقط هس��ته هر سلولی به 
صورت رش��ته در هم پیچیده DNA اطاعاتی 
در صد هزار ژن به صورت کد ش��ده در بردارد 
ک��ه اگر همه ای��ن اطاعات ِدک��ده و ترجمه 
گ��ردد مطالب��ی ک��ه به ان��دازه نوش��تارهای 
کتابخانه ملی هر کش��وری می باش��د در چند 

انگستروم فضا جا گرفته است.
عدم کاهش وزن و س��ایزهای )محیط ش��کم، 
حوال��ی ناف، نش��یمنگاه و ران ها( تا زمانی که 
ب��دن ف��رد از حال��ت اضطرار خ��ارج نگردد و 
سوخت پایه )انرژی بازال( کاهش داده شده به 
میزان قبل از اجرای رژیم نامناسب برگردانیده 
نش��ود با وجود افزایش هرچه بیش��تر  فعالیت 
بدن��ی حت��ی در هف��ت روز هفت��ه و به حداقل 
رس��انیدن میزان کل ان��رژی روزانه، گرمی از 
وزن بدن کاسته نخواهد شد و تحلیل عضات 
و خ��روج م��واد معدن��ی از اس��تخوان ها ادامه 
خواه��د یاف��ت و مقدم��ات آغاز ول��ع خوردن 
فراهم و اش��تهای س��یری ناپذیری اراده فرد را 
در قب��ال خودداری از می��ل نمودن غذا در هم 
خواه��د شکس��ت و نه تنه��ا وزن کاهش داده 
ش��ده به س��رعت باز خواهد گشت، بلکه خیلی 
بیش��تر از آنچه در اثر گرس��نگی های مداوم و 
فعالیت های خس��ته کننده فراهم ش��ده بود با 
بهره چش��م گیری انباش��ته خواهد گش��ت که 
متاس��فانه فق��ط ب��ه صورت متراکم تر ش��دن 
بافت ه��ای چرب��ی ب��دن رخ داده و در ای��ن 
بازگش��ت وزن هیچگون��ه ترمیم و بازس��ازی 
پوس��ت و عضل��ه و اس��تخوان ها و موهای از 
دس��ت داده ش��ده و اعص��اب دره��م ریخته 
ص��ورت نخواه��د گرف��ت و چ��ه بس��ا ب��ا 
کم خونی های دیرپا و کم خوابی های بیماری زا 
 و اس��ترس و اضط��راب و افس��ردگی ت��وام 

خواهد بود.

عوامل تاثیرگذار بر افزایش سوخت و ساز بدن

قب��ل از پرداختن به ادامه بحث آغاز ش��ده 
بی مناس��بت نیس��ت که به نکات 3گانه زیر 
در قبال عوامل افزایش دهنده سوخت پایه 
ی��ا متابولیس��م و تولید و مص��رف انرژی از 
غذاه��ای مصرفی توجه ش��ما بزرگواران را 

جلب  نمایم.
انرژی و فاقد مواد مغذی هیچ اثری در 1 بهره گیری از منابع غذایی سرش��ار از 

افزایش متابولیسم ندارند.
فق��ط بهره من��دی از تن��وع غذایی که  سرشار  از ریزمغذی های کلیدی مورد 2
نیاز س��لول های بدنتان باشد، سوخت و ساز 
بدن ش��ما را افزای��ش داده و امکانات الزم  
جه��ت به مص��رف رس��انیدن چربی های 

انباشته شده را فراهم می سازد.
بنابراین از این به بعد الزم نیس��ت که  ب��ه میزان کالری دریافتی خود دقت و 3
توج��ه نمایید، بلکه بر مبن��ای تئوری های 
ارائه شده در قبال متابولیسم )سوخت و ساز 
ب��دن( دقت کاف��ی و موش��کافی وافی در 
زمین��ه اج��رای رژیم های کاهن��ده وزن به 
محتوای غذای توصیه ش��ده از نظر تراکم 

مواد مغذی آنها باید توجه شود.
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