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در بررس��ی های به عمل آم��ده در قبال 
ناکامی ه��ای ع��ده کثی��ری از رژی��م 
گیرندگان طال��ب اندام دلخواه و رویایی 
نکات مشترک و تکراری کامال یکسانی 

وجود دارد که عبارت می باشند از: 

الف- دس��تیابی هرچه س��ریعتر به وزن 
دلخ��واه و ایده آل به ق��ول معروف زود، 

تند، سریع به هر وسیله ای 
ب- اس��تفاده از رژیم ه��ای بس��یار کم 
کال��ری نامتع��ادل ت��ا م��رز 400-600 

کیلوکالری فاقد ریزمغذی های کلیدی
ج- ح��ذف بعضی وعده ه��ای غذایی و 
عدم اس��تفاده بجا و به اندازه از این یا آن 

گروه های غذایی اصلی
د- افزای��ش هرچه بیش��تر فعالیت های 
بدن��ی هم از نظر تعداد روزهای فعالیت و 

هم مدت فعالیت در هر بار در طول روز

عوامل تاثیرگذار بر افزایش سوخت و ساز بدن
قسمتدوم

آیا الزم است در روند اجرای کاهش وزن غذاهای خوشمزه حذف شوند؟

بخور و الغر شونقش لذت بردن ازمیل کردن غذاهای دلخواه

صدمات گرسنگی های خودتحمیلی 

عوامل ایجاد کننده ولع خوردن غیرقابل کنترل

در بررس��ی های علت ناکام��ی رژیم گیرندگان 
طالب تناس��ب اندام و مرور برنامه های غذایی 
توصیه ش��د. مشاهده می شود نظرات عجیب و 
توصیه های غریبی به عمل آمده اس��ت ازجمله 
با حذف غذاهای دلخواه و تغییر ریتم وعده های 

غذایی داده شده.
ب��ه طور مثال 1- تقلیل ش��دید میزان مصرف 
غذا 2- حذف ش��دن م��واد غذایی مختلف 3- 
کاه��ش تع��داد وعده ه��ای 3گان��ه اصل��ی یا 
میان وعده  4- تغییر س��اعت تناول وعده ها 5- 
محروم شدن طوالنی مدت از غذاهای دلخواه 
و خوش��مزه مورد عالقه 6- تحمل فش��ار همه 

جانبه محرومیت های غذایی.
به طوری که مش��اهده می ش��ود انواع برنامه 
غذایی شکس��ت خوردگان رژیم های خیالی به 
ص��ورت یکنواختی تک��راری، کم مقدار و فاقد 

ریزمغذی ه��ای کلی��دی بوده و ب��دون رنگ و 
طع��م و مزه و بطور عجیب��ی در هر مراجعه ای 
یک نواختی خس��ته کننده و دل  آزار تکرار شده 
ب��ود اجرا کنندگان این قبیل برنامه ها نه تنها از 
وعده های غذایی تعیین ش��ده احساس سیری 
نمی کردن��د بلکه بس��یار دچار س��رخوردگی و 
احس��اس افس��ردگی در ه��ر وع��ده  ای به آنها 
دس��ت م��ی داده مضافا به اینک��ه به علت عدم 
تش��ابه برنامه هایش��ان با خانواده یا دوستان و 
هم��کاران و همکالس��ان روز ب��ه روز از جمع 
خودش��ان کنار کش��یده و به درون گرایی سوق 

یافته بودند.

احساس رضایت و لذت بردن از اجرای برنامه و عدم احساس گرسنگی در 
خورد و خوراک و جنبش و حرکت کردن موجب ترشح هورمون خوشحالی 
یا )اندورفین(  می گردد که مهار کننده تولید هورمون  های استرس گردیده 
و سوخت و ساز بدن را افزایش داده و چربی های انباشته شده را به مصرف 
تولی��د ان��رژی می رس��اند یعنی با تعادل و تن��وع در رژیم های کاهنده وزن، 
ش��اید ک��ه بتوان��د ریزمغذی ه��ای پنجاه گان��ه را تامی��ن و ع��دم ابتال به 
گرسنگی های سلولی را تضمین و مقدار ناچیزی از کل انرژی روزانه مورد 
نیاز را کاهش دهد به طول اصولی و اساسی ذخایر چربی های انباشته شده 
را بطور تدریجی ولی مداوم به مصرف خواهد رس��اند و هر هفته س��ایزهای 
ف��رد را مخصوصا در محیط ش��کم و ن��اف کاهش خواهد داد و تا زمانی که 
نقصان��ی در ان��رژی پایه رخ ندهد و ای��ن روند کماکان ادامه یابد و نتایج به 
دس��ت آمده نیز به مدت طوالنی تری ماندگار و عوارض پیری پوس��ت و 
افتادگی اندام ها و صورت و غیره پدیدار نخواهد ش��د و به موازات کاهش 
تدریج��ی و م��داوم از ذخای��ر چربی های بدن پوس��ت فرصت کافی جهت 
جمع تر ش��دن و تطبیق خود با تعهدات آغاز ش��ده خواهد داش��ت و بدین 

ترتیب همراه با تناسب اندام  نیز رخ خواهد داد.

وقتی که دانس��ته و ندانس��ته بهر دلیلی خودتان را دچار گرسنگی 
ظاهری و سلولی با اجرای رژیم های نامناسب و نامتعادل کاهنده 
وزن و سایز می نمایید شدیدترین و زیان بارترین حالت آماده باش 
و آژیر قرمز را در تمامی وجودتان پدیدار می س��ازید که تحوالت 
ش��گرف و بنیادی را در شکس��تن و پیوستن تولید و توزیع و ذخایر 
ب��دن را موج��ب می گردند. به جای صدور فرمان س��وخت ذخایر 
ان��رژی ک��ه به صورت بافت ه��ای چربی در ارگان ه��ای بدن جا 
خوش نموده اند از طریق فرمان های ابالغی به صورت ش��یمیایی 
و هورمونی یا اعصاب حس��ی و حرکتی به ذخیره بیش��تر چربی ها 
پرداخته می ش��ود همانطور که در س��طور قبلی نیز اش��اره گردیده 
غده تیروئید که نقش نظارت بر س��وخت و س��از بدن را به عهده 
 T3 3 می نماید که برعکسrT مبادرت به تولی��د T3 دارد ب��ه ج��ای
نقش آن ممانعت از س��وزانیده ش��دن چربی های بدن می باش��د 
برعکس اگر رژیم های غذایی ش��ما به طور متناس��ب و متعادل در 
وعده های غذایی مرتب در زمان مش��خص با تلفیق های افزایش 
دهنده ارزش بیولوژیکی و کامل کننده کمبودهای این یا  آن ماده 
غذای��ی ب��دن را از حالت آماده باش و اضطراری خارج خواهد نمود 
و با تمهیدات مناس��بی ش��ما ضمن لذت بردن از خورد و خوراک و 
عدم گرس��نگی دائمی، به وزن و س��ایز ایده  آل خود با میل کردن 

غذا ها خواهید رسید نه با نخوردن و محرومیت کشیدن.

هیچ عاملی بیش��تر از گرسنگی کشیدن و عدم 
تامی��ن مواد مغذی م��ورد نیاز روزانه، عضالت 
بدن را صدمه نمی رس��اند گرچه به ظاهر بعد از 
تحمل گرس��نگی و عدم پاس��خگویی مناسب 
برای رفع آن خود بخود و به تدریج گرس��نگی 
ذایل می گردد، بدون آنکه چیزی خورده شود و 
ف��رد رژی��م گیرن��ده نی��ز از اراده و تحمل خود 
احس��اس رضای��ت می کند ک��ه جلوی هوس 
خوردن را گرفته اس��ت و دیری نمی پاید که به 
اندام دلخواه خود و پوش��یدن لباس های شیک 
بایگانی  شده اش نایل خواهد گشت زهی خیال 

باطل چرا؟
ب��رای اینکه بدن ف��رد بجای غذا و مواد مغذی 
ب��ه خ��ود خ��وری روی آورد تا ان��رژی الزم را 
جه��ت ادامه حیات تامین س��ازد در این حالت، 
سیس��تم در حالت بروز موقعیت های اضطراری 
قرار گرفته سوخت مورد احتیاج خود را به جای 

آنک��ه از چربی های ذخیره تامین نماید که فرد 
رژیم گیرنده آرزوی به مصرف رسانیدن آنها را 
دارد به س��وی عضالت بدن هجوم می آورد تا 
چربی ه��ا یا ذخای��ر، انرژی های متراکم خود را 
ب��رای ادامه زندگ��ی طوالنی تر حفظ نماید و با 

یک تیر، دو نشان می زنند. 
در درج��ه اول ش��عله حی��ات و زندگان��ی را تا 
حداکثر امکان کاهش و فرو نشانیده و مصرف 
ان��رژی را ب��ا تحلی��ل عض��الت و کاس��تن 
میتوکندری ه��ای فراوانش پایین می آورد و در 
مرحل��ه بعدی ان��رژی مورد نی��از فعالیت های 
ف��ردی  ه��ر  حی��ات  ک��ه  را   غی��رارادی 
ب��ه تداوم تامین آنها بس��تگی دارد برای مدت  
چرب��ی  ب��افت ه��ای  در   طوالنی ت��ری 
ذخی��ره می نماید تا در موارد بعدی انرژی الزم 
 را ب��رای فعالیت ه��ای غی��ر ارادی حیاتبخش 

تامین نماید.

زمان��ی ک��ه فردی صبحانه را ح��ذف نماید و به 
میان وعده  نیم روز لب نزند حدود س��اعت یک و 
نیم یا 2 ناهار میل کرده و این روش را ادامه دهد 
پ��س از کوت��اه زمانی و از آغ��از عصرگاه هوس 
گرس��نگی و می��ل ب��ه غذا چنان ولع��ی را برای 
خوردن زمینه سازی می نماید که فرونشاندن این 
وضعیت که ناش��ی از قرار گرفتن بدن در حالت 
اضطراری می باشد در کوتاه زمانی و با یک یا دو 
پ��رس غ��ذای کام��ل از بین نم��ی رود چرا این 
موضوع فراخوانده می ش��ود؟ برای اینکه شما به 
بدن خود ستم روا داشته اید و از آن به صورت های 
گوناگونی کار کش��یده  و استفاده نموده اید بدون 
اینکه نیازش را به انرژی پروتئین و ریزمغذی های 
کلیدی اش تامین سازید و بتدریج ریزمغذی های 
کلی��دی میلیاردها س��لول را از بین برده به طور 
مثال صبح از خواب برخواسته اید و دوش گرفته 
لباس پوش��یده و کارهای مختلفی را تا خروج از 
من��زل به انجام رس��انده اید. به طرف محل کار 
خ��ود رانندگی کرده ی��ا راه رفته اید تمام روز را با 
انج��ام کارهای مختلف از جمله فکر و اندیش��ه 
مختلف و نقشه کشی های متعدد به پایان برده اید. 
بدون اینکه از فش��اری که به سیس��تم  بدن خود 

وارد س��اخته اید و انرژی های موجود ذخیره اش 
تهی ساخته اید و روز را به شب رسانیده اید و این 
موض��وع را بارها تک��رار نموده و می نمایید. فکر 
نمی کنی��د در قبال این موضوع نهایتا چه اتفاقی 
رخ خواه��د داد؟  بلی درس��ت ح��دس زده اید در 
تمامی سیس��تم های زیس��تی شما آژیر قرمز به 
ص��دا درآورده خواهد ش��د و وضعیت اضطراری 
آغاز و به صورت زنجیره ای مکانیسم های مبارزه 

ب��ا قحطی به کار انداخته می ش��ود که با تحلیل 
بیشتر عضالت  یا تخریب سایر بافت ها نیازهای 
افزای��ش یافته سیس��تم تولید و توزی��ع انرژی 
مس��تقل از سیاس��ت کلی بازس��ازی و ترسیم و 
جایگزینی بخصوص نگه��داری از کلیات بدن 
فق��ط و فقط به احت��کار انرژی پرداخته و تمامی 
امکان��ات موج��ود یا به دس��ت آم��ده را فقط به 

صورت چربی شکل داده و نگهداری می نماید.
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