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عللناکامی  رژیمها
صدماتگرسنگیهایخودتحمیلی

ب��ه چه دالیلی با اس��تفاده از ان��واع رژیمهای
بسیار کم کالری و افزایش هر چه بیشتر تعداد
روزه��ای فعالیته��ای ورزش��ی ( 5ت��ا 7
روزدرهفت��ه) و هرب��ار چندین س��اعت نه تنها
دستیابی به اندام متناسبتر رخ نمیدهد ،بلکه
گرمی هم از وزن کاسته نمیشود.
راستی شما بزرگوارانی که این سطور را مطالعه
میفرمایی��د ،چگون��ه و چ��ه س��ان این عدم
موفقی��ت را توجی��ه میفرمایید؟ بل��ه ،کامال
درس��ت حدس زدهای��د ،تغییر یافتن نقطه غیر
قاب��ل عب��ور یا(س��ت پوینت) ب��دن و کاهش
چشمگیر از میزان انرژی پایه یا بازال در جهت
تامین امکان فعالیتهای غیر ارادی ارگانهای
حفظ حیات و زندگی.
باورهای غلط و اقدامات نابجا:

آی��ا ش�مانیز به باوره��ای نامربده زیر
اعتقاد دارید؟

اولين باور غلط "هر چقدر كمتر از س��ابق غذا
مي��ل گ��ردد كاهش وزن بيش��تري را موجب
خواه��د ش��د" .اين ط��رز تفكر و ب��اور غلط از

گس��تردهترين اشتباهاتي ميباشد كه اكثريت
قريب به اتفاق عاش��قان دس��تيابي س��ريع و
فوري به تناس��ب اندام و رهايي از بار س��نگين
وزنه��ای اضاف��ي ب��ر خ��ود روا میدارند .در
بررس��يهاي متعدد ناكامان دستيابي به وزن و
س��ايز ايدهآل این رخدادها به فراواني مشاهده
ش��ده و میش��ود ،تمامی اين افراد اش��تباهات
مش��ابهی را مرتكب ش��دهاند يعن��ي در قبال
سرس��ختي ب��دن در جهت ع��دم كاهش وزن
بیشتر با افزایش دادن روزهاي فعاليت به 5-7
روز درهفت��ه وطوالنیتري��ن مي��زان فعاليت
ورزش��ی از ي��ك تا چندين س��اعت در هر روز
مبادرت ورزیده و به موازات اين همه تالش و
تق�لا ب��ه حداقل مي��زان خورد و خ��وراك نیز
قناعت نموده و س��طح ان��رژي دريافتي روزانه
خود را خيلي پايينتر از انرژي پايه واقعي خود
رس��انيدهاند (به طور سرانگشتي اگر فردی 70
کیلوگرم وزن داش��ته باش��د میزان انرژی پایه
او 1680کیلو کالری است که از حاصل ضرب
ي��ك كال��ري ضربدر هر كيلو وزن بدن ضربدر
 24ساعت بدست ميآيد .اجازه ميخواهم قبل

از ادامه مطالب آغاز شده توجه شما بزرگواران
را ب��ه اين موضوع جلب نمايم چرا گرس��نگي
دادن طوالنی مدت به جس��م و جانتان ممنوع
ميباشد.
بیـشتربدانیم:

اث��رات گرس��نگیهای خ��ود تحمیلی
طوالنی مدت:

هي��چ عاملی به جس��م وجان ش��ما ب��ه اندازه
گرسنگيهاي آش��كار و نهان صدمه نميزند.
اغلب ما تجربه كردهايم كه زمانيكه به عالئم
گرس��نگي ظاه��ری به م��دت طوالني جواب
نميدهيم آرام آرام به علت عدم احس��اس رنج
گرس��نگي نياز به خوردن را فراموش ميكنيم
راس��تي فك��ر ميكنيد چه اتفاق��ي در درون ما
پديدار ميشود وقتي سوخت و ساز مورد نياز از
طريق خوردن و آش��اميدن تامين نگردد خیلی
س��اده و راحت سيستمهای حفظ حيات بدن ما
از بافتها و ارگانهاي ديگر بدن نياز به انرژي
را با تحليل هریک از آنها به دست ميآورد.
خوش��حال نباش��يد چراكه اي��ن تامين انرژي
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برعكس تصور شما از ذخاير انرژيهاي انباشته
ش��ده ب��ه ص��ورت بافتهاي چرب��ي صورت
نميپذيرد بلكه بجاي چربيهاي تلمبار ش��ده
(در حف��ره ش��كم ،پهلوها نش��يمنگاه و رانها و
ارگانه��اي مختلف)نیاز زیس��تی فرد را فقط از
تحليل عضالت و ارگانهای مختلف بدن تامين
ميکند یعنی با يك استراتژي كامال هوشمندانه
غريزي اين راهكار برگزيده شده بسيار هدفمند
رخ ميدهد .درقدم اول از انرژي انباشته شده در
بافته��اي چربي ب��راي روزهاي مبادا حفاظت
میکن��د ،ب��ا ادامه عدم تامين غذاي كافي براي
فعاليته��اي غير ارادي ارگانهاي حفظ حيات
(قل��ب ،ريه ،مغز ،غ��دد درون ريز ،حرارت ناچيز
بدن ،فعاليتهاي دستگاه گوارش و غيره  )...در
قدمهای بعدی و صرفهجويي از اتالف انرژي با
كاه��ش مي��زان س��وخت ب��دن ك��ه در
ميتوكندريه��اي بافتهاي عضالني صورت
ميپذي��رد يعني تحليل عضالت و تقلیل ميزان
انرژي پایه یا بازال.
در اف��ت مي��زان انرژي پايه و كاس��ته ش��دن از
س��وخت و س��از بدن تحت تاثير گرس��نگي و
فعالیت خارج از حد چه تغييراتي در كل سیستم
بدن پديدار ميگردد:
هم��واره در چني��ن حالت��ي ك��ه تح��ت تاثير
گرس��نگيهاي حقيقي با خود تحمیلی در بدن
حالت اضطراري رخ داده و آژير قرمز به صدا در
می آید تا سياست صرفهجويي و انباشت هرچه
بيش��تر چربي از هر منبع قابل دس��ترس اعمال
گردد حتي از س��بزيجات پخته و خام ميوههاي
گوناگون و رنگارنگ میل گردیده بعد از هضم و
ج��ذب انرژي حاصل از آنها نيز تبديل به چربي
ش��ده و با وس��واس خاصی حفاظت ميگردد و
اين موضوع ش��دت مييابد در هر حذف اين يا
آن وع��ده غذاي��ي يا گروهه��اي مختلف منابع
غذاي��ي و رو آوردن ب��ه رژیمه��ای جادوی��ی و
تولیدات رژیمی و افزودن همزمان فعاليتهاي
ارادی،توام گردیدن این ندانمکاریها باعث آن
شود كه استرسها آغاز شده و حالت اضطراري
بدن را شدت بخشيده و در کنار آنها عدم تحمل
ب��ه تركيب��ات كربوهي��درات را افزونتر نموده و
تبديل س��ريع هر منبع غذايي حاوي قندها را به
چربي برنامهريزي نمايد.
البت��ه در بي��ن اين افراد،عدهاي وجود دارند كه با

آرزوي دس��تيابي به كاهش سریع وزن و رهايي
از كيلوهاي اضافي جهت پوش��يدن لباسهاي
ش��يكي كه در حسرت دایمی جلوه كردن با اين
لباسهامیباش��ند.این گروه از افراد همواره و به
س��رعت تح��ت تاثیر تصمیم و انگی��زه نهایی،
ب��دون آمادگي و برنامهريزيهاي الزم و انجام
آزمايش��ات مايع��ات ب��دن ،خودش��ان با حذف
صبحان��ه و عق��ب انداختن وع��ده ظهر و كش
دادن زم��ان چند س��اعتي بيش��تر از وقت ناهار
معم��ول و جايگزين��ي آن با عصرانه و ش��ام به
رختخواب پناه ميبرند غافل از آن ميباشند كه
نقش گرسنگي و نياز بدن به انرژي خواب رفتن
را ب��ر آن��ان غير ممكن س��اخته و ناخ��ودآگاه از
رختخواب خود بدر آمده و بيمحابا بر هر چه كه
دندانگير باش��د يورش ميبرند و خيلي بيشتر از
ن وعد ه به
آنچ��ه كه در وعدههاي اصل��ي و ميا 
طور معمول ميل ميكردند معده خود را انباشته
ميسازند .البته اين قبيل افراد كم طاقت گرچه
ب��ا ندان��م كاري و با به ه��م زدن ريتم زندگي و
س��اعات بيولوژيكي بر خود ستم روا ميدارند باز
خوششانستر از گروههايي ميباشند كه شیوه
غلط زندگي را ادامه ميدهند با روشهاي تغذيه
نامتعادل و پافشاري در ادامه گرسنگيهاي خود
تحميلي بدون ثمر و دستاورد به حمله های ولع
خ��وردن بيامان مبتال گردیده و در كوتاه زماني
خيلي بيش��تر از آغاز رژيم غذايي كاهش دهنده
وزن ك��ه بر مبن��اي نيازهاي واقع��ي و رعايت
تناس��ب و تعادل تدوين و به اجرا گذاش��ته نشده

به انباش��ت چربيهاي بيش��تر مبت�لا خواهند
گش��ت ولی متاسفانه با این افزایش مجدد وزن
صورت پير ش��ده ،اندامه��ا فرو افتاده ،عضالت
تحليل رفته و اس��تخوانهاي تهی ش��ده از مواد
معدنی و كمخونيهاي احتمالي و نوروپاتی ها یا
عصبانی��ت های آغاز گردي��ده ممكن نخواهد
شد.
پس این نتيجهگيري را ميش��ود بعمل آورد كه
هرگ��ز ب��ا كمخ��وري ،بدخ��وري ،تكخوري،
رژيمه��اي جادويي و فعاليتهاي بدني خارج از
حد و اندازه و نامناسب با سن و جنس و وضعيت
فیزیولوژيك��ي به جاي دس��تیابی به آب حيات
تناسب اندام و سالمتی به سراب پیری زودرس
و بیماری های مختلف نائل خواهید شد.
هر چيزي كه خوش��مزه باش��د چاق كننده نيز
ميباشد .بله/خیر
مهمتري��ن عام��ل در كاه��ش وزن کم کردن
هرچه بیشتر ميزان كالريهاي دريافتي روزمره
ميباشد .بله /خیر
از جمل��ه عوامل چاقيها گرایش به میل کردن
انواع دسرهاي خوشمزه ميباشد.
اغلب خورد و خوراك ها دش��من تناس��ب اندام
م��ی باش��ند و با اغلب نعمته��ای موجود و قابل
دسترس سر ستیز دارید؟
بعداز پاس��خگویی ش��ما ،در قبال دس��تيابي به
تناس��ب ان��دام و جلوگي��ري از اضاف��ه وزن و
چاقيه��ا به تش��ريح هر کدام از م��وارد نامبرده
شده ميپردازيم.

