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  به تنها كتاب كاهش وزن كه به آن نياز داريد خوش آمديد
رحمانه و   بي تناسب اندامهاي  امهها، غذاي پاك، برن اگر شما از رژيم. من خبر خوبي براي شما دارم

 ايد. هبه جاي درستي مراجعه كرد ايد، همحروم شدن از كارهاي مورد عالقه خودتان خسته شد
شما هرگز نيازي به . اند رسيدهروزهاي سخت شما با آب سبزيجات و پودرهاي سوپر فود به پايان 

كاهش وزن هاي  را صرف خريد كيتديگر نخواهيد داشت و مجبور نيستيد تا پولتان سوز  چربي يك
  . بخوريد چون كه فالن مجله چنين گفته است ..اي  هبكنيد و يا اين كه فقط برنج قهو

و مربي كاهش تان   خواهم تا يك صداي دلگرم كننده در سر شما، يك طوطي بر روي شانه  مي من
ن كتاب آخرين كتاب كاهش برويم و ايها  وزن در جيبتان باشم تا هر دو با هم به مبارزه با چربي

  . خوانيد  مي وزني باشد كه شما آن را
هنگامي كه شما خواندن اين كتاب را به پايان رسانديد، نه تنها احساس انگيزش، الهام و سبكي 

  . خواهيد كرد، بلكه ..
 توان براي افزايش وزن سرزنش كرد و  نمي كشف خواهيد كرد كه غذاهاي فردي را

 . باشند  مي و شبه علميها  داستان ها، قصه ها، يه بر پايه افسانهتغذهاي  بيشتر توصيه

  غذايي ناپايدار رايج را هاي  ، پاكسازي، يا هر گونه رژيمزدايي سمقادر خواهيد بود تا
 . گول نخواهيد خوردها  آن توخاليهاي  اجتناب كرده و با وعدهها  آن شناسايي و از

  وخت كه همه با شواهد علمي، تغذيه كامل، راه براي كاهش وزن خواهيد آم 101شما
ورزش، خواب، تعيين هدف، ايجاد ذهنيت، محيط غذا خوردن و قدرت اراده همراه 
هستند و به شما كمك خواهند كرد تا بدون گرسنگي و سختي الغرتر، خوش هيكل 

 . و شادتر باشيدتر  تر، قوي

پايه براي كاهش وزن را هاي  كه مكانيسم بيشتر بپردازيم، مهم استهاي  اما قبل از اين كه به بحث
  . بفهميم

  چطور وزنمان را كاهش دهيم
 براي كاهش وزن را به وجوداي  ه، پايشوند مي دو كلمه وجود دارد كه وقتي با يكديگر تركيب

هايتان  اگر كاهش كالري وجود نداشته باشد، شما قادر نخواهيد بود چربي. كاهش كالري :آورند  مي
توان گفت كه كاهش كالري زماني است كه شما كالري   تر مي به عبارت ساده. دهيد را نيز كاهش

به دست بياوريد يا كالري بيشتري را نسبت به كالري كه  سوزانيد مي را نسبت به كالري كهتري  كم
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وقتي كه اين اتفاق افتاد، بدن شما . آوريد، بسوزانيد  مي از طريق خوردن يا آشاميدن روزانه به دست
گردد و از   مي چربي بدن باعث جمع شدن انرژي در بدن. گردد  مي در جاي ديگري به دنبال سوخت

اين رو هنگامي كه شما كسري كالري در بدن داريد، بدنتان از چربي به عنوان يك منبع سوخت 
 چربي بدن سوخته شده و تمام! در نتيجه چربي از دست داده و وزنتان كاهش. كند مي استفاده

  . يابد  مي
  اگر شما كاهش وزن داشتيد، به اين دليل است كه كاهش كالري داشتيد.

و يا اين كه  سوزانيد مي رود، به اين دليل است كه شما يا به سختي كالري نمي اگر وزن شما پايين
  . سوزانيد مي آوريد،  مي كالري مشابه با آن چه كه به دست

زماني اين د يين معني است كه شما اضافه كالري داراگر وزن شما در حال افزايش يافتن است، به ا
  . آوريد  مي به دست سوزانيد مي افتد كه شما كالري بيشتري را نسبت به آن چه كه  مي اتفاق

ناخوشايندي كه ممكن است شما در گذشته امتحان كرده باشيد نيز داراي پايه و هاي  اكثر رژيم
كه با كاهش  شوند مي اهش كالري بزرگ در بدنباعث ايجاد يك كها  آن :اساس مشابه هستند

مطمئناً ابتدا شما مقدار زيادي از . ورزش كردن روزانه همراه هستندها  خوردن غذا و يا ساعت
 يرقابلغغذايي در اغلب مواقع وحشتناك و هاي  را از دست خواهيد داد، اما رژيمهايتان   چربي

را ادامه دهيد و در بيشتر موارد هنگامي ها  آن نيدتوا مي تحمل هستند و شما تنها به مدت چند روز
  . گردد  مي وزن نيز به حالت قبلي خود بر كنيد مي را قطعها  كه اين رژيم

 . اما اين بار اين اتفاق نخواهد افتاد

  چطور از اين كتاب استفاده كنيم
بوده و شما احساس در اين جا شما قرار نيست كاري را انجام دهيد كه بسيار افراطي يا ناخوشايند 

تان   تمام اين كارها را رها كرده و پس از چند روز به حالت نرمال قبلي خواهيد مي كنيد كه
  . بازگرديد

نه قوانيني كه بايد  ،را تمرين كنيدها  آن توانيد مي است كه شماهايي   و عادتها  اين كتاب پر از راه
به ها  آن بيشتر. جسماني بهتري خواهيد داشت وضعيتها  آن پيروي كنيد و با انجام دادنها  آن از

از هر اقدام شديد و تر  تا كاهش كالري داشته باشيد (زيرا اين كار قابل تحمل كنند مي شما كمك
و چه از طريق افزايش  خوريد مي است)، چه از طريق كاهش كالري كه هر روزاي  هسختگيران

  . سوخت كالري
  . را بشماريدها  هستند، اما شما نيازي نداريد كه كالري قابل شمارشها  كالري. نگران نباشيد
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 توانيد نمي قابل شمارش نيستند، ناديده بگيريد؛ شماها  گويند كالري  مي حرف كساني را كه به شما
صحبت خواهيم كرد، ها  آن كه ما در موردهايي   با اين حال اكثر عادت. با فيزيك به بحث بپردازيد

بله، . كند مي خوريد مي كالري بدون كم كردن حتي يك گرم از غذايي كهشما را وادار به كاهش 
بسته به نيازتان تمركز كنيد، اما ها  آن بر روي توانيد مي روزانه وجود دارند كه شماهاي  برخي عادت

فقط ابزارهايي هستند كه ها  آن را كه مناسب شما نيستند را انتخاب كنيدهايي   مجبور نيستيد آن
  . مورد داخل جعبه ابزار براي خودتان انتخاب كنيد 101از بين  انيدتو مي شما

مواردي را انتخاب . روز آينده شروع كنيد 30روش براي  3پيشنهاد من اين است كه شما با انتخاب 
را دنبال كنيد و ها  آن توانيد مي موارد هستند، به راحتيترين   گرايانه واقعكنيد كه به نظر خودتان 

بدين . اضافه كنيدها  آن جديدي را بههاي  هر ماه روش. موارد هستندين تر بخش لذتو  ترين  جالب
اضافه خواهيد كرد، ايد  هتمرين كردقبالً  روش ديگر نيز به مواردي كه 3روز  30ترتيب شما پس از 

  . روز ديگر نيز سه روش ديگر و به همين ترتيب 30و پس از 
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كند  مي همكار من كارل هميشه از يك نقل قول استفاده. كنيم مي كم ما موانع را مورد؟ 3چرا فقط 
. بهتر است هميشه خوب باشي، نه اين كه هر از گاهي عالي باشي :كه من عاشق آن هستم

ذكر شده در باال باز هاي  مورد از روش 30و حتي  20، 10تواند شما را از امتحان  نمي هيچ چيزي
تغيير بزرگي در سبك زندگي فعلي شما ايجاد كنند كه شما به انند تو مي دارد، اما همين چند مورد

بسيار متفاوت از آن چه كه ها  همچنين از آن جا كه اين روش ايد. هرا فراموش كردها  آن احتمال زياد
  . برايتان بسيار سرگرم كننده و جالب باشندتوانند  مي هستند، دهيد مي شما به طور نرمال انجام

شود تا اغلب   مي مختلف و بازي با كلمات باعثهاي  ندازه در طول هفته و بهانهخوردن بيش از ا
گيرند   مي از آن جا كه كساني كه رژيم. غذايي هفته به هفته استفاده كنندهاي  مردم از رژيم

خواهند از روز شنبه آغاز كنند و در تعطيالتشان نهايت استفاده را از غذاهايشان ببرند،   مي هميشه
در طول هفته دچار كاهش كالري شده و در انتهاي هفته اين كالري را به خودشان ها  آن يجهدر نت
  اين مسئله براي شما نيز آشنا نيست؟ . گردانند  مي باز

تمركز كنيد، در كل طول هفته ها  آن كوچك را انتخاب كرده و هر روز بر رويهاي  اگر شما عادت
خواهيد رسيد و از تان   دريافتيهاي  در رابطه با كالري نيز به يك سطح تعادل و هماهنگي مناسبي
شنبه تا جمعه رژيم كامل، آخر هفته شكست كامل  :ايجاد افراط و تفريط جلوگيري خواهيد كرد

از  تر مهمايجاد ثبات در تالشتان براي كاهش وزن خيلي . رژيم، تكرار روند از شنبه هفته بعد
شود كه در طول زمان نيز به نتايج   مي مين امر باعثو ه باشد مي سختي و افراط در هدفتان

  . برسيد انگيزي شگفت

 

مانند ها  آن .شويد  مي شويد، شما از آن پياده  مي شما سوارشان :غذايي مانند قايق هستندهاي  رژيم
رها كرده و يك كار  ، سپس آن راكنيد مي ، تمامشانكنيد مي را شروعها  آن شما :كتاب هستند

  . دهيد مي ديگر انجام

  دهند نمي هميشه جوابها  رژيم

اكنون  ايد، هزنم شما چندتايي را نيز امتحان كرد  مي روي شما جواب دادند كه من حدسها  آن اگر
% از مردم انگلستان در سال 48چنين گزارش شده است كه . در حال خواندن اين كتاب نبوديد

2 تقريباًتا وزنشان را كاهش دهند و د ان هگذشته تالش كرد
3

اين كار ها  آن كهاند  هگفتها  اين گروه 

  . طرز فكر رژيم گرفتن را دور بياندازيد1
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كه بسياري از اين دهند  مي آمار ملي نشان متأسفانه. دهند  مي را هميشه و يا اغلب مواقع انجام
سال  30كشور انگلستان در  غذايي، ميزان چاقي درهاي  عليرغم شيوع رژيم. اند بودهناموفق ها  رژيم

% از 26% از مردان بريتانيا (دومين نرخ باالي چاقي در جهان) و 24گذشته سه برابر شده است و 
  . زنان بريتانيا (نيز دومين نرخ باالي چاقي در جهان) در حال حاضر چاق هستند

فت و سخت را از قوانين ساي  هغذايي به طور كلي مجموعهاي  رژيم بنابراين مشكل در كجاست؟
 :كنند مي منع شوند مي كه شما را از غذاهايي كه باعث چاق شدنتاندهند  مي تشكيل

ممنوع، شكر ممنوع، گوشت ممنوع، لبنيات ممنوع، ميوه ممنوع، چربي ممنوع، ها  كربوهيدرات
چه  :آيد نمي خوشتانها  آن كه شما از كنند مي شما را وادار به خوردن چيزهاييها  آن .تفريح ممنوع

هستند و  مدت كوتاهها  آيد؟ اين رژيم  مي كسي از خوردن دائم اسموتي اسفناج، كلم و گندم خوشش
روز) و شما را مجبور به سازماندهي مجدد  6پوند در  6(دهند  مي سريع را وعده گيري نتيجهاغلب 

ه طور كلي ب. شبه علمي و خارج از منطق هستندهاي  كه اغلب بر پايه يافته كنند مي در زندگي
  . ناخوشايند هستندها  تمام اين رژيم
غذايي باعث افزايش تمايل هاي  غذايي اين است كه محدوديتهاي  معايب رژيمترين   يكي از بزرگ

اگر رژيم . اند كردهشود؛ اين مسئله را مطالعات مختلف در طول زمان به طور مكرر ثابت   ميها  آن به
اگر شما به . كنيد مي ت، شما تمايل بيشتري به خوردن نان پيداشما نان را برايتان ممنوع كرده اس

روز از خوردن شكالت منع شويد، تنها چيزي كه به آن فكر خواهيد كرد شكالت خواهد  30مدت 
رسند، به احتمال زياد   مي به اتمامها  مشكل اين است كه هنگامي كه اين محدوديتترين   بزرگ. بود

خورديد،   مي ر از حد نرمال و بيشتر از زماني كه قبل از محدوديتشما آن ماده غذايي را بيشت
  . مصرف خواهيد كرد

تواند  نمي غذايي سفت و سخت باعث افزايش اشتياق به خوردن غذا شده و از اين روهاي  محدوديت
هاي  در حقيقت افرادي كه داراي استراتژي. در بلند مدت قادر به كنترل كردن وزن باشند

  . خواهند بودتر  ي هستند، در بلند مدت موفقپذير انعطاف كننده كنترل

  يك ايده

محدوديت شما بايد ترين   ؟ بزرگرسد مي از آني است كه به نظرتر  چرا خوردن غذاهاي سالم سخت
  . غير ضروري باشدهاي  اجتناب از محدوديت

بدهيد كه روزهاي رژيم بنابراين قبل از اين كه اين كتاب را بيشتر پيش ببريد، يك قول به خودتان 
و قرار نيست كه شما يك تغيير قابل توجه را به صورت يك باره در اند  هگرفتن به پايان رسيد

ايجاد كنيد كه به تان   را در زندگياي  هزندگيتان ايجاد كنيد؛ شما قرار است تغييرات كوچك و ساد
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 غذايي را از خودتان منع كنيد ومواد  گونه هيچشما قرار نيست كه . يابند  مي مرور زمان افزايش
روز كم كنيد،  6پوند در  6شما قرار نيست كه . در آرامش كامل لذت ببريدها  آن از تمام توانيد مي

شما قرار است . شما فقط بايد بر روي پروسه كاهش وزنتان تمركز كنيد نه بر روي نتيجه نهايي
  . تمام اين كارها را به طور متفاوتي انجام دهيد

 مهم داتعا 

  به درد نخور هستند؛ عادات پايدار هستند! ها  رژيم

 

شما پي هاي  است كه افراد به ارزش واقعي آن در كاهش كالريهايي   يكي از روش روي پياده
هاي  پر سر و صدا، بدنهاي  تصورشان به سمت ورزشگاه كنند مي وقتي مردم به ورزش فكر. اند نبرده

اگر شما اهل اين كارها نيستيد هيچ عيبي ندارد، به . شود  مي پر از عرق و ضربان قلب باال كشيده
  . ساده برويد روي پيادهبه يك ها  آن جاي

 قابل دسترس است، يك فعاليت اجتماعي به شمار كامالًزحمت آن كمتر است، رايگان است، 
  . كند مي به شما در كاهش وزن كمك واقعاًرود و   مي

به يك ورزش رقابتي تبديل  تقريباًروي  ، پيادهشمار هاي هوشمند و ساير وسايل گام به لطف ساعت
در سال . گام بردارند 10،000كه تمامي افراد در تالش هستند كه روزانه  رسد مي به نظر. شده است

ميليارد دالري اين  30دستگاه شمارش قدم فروخته شد و باعث توليد  310، بيش از 2017
  . گرديدها  دستگاه

ها  آن اوالً. شمارش قدم بسيار ارزشمند هستندهاي  داليل متعددي وجود دارد كه چرا اين دستگاه
اگر قرار است كه شما بر روي پاي خود ايستاده و بيشتر . دهند  مي سوخت كالري را در شما افزايش

  . كالري بيشتري نيز خواهيد سوزاند قطعاًراه برويد، 
ها  آن براي مثال توانيد مي اهداف پاسخگو هستند، چرا كه شما گونه اينپوشيدني نيز به هاي  فناوري

ها  آن ايد هقدم در ساعت تنظيم كنيد، يا اگر به مدت طوالني در يك جا نشست 250را روي 
  . شما را وادار به حركت بكنندتوانند  مي

د كه به شما امكان رقابت با شمارنده در حقيقت نوعي عنصر اجتماعي هستنهاي  اكثر دستگاه
يك مسابقه روزانه يا  توانيد مي شما. دهند  مي مشابه هستندهاي  دوستانتان را كه داراي دستگاه

 با يك دستگاه شمارنده قدم، وزنتان را كاهش دهيد. 2
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صعود را هاي  هفتگي بين خودتان برگزار كنيد تا ببينيد چه كسي توانسته است بيشتر از بقيه پله
  . در يك روز طي كند

. تبديل به يك هدف ورزشي گردد تواند ميها  اده از اين دستگاهبودن هدف با استف يريگ اندازه قابل
بار در روز به باشگاه  3دهيد، گفتن اين كه  نمي ورزشي انجام گونه هيچاگر شما در حال حاضر 

استفاده از يك دستگاه شمارش قدم بسيار . رسد مي انه به نظربين واقعخواهيد رفت بعيد و غير 
باال برويد، سوار يك ها  س از اتمام ساعت كاري پارك كنيد، فقط از پلهماشينتان را پ. استتر  ساده

تا تان   از ماشينتان فقط زماني استفاده كنيد كه فاصله. اتوبوس شويد و مابقي راه را پياده برويد
 انه و قابل دسترسي كهبين واقعساده، هاي  عادت. مقصد بيشتر از يك مايل فاصله داشته باشد

  . شما را در روز افزايش دهند، بسيار زياد هستندهاي  د قدمتعداتوانند  مي
  . كنيد مين روي پيادهشما به اين اندازه  احتماالً. دارم  مي گام بر 10،000من به احتمال زياد روزي 

شود (كالري كه ما در هنگام   مي يا انرژي مصرف شده ارزيابي شوند مي شمارشها  هنگامي كه قدم
كالري كه در هنگام  معموالًمردم . رسد مي فعاليت بدني ما بسيار زياد به نظر سوزانيم)،  مي ورزش

توان   مي اين يكي ديگر از داليلي است كه. گيرند  مي برابر در نظر 3-4شود را   مي ورزش سوخته
گفت دستگاه شمارش قدم روش بهتري نسبت به ارزيابي و تخمين اين است كه چقدر زياد، چقدر 

   ايد. هحد معقولي فعاليت ورزشي انجام دادكم يا در چه 

 مهم عادات   

 10،000يا  5000براي خودتان يك دستگاه شمارش قدم تهيه كنيد و يك هدف به صورت 
  . قدم در روز در نظر بگيريد

 

رژيمي را هاي  يتواند به شما نوشيدن نمي مطمئناً يك متخصص تغذيه. د ..داري نگهيك دقيقه دست 
  پر از مواد شيميايي هستند؟ ها  آن دانيد كه مي توصيه كند؛ آيا

شما كوچك خواهند شد، بدون نياز به هاي  لباس كنند مي اگر تبليغاتي وجود دارند كه تضمين
هاي  رژيمي تبليغ شده در رسانههاي  مربوط به نوشيدنيها  باشگاه الغر شويد و غيره، تمامي اين

  . تنداجتماعي هس

هاي رژيمي . تمايل به درمان با نوشيدني3
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عاطفي و هاي  رژيمي چنين داراي واكنشهاي  اهميت مانند نوشيدني  بي علت اين كه چرا يك امر
  . عجيب است كامالًبحث داغ بسياري از گفتگوها است، 

و ها  از ترس به تپهها  آن هاي حال به برخي از مردم گوش دهيد و مطمئناً پس از شنيدن صحبت
 رژيمي باعث سرطانهاي  ن است شنيده باشيد كه نوشيدنيشما ممك. فرار خواهيد كردها  كوه
 بدن شما را فريب داده و در نتيجه باعث ايجاد حالت ذخيره چربي در بدنتانها  آن ،شوند مي
و اين ليست ادامه . .. كنند ميتر  ، شما را گرسنهكنند مي گردند، مواد مغذي را از بدنتان حذف  مي
  . دارد

براي كساني كه در . معني و بيهوده هستند  بي رژيمي صرفاًهاي  نوشيدني بسياري از حقايق در مورد
 باعث بروز سرطان در انسانها  شواهدي وجود ندارد كه شيرين كننده گونه هيچاول راه قرار دارند، 

برعكس نشان  كامالًدر حقيقت اين محصوالت . شوند مين باعث افزايش وزن نيز قطعاًگردند، و   مي
به شما در  تواند مي رژيمي به شدتهاي  حاوي قند به نوشيدنيهاي  تغيير از نوشيدني :دان شدهداده 

  كاهش وزن كمك كند! 
آيا تا به حال شده است كه به خوردن يك چيز شيرين به شدت اشتياق پيدا كنيد؟ البته كه شده 

 گونه هيچاراي د رسد مي برخي مواقع غذاهاي شيرين مصنوعي، با وجود اين كه بعيد به نظر. است
اگر يك نوشيدني . اشتياق شما به غذاهاي شيرين را برطرف كنندتوانند  مي ارزش غذايي باشند،

به تغيير سايز كمر  قطعاًانتخاب شود،  300رژيمي با كالري صفر به جاي يك نوشيدني با كالري 
  . شما كمك خواهد كرد

و اكنون آن را با يك  كنيد مي ي مصرفليتر ميلي 500فرض كنيد بگوييم شما روزانه يك نوشيدني 
اين كار دقيقاً مانند اين است كه شما مصرف كالري خود را در . كنيد مي نوشيدني رژيمي جايگزين

اين كار را با اطمينان از  توانيد مي و شما دهيد مي واحد كاهش 2000به ميزان  تقريباًطول هفته 
  . انجام دهيدها  شواهد سالم بودن اين نوشيدني

كه افرادي كه اضافه وزن دارند بيشتر از ساير اند  هدر حال حاضر برخي مطالعات نيز نشان داد
اما آيا بايد . كنند مي بدون قند استفادههاي  افرادي كه داراي وزن نرمال هستند، از نوشيدني

  . رسد مي رژيمي را براي اين وضعيت سرزنش كرد؟ بعيد به نظرهاي  نوشيدني
 )كند مي رژيمي استفادههاي  كه از نوشيدني(كه افراد با وزن باال اند  هان داداين مطالعات نش

. كنند مين استفادهها  همچنين مصرف كالري بيشتري نسبت به افرادي دارند كه از اين نوشيدني
غذايي ضعيفي هستند، براي جبران كالري مصرف شده هاي  عالوه بر اين افرادي كه داراي رژيم

  . رژيمي داشته باشندهاي  بيشتري به مصرف نوشيدني ممكن است گرايش
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رژيمي هاي  با وجود اين كه افراد دچار اضافه وزن ممكن است بيشتر از ساير افراد از نوشيدني
رژيمي را عامل اين مشكالت هاي  كه نوشيدني رسد مي استفاده كنند، با اين حال بعيد به نظر

در اين . تواند با عليت برابر باشد نمي ه چرا همبستگياين يك مثال كالسيك از اين است ك. دانست
. خورند مي در كشور آمريكا مردم در فصل تابستان بستني بيشتري :جا يك مثال ديگر آمده است

 اين دو اتفاق. شوند مي خوردهها  در كشور آمريكا در فصل تابستان مردم بيشتري توسط كوسه
شود و يا ها  تواند باعث حمله كوسه نمي خوردن بستني .ربطي با يكديگر داشته باشندتوانند  مين

كه  طور هماندرست . تواند باعث افزايش فروش بستني شود نمي ها بالعكس حمله كوسه
  . شوند مين رژيمي نيز باعث چاقيهاي  نوشيدني

 مهم عادات  

هاي  از آبميوهها  آن رژيمي جايگزين كنيد، يا به جايهاي  داراي قند را با نوشيدنيهاي  نوشيدني
  . استفاده كنيداي  هبدون شكر، آب يا چاي ميو

 

  . خوريم  مي اگر ما آن را ببينيم. ما همگي عاشق رژيم ببين و بخور هستيم
وقتي كه ما غرق  :رسد مي زماني كه عيد يا كريسمس فرا مخصوصاًهمه ما شبيه به هم هستيم، 

شويم، تمام اراده ما در مقابل وسوسه اين   مي شكالتيهاي  مرغ تخما رنگارنگ يهاي  جعبه
  . شود  مي شيرين به چالش كشيدههاي  خوراكي

  . دهيم  مي ناسالم از دستهاي  به همين راحتي ما اراده خودمان را براي پرهيز از خوراكي
عي در كاهش وزن ، هنگامي كه شما س»از ياد برود، هر آن چه از ديده رود«قديمي  المثل ضرب

د، بيشتر هم از داري نگهاگر شما مواد غذايي ناخواسته را روي ميز آشپزخانه . كند مي داريد معنا پيدا
خواهيد ها  آن را داخل كابينت قرار دهيد، در نتيجه كمتر هم ازها  آن .آن غذاها خواهيد خورد

در اين . كنيد مين رگز از آن استفادهطبقه كابينت پشتي بگذاريد كه هترين   را در پايينها  آن خورد؛
ها  آن قرار دهيد و در نتيجه به احتمال زياد وجود انباريرا در ها  آن صورت كمتر هم خواهيد خورد؛

  . را به طور كلي فراموش خواهيد كرد
يك تحقيق هشدار دهنده نشان داده است . است مؤثركه اين يك تاكتيك اند  همطالعات نشان داد

يك بسته مكمل صبحانه را در جلوي آشپزخانه خودشان نگه دارند، در مقايسه با  كه اگر مردم

 پرهيز كنيد »ديدن غذا«. از رژيم 4
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ها  آن اگر. پوند وزن بيشتري خواهند داشت 20، كنند مي افرادي كه آن را داخل كابينت نگهداري
 25، كنند مين يك نوشابه گازدار را در معرض ديد قرار دهند، در مقايسه با افرادي كه اين كار را

  . زايش وزن خواهند داشتپوند اف
نفر شركت كننده داشت و همه نيز ساكن شهر نيويورك  200اين مطالعه تنها  در با وجود اين كه

باشد، با اين ها  آن بودند و ممكن است وضعيت خانوارهاي ديگر در جاهاي ديگر جهان متفاوت از
براي  توانيد مي گري كه شمابرخي كارهاي دي. باشيم  مي حال همه ما مستعد ابتال به اين بيماري

هاي  و شيرينيها  ناسالم انجام دهيد اين است كه از خريد ميان وعدههاي  اجتناب از مصرف خوراكي
پر كالري از سوپر ماركت خودداري كنيد؛ فقط چيزهايي را كه به آن نياز داريد خريداري كنيد و از 

  . بزرگ بستني در يخچال خودداري كنيدهاي  نگهداري بسته
است، مشكلي ندارد، ولي از نگهداري اين  جات شيرينياگر شما كودكي در خانه داريد كه عاشق 

. كنيد سواري دوچرخهيا  روي پيادهدر مقابل براي خريد بستني . در خانه اجتناب كنيد جات شيريني
 خودتان را با رفتن به فروشگاههاي  شما بدين واسطه فرصت خوبي خواهيد داشت تا تعداد گام

  . افزايش دهيد و كالري بسوزانيد

 مهم عادات  

اگر شما برخي غذاهاي وسوسه كننده در خانه داريد كه ممكن است باعث خراب كردن 
اگر شما . را خارج از ديد قرار دهيدها  آن رژيمتان در خانه شود، اطمينان حاصل كنيد كه

وجود خواهد ها  آن خوردن نيز برايتري  كمنداشته باشيد، احتمال ها  آن دسترسي آسان به
  . داشت

 

  پروتئين، يك راه براي برنده شدن در صبحانه است!
شود، بلكه هضم پروتئين كالري بيشتري   مي پروتئين نه تنها باعث تقويت بدن شما پس از ورزش

 اشي از رژيم غذايي ناميدهنياز دارد (اين امر ترموژنز نها  نيز نسبت به هضم چربي و كربوهيدرات
، كنترل بهتري خورند مي پروتئين شان صبحانهدر وعده كه افرادي اند  هتحقيقات نشان داد. شود)  مي

  . شوند مي بر روي اشتهايشان دارند و در طول روز كمتر گرسنه

 . صبحانه بر پايه پروتئين5
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براي ايجاد يك حس سيري كامل، باال بردن جذب اي  هبراي اكثر مردم خوردن صبحانه شيو
و مواد معدني ضروري، به حداقل رساندن گرسنگي در نيمه اول صبح و همچنين ايجاد ها  ينويتام

داشتن يك وعده غذايي در اول صبح همچنين براي افرادي كه پيش از . باشد مي يك آرامش رواني
  . بسيار مفيد استدهند  مي يا كارهاي دستي انجام كنند مي ناهار كار

را امتحان كنيد عبارتند از ماست ها  آن توانيد مي وتئين باال كه شماصبحانه حاوي پرهاي  برخي ايده
، مرغ تخمكه اغلب شيرين هستند امتحان كنيد)، اي  ه(نوع طبيعي يا يوناني آن را به جاي نوع ميو

بدون چربي مانند ژامبون يا بوقلمون به جاي مربا هاي  ماهي سالمون دودي يا برخي گوشت
  . باشد مي

   :دستورالعمل عالي براي پنكيك پروتئيني ارائه شده است در اين جا يك
 1 قاشق پودر پروتئين آب پنير  
 100 شير  ]قاشق غذاخوري 7[ ليتر ميلي  
 1  بزرگمرغ  تخمعدد  
 50  جو دوسر (كه در يك مخلوط كن با آرد خالص مخلوط شده است ]فنجان ½ [گرم[  
 1  دارچين آسياب شده خوري چايقاشق  
 ¼ بكينگ پودر  خوري چاي قاشق  
  اسپري روغن پخت و پز ماليم، براي ماهيتابه  

يك روغن . تمام مواد را در يك كاسه ريخته و به خوبي هم بزنيد تا يك خمير به وجود آيد
مقداري از تركيب را داخل ماهيتابه بريزيد و . را در ماهيتابه با حرارت ماليم گرم كنيد كردني سرخ

پنكيك . بچرخانيد تا خمير كل سطح را به طور مساوي پوشش دهدوار  سپس آن را به حالت دايره
با استفاده از . روشن در بيايد سرخ كنيداي  هزماني كه زير آن به رنگ قهو دقيقه و تا 2را در حدود 

دقيقه پيش از  يكيك كفگير يا كاردك به آرامي آن را برگردانده و طرف ديگر آن را نيز براي مدت 
   .سرو كردن سرخ كنيد

  يك ايده

ساده براي افزايش  حل راهيك  تواند مي نيزتان   اضافه كردن يك قاشق پودر پروتئين به فرني صبحانه
  . ميزان پروتئين در صبحانه باشد
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  و اما اسموتي؟ 

فقط . مورد عالقه من است كه بايد قبل از رفتن به باشگاه آن را بخورمهاي  اسموتي يكي از خوراكي
   :خلوط كن بريزيدهمه چيز را داخل م

 50 دوسر جو] فنجان ½[ گرم 

 1  قاشق پودر پروتئين آب پنير  
 250 آب ]فنجان 1[ ليتر ميلي  
 50  بلوبري يخ زده  ]فنجان ½[گرم  
 كمي دارچين آسياب شده  

خالص، فيبر و هاي  در وعده صبحانه اجتناب كنيد عبارتند از كربوهيدراتها  آن غذاهايي كه بايد از
هايتان   ، براي دندانكنند مين چرا كه اين مواد شما را به طور كامل سير. قندي هاي كربوهيدرات

داراي هاي  در مقابل كربوهيدرات. باعث افت انرژي در اواسط صبح گردندتوانند  مي خوب نيستند و
هاي  مانند جو دوسر، ميوه يا نان متشكل از دانهتان   فيبر باال براي تكميل كردن پروتئين مصرفي

  . اگون را انتخاب كنيدگون
  . همچنين پروتئين خود را با يك نوشيدني شيك تقويت كنيد

 مهم عادات   

. استفاده از يك منبع غني از پروتئين را در وعده صبحانه تبديل به يك عادت روزانه بكنيد
ا با وجود اين كه غني از پروتئين هستند، امها  بايد بگويم كه برخي از اين صبحانه متأسفانه

  همانند يك صبحانه انگليسي پر چرب نيز هستند! 

 

توان   مي تجهيزاتي ندارند، به راحتي گونه هيچبا تمرينات ورزشي كوتاه، تند و شديد كه نياز به 
  1.بخشند  مي بهبود HIITمشاهده كرد كه چرا بسياري از افراد وضعيت قلبي خود را با تمرينات 

  . اند ن جا برخي از اين داليل ذكر شدهدر اي

 

1 -High – intensity- interval training 

با يك پا انجام دهيد HIIT. همراه با موزيك، تمرين 6
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اين  HIITويژگي تمرينات ترين   يكي از برجسته. در زمان هستند جويي صرفهاين تمرينات نوعي 
دقيقه  45-60اگر اين تمرينات به مدت . شوند مي دقيقه انجام 20تا  15در طول ها  آن است كه

در  HIITبه طور معمول بيشتر تمرينات . دانجام شوند براي وضعيت قلبي شما بهتر نيز خواهند بو
ثانيه بعد (به عنوان مثال  30تا  15تمرينات با شدت باال . شوند مي ابتدا با گرم كردن شروع

Burpesشما . شود  مي ثانيه استراحت داده 30-60و به دنبال آن  شوند مي ) از گرم كردن شروع
را ها  آن قبل از اين كه خودتان نيز بفهميد سپس اين تمرينات را چندين دور تكرار خواهيد كرد و

  . رسانيد  مي به اتمام

HIIT داراي تنوع بسيار زيادي است.  

صدها تمرين براي كاهش وزنتان را در اتاق نشيمن خودتان، در پارك، اتاق هتل و غيره  توانيد مي شما
يك قدم . سيار بااليي هستندداراي تنوع بها  آن نيازي به حضور در باشگاه وجود ندارد و. انجام دهيد

، HIITبا توجه به محبوبيت . شمار يا تايمر تهيه كنيد تا بتوانيد خودتان را بيشتر به چالش بكشانيد
صدها نتيجه به شما بدهد و از اين رو شما با گونه  تواند مي يك جستجوي سريع در سايت يوتيوب

  . ي قلب شما بسيار عالي هستنداين تمرينات براي سالمت. كمبود تنوع مواجه نخواهيد شد
يك متاآناليز (يك تحقيق بر روي مطالعات ديگر) چنين دريافت كه اين تمرينات به طور 

و يا دچار اند  هباعث سالمتي قلب و عروق بيماراني كه جراحي قلب انجام داد توجهي قابل
  . شود  مي مزمن ناشي از سبك زندگي نادرست هستند،هاي  بيماري

HIIT براي سوزاندن چربي امري ثابت شده است با موزيك همراه.  

به كاهش توانند  مي اين تمريناتدهند  مي منتشر شده وجود دارند كه نشانهاي  بسياري از پژوهش
چاقي نشان داد كه انجام  المللي بينيك مطالعه منتشر شده در مجله . بدن كمك كنندهاي  چربي

ث كاهش چربي كلي بدن و افزايش حساسيت به بار در هفته باع 3به مدت  HIITتمرينات 
  . گردد  مي انسولين

HIIT اشتهاي شما را كور كند  تواند مي  

دقيقه  2اشتهايتان را تنها با  توانيد مي خبر خوب اين است كه يك مطالعه اخير نشان داد كه شما
اشتها كافي ثانيه براي سركوب كردن  4×  30سركوب كنيد! تمريناتي به كوچكي  HIITتمرينات 

  . دهند  مي هستند و ترشح هورمون گرسنگي به نام گرلين را كاهش
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سنتي مانند دويدن در يك پارك يا محل كارتان بكنيد، هاي  پيش از اين كه خودتان را غرق ورزش
بهتر است بدانيد كه يك متاآنايز اخير انجام شده نشان داد كه بيماران قلبي با استفاده از تمرينات 

HIIT تفاوت معناداري بين سوزاندن چربي در مقايسه  گونه هيچرسند و   مي حالت بهبودي پايدار به
  . با اين دو نوع تمرينات به لحاظ زماني يا مصرف انرژي وجود ندارد

 ابزار خوبي براي چربي سوزي است، اما در صورت تمايل HIITاين امر بدين معناست كه اگرچه 
فقط  HIIT. برنامه مكمل به ورزش صبحگاهي خودتان اضافه كنيدآن را به عنوان يك  توانيد مي

  . باشد مي يك ابزار ديگر براي هدف كاهش وزن شما

 مهم عادات   

در خانه انجام دهيد دوست  توانيد مي را به دليل سريع بودن آن و اين كه HIITاگر شما ايده 
هستگي شروع به كار كنيد و اگر مطمئن باشيد كه به آرامي و آ. داريد، پس آن را امتحان كنيد
  . تا زمان بهبودي كمي فاصله دهيدتان   مابين جلسات ورزشي ،دچار درد شديد مفاصل گرديد
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  . شود، بلكه كالري آن است  مي اين نان نيست كه باعث افزايش بيش از حد وزن
تا  70مابين  (معادل يك كف دست) يك قرص نان، كنيد مي بسته به نوع ناني كه شما خريداري

كالري در شما  800باعث افزايش  تواند مي قرص نان در روز 8كالري خواهد داشت؛ بنابراين  100
اين كه شما ساندويچ خود را با يك بشقاب ساالد جايگزين كنيد يا ماست يوناني را جايگزين . گردد

و  دهد مين چربي گونه هيچاما در حقيقت نان به شما ، رسد مي مربا در صبحانه بكنيد خوب به نظر
  . غذايي خودتان حذف كنيدهاي  بنابراين نيازي نيست كه آن را از وعده

كه غالت و دانه داراي مزاياي دهند  مي عالوه بر اين حجم زيادي از تحقيقات وجود دارند كه نشان
رتند از بهبود وضعيت چربي خون، عباها  اين مزيت. غذايي هستندهاي  سالمتي بسياري در رژيم

مطالعات حتي . مغزيهاي  كنترل قند، افزايش سالمت قلب و عروق و كاهش خطر ابتال به سكته
باعث كاهش فرآيند چربي سوزي در شما  تواند مي كه حذف كردن نان از رژيم غذايياند  هنشان داد

  گردد!
يك گروه مجاز به . مايش قرار گرفتنددر يك مطالعه دو گروه با رژيم غذايي كالري كم مورد آز

كردند   مي هفته گروهي كه نان مصرف 16پس از . خوردن نان بود و ديگري از آن منع شده بود
  خوردن نان منع شده بودند!از داراي نتايج مطلوب بيشتري نسبت به گروهي بودند كه 

 مهم عادات   

باعث صرف  تواند مي غذاييهاي  از رژيمها  حذف دانه. فراواني هستندهاي  داراي مزيتها  دانه
زمان بيشتري براي چربي سوزي شده، لذت بردن از غذا را كاهش دهد و به يك رژيم غذايي 

  . از آن چيزي كه هستند نكنيدتر  غذايي سالم را سختهاي  بنابراين وعده. نامتعادل تبديل شوند

 

يك روش ها  اما اين ورزش ايد، هافزايش ضربان قلب چيزي نشنيدهاي  شدر مورد ورز احتماالًشما 
هستند كه در طول فرآيند هايي   قلبي به تمرينات و كالري مؤلفهبراي اضافه كردن يك  العاده فوق

  . سوزانيد مي كاهش وزن

هاي افزايش ضربان قلب سرعت بخشيد ورزش . پيشرفت خود را با8

 . از غالت استفاده كنيد و نان بخوريد7
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ن ثانيه به مجموعه تمرينات كاهش وز 30-60تمام كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه حدود 
براي  العاده فوقبايد بگويم كه شما تنها با يك سري حركات شانه، يك تمرين . خودتان اضافه كنيد

به جاي اين كه فقط بنشينيد، با تلفن همراهتان بازي كنيد يا مردم را . دهيد مي باال تنه انجام
ام حركات بپردازيد كه درست مشابه با انج 2ثانيه به تمرينات كارديو 30-60تماشا كنيد، فقط 

  . باشد مي بارپي، كوهنوردي، پرش، پرش از مانع و غيره
خواهيد شد! در  مند بهرهاستقامتي هاي  و ورزش HIITشما با اين كارها از مزاياي تمرينات 

  .شوند مي ناميده» تمرينات متقارن«ها  اصطالحات علمي، اين ورزش
ي كه تمرينات كارديو را به گانكنند شركتدر يك مطالعه در مجله استقامت و تناسب اندام، 

خودشان اضافه كرده بودند داراي افزايش قدرت بدني، افزايش استقامت بدن، كاهش هاي  ورزش
 ي بيشتر در مقايسه با گروهي بودند كه تمرينات كارديو انجامپذير انعطافتوده چربي آزاد و 

  دادند! نمي
مطالعات مشابهي نيز توسط . شود  مي راداين تمرينات باعث بهتر شدن وضعيت تناسب اندام در اف

تمرينات كارديو يا افزايش ضربان قلب باعث دهند  مي نويسندگان مشابه انجام شدند كه نشان
 DOMS. شود (درد و گرفتگي ناگهاني عضالت)  مي كنندگان شركتدر  DOMSكاهش حالت 

هاي  م شروع ورزشنوعي احساس درد در عضالت به هنگام تمرينات سخت يا درد عضالت هنگا
ها  به باال رفتن از پله ايد. هداديد و يا تا به حال انجام نداد  مي انجامقبالً  راها  آن جديدي است كه يا

  . پس از انجام تمرينات پا فكر كنيد

  قرار دادن آن در عمل

 دهم؛ من تنها در موارد  نمي را در تمام تمريناتم انجامها  اوالً اين كه من اين ورزش
. دهم  مي انجام ام تنهكنم و تنها براي باال   مي را با ساير تمريناتم تركيبها  آن فردي ربهمنحص

  . دهم  مي ثانيه فاصله 30تمريناتم به مدت هاي  همچنين بين دوره
 نگذارند  تأثيربر روي كيفيت تمريناتتان ها  دوماً شما بايد اطمينان حاصل كنيد كه اين ورزش

براي افزايش سوخت كالري عالي ها  مطمئناً اين روش. افزايش ندهندرا  ديدگي آسيبيا خطر 
كمتر باشد، چرا كه شما تان   از كل حجم تمرينات قبليها  آن هستند، اما در صورتي كه حجم

تواند  نمي با تمرينات كاهش وزن در حال سوخت كالري هستيد و افزايش افراطي تمريناتتان
  . چندان مفيد باشد

 

شود  ضالت ميهاي قلبي، افزايش كارايي ع حركات ورزشي كارديو تمريناتي هستند كه باعث كاهش خطر ابتال به بيماري - 2
  و براي كاهش وزن و بهبودي عملكرد سيستم گردش خون بسيار مفيد هستند.
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 مهم عادات  

و تمرينات  HIITعالي براي افزايش مزاياي تمرينات  حل راهيك توانند  مي كارديوهاي  رزشو
با اضافه كردن اين تمرينات به مدت چند . افراط كردها  آن استقامتي باشند، اما نبايد در انجام

  . يابد  مي بار در هفته، سوخت كالري نيز افزايش

 

  . هستند انگيز شگفترسند كه يك ايده   مي به نظرسوز  ربيچ هاي مكمل
چند كپسول بخوريد و ببينيد كه متابوليسم چربي سوزي شما به باالترين حد خود رسيده و 

  . شوند مي همانند موم روي شعله آبهايتان   چربي
هستند، كه داراي محبوبيت بااليي نيز سوز  چربي هاي اين قرصهاي  در توضيح مزيت متأسفانه

  . شود  مي اغراق شديدي
  . بيندازيمها  آن ترين  حال بياييد تا نگاهي به برخي از محبوب

   3عصاره چاي سبز

دهم كه از چاي سبز استفاده كنيد چرا كه ارزش غذايي آن باالتر است،   مي من به شما پيشنهاد
متابوليسم چربي سوزي خاصيت افزايش  گونه هيچچاي سبز . مگر اين كه از طعم آن خوشتان نيايد

  . وجود داردسوز  چربي هاي ندارد، اما با اين حال شما خواهيد ديد كه عصاره آن در برخي مكمل

CLA  
ثابت شده . شود  مي مهم شناختهسوز  چربي به عنوان يك مكمل CLAتركيب اسيد لينوئيك و يا 

  . شود  ها مي % از موش60-80باعث افزايش فرآيند چربي سوزي در  CLAاست كه 
اين نتايج به ها  در انسان. ترسم چنين نباشد  مي ؟دهد مي آيا اين مكمل بر روي شما نيز جواب

يك مطالعه . بگذارند تأثيريرسند بر روي وضعيت فيزيكي شما   مي قدري ناچيز هستند كه بعيد
تفاوتي  هگون هيچگرم در طول يك سال  3,4به ميزان  CLAنشان داد كه استفاده روزانه از مكمل 

  . كند مين ايجاد كنندگان مصرفبر روي 

 

3 - Green Tea 

سوز را در سطل زباله بيندازيد هاي چربي . مكمل9
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  ال كارنيتين 

 وجود دارد، اما برخي مردم آن را به تنهايي مصرفسوز  چربي هاي ال كارنيتين در اغلب مكمل
بر روي  تأثيري گونه هيچها  آن كه شما از عنوان اين فصل نيز متوجه شديد، طور همان. كنند مي

بر روي زنان داراي چاقي متوسط نشان داد كه مصرف اي  ههفت 8 يك مطالعه. شما نخواهند داشت
  . نگذاشتها  آن بر روي تأثيري گونه هيچگرم از مكمل ال كارنيتين در روز  2

. سال است، براي شما يك خبر خوب داريم 100اگر سن شما بيشتر از . يك استثنا نيز وجود دارد
استفاده از اين مكمل به كاهش توده چربي و يك مطالعه بر روي افراد صد ساله نشان داد كه 

  . فايده است  بي ، اما براي اكثر ماكند مي كمكها  آن افزايش كاهش وزن

 مهم عادات  

باعث افزايش ترشح كافئين ها  آن :كنند مي در حقيقت اكثر چربي سوزها به دو صورت عمل
وان با نوشيدن قهوه و يا خوردن ت  مي هر دو اين حالت را. دهند  مي شده و اشتهاي شما را كاهش

  . پروتئين بيشتر ايجاد كرد

 
  . شما انجام شوندهاي  براي تقويت ماهيچهتوانند  مي بلند كردن تركيبي اجسام تمريناتي هستند كه

نات برعكس تمري. از اين تمرينات هستندهايي   ، پرس نيمكت، پرس النگ و پا همه نمونهددليفت
شود؛   مي حركت در يك مكان انجام. تركيبي، برخي تمرينات جدا نيز مانند دمبل زدن وجود دارند

  . گردد  مي در مورد دمبل چرخشي، آرنج نيز درگير تمرينات
  از تمرينات تركيبي بيشتر استفاده شود.اگر به دنبال چربي سوزي هستيد، 

  زمان به نتيجه بيشتري در باشگاه برسيد!تا در كمترين  كنند مي اين تمرينات به شما كمك
  به همين دليل 

 گيريد، به طور كلي   مي اوالً از آن جا كه شما در تمرينات تركيبي بيشتر از يك عضله را به كار
به اين فكر كنيد كه هنگامي كه . سوزانيد مي تكيهاي  كالري بيشتري را نيز در مقايسه با ورزش

هر دو نوع اين تمرينات . خواهد شدتر  نديد چقدر تمرينتان سختب  مي پاهايتان را نيز به كار
 ، اما هنگامي كه شما تمرينات همسترينگ را انجامكنند مي سر را نيز درگير عضالت چهار

  . بايد قرار گرفتن در موقعيت صحيح به هنگام دمبل زدن را نيز رعايت كنيد دهيد مي

 . بر روي بلند كردن اجسام تكيه كنيد10
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 ون شده و در نتيجه ضربان قلب را افزايشتمرينات تركيبي همچنين باعث افزايش جريان خ 
اين تمرينات براي . گردد  ها مي همين امر نيز باعث رسيدن اكسيژن بيشتر به اندام. دهند  مي

  . تا وضعيت فيزيكي بدن شما بهبود يابد كنند مي سوزاندن كالري بسيار مناسب هستند و كمك

   تركيبيتمركز بر روي تمرينات 

 ها  آن تمرينات تركيبي كه براي بسياري از افراد ناشناخته است اين است كه هاي يكي ديگر از مزيت
دانستيد اين  نمي بندم كه شما  مي بله، من شرط. بهترين مكمل براي تمرينات شكمي هستند

هنگامي كه شما براي بلند كردن . تمرينات براي صاف كردن شكم شما تمرينات بسيار عالي هستند
  . گيرد  مي زنيد، شكمتان براي تثبيت وضعيت پاهايتان تحت فشار قرار  مي اجسام ورزشي چمباتمه

 را تمرين كنيد، ها  آن ماهيت تمرينات تركيبي بدين گونه است كه اگر چند هفته به طور مكرر
تا به حال چندين بار نشان داده شده . دهيد مي عضالني مختلف بدن خودتان را هدف قرارهاي  گروه

اگر شما دو روز در هفته . شوند مي ظاهر تأثيراتهفته از انجام تمرينات باالترين است كه پس از يك 
، به جاي تمرين باال تنه سعي كنيد تا هر بار بدن خود را پايين بكشيد و سپس به كنيد مي تمرين

  . در اين صورت در طول هفته ساختمان عضالني بهتري خواهيد داشت. تمرينات باال تنه بپردازيد

 مهم تعادا  

هاي  تمرين. تمركز كنيد باشد مي بر روي حركات تركيبي كه شامل بلند كردن اجسام از زمين
هميشه قبل از انجام چنين تمريناتي ابتدا . دداري نگهتكي نيز جاي خود را دارند اما فعالً دست 
  . بپردازيدها  آن روند صحيح آن را ياد بگيريد سپس به انجام
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  ترازوهاي ديجيتال

. را خريداري كنيدها  آن ترازوي ديجيتالي در خانه نداريد بايد گونه هيچاگر در حال حاضر 
. و يا يك دفترچه غذايي داريد كنيد مي گيري اندازهاگر شما ميزان افزايش وزنتان را  الخصوص علي
. ها چربي مانند آجيلحاوي  يهاي كيكالري خورا مخصوصاًكردن غذاها بسيار مهم است،  گيري اندازه

براي حداقل . خوريد مين با استفاده از اين كار شما اطمينان حاصل خواهيد كرد كه بيش از حد غذا
 30 مثالًرا وزن كنيد تا به شما اين ايده را بدهد كه تان   چند هفته اول، تمام مواد غذايي مصرفي
خيلي كمتر از آني به نظر خواهد رسيد كه شما  نهمتأسفاگرم گردو چقدر خواهد بود؛ اين اندازه 

 . كرديد  مي فكرش را

  فالسك غذاي حرارتي

فالسك غذا براي شما . براي گرم كردن ناهارتان به مايكروويو دسترسي نداريد؟ اشكالي ندارد
هاي  از يك فالسك معمولي بوده و براي گرم نگه داشتن وعدهتر  است! اين فالسك بزرگ العاده فوق

به جاي خوردن غذاي سرد، يك غذاي  توانيد مي ذايي بسيار مناسب است، به طوري كه شماغ
  . خوشمزه و گرم را براي وعده ناهارتان بخوريد

  كيف غذا

اين كيف ابتدا توسط بدنسازان محبوبيت . اين كيف يك كيف كامل براي سرد نگه داشتن غذاست
اكنون نيز اين . بار در روز بودند 9براي اي  هج قهوپيدا كرد كه مجبور به خوردن مرغ، بروكلي و برن

كيف به يك گزينه عالي براي افرادي كه در محل كارشان به يخچال دسترسي ندارند يا سفرهاي 
 تواند مي زيادي هست كههاي  اين كيف داراي قسمت. روند تبديل شده است  مي كاري زيادي

در باشگاه نگه  را براي زمان مصرف آب شمااي ه و بطريها  غذاهاي شما را سرد نگه دارد و كيت
  . بسيار بادوام نيز هستندها  آن .دارد

 مهم عادات  

همانند موارد ذكر شده در باال به شما كمك تان   اضافه كردن چند ابزار كوچك به آشپزخانه
  . تهيه كنيدتر  شاياني خواهد كرد تا غذايتان را راحت

هاي غذايي خودتان را با استفاده از ابزارهاي مختلف كوچك كنيد . وعده11
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به هدفتان نيز برسيد ضروري  تان غذاييهاي  در تهيه وعده خواهيد مي پزها در صورتي كه امآر
  . هستند

ساعت بعد به سراغ  8. غذايتان را در هنگام صبح داخل يك آرام پز ريخته و به كارهايتان برسيد
  . داريدتان   دهغذا بياييد و ببينيد كه يك قابلمه غذاي خوشمزه، غني، گوشتي و آبدار براي كل خانوا

به شما در كاهش وزن كمك كند؟ با اطمينان دادن از اين كه ديگر شما  تواند مي اما اين كار چطور
به عالوه استفاده از . »من براي پختن غذاهاي سالم وقت ندارم«بهانه بياوريد كه  توانيد نمي هرگز

  . كردن آن در فريزر است آسان براي پختن غذاي سالم در اندازه بزرگ و منجمد حل راهآن يك 
بيشتري را در خود هاي  ، ويتامينشوند مي عالوه بر اين غذاهايي كه به آرامي و در دماي پايين پخته

  . كند مي و مواد مغذي آن نيز افزايش پيدا كنند مي حفظ
ريختن يك سري سبزيجات خرد . مناسب باشند خوار گياهبراي افراد توانند  مي آرام پزها همچنين

 شوند مي هنگامي كه سبزيجات با گوشت پخته. بسيار آسان استها  آن ه داخل آرام پز و پختنشد
 شود،  ميهايتان   اگر فكر هويج آب پز شده باعث غرق شدن كشتي. كنند مي طعم بسيار خوبي پيدا

  . رود  مي با اين كار بوي بد آن نيز از بين. را داخل يك آرام پز بريزيدها  آن
نيز اي  هاين شيوه از پخت و پز اين است كه روش بسيار مقرون به صرفهاي  مزيت يكي ديگر از

يك اجاق برقي . كنند مي مصرفتري  كمانرژي بسيار ها  آن هست! در مقايسه با يك اجاق الكتريكي،
 300در حالي كه آرام پزها تنها از . كند مي وات برق در ساعت مصرف 4000در هر بار پخت و پز 

  . كنند مي ستفادهوات برق ا
تر  استفاده از اجاق الكتريكي ارزان آيا بپزم،ها  بله، اما اگر من مجبور باشم گوشتم را براي ساعت

  . كنيد مي ؟ اشتباه فكرشود نمي تمام
 2فرض كنيد كه شما يك تكه بزرگ گوشت گاو داريد كه براي پختن داخل يك اجاق الكتريكي 

حتي با باال رفتن زمان . ساعت زمان الزم است 6ن آن با آرام پز برد، اما براي پخت  مي ساعت زمان
در حالي كه . كند مي وات برق مصرف 1800پخت، آرام پز براي پختن اين تكه گوشت به طور كلي 

از آن جا كه الكتريسيته با ميزان مصرف آن . وات برق مصرف خواهد كرد 8000اجاق برقي 
  خواهد بود!تر  فاده از يك آرام پز خيلي ارزانشود، از اين رو است  مي گذاري قيمت

 . آشپزي آهسته را امتحان كنيد12
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و تر  ارزانهاي  گوشت توانيد مي در پول اين است كه شما جويي صرفهآن در هاي  يكي ديگر از مزيت
كه عجله نيز داشته  مخصوصاً، كنيد مين استفادهها  آن بخريد كه شما در حالت عادي ازتر  سخت
  . باشيد

كالژن و هم بند هاي  پزيد، بافت  مي ماي كم براي چند ساعتهنگامي كه شما گوشت را در يك د
شود كه عطر و طعم   مي پختن آهسته گوشت باعث. كنند مي براي مقاومت پيداتري  كمآن شانس 

را تبديل به يك تكه گوشت ها  آن به وجود بيايد و قيمت ارزانهاي  بسيار خوبي براي گوشت
  . روند  مي شما وا خوشمزه و آبدار نمايد كه در داخل دهان

با پروتئين كيفيت باال ارائه شده در اين جا يك شيوه پخت بسيار محبوب از كتاب الكترونيكي 
  . است
 نصف سينه مرغ خردشده  
 1 عدد پياز خرد شده  
 2 حبه سير، خرد شده  
 120  كره بادام زميني ]فنجان ½[گرم  
 1  نشاسته ذرت[آرد ذرت  خوري چايقاشق[  
 400 ي خرد شدهگرم گوجه فرنگ  
 1  عدد فلفل قرمز، بدون دانه  
 2 قاشق غذاخوري آبليمو  
 1 قاشق غذاخوري ادويه كاري  
 2 قاشق غذاخوري سس سويا  

به همين . را بپزيدها  آن ساعت 5تمام مواد را داخل آرام پز بريزيد، درب آن را بگذاريد و به مدت 
  راحتي!

 مهم عادات   

در صرف ها  آن .رسيدن به هدفتان هنگام آشپزي هستند براي العاده فوق حل راهآرام پزها يك 
  . كنند مي جويي صرفههزينه و زمان مورد نياز در آشپزخانه 
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من فقط يك لقمه از غذا . است شما كسي را ببينيد كه تندتر از مادربزرگ من غذا بخورد غيرممكن
او يوسين . كه جانت (مادربزرگم) غذايش را تمام كرده است بينم  مي برم و  مي را به داخل دهانم

اگر قرار . غذا خوردن او ديدني است واقعاًبولت (دونده جامائيكايي) در تميز كردن بشقاب است؛ 
ها  آن مادربزرگ من در راس قطعاًجايزه بدهند، كند  مي غذايش را تمامتر  است به كسي كه سريع

  . قرار خواهد داشت ..

  غذا بخوريدر ت آرام

 معموالً خورند مي مردمي كه سريع غذا. شده استتحقيقات بسياري در اين خصوص انجام 
كه اند  هساير مطالعات نيز نشان داد. برند  مي از افرادي هستند كه براي غذا خوردن زمانتر  سنگين

دنتان را وزن كم كرده و كالري كلي ب توانيد مي شما به سادگي با كاهش سرعت غذا خوردنتان
  . كاهش دهيد

اصلي از هاي  اگر شما به روش مادربزرگ من غذا نخوريد، مغز شما زمان بيشتري براي گرفتن پيام
  . رساند  مي معده و دستگاه گوارشتان دارد و به شما احساس سيري را

اي ه كشد تا مغزتان اين پيام  مي دقيقه طول 20، حدود كنيد مي از زماني كه شما شروع به خوردن
هنگامي كه . بار غذا بخورد 20مادربزرگ من در اين مدت زمان قادر بود تا . مهم را دريافت كند

تا به شما پيام كند  مي ، مغزتان فرصت بيشتري را پيداكنيد مي شما سرعت غذا خوردنتان را كم
  . سيري را رسانده و شما را از غذا خوردن متوقف كند

  غذا بخوريد؟ ر ت آهسته توانيد مي حال، شما چطور

  حواستان پرت نباشد

تلويزيوني ذكر شده است، هنگامي كه حواس شما پرت باشد هاي  كه بارها نيز در برنامه طور همان
غذايتان را فقط روي ميز غذاخوري بخوريد نه در مقابل تلويزيون و  حتماً. بيشتر غذا خواهيد خورد

  . كامپيوتر

  با ديگران غذا بخوريد

دور يك ميز بنشينيد، سرعت غذا تان   ان را با دوستانتان بخوريد يا همراه با خانوادهاگر شما ناهارت
  . خوردنتان نيز در مقايسه با زماني كه تنها هستيد كمتر خواهد شد

 تناب كنيد. از خوردن مثل مادربزرگ من اج13
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  يك هدف جويدن براي هر لقمه براي خودتان تنظيم كنيد 
د يك اردك، تعداد شايد براي شما عجيب به نظر برسد كه به جاي بلعيدن يك باره غذا مانن

  . را در هر لقمه افزايش دهيدهايتان   جويدن

  چنگال و چاقويتان را زمين بگذاريد

  . به چيزهايي كه بعداً قرار است انجام دهيد فكر كنيد داريد مي بعد از هر لقمه كه بر
  صبر كنيد خوريد مي دقيقه بين هر كدام از غذاهايي كه 20حداقل 

  . صبور باشيد

به مغزتان برسند نياز به  سيريهاي  نيز گفته شد، شما براي اين كه سيگنالقبالً  كه طور همان
  . شما ممكن است اصالً نيازي به خوردن پودينگ بعد از غذا نداشته باشيد. زمان داريد

 مهم عادات  

خوردن آهسته غذا نياز به كمي زمان دارد تا شما به آن عادت كنيد و در ابتدا بسيار غير طبيعي 
، اما علم ثابت كرده است كه اين يك روش ساده براي كاهش كالري بوده و به رسد مي ه نظرب

  . كند مي كاهش وزن شما نيز كمك

 

   "من دوست دارم وزن كم كنم."
  "خواهم الغر شوم.  مي من"
   "من از اين به بعد رژيم غذايي بهتري خواهم داشت."

 گيري اندازهتوانند  مي اهداف. هدف نيستندها  آن .هستندها  مقاصد، آرزوها و ايده تمام اين جمالت
 رؤياهاياهداف . دنبال شوندتوانند  مي اهداف. هستند گيري اندازهاهداف داراي نتايج قابل . شوند

  داراي خط مشي هستند! 
يسيد كه دقيقاً به چه علتي قبل از اين كه اين كتاب را بيشتر جلو ببريد، شما بايد براي خودتان بنو

  در حال خواندن اين كتاب هستيد و به عنوان يك نتيجه چه چيزي از آن انتظار داريد!

 ريزي كنيد، نه فقط آرزو . برنامه14
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  :من براي تنظيم كردن اهدافم نياز به يك چارچوب هوشمندانه دارم
  شده بندي  زمانو  گرايانه واقع، دست يافتني، گيري اندازهخاص، قابل 

  . اتفاقات بيفتند، هدفتان از كاهش وزن بايد به اين معيارها نزديك باشد اين خواهيد مي واقعاًاگر شما 

  خاص

رفتن به . بيشتري داردهاي  ورزش كردن بيشتر نه يك مسئله خاص است و نه نياز به برداشتن قدم
شما را به هدفتان  تواند مي قدم در روز 10،000باشگاه ورزشي به مدت دو بار در هفته يا برداشتن 

   .برساند

  گيري اندازهقابل 

دست يافتن به تناسب . پيگيري كنيد توانيد مي كنيد، حداقل گيري اندازهآن را  توانيد نمي اگر شما
شما را به همين  تواند مي ثانيه 30كيلومتر دويدن در عرض  5. باشد نمي گيري اندازهاندام قابل 

خوردن پروتئين در صبحانه يا فقط . باشد نمي گيري اندازهخوردن غذاي بهتر قابل . نتيجه برساند
  . شما را به اين هدف برساند تواند ميغذا خوردن دور ميز غذاخوري 

  دست يافتني 

بار در هفته به  5دهيد، تصميم گرفتن به اين كه  نمي اگر شما در حال حاضر هيچ ورزشي انجام
موجود در هاي  شكالت تبديل كردن تمام. شود كه در نهايت شكست بخوريد  مي باشگاه برويد باعث

در حالي كه دو بار رفتن به . رسد مي فايده به نظر  بي كامالًبه سبزيجات و ميوه نيز  تان غذاييرژيم 
  . باشند  مي تري باشگاه در هفته يا خوردن شكالت فقط در آخر هفته، اهداف دست يافتني

   گرايانه واقع

  شما ممكن است فكر كنيد كه كاهش  اجتماعي و مجالت،هاي  رسانههاي  به لطف چرت و پرت
البته كه اگر . است پذير امكانروز يا رسيدن به هدفتان در يك هفته  6وزن در  كيلو 5/2 -3

قصدتان اين است كه به خودتان گرسنگي بدهيد، حس مرگ پيدا كنيد و در آخر تمام وزني كه از 
يك هدف . را امتحان كنيدها  هاين شيو توانيد مي را دوباره به دست بياوريد،ايد  هدست داد

  . وزن كم كنيد كيلو 5/0 -1 اين است كه شما در عرض يك هفتهتر  گرايانه واقع
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  شده بندي زمان

تر باشند و امكان پذير انعطافتوانند  مي اهداف قابل تنظيم. داريد بندي زمانشما نياز به يك 
مشابه كسب و كار و  مدت كوتاهداف اه. را جامه عمل بپوشانيدها  آن بيشتري وجود دارد كه شما

ماه هدفتان را به كجا خواهيد رساند استرس نداشته  6در مورد اين كه در عرض . تجارت هستند
  . روز پيش رويتان بچسبيد 30در عوض به . طوالني استها  باشيد؛ اين زمان به اندازه قرن

 مهم عادات   

در  مدت كوتاههاي  كنيد تا بر روي دوره اهداف كاهش وزن شما بايد هوشمندانه باشند و سعي
  . روز تمركز كنيد 30محدوده 

 

 بهبود ها، آسيب از حفاظت سرزندگي، و انرژي بهبود عضالني، قدرت افزايش ي،پذير انعطاف افزايش
  .باشد ميبراي ما، كاهش وزن مالك  همه از تر مهم و ورزشي عملكرد
سالمت و تندرستي خودتان را همراه با يك اندام متناسب بهبود بخشيد، به  اهيدخو مي اگر شما

 . باشد مي كه يوگا يك فعاليت مهم و اساسي براي شما رسد مي نظر

هفته انجام ورزش يوگا داراي  14پس از ها  آن مرد چاق نشان داد كه 80يك مطالعه بر روي 
  . ت پوست شده بودندكاهش وزن، كاهش توده بدني و نيز افزايش ضخام

 ،NIHكه وزنتان را كاهش دهيد؟ محققان مركز باليني كند  مي حال يوگا چطور به شما كمك
براي كوچك  تواند مي دليل اساسي پيدا كردند كه يوگا چطور 5 (موسسه ملي سالمت در آمريكا)

  . شدن شكم شما كمك كند
 غذايي و كاهش غذا خوردن هاي  ابموجب افزايش تغذيه ذهني، تغيير در انتخ تواند مي يوگا

  . يا استرس شودي و در مواقع احساس
 در تر  اي هباعث كاهش وزن شود به طوري كه مربيان يوگا و افراد حرف تواند مي فرهنگ يوگا

؛ همچنين يك حس قوي از شوند مي يوگا اغلب به عنوان يك الگوي رفتار سالم در نظر گرفته
  . شود  مي يوگا ديده پشتيباني و حمايت در بين جامعه

 . در خانه تمرينات يوگا انجام دهيد15
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 افزايش استقامت و  ها، تغييرات فيزيولوژيكي يوگا عبارت است از افزايش هماهنگي ماهيچه
  . باعث كاهش وزن گردد تواند مي تغيير در متابوليسم بدني كه

 باعث تغيير ذهنيت از كاهش وزن به سوي سالمتي، معنويت، افزايش آگاهي و تمركز، تواند مي يوگا 
  . يه و ثبات احساسي، كاهش استرس و افزايش اعتماد به نفس و خودپذيري گرددبهبود روح

  شود   مي كه باعث باشد مي محدود كننده سنتيهاي  از رژيم تر بخش لذتيك رژيم يوگا اغلب
  . لذت و خوشنودي از يوگا را بيشتر كند
  . يوگا بيشتر از هر چيزي قابل دسترسي است

 يوگا رايگانهاي  بسياري از كالس. ي نيازي به كالس رفتن نداريدشما براي انجام ورزش يوگا حت
را دانلود ها  آن توانيد مي وجود دارند كه شما به راحتيها  بسياري در موبايلهاي  باشند و برنامه  مي

  . استفاده كنيدها  آن كرده و از

 مهم عادات   

ود كه سالمتي كلي شما را براي شما ش بخش لذتتبديل به يك عادت آسان و  تواند مي يوگا
  . بهبود بخشيده و سايز كمترتان را كاهش دهد

 

  . تناسب اندام بسيار محبوب استهاي  در روش (IF) 4روزه داري متناوب
توان گفت روزه داري يعني شما ميزان غذاي   مي اگر با اين اصطالح آشنايي نداريد به سادگي

را براي يك دوره معين محدود كرده و سپس يك دوره غذاي نرمال براي خودتان مصرفي خودتان 
  . تعيين كنيد

  ؟ دهد مي جواب واقعاًآيا اين كار 

% وزنشان را در  3-8كردند   مي پيروي IFدر يك بررسي سيستماتيك، افرادي كه از رويكرد . بله
اين نيست بلكه نشان داده شده  مزاياي روزه داري فقط. از دست دادنداي  ههفت 3-24يك دوره 

 فشارخون، كاهش اي كاهش سطح قند خون، كاهش استرسگيرند دار  مي است كه افرادي كه روزه
  . و بهبود وضعيت كلسترول خون بودند

 

4 - Intermittent Fasting 

. سرعت بخشيدن به چربي سوزي با روزه داري16
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  م؟يام دهجچطور اين كار را ان

روزه  يك روش به نام. دست پيدا كنند IFبه رويكرد توانند  مي بسياري وجود دارد كه مردمهاي  راه
شود كالري مصرفي شما به صورت يك روز در ميان   مي يك روز در ميان وجود دارد كه باعث

 محدود گردد، يا روش روزه يك روز در هفت روز، يا يك روز در سه روز نيز وجود دارند كه
با اين حال دو روش محبوب كه رواج بيشتري دارند عبارتند از . را امتحان كنيدها  آن توانيد مي
ساعت امكان  8ساعت روزه داري كرده و  16شما روزانه به مدت  16:8در روش . 5:2و  16:8وش ر

 500روز بايد فقط  2روز نرمال براي خوردن غذا داريد و  5شما  5:2در روش . غذا خوردن داريد
  . كالري مصرف كنيد

  معايب اين روش چيست؟ 

و  باشد مي ي بسياري از افراد گرسنگيجاي تعجب نيست كه يكي از مشكالت اصلي اين شيوه برا
هاي  اگر شما احساس كرديد كه شيطان. طرفداري از آن را تضعيف كند تواند مي همين امر

روزه داري روش مناسبي براي شما نيست و  احتماالًگولتان بزنند، توانند  مي گرسنگي به راحتي
  . انتخاب بهتري برايتان باشد تواند مي الگوي غذايي منظم

 اگر اولين جلسه آموزشي شما صبح. وضعيت آموزشي شما را نيز مختل كند تواند مي ن شيوهاي
و تا ظهر نيز چيزي نخواهيد خورد، ممكن است انرژي ايد  هو شما از شب قبل چيزي نخورد باشد مي

تر  برنامه زماني خود را هوشمندانه توانيد مي با اين حال شما. كافي براي آموزش نداشته باشيد
  . پس از غذا خوردن به باشگاه برويد مثالًنظيم كنيد، ت

غذايي هاي  روزه گرفتن يك درمان براي تمامي مشكالت رژيم رسد مي حال از آن جا كه به نظر
است، شما بايد اين را بدانيد كه اثربخشي آن صرفاً به اين دليل است كه وقتي شما پنجره غذايي 

  . نيز دريافت خواهيد كردتري  كماد كالري ، به احتمال زيكنيد مي خود را كوتاه
باشد؛ علت آن به  نمي با جادوگريها  هورمون سازي بهينهاين كار به هيچ وجه يك شيوه عرفاني يا 

  . سادگي اين است كه شما كمتر خواهيد خورد

 مهم عادات   

به اين  اگر. و ساده براي كاهش كالري شما باشد العاده فوقيك شيوه  تواند مي روزه داري
اين شيوه را دنبال  توانيد مي نتيجه رسيديد كه بدون اين كه شياطين گرسنگي به شما حمله كنند

   كنيد، پس قدرت و تحسين از آن شماست!
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گويد   مي كه به شما باشد مي يك رويكرد ديگر در مورد كاهش چربي راهنمايي استاد سالمت
اگر . تغيير دهيد اي ديگر  نوشيد، بايد آن را به چاي سبز يا قهوه  مي كهاي  هوع قهواز هر ن نظر صرف

چقدر خوش طعم . با شير بخوريد .. اي ديگر نياز به آرامش داريد يك فنجان قهوه كنيد مي احساس
  خواهد بود ...

دريافت كالري  نوشيد را كاهش دهيد؛  مي كنم كه ميزان كالري كه  مي من هميشه اين ايده را مطرح
براي برخي از . رسد مي از طريق خوردن خيلي بهتر از دريافت كالري از طريق نوشيدني به نظر

  . گرددها  آن باعث كاهش چربي در تواند مي شان مصرفيافراد، ايجاد كمي تغييرات ساده در قهوه 
با كالري باال ي ها اگر شما در طول هفته قهوه. كنيم گيري سختنگران نباشيد، ما قصد نداريم 

 (چاي سبز به عنوان يك رسد مين ، تعويض آن با چاي سبز به نظر كار سختيكنيد مي مصرف
  شود).  مي قوي شناختهسوز  چربي

  در اين جا برايتان يك ايده داريم

 هاي كننده شيرينمانند استفاده از شير معمولي به جاي شير كامل، استفاده از اي  هتغييرات ساد
شكر به جاي دو قاشق، استفاده كمتر از  خوري چايجاي شكر، استفاده از يك قاشق  بدون قند به

  . خودتان ايجاد كنيدهاي  قهوه، استفاده كمتر از خامه در نوشيدني

  خودتان در نظر بگيريد  براياين ايده را 

عنوان به . قهوه موجود را براي خودتان انتخاب كنيدترين   كم كالري حتماًنيازي نيست كه شما 
اين كالري در حقيقت . كالري دارد 115كاپوچينو را انتخاب كنيد كه در كل  توانيد مي شما :مثال

  . يك پنجم كل كالري يك قهوه موكا با شكالت سفيد در اندازه مشابه است
شوق تناسب اندام را در افرادي كه از يك فنجان قهوه خوشمزه با كره و روغن  توانيد مي شما

خوانيد؛ مردم اين كار را براي چربي سوزي   مي بله درست. ببينيد كنند مي وشيپ نارگيل چشم
 500كه يك قهوه با  كنيد مي حال، اگر با خواندن اين كتاب هنوز هم فكر. دهند  مي خودشان انجام

   ايد. هاين كتاب توجه نكردهاي  چربي سوزي بكند، پس به اندازه كافي به نوشته تواند مي كالري
دارد و شما بايد بتوانيد در تري   غذايي سالمهاي  و پايدار نياز به عادت آميز موفقيتبي كاهش چر

كه هايي   همچنين بسيار مهم است كه شما غذاها و نوشيدني. پيروي كنيدها  آن بلند مدت از
  . دوست داشته باشيد حتماًرا  كنيد مي جايگزين

 تان را عوض كنيد  . قهوه17
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  نكنيم، خب؟  گيري سختپس بياييد زياد 

 همم عادات  

يك قهوه فانتزي كه پر از كالري است را با يك قهوه ساده با شير و يا يك نوشيدني كم 
  . جايگزين كنيد باشد ميتان   كه مورد عالقهتر  كالري

 

هايي   ورزشترين   فايده  بي دراز نشست يكي از احتماالًتا چربي بسوزانيد،  كنيد مي اگر شما تالش
  انجام دهيد! توانيد مي ت كهاس

اين ورزش را براي تخت ها  بسياري از افرادي را ببينيد كه در باشگاه توانيد مي با اين حال شما
  . دهند  مي كردن يا سفت كردن شكمشان انجام

تنها چربي قسمت خاصي از بدنتان را با ورزش دادن به آن  توانيد نمي علت آن اين است كه شما
كار كردن بر روي شكم و . شود  مي به اين كار افسانه الغر كردن يك نقطه گفته .قسمت بسوزانيد

شكم را هاي  چربيتوانند  مين ندارد و تأثيريدراز نشست در از بين بردن چربي هاي  ورزش
  . بسوزانند
 اگر شما. كدام قسمت از بدنتان را آب كنيدهاي  تصميم بگيريد كه چربي توانيد نمي شما متأسفانه

موجود در اين كتاب بهره ببريد و هاي  از راهنمايي توانيد مي كالري خود را كاهش دهيد خواهيد مي
. حذف خواهند شد شوند مي كه بيشتر ذخيرههايي   بدن شما به تدريج از مكانهاي  در نتيجه چربي

كمرشان  كه شوند مي شود؛ برخي ديگر متوجه  مي از جاهاي ديگر الغرتر  صورت برخي از افراد سريع
 كه باسنشان اولين جايي است كه الغر شوند مي شود؛ برخي ديگر نيز متوجه  مي الغرتر  سريع
و بدين ترتيب  شود نمي همه ما متفاوت هستيم و چربي به طور يكسان در بدنمان توزيع. شود  مي

  . وت استبا يكديگر متفا توجهي قابلرود، به طور   مي از بين هايمان چربينيز اولين جايي كه 
چربي سوزي به تنهايي وجود ندارد، با اين حال هاي  ورزش گونه هيچاز منظر ورزش با وجود اين كه 

 تركيبي كه ما در باال در موردهاي  سوزانند از تمرين  مي افرادي كه به طور كلي كالري بيشتري
  . كنند مي بحث كرديم، استفادهها  آن

 هاي كامل استفاده كنيد . از دراز نشست چشم پوشي كنيد، از پالنك18
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شكم ندارد، اما برخي هاي  زيادي بر روي كم كردن چربي تأثيربا وجود اين كه ورزش دراز نشست 
 آن اين است كه باعث تقويت عضالت شكم و بهبود استقامت عضالني در شماهاي  از مزيت

  . با اين حال بهتر است كه براي چربي سوزي بر روي تمرينات تركيبي و كلي تمركز كنيد. گردد  مي
هاي ايستا انجام  تمرينات ايزومتريك در موقعيت. تندهس برانگيز چالشتمرينات ايزومتريك بسيار 

  نه پويا. شوند مي
  و ...) 5ي، سگ پرندهبپالنك، پالنك جان :تمرينات ايزومتريك عبارتند از

 مهم عادات  

 اگر. الغر شويد به جاي دراز نشست از تمرينات تركيبي و كارديو استفاده كنيد خواهيد مي اگر
  . استفاده كنيد مؤثرهاي  راي ورزش داشته باشيد، از برخي جايگزينبتري   پايه قوي خواهيد مي

  

  

  

 

5 - Bird Dog 
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  ها افسانه

هاي  غذايي يك مثال كالسيك از جنبههاي  وعده بندي زمانتغذيه سالم يك موضوع پيچيده است و 
  . باشد مي پيچيده آن

، كي بايد بخوريد و چقدر بايد خوريد مي تالش براي يافتن حقايقي در مورد اين كه چه چيزي
  . براي شما باشد كننده خستهيك تجربه  تواند مي بخوريد

  1افسانه شماره 

شما بايد هر دو ساعت . بخشند  مي غذايي كوچك و مكرر متابوليسم بدني شما را سرعتهاي  وعده
  . يك بار غذا بخوريد تا سوخت و ساز بدنتان افزايش يابد

كه اين كل انرژي بدن اند  همگر نه؟ در واقع تحقيقات به ما نشان داد ايد، هشنيد تماًحاين جمله را 
اين . خوريد مي غذايي كههاي  گذارد نه تعداد وعده  مي تأثيرشماست كه بر روي سوخت و سازتان 

اگر شما روزانه سه وعده . مبهم استمسئله كه هر چند وقت يك بار بايد غذا بخوريد براي شما يك 
كنم كه يك ميان وعده در هنگام صبح و يك ميان   مي ، من به شما پيشنهادكنيد مي ذايي مصرفغ

جات، مغز  ميوهتوانند  ميها  اضافه كنيد اين ميان وعده تان غذاييهاي  وعده در هنگام ظهر به وعده
كاهش گرسنگي  ، اما بهشود نمي اين كار باعث افزايش متابوليسم بدني شما. باشند ها ميوهيا ها  دانه

  . كند مي غذايي اصلي جلوگيريهاي  كمك كرده و در نتيجه از خوردن بيش از حد وعده

  2افسانه شماره 

عصر) به احتمال قوي به عنوان چربي در بدنتان  6مصرف شده در شب (پس از هاي  كربوهيدرات
  . ذخيره خواهند شد

 6كه پس از ساعت هايي   انه كربوهيدراتخوشبخت. باشد ميها  افسانهترين   اين نيز يكي از معروف
 آورند و باعث افزايش وزن شما نمي ، به طور ناگهاني به كمر شما هجومشوند مي عصر مصرف

 قطعاً. كنند مي تركيب بدني شما را مشخص خوريد مي مقدار غذايي كه شما در طول روز. شوند مين
ش وزن شما كمك كند، اما دليل آن به كاه تواند مي كمتر در طول شبهاي  خوردن كربوهيدرات

را ها  نه اين كه فقط كربوهيدراتايد  هاين است كه شما تغذيه كلي خودتان را كاهش داد احتماالً
  . ايد محدود كرده

فراموش كنيدهاي غذايي تعيين شده را  . افسانه وعده19
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  3افسانه شماره 

  . شما پس از انجام تمرينات ورزشي بايد از يك نوشيدني شيك حاوي پروتئين استفاده كنيد
در تغييرات  توجهي قابلتفاوت  گونه هيچكه دهند  مي قات نشانحدس بزنيد چي شده؟ تحقي

و افرادي كه دو تا سه  كنند مي تركيب بدني افرادي كه از شيك پروتئيني بعد از ورزش استفاده
  . ، وجود نداردكنند مي ساعت پس از تمرين براي خوردن صبر

 مهم عادات   

يا چه  خوريد مي كه چند وعده غذايي در روزاين  مثالًبر روي مسائل كم اهميت تمركز نكنيد؛ 
   خواهد غذا بخوريد!  مي هر زمان و هر تعدادي كه دلتان. خوريد مي ساعتي غذا

 

بدين معناست كه شما اساساً بتوانيد هر گونه غذايي را انتخاب كنيد،  پذير انعطافيك رژيم غذايي 
و چربي) را ها  كربوهيدرات ها، با بدنتان و نيز مواد مغذي الزم (پروتئينتا زماني كه كالري متناسب 

  . دريافت كنيد
% مواقع يك غذاي خوب مصرف كنيد، به عنوان مثال غذاهاي مغذي و حاوي 80در  توانيد مي شما

 % مواقع باقيمانده20و در . )باشد مي فيبر (هرچند كه اصطالح غذاي خوب يك اصطالح ذهني
از برخي غذاهاي با ارزش تغذيه كمتر مانند بستني، شيريني، چيپس، شكالت و غيره به  توانيد مي

  . اختيار خودتان استفاده كنيد
يك رژيم غذايي . ريزي در درازمدت تمركز كنيد ي مناسب بر روي برنامه براي داشتن تغذيه

 توانيد نميشما . دباش فودها نمي ها، شكالت و فست پذير تنها چالش محدودكردن شيريني انعطاف
براي رسيدن به  توانيد مياما . گيرانه را در اهداف بلندمدت خودتان جاي دهيد اين قوانين سخت

  % از غذاهايتان را به دور از اين موارد انتخاب كنيد.80هدفتان 
 پذير براي موفقيت در كاهش وزن پشتيباني خبر خوب اين است كه علم از رژيم غذايي انعطاف

  .كند مي
رژيمي سفت و سخت باعث بروز اختالل خوردن در هنگام هاي  زارش شده است كه استراتژيگ

. گردد  مي استرس، اختالالت روحي رواني، نگراني بيش از حد در مورد اندازه و شكل بدن

. هدف خودتان را با يك رژيم انعطاف پذير سرعت بخشيد20
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 رواني ـ ، اختالل خوردن هنگام استرس، اختالالت روحيBMIبا  پذير انعطافرژيمي هاي  استراتژي
  . نداشتند توجهي قابلارتباط  گونه هيچمربوط به اندازه و شكل بدن ي ها يا نگراني

سفت و سخت منجر به افزايش اشتياق به خوردن غذا شده و مانع از كنترل وزن اي  هرفتارهاي تغذي
 وزن هستند، كنترلهاي  در حقيقت، افرادي كه داراي استراتژي. گردد  مي در طوالني مدت

  هستند.تر  المتي فيزيكي خودشان در طوالني مدت موفقدر حفظ س تر وپذير انعطاف
، شما بايد بر روي كالري، پروتئين، چربي و پذير انعطافبراي شروع يك رژيم غذايي 

  . مصرفي خودتان تمركز كنيدهاي  كربوهيدرات

 مهم عادات  

 20/80 نديب يمتقسبه دنبال يك شيوه  احتماالً، شما پذير انعطافبا استفاده از يك رژيم غذايي 
نيز اي  ههنگامي كه شما اهداف بلند مدت خودتان را درك كرديد، به تعادل تغذي. خواهيد بود

  . خواهيد رسيد

 

اين امر در مورد كاهش وزن نيز . شما شود رؤياهايباعث به حقيقت پيوستن  تواند مي كار تيمي
  . صادق است

لعه چنين گزارش كردند كه هنگامي كه با حمايت خانواده و دوستانشان در اين مطا كنندگان شركت
  .كنند مي به كاهش وزن و وضعيت سالمتي بهتري دست پيدا شوند مي مواجه
يا تعداد  3اجتماعي فعال بودند و توسط هاي  در اين مطالعه كه داراي فعاليت كنندگان شركت

% بيشتر از افرادي كه به تنهايي سعي 176 دتدرازمشدند، در   مي بيشتري از دوستانشان حمايت
  . وضعيت تغذيه خودشان بودند به موفقيت دست يافتند سازي بهينهدر ورزش و 

د، نبايد به تنهايي براي آن داري نگهاگر شما قصد داريد كه وزنتان را كاهش دهيد و آن را ثابت 
  . يدتالش كنيد شما بايد برخي افراد ديگر را نيز وارد تيمتان بكن

شدن تر  اين امر باعث واقعي. اولين قدم اين است كه با يك نفر در مورد اهدافتان صحبت كنيد
اگر سعي كنيد كه اين كار را به تنهايي . تر خواهيد شدپذير مسئوليتهدفتان شده و در نتيجه 

 قتواند به شما در هنگام شكست خوردن كمك كند و يا زماني كه موف نمي كس هيچانجام دهيد، 
  . شويد شما را تحسين كند  مي

 . با دوستانتان رقابت كنيد21
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بيائيد چنين فرض كنيم كه . خواهد بود تر كننده سرگرمو تر  اين كار هميشه با يك دوست راحت
 10،000با هدف اين كه  روي پيادهداريد و هر روز صبح براي  موردنظرتانشما يك تصور از بدن 

بعضي روزها مشغول هستيد، بعضي روزها بارد،   مي بعضي روزها باران. رويد  مي قدم برداريد، بيرون
پيدا كنيد و در اين صورت  روي پيادهبراي خودتان يك دوست . براي بيرون رفتن نداريداي  هانگيز

اين كار را با او نيز  توانيد مي اگر شما يك همكار داريد. متفاوت خواهيد داشت كامالًيك سناريوي 
اين كار به شما يك حس . كنيد روي پيادهو انجام دهيد و هر روز براي ناهار خوردن با ا

به او اجازه دهيد تا هنگام بارش باران به تنهايي  توانيد مي واقعاًآيا شما . دهد مي يپذير مسئوليت
  كند؟  روي پياده

 اگر تمام خانواده شما دچار افزايش وزن هستند، اگر شما فقط با دوستانتان براي غذا خوردن بيرون
نشينيد،   مي با همكارانتان بيشتر از تماشا كردن تلويزيون در خانه دور يك ميز رويد، اگر شما  مي

گروه مشابه با خودتان را پيدا كنيد كه داراي  توانيد ميشما . شود  مي شانس موفقيت شما بيشتر نيز
  هدف يكساني با شما هستند.

 مهم عادات   

بگذاريد، گروه مشابه با خودتان را يك تيم تشكيل دهيد، اهدافتان را با يكديگر به اشتراك 
  . وارد دايره كاهش وزن شويد جاي شما هميشه محفوظ است خواهيد مي اگر. پيدا كنيد

 

فريبنده صحبت هاي  ورزشي هميشه دوست دارند تا در مورد روزهاي فريب و وعدههاي  باشگاه
، جاي تعجب نيست كه خوريد مين اي هلي و برنج قهوهنگامي كه شما چيزي جز مرغ، بروك. كنند

  آخر هفته وسوسه خوردن چيزهاي با طعم بهتر را داشته باشيد!
نيز شرح  پذير انعطافكه در بخش رژيم  طور همانرا دنبال كنيد،  پذير انعطافاگر شما شيوه رژيم 

ا ارزش غذايي كم را در هنگامي كه شما غذاهاي خوشمزه و ب. افتد نمي داده شده است، اين اتفاق
خواهيد داشت، اما هنگامي كه در ها  آن نيز به خوردنتري  كمتمايل  معموالًرژيم معمولتان داريد 

  . نيز افزايش خواهد يافتها  آن اشتياقتان به دهيد مي محدوديت قرارها  آن مقابل
  . كنم  مي من براي شما يك روز استراحت كنترل شده را توصيه

خواهيد بخوريد  . يك روز به خودتان استراحت داده و هر چه مي22
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شود كه كالري شما به سطح نگهداري برگردد، چربي اندكي كاهش يابد   مي حت باعثيك روز استرا
يك بار در هفته براي خودتان  توانيد مي شما. افزايش يابد توجهي قابلو كربوهيدرات به طور 

؛ برخي ديگر نيز روز استراحت را دهد مي برخي مردم اين كار را در آخر هفته انجام. استراحت دهيد
  . كنند مي روز كاريشان موكولترين   ز قبل از سختبه يك رو

به سازگاري متابوليك بدن شما كمك كند تا بتوانيد به لحاظ  تواند مي يك روز استراحت
بخشد و   مي ذهني شما را پس از چند روز بهبودهاي  اين كار هم توانايي. فيزيولوژيكي تقويت شويد

  . كند مي هم به كاهش حجم عضالت شما كمك

  زگاري متابوليك چيست؟ سا

را كاهش داده و در حال نگهداري رژيم غذايي هستيد، سازگاري تان   هنگامي كه شما كالري
به عنوان مثال ممكن است شاهد ترموژنيز انطباقي (كاهش . متابوليك خاصي را تجربه خواهيد كرد

يشتري در حين تمرين ميزان متابوليسم استراحت)، افزايش بازدهي ميتوكندري (بدن شما كارايي ب
كه منجر به كاهش مصرف انرژي، كاهش سايز و  با كالري كمتر خواهد داشت) و تغييرات هورموني

  . افزايش گرسنگي باشيد متأسفانه
، مدنظر خوريد مي به خاطر داشته باشيد كه شما در هر حال بايد چيزهايي را كه در روز استراحتتان

  قرار دهيد!

 مهم عادات  

  . ، يك روز استراحت در هفته را در نظر بگيريدكنيد مي پذير را دنبال شيوه رژيم انعطافاگر شما  

 

 احتماالًشما دارد كه هاي  سهم را در كاهش كالريترين   بزرگ 6NEATجدا از تمرينات رسمي، 
   ايد. هشما هرگز در مورد آن چيزي نشنيد

كه شما از طريق تكان هايي   ورزشي كوتاه است و عبارت است از كالرياين شيوه يك فعاليت غير 
و اساساً هر  سوزانيد مي و كف زدنها  خوردن، قدم زدن، ايستادن، سرفه كردن، تكان دادن دست

  . شود نمي است كه مربوط به خواب، خوردن يا ورزشاي  هنوع انرژي مصرف شد

 

  سطح انرژي -  6

تري طراحي كنيد  . برنامه خودتان را به روش راحت23
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  اين كار يك معامله بزرگ است
NEAT باعث افزايش سوزاندن صدها كالري در روز شود و با توجه به وزن و سطح فعاليت  تواند مي

  . باشد مي افراد متغير
هر چقدر كه شما بيشتر در وضعيت كمبود كالري قرار داشته باشيد، بدنتان كارآمدتر بوده و انرژي 

اين امر . يابد  مي كاهش NEATو در نتيجه كند  مي براي انجام كارهاي روزمره استفادهتري  كم
، كنيد مي مصرفتري  كمبه عنوان مثال هنگامي كه شما انرژي . شود  مي سازگاري متابوليك ناميده

  . سوزانيد مي نيز در هنگام ورزشتري  كمكالري 
. شود  مي اغلب يكي از داليل اصلي براي اين است كه كاهش وزن در مردم متوقف NEATكاهش 

ش يابد ممكن است به اين معنا باشد كه شما ديگر در حال كاهش كاه توجهي قابلاگر وزن به طور 
  . در حال مصرف شدن هستندتان   ذخيره شدههاي  كالري نيستيد بلكه كالري

  از آن پيروي كنيد؟  خواهيد مي آيا
  . اين كارها به راحتي قابل انجام هستند

ان را تنظيم كنيد! تصميم خودت NEATتنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه سعي كنيد تا 
بيشتر بايستيد، بيشتر  ربرويد يا مدتي را در ايستگاه سرپا بايستيد؛ هر چقد روي پيادهبگيريد تا به 

ماشينتان را كمي دورتر از محل كارتان پارك كنيد، به  توانيد مي شما. هم چربي خواهيد سوزاند
ده كنيد، هنگام تماشاي تلويزيون ورزش هم استفاده كنيد، از اتوبوس استفاها  جاي آسانسور از پله

رسند، اما نتايج   مي عليرغم اين كه به نظر كارهاي سختي به نظرها  تمام اين فعاليت. بكنيد
  . براي شما خواهند داشت توجهي قابل

 مهم عادات  

عادات  توانيد مي برايتان بسيار مهم است و NEATاگر قصد داريد وزن كم كنيد، به كارگيري 
كنيد و در نهايت متوجه خواهيد شد كه هر ريزي   را بر اين اساس برنامهتان   كارهاي روزمرهو 

  . كار كنيد همان قدر نيز بيشتر كالري خواهيد سوزاندها  آن چقدر بيشتر بر روي
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  ؟يدنياز به يك نوشيدني شيك پروتئين دار شماآيا 

 توانيد مي شما. ت نه، شما الزم نيست كه براي اين كار شيك پروتئين بنوشيدتوان گف  مي به سادگي
تمام پروتئين مورد نيازتان را از طريق غذاهاي غني از پروتئين مانند مرغ، گوشت گاو، حبوبات، 

  . غالت، ماهي و لبنيات دريافت كنيد
پروتئين مورد نيازتان را  توانيد نمي با اين حال در صورتي كه شما نياز بيشتري به پروتئين داريد يا

به شما  تواند مي از طريق غذاهاي مصرفي به دست بياوريد، استفاده مداوم از يك مكمل پروتئيني
  . در دستيابي پروتئين كافي كمك كند

يك روش آسان، خوشمزه و مقرون به صرفه باشد و نيز  تواند مي استفاده از پودرهاي پروتئين
آوريد، اما   مي غذايي خودتان به دستهاي  شما پروتئين كافي را در رژيماطمينان حاصل گردد كه 

  . لزوماً اجباري نيستها  آن استفاده از

  انواع مختلف پودرهاي پروتئين كدامند؟ 

پروتئين وِي يك نوع . شكل پروتئين موجود در بازار پروتئين وِي يا آب پنير استترين   محبوب
 اين. نير است كه از ارزش بيولوژيكي بسيار بااليي برخوردار استفرآورده جانبي توليد شده از پ

  . محصول به راحتي قابل هضم بوده و بخش عظيمي از آن در بدن قابل جذب است
 كنند مي غذايي گياهي استفادههاي  پودرهاي ديگر نيز وجود دارند كه در ميان افرادي كه از رژيم

 با اين حال اين منابع داراي ارزش. يا پروتئين سويااي  همحبوبيت دارند، مانند پروتئين برنج قهو
برخي افراد نيز از . نيز كمتر قابل دسترسي هستندها  بوده و در فروشگاهتري   پايين بيولوژيكي

دست اي  ه، اما من تاكنون به تحقيقات قانع كنندكنند مي مانند پروتئين كازئين استفادههايي   مكمل
ر از آب پنير باشد؛ هر چند كه برخي تحقيقات در حال تالش براي اثبات آن كه كازئين بهت ام يافتهن

  . هستند

  در چه صورت بعد از ورزش بايد پروتئين مصرف كنيد؟

. ، شما نيازي به استفاده از پروتئين بالفاصله پس از ورزش نداريدساز مربيان بدنبرخالف گفته 
  . باشد مي بحث نادرستپنجره آنابوليك پس از ورزش، در اغلب موارد يك م

 د. پروتئين خودتان را با يك نوشيدني شيك باال ببري24
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دقيقه  45نشان دادند كه اين نياز  (JISSN)تغذيه ورزشي  المللي بين مجلهتحقيقات انجام شده در 
گرم پروتئين (هر نوع منبع پروتئين با  25براي اكثر افراد، مصرف . شود  مي پس از ورزش ايجاد

 كافيها  آن راي بازيابي عضالتساعت پس از ورزش ب 3كيفيت، نه فقط الزاماً شيك پروتئين) ظرف 
اين امر در عمل بدين معناست كه اگر قبل از ناهار ورزش كنيد، بايد مطمئن باشيد كه . باشد مي

همين قانون براي ورزش پيش از شام يا صبحانه و . باشد مي وعده ناهار شما حاوي پروتئين مناسب
  . غيره نيز حاكم است

 گرم پروتئين قبل از خواب 40 حدوداًمصرف دهند  مي همچنين شواهدي وجود دارند كه نشان
غذايي براي بهبود سنتز پروتئين عضالني در شب و بهبود بازيابي بدن  مؤثريك استراتژي  تواند مي

بنابراين ممكن است براي شما مفيد باشد كه پيش از رفتن به رختخواب از يك ميان وعده . باشد
شامل يك غذاي كامل و يا به سادگي يك  تواند مي وعده اين ميان. حاوي پروتئين استفاده كنيد

  . شيك پروتئين، و شايد يك پودر پروتئين مخلوط با جو دوسر باشد

 مهم عادات   

يك مكمل مفيد براي توانند  مي پروتئينهاي  شما نياز به يك شيك پروتئين نداريد، اما شيك
  . دريافت پروتئين بيشتر باشند

 

بهتر تر  خواهند آن را تجربه كنند و هر چقدر سريع  مي كاهش وزن چيزي است كه بسياري از مردم
جاي تعجب نيست كه با توجه به اين شرايط محصوالت بسياري به . (تالش كمتر و نتيجه بيشتر)

  به بازار بيايند!سوز  چربي عنوان محصوالت

  فنجان فريبنده چاي سبز 

چيزي كه . شوند مي شناخته 7كه به عنوان كاتچين باشد مي ها اكسيدان يآنتاز چاي سبز غني 
يا سوز  چربي گردد اين است كه چاي سبز يك  مي بيشتر از همه قابل توجه است و اغلب نيز گزارش

 ناميده مدت كوتاهدر  8EGCGمتابوليسم بدن است كه اپي گالوكاتچين گاالت يا  كننده يتتقو
 

اكسيدان باال هستند كه به ويژه در چاي سبز وجود دارند و در پيشگيري از بروز  هايي با قدرت آنتي كاتچين: مولكول - 7
  باشد. مي موثرهاي قلبي ـ عروقي  ها و آسيب نسرطا

8  - Epigallocarechin gallate 

  تر كنيد . كارتان را با چاي سبز آسان25
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هر چيز ديگر بايد به اين امر توجه داشته باشيد كه يك فنجان چاي سبز معمولي  پيش از. شود  مي
  . باشد مي EGCG گرم ميلي 50حاوي 

چاي سبز غني شده با كاتچين بر روي تركيب بدني را مورد بررسي قرار  تأثيراتدر يك مطالعه كه 
 886بز خود داشتند (داده بود، مشاهده شد كه گروهي كه باالترين غلظت كاتچين را در چاي س

با اين حال اين . وزن كم كردندها  كيلوگرم بيشتر از ساير گروه 1,2روز  90)، در طول گرم ميلي
  فنجان چاي سبز در روز است! 18مقدار كاتچين معادل 

مطالعه كه اثرات چاي سبز  18از مطالعه قبلي) بر روي تر  يك متاآناليز (مطالعه بزرگ 2012در سال 
  . شركت كننده بودند انجام شد 1945كاهش وزن مورد بررسي قرار داده بودند و شامل را بر روي 

   :گيري نتيجه

 بر روي كاهش وزن افراد بزرگسال توجهي قابل تأثير گونه هيچكه چاي سبز داراي  رسد مي به نظر
در نتيجه از آن جا كه ميزان كاهش وزن در حين استفاده از چاي سبز بسيار پايين بود، . باشد نمي
بر  توجهي قابل تأثير گونه هيچچاي سبز همچنين . باشد نميآن به لحاظ باليني نيز قابل توجه  تأثير

  . روي پايداري كاهش وزن نداشت
  . باشد مي بسيار جزئي و ناچيز تأثيرداشته باشد، اما اين  تأثيرچاي سبز ممكن است بر روي كاهش وزن 

بسيار كوچكي بر روي  تأثيرايد به طور روزانه مصرف كنيد تا عالوه بر اين مقدار چاي سبزي كه ب
  . كنيد مي سايز كمرتان ببينيد، خيلي بيشتر از مقدار چاي سبزي است كه شما روزانه آن را مصرف

 مهم عادات   

 كنيد مي اگر شما چاي سبز را دوست داريد اين بسيار خوب است، اما صرفاً به اين دليل كه فكر
  . خاصيت چربي سوزي است خودتان را مجبور به نوشيدن آن نكنيد چاي سبز داراي

 

براي كاهش وزن بدن ها  ورزش نيز نباشد، يكي از بهترين ورزشترين   اگر محبوب احتماالًپرس آپ 
اين ورزش تمام  با استفاده از توانيد مي تجهيزاتي براي انجام آن نداريد و گونه هيچشما نياز به . است
  . و شكمتان را درگير كنيدها  عضالني بدنتان مانند سينه، بازوها، شانههاي  گروه

  روزه را دنبال كنيد 28. چالش پرس آپ 26
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زاويه و شيب بدنتان را به دلخواه تغيير دهيد  توانيد مي شما. تنوع بسياري در اين ورزش وجود دارد
از پاها قرار تر  را پايينان هايت  گيرد)، يا اين كه دست  مي باالتر از پاها قرارهايتان   (هنگامي كه دست

به هم هايتان   با نزديك كردن دست توانيد مي دهيد و شيب بدن را كاهش دهيد؛ شما همچنين
تمرينات را با يك دست انجام  توانيد مي وارد كنيد؛ 9عضله سه سر بازوييفشار بيشتري بر روي 

  . يابد  مي دامهدهيد يا از هر دو دست استفاده كنيد، و اين ليست به همين صورت ا
برخي نكات كليدي را در حين  استردازيم، بهتر پقبل از اين كه در مورد اين چالش به بحث ب

در يك سطح قرار دهيد، از هايتان   باسن خودتان را با شانه :انجام ورزش پرس آپ در نظر بگيريد
بدنتان بچسبانيد (اجازه را محكم به هايتان   براي گرفتن كف زمين استفاده كنيد، آرنجهايتان   دست
  . به طرف مقابل حركت كنند) و اجازه ندهيد كه پشتتان به سمت زمين خم شودها  آن ندهيد

هدف . هنگامي كه به موقعيت صحيح در حين انجام پرس آپ دست يافتيد، چالش را شروع كنيد
ستقامت افزايش پيدا كند، اتان   اين است كه تكنيك ورزشي شما بهبود يابد، قدرت بدني

  . كوچكي نيز براي خودتان بسازيدهاي  بهبود يابد و يا حتي عضلهتان   عضالني
  روزه را دنبال كنيد 28چالش پرس آپ 

  
  حركت دوباره 5تكرار، چند لحظه استراحت، سپس  5* 

  ** تكرار تا حد ممكن 

  يك گزينه ديگر

روز آينده  28ام دهيد، سپس براي انج توانيد مي به اين توجه كنيد كه در روز اول چند بار پرس آپ
انجام  توانيد مي پرس آپ 10فرض كنيم شما در روز اول . بيشتر از روز اول تمرينات را انجام دهيد

پرس آپ برويد و به همين  12پرس آپ باشد، روز سوم بايد  11دهيد، هدفتان در روز دوم بايد 
  . ترتيب

 

9 - Triceps 
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  . دپرس آپ در روز انجام دهي 3 توانيد مي شما حتي
اي  همجموع توانيد مي ناهار و قبل از خواب قبل ازپس از بيدار شدن،  مثالًاز طول روز  زماندر هر 

  . از پرس آپ را براي خودتان انجام دهيد

 مهم عادات  

تا كند  مي وضعيت بدن است و به شما كمك سازي بهينهبراي  العاده فوقپرس آپ يك تمرين 
  . را باال ببريد شويد و قدرت كششي خودتانتر  قوي

  

 

نشان داد  2014داشته باشيد بايد بدانيد كه يك مطالعه در سال  گيم (پلي استيشن)اگر شما يك 
اگر شما تمايل . بله درست شنيديد. شوند مي باعث كاهش ميل به غذا سازي خانههاي  كه برخي گيم

انجام دهيد اين است كه  توانيد مي كي از بهترين كارهايي كهبسياري به خوردن غذا داشته باشيد، ي
  . ذهن خودتان را از خوردن غذا منحرف كنيد

آوريد يا نه؟ انجام بده، انجام بده، انجام بدهه، انجام بدهههه، انجام   مي اين لحن را به خاطر
بازي  سازي) (خانه سسال است كه تتري 20 احتماالًآوريد  نمي اگر آن را به خاطر. بدهههههههه ..

شدم وقتي فهميدم كه اين گيم موضوع تحقيقاتي پژوهشگران بوده  زده شگفت واقعاًو من ايد  هنكرد
ويدئويي و ساير ابزارهايي كه منجر به هاي   بازي :كنند مي اثباتهنوز هم اين را ها  اما يافته. است

  . بخوريدكه شما كمتر غذا  شوند مي ، باعثشوند مي پرت شدن حواس شما

  سازي بدانيد . اهداف كاهش وزنتان را شبيه به بازي خانه27
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يك مطالعه نيز گزارش كرد كه بازي كردن با خاك رس باعث كاهش ميل شديد به 
  . گردد  مي شكالت

 (EI)كه تئوري مداخالت حواس  يپرت حواس گونه اينشود؟   مي اما اين كار به چه صورتي انجام
كه ميل به غذا  دباش مي كامپيوتري)هاي  شود بر پايه مشاهدات بصري (مانند بازي با گيم  مي ناميده

  . دهد مي را كاهش
كه به افراد اين امكان اند  هرا بر پايه اصول خاص طراحي كرداي  همحققان دانشگاه اكستر حتي برنام

مرحله اول نتايج نشان دادند كه پس از . دنتا عادات غذايي خودشان را بهتر توسعه ده دهد مي را
  . خورند مي كالري كمتر غذا 220، بازيكنان حدود اي يقهدق 10چهار مرحله بازي 

 مهم عادات  

به عنوان مثال به . اگر شما تمايل بااليي به غذا خوردن داريد، بايد ذهنتان را از آن منحرف كنيد
بپردازيد، چيزهايي را پيدا كنيد كه ذهنتان را از غذا خوردن بيرون تان   گوشيهاي  بازي با گيم

  . بكشد

 

ورزش كنيد، اما فكر رفتن به باشگاه و عرق ريختن در آن جا به سختي خوردن  خواهيد مي اگر شما
  . يك كيسه ناخن براي شماست، پس نبايد به دنبال چيزي بيشتر از تمرينات ساده كاهش وزن باشيد

نات را در تمام اين تمري توانيد مي شما ،شما نيازي به عضويت در باشگاه يا تجهيزات خاصي نداريد
با  توانيد مي تمرينات عضالني بسياري وجود دارند كه شما. اتاق نشيمن خودتان نيز انجام دهيد

  . را در منزل انجام دهيدها  آن هايتان  توجه به اهداف و توانايي
آيد، بيشتر مردم ذهنشان به دراز نشست، پرس   مي كاهش وزن پيشهاي  هنگامي كه بحث ورزش

صدها . و شايد برخي به انجام دراز نشست بيشتر فكر كنند. شود .. ميكشيده آپ و شايد بارپي 
موجود انجام هاي  را همانند ساير ورزشها  آن توانيد مي تمرينات كاهش وزن وجود دارند كه شما

يك برنامه داشته باشيد، نه اين كه با سبك آزاد و تصادفي به ها  آن دهيد، اما بهتر است براي انجام
  . بپردازيدها  نآ انجام

تا مسيرتان را ادامه دهيد، پيشرفت خودتان را به كند  مي به شما كمكريزي   يك طرح و برنامه
  . را پيگيري كنيد و از قطع تمرينات اجتناب كنيدها  آن عينه ببينيد و

  هايتان را در يك محيط ورزشي بسوزانيد  . چربي28
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   :درا امتحان كنيها  آن توانيد مي شود كه شما  مي در اين جا چند نمونه از تمرينات كاهش وزن ذكر

  1تمرين شماره 

  دقيقه انجام دهيد در نظر بگيريد. 20در عرض  توانيد مي تعداد دفعاتي را كه
 5 مرتبه بارپي 

 5 مرتبه پرس آپ 

 5 مرتبه تمرين باال رفتن از كوه، با هر دو طرف از بدنتان 

 5  مرتبه پرش در حالت چمباتمه 

 5 مرتبه پرش بر روي هر پا 

 5  ،كرار بار ت 5مرتبه باال بردن پا 

  2تمرين شماره 

ثانيه استراحت كنيد و  10ثانيه انجام دهيد و سپس براي  15هر كدام از تمرينات را به مدت 
دقيقه انجام دهيد در  20در عرض  توانيد مي تعداد دفعاتي را كه. سپس به تمرين بعدي بپردازيد

  نظر بگيريد.
 اي  هپرش ستار(aka jumping jacks) 

 باال بردن زانوها 

 نچكرا 

 پريدن در حالت چمباتمه 

 پرس آپ 

 كرانچ معكوس 

  3تمرين شماره 

  دقيقه انجام دهيد در نظر بگيريد. 20در عرض  توانيد مي تعداد دفعاتي را كه
 5  نياز به يك ميله يا چهارچوب براي باال كشيدن  تمرينمرتبه بارفيكس (شما براي اين

 خودتان از آن داريد)

 10 مرتبه پرس آپ 

 15 اتمرتبه اسك 



  راه براي كاهش وزن بدون بازگشت دوباره به آن  101 
  

54  

 مهم عادات  

كاهش وزن  روش تمرينيدهيد، سعي كنيد يك يا دو  نمي اگر در حال حاضر هيچ ورزشي انجام
  . جاي دهيدتان   را در بين برنامه هفتگي

 

مقوا هاي  شبيه به تكهها  آن سال پيش شروع به خوردن پروتئين بارها كردم؛ موقعي كه 10من از 
  . كردند  مي و تمام رطوبت دهان را به خودشان جذببودند 

توانم  نمي نيستم، با اين حالها  به همين دليل من با وجود اين كه در حقيقت طرفدار اين خوراكي
  . اين خاطرات را از ذهنم پاك كنم

قديم در حال توليد هستند و بسياري از توليد هاي  خوشبختانه اين محصوالت هنوز هم از زمان
  . كنند مي را با اضافه كردن پروتئين به تركيباتشان توليدها  آن محبوبهاي  گان شكالتكنند

فقط به اين دليل كه بر روي برچسب يك محصول نوشته شده كه به آن پروتئين . اما گول نخوريد
بسياري از پروتئين بارهاي محبوب . باشد مي اضافه شده است، بدين معنا نيست كه انتخاب بهتري

ها  آن گرم پروتئين از 20توان انتظار بيشتر از  نمي باشند و  مي كالري مشابه با يك شكالت بار داراي
  . داشت

  يك شكالت بار بخوريد، اشكالي ندارد آن را بخوريد!  خواهيد مي واقعاًاگر شما 
. يدپروتئين بيشتري به دست بياوريد، مرغ بيشتري بخوريد و يا يك ليوان شير بنوش خواهيد مي اگر

تر  بهتر و ارزان توجهي قابلاين كار به طور . ميل كنيدتان   يا يك اسموتي پروتئين در وعده صبحانه
  . زنيد كه قصد خوردن شكالت بار نداريد نمي خواهد بود و خودتان را نيز گول

 .باشد مي ، اين يك داستان و قضيه متفاوتيكنيد مي با اين حال اگر پروتئين بار را خودتان درست
براي درست كردن پروتئين ها  آن از توانيد مي آنالين بسياري وجود دارند كه شماهاي  دستورالعمل

تري  كمو داراي كالري تر  ، خوشمزهتر تازهها  آن واضح است كه. بارهاي مختلف استفاده كنيد
  . خواهند بود

. صبحانه است بر روي يك محصول چنين نوشته شده بود كه اين محصول نوع جديدي از بيسكويت
ترين   در يك محصول ديگر نيز از يك بازاريابي فانتزي استفاده شده و نوشته شده بود هوشمندانه

  . راه براي شروع روزتان

  هاي صبحانه پرهيز كنيد . از محصوالت پروتئين بار و بيسكويت29



  راه براي كاهش وزن بدون بازگشت دوباره به آن 101
 

55  

  كه بر رويشان نوشته شده است نيستند گونه اينها  آن
ند، ، داراي فيبر كم هستشوند مي ديگر هستند به سرعت هضمهاي  مشابه با بيسكويت كامالًها  آن

  . بااليي نيز نيستنداي  هو داراي ارزش تغذي كنند مين شما را سير
ها ـ لبنيات و غيره  مرغ ـ ميوه غالت ـ تخمبيشتر بر روي محصوالتي از قبيل تان   در وعده صبحانه

  تمركز كنيد.

 مهم عادات  

طعمشان نيز  بوده وتر  پروتئين بارها هيچ تفاوتي با شكالت بارها ندارند، به جز اين كه گران
، بهتر است به جاي كنيد مي اگر خودتان را براي خوردن يك پروتئين بار قانع. زياد خوب نيست
  . بخوريد را امتحان كنيد خواهيد مي واقعاًآن چيزي را كه 

 

  . يك استچيزي به عنوان سوپر فود وجود ندارد، اما فيبر خيلي به اين اصطالح نزد متأسفانه
قلبي عروقي، هاي  دارند، خطر ابتال به بيماري شان غذاييدر افرادي كه مقدار زيادي فيبر در رژيم 

دستگاه گوارش به طور هاي  باال، ديابت، چاقي و برخي بيماري فشارخونمغزي، هاي  سكته
  . يابد  مي كاهش توجهي قابل

  . وزن شما نيز كمك كند به كاهش تواند مي كه مصرف فيبر باال خبر خوب اين است
  . فيبر محلول و فيبر نامحلول :دو نوع فيبر وجود دارد

غذاهايي كه . شود  مي كه از نامش نيز پيداست، فيبر محلول در دستگاه گوارش شما حل طور همان
فيبر نامحلول مانند نان . ، سبزيجات و دانه كتانجات ميوهداراي فيبر زياد هستند عبارتند از جو، 

و فقط به  شوند مين در آب حلها  آن .برعكس فيبرهاي محلول هستندها  غالت، آجيل و دانه كامل،
  . هضم شوندتر  تا در دستگاه گوارش شما راحت كنند مي ساير غذاها كمك

گرم فيبر در روز را براي  30كه بزرگساالن بايد حدود  كنند مي دولتي اخير توصيههاي  دستورالعمل
  . باشد مي گرم 18د، اما ميانگين فيبر مصرفي براي هر فرد معمولي در روز خودشان هدف قرار دهن

(پروتئين، كربوهيدرات و چربي)، پس بايد  كنيد مي اگر شما تغذيه خودتان را در طول روز پيگيري
تا اطمينان حاصل كند  مي اين كار به شما كمك. را نيز در طول روز پيگيري كنيدتان   فيبر دريافتي

  ي غني از فيبر استفاده كنيد. از غذاها30
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كربوهيدرات مورد نياز  توانيد مي شما. باشد مي منابع كربوهيدرات شما غني و كاملكنيد كه 
 زميني سيبدريافت كنيد، از منابع حاوي فيبر مانند ها  خودتان را به جاي اين كه از شيريني

  . شيرين و توت فرنگي دريافت كنيد
  . ايم ماده غذايي غني از فيبر را برايتان ذكر كرده 10در اين جا 

 خود فرنگين 

 عدس 

 انجير 

  قرمزلوبيا  

  سياهلوبيا 

 كنده جو پوست 

 سبوس گندم 

 آواكادو 

 موز 

 تمشك 

 مهم عادات  

اگر اهداف بلند . سعي كنيد كه از غذاهاي حاوي فيبر در طول روز به طور مكرر استفاده كنيد
  10 .اضافه كنيدها  آن ، فيبر را نيز بهكنيد مي مدت خودتان را دنبال

 

. درست همانند آشپزي آهسته، من هرگز نفهميدم پادكست چيست و چرا همه مشتاق آن هستند ..
  . تا اين كه خودم امتحانش كردم

  . حاال من طرفدار پر و پا قرص آن هستم

 

10 - Podcast فايل صوتي 

  موسيقي گوش داده و هيجان خود را بيشتر كنيد 10. در حين ورزش توسط پادكست31
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چندين سال به سرعت گذشت و من حاال نه تنها عاشق گوش دادن به پادكست هستم، بلكه 
  .تناسب اندام در بريتانيا را نيز بر عهده دارمهاي  پادكستميزباني يكي از 

 كه چند بار در هفته منتشر باشد مي پادكست به طور كلي يك نمايش ويديويي در يك قالب خاص
در حين انجام  توانيد مي بسيار پر طرفدار هستند اين است كه شماها  آن دليل اين كه. شود  مي

كارديو، بردن سگتان به هاي  آمد، تميز كردن خانه، ورزش مانند رفت وتان   كارهاي روزمره
  . به آن گوش داده و چيزهاي بسياري را از آن ياد بگيريد. صبحگاهي و .. روي پياده
  . پرسيد  مي دهم، شما  مي كمك كنند؟ من گوشها  به از بين بردن چربيتوانند  مي چطورها  آن

من هر هفته يك مصاحبه در . باشد مي تناسب اندام به عنوان مثال عنوان پادكست من تغذيه براي
 غذايي، ساختارهاي فكري يا استقامت و تناسب اندام برگزارهاي  رابطه با تغذيه، علوم ورزشي، رژيم

  . كنم  مي
 كنندگان شركت. اين كارشناسان در حقيقت متخصصان رده باالي رشته ورزشي خودشان هستند

هاي  و مربيان كالسها  ن پر فروش، سخنرانان مشهور كنفرانسدر المپيك، پروفسورها، نويسندگا
  . گذارند  مي هايشان را در رابطه با تناسب اندام در اختيار شما جهاني به طور رايگان بهترين توصيه

پادكست برتر در مجله تناسب اندام  5دانلود و صدها بازديد داشته و جزو ها  پادكست من ميليون
Men's Health ده استمعرفي ش .  

  . ديگر نيز در مورد تناسب اندام وجود دارندهاي  بسياري از پادكست
  . نظرتان را جلب خواهد كرد يك كدامفقط به پادكست مورد عالقه خودتان برويد و ببينيد 

 مهم عادات   

را برداريد و هايتان   را به سرعت آب كنيد، هدفونهايتان   بدانيد چه طور چربي خواهيد مي اگر
  . گوش دهيد (فايل صوتي) يك پادكست به
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متوجه تصوير گرافيكي  حتماً ايد، هرا امتحان كردها  ورزشي كارديو در باشگاههاي  اگر شما دستگاه
تا الغرتر شويد، به  كنيد مي اگر شما ورزش ايد. هشد دهد مي رنگي كه ضربان قلب شما را نشان

كه ضربان قلب شما را در نقطه چربي سوزي حفظ كند، ايد  هرا انتخاب كرداي  هناماحتمال زياد بر
  . باشد مي % از حداكثر ضربان قلب 60-70در محدوده  معموالًكه 

  . اين كار را نكنيد
  . خواهيم مسئله را به طور علمي برايتان توضيح دهيم  مي اينجا

با هاي  در ورزش. سوزاند  مي ر متفاوتي كالريبه طو كنيد مي بدن شما با توجه به شدت ورزشي كه
. كند مي شدت كم مانند تمركز بر نقطه چربي سوزي، بدن شما از چربي به عنوان سوخت استفاده

  . كند مي با شدت بيشتر، بدن شما از كربوهيدرات به عنوان سوخت استفادههاي  در ورزش
  كار اشتباه است؟  پس چرا اين :كنيد مي دانم كه شما چه فكري  مي حال من

. نمودار چربي سوزي را فراموش كنيد32
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. شود نمي دقيقه ورزش 30چربي بسوزانيد؛ اين كار تنها محدود به  توانيد مي ساعت از روز 24شما 
بر روي آن تمركز كنيد تا به  توانيد مي ،دهيد مي كارديو را به طور روزانه انجامهاي  اگر شما ورزش

 ث چربي سوزي واقعياين كار همان چيزي است كه باع. كاهش كالري بدن شما كمك كند
  گردد!   مي

  به اين مسئله به صورت زير نگاه كنيد 
  1گزينه شماره 

كالري  200را بر روي ناحيه چربي سوزي متمركز كنيد و تان   دقيقه از تمرينات ورزشي 30
  . بسوزانيد

   2گزينه شماره 
  . بسوزانيد كالري 350را با شدت بيشتري انجام دهيد و تان   دقيقه از تمرينات ورزشي 30
  . 2گزينه . واقع شود؟ البته مؤثرتردر طول يك روز ها  از اين گزينه يك كدام كنيد مي فكر

و  شوند مي بله، تمرينات ورزشي با شدت كمتر با تمركز بر نقطه چربي سوزي باعث كالري سوزي
 مؤثرترين بدنهاي  الغر شويد، اما به لحاظ كاهش چربيتر  ممكن است به شما كمك كنند تا راحت

  . باشد نمي شيوه

 مهم عادات   

تا به شما براي كاهش وزن كمك كند، به جاي  دهيد مي كارديو را انجامهاي  اگر شما ورزش
  . با شدت باالتر بپردازيد تا كالري بيشتري بسوزانيدهاي  تمركز بر نقطه چربي سوزي به ورزش

 

اغلب به ها  آن .باشند  مي مدت كوتاه، پاكسازي يك شيوه درماني زدايي سمه، غذايي آب ميوهاي  رژيم
خواهند شما را متقاعد   ها مي رسند و طرفداران اين روش  مي كاهش وزن سريع به نظر حل راهعنوان 

  . شود زدايي سمكنند كه بدن شما از سموم پر شده و بايد 
  . است پذير امكان، سبزيجات و ساير سوپر فودها اتج ميوهبا  حل راهكه اين  كنند مي ادعاها  آن

براي . شوند مي آب ميوه بسيار با اهميت جلوه دادههاي  داليل متعددي وجود دارد كه چرا رژيم
 افرادي كه در ابتداي راه هستند، هر رژيمي غذايي كه باعث تغييرات قابل توجه در نحوه تغذيه

 . رژيم آب ميوه را رها كنيد33
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 ، بعيد به نظركند مي ف برخي مواد غذايي خاص از رژيمشانرا وادار به حذها  آن شود يا  ميها  آن
  . كه قابل تحمل باشد رسد مي

پالئو براي فردي هاي  ، رژيمباشد مي غذايي با كربوهيدرات كم براي فردي كه عاشق پاستاهاي  رژيم
آب ميوه هاي  و رژيم باشد مي ي براي فردي كه عاشق گوشتخوار گياهكه عاشق لبنيات است، رژيم 

 آميز موفقيت درازمدتكه در  رسد مي خوريم، بعيد به نظر  مي براي اكثر ما كه هميشه غذاي جامد
  . باشد

حريص شدن و  حتماًاگر شما مواد غذايي خاصي را از رژيم خودتان به طور كامل حذف كنيد، 
يد، اما از مقاومت كن مدت كوتاهشما ممكن است بتوانيد در . را تجربه خواهيد كردها  آن اشتياق به

هاي  در نهايت نيز رژيمتان را خواهيد شكست و تمام تالش. برخي لحاظ شكست خواهيد خورد
  . سختتان را بر باد خواهيد داد

هاي  بلند مدت رژيم تأثيراتبا وجود اين كه . اند كردهرا ثابت ها  انجام شده تمام اينهاي  پژوهش
ست، اگر به مطالعات انجام شده بر روي افرادي كه آبميوه درماني هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته ا

عموماً كساني ها  آن نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كهاند  هوزنشان را كم كرده و ثابت نگه داشت
  . تري را نسبت به غذاهاي خود دارندپذير انعطافهستند كه رويكردهاي 

ست كه خود بدن شما هر روز اين نداريد اين ا زدايي سميكي ديگر از داليل اين كه شما نيازي به 
  . دهد مي كار را برايتان انجام

  . اين اعضا عبارتند از كبد و كليه باشد مي بدن انسان داراي اعضاي سم زدا
قادر به ها  هر سطح از مواد سمي كه در خون شما يا هر جاي ديگر از بدنتان هستند و اين ارگان

  . كه يك رژيم غذايي بتواند آن را درمان كند رسد يم باشند، بسيار بعيد به نظر نميها  آن حذف
شود و نياز   مي شواهدي نيز وجود ندارد كه نشان دهد با گذشت زمان در بدن سم تشكيل گونه هيچ

  . دارد زدايي سمبه رژيم خاصي براي 
 تنها مزيتي كه. به درد نخور هستند كامالًآبميوه هاي  توان گفت كه رژيم  تر مي به بيان ساده

و سبزيجات  جات ميوهبه شما كمك كنند تا توانند  ميها  آن دارند اين است كهها  رژيم گونه اين
به عنوان غذا استفاده ها  آن بگنجانيد، اما لزومي ندارد كه صرفاً از تان غذاييبيشتري را داخل رژيم 

  . كنيد
از سبزيجات بيشتر در  توانيد مي عالوه بر اين اگر شما طرفدار پر و پا قرص سبزيجات هستيد،

  . بكنيدتان   را تبديل به تنها عنصر تغذيهها  آن غذايي استفاده كنيد اما نبايدهاي  وعده
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 مهم عادات  

. را كنار بگذاريد و به جاي آن از غذاهاي كامل استفاده كنيد زدايي سمهاي  استفاده از رژيم
طعم بهتري نيز نسبت به دايره  هستند وتر  ، مغذيكنند مي غذاهاي كامل شما را بيشتر سير

  . سبزيجات شما دارند

 

تشويق  برداري وزنهمردم را به ورزش  فيتهيچ چيزي در جهان وجود ندارد كه به اندازه كراس 
  . بسياري براي انجام دادن اين ورزش وجود داردهاي  خبر خوب اين است كه روش. كند

تمام تمرينات . شود  مي با شدت بااليي انجام معموالًات عملكردي است كه داراي حرك فيتكراس 
هاي  بهترين جنبه كننده منعكسو اين حركات  شوند مي بر پايه حركات عملكردي انجام فيتكراس 
كراس فيت ورزشي  . باشند  مي ، دو، قايقراني و غيرهبرداري وزنهمانند ژيمناستيك، هايي   ورزش

  ت كه از دويدن تا اسكات و حتي صدها نوع تمرين پرس آپ متغير است.كامل و متنوع اس
ترين   معروف. شوند مي اين ورزش همچنين در تمرينات نظامي كشور آمريكا به طور مكرر انجام

اجراي نقش  2003كه در فيلم تنها بازمانده سال  باشد مي مورفي. ورزشكار اين رشته مايكل پي
  . كرده است

 300مرتبه پرس آپ،  200مرتبه پول آپ،  100مايل دويدن،  1ته عبارت است از تمرينات اين رش
كه  شوند مي كه تمامي اين تمرينات در حالي انجام. مايل دويدن .. 1مرتبه اسكات و سپس 

  . پوندي به تن دارد 20ورزشكار يك جليقه 
به عنوان يك . پردازند  مي وجود دارند كه در سرتاسر جهان به فعاليت فيتهزاران باشگاه كراس 

شود، حس همكاري و وفاداري در   مي تجاري امروز مشاهدههاي  نتيجه برخالف چيزي كه در باشگاه
  . شود  مي بيشتر مشاهدهها  اين باشگاه

شما با اين ورزش تمرينات . است العاده فوقيك ورزش ها  از منظر كاهش چربي فيتورزش كراس 
  . سوزانيد مي و كالري بسيار زيادي دهيد مي كارديو، استقامت و قدرتي انجام

د و افرادي نيز هستند كه آن را نامروزه برخي افراد وجود دارند كه اين ورزش را دوست ندار
 وحشتناكي است كه در اينترنت منتشرهاي  پندارند كه عمدتاً به دليل برخي فيلم  مي خطرناك

دقيقاً مشابه با  فيتن داد كه ميزان آسيب با كراس شود، اما متاآناليزي كه اخيراً انجام شد نشا  مي
  . باشد ميها  ساير ورزش

 . خودتان را با ورزش كراس فيت به چالش بكشيد34
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به باشگاه اي  هرا انجام دهيد اما عالق برداري وزنهورزش  خواهيد مي اگر به اين نتيجه رسيديد كه
  . بهترين گزينه براي شماست فيتنداريد يا همراه و دوست كافي نداريد، كراس 

 

با چاقي مبارزه  خواهيد مي اين است كه اگركند  مي كه شديداً اعصاب مرا خرداي  هتنها افسانه تغذي
  . كنيد بايد از خوردن ميوه اجتناب كنيد

  . چيز در دنياستترين   ميوه عالي
  اين كه بايد از ميوه خوردن اجتناب كنيم، عجيب نيست؟  واقعاً

  نجام بدهيمبيائيد يك معامله ا
روزه را شنيده باشيد، اما تحقيقات جديد نشان دادند كه بهتر است  5شما ممكن است دستورالعمل 

  هدفتان را دو برابر در نظر بگيريد!
هاي  % ريسك بيماري16گرم) ميوه و سبزيجات در روز باعث كاهش  200قطعه ( 2,5خوردن 

% كاهش 4عروقي،  ـ قلبيهاي  اري% كاهش خطر بيم13% ريسك سكته مغزي، 18قلبي، كاهش 
  . شود  مي % كاهش خطر مرگ زودرس15خطر ابتال به سرطان و 

  جات چقدر مفيد هستند؟ ميوه

هاي  % ريسك ابتال به بيماري24گرم) ميوه باعث كاهش  800قطعه ( 10حاال به اين توجه كنيد؛ 
% كاهش 13وقي، قلبي عرهاي  % كاهش خطر بيماري28% كاهش خطر سكته مغزي، 33قلبي، 

  . شود  مي % كاهش خطر مرگ زودرس31ريسك ابتال به سرطان و 
انگور حمله كنيد يا كوهي از انبه را به دندان بكشيد، به خاطر هاي  حال قبل از اين كه به خوشه

  . حاكم استها  داشته باشيد كه قانون اعتدال در مورد تمامي خوراكي
داراي كالري هستند و در نتيجه شكل بدن شما را  جات ميوه. ميوه يك غذاي بدون كالري نيست

با خوردن بيش از حد آن و عدم ورزش كافي شما هرگز وزن كم . دهند  مي قرار تأثيرنيز تحت 
  . نخواهيد كرد

ها به جنگ چربي برويد . با ميوه35
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. جات ميوهو سبزيجات پرداخته است نه فقط  جات ميوهمطالعه ذكر شده در باال نيز به بررسي تركيب 
تان   بدون باال بردن كالري جات ميوهست كه اگر بخواهيد از مزاياي سالمتي توصيه من به شما اين ا

  . استفاده كنيد 40/60به نسبت  جات ميوهاستفاده كنيد، سعي كنيد تا از تركيب سبزيجات و 

  شود؟   مي چه جات ميوهاما قند موجود در 

و فيبر موجود در ها  ينفيتوپروتئ ها، حاوي قندهاي طبيعي هستند، اما ويتامين جات ميوهبله، 
عالوه بر اين به عنوان بخشي از يك . كاهد  مي منفي آنهاي  از جنبه توجهي قابلبه ميزان ها  ميوه

كه باعث ايجاد  رسد مي به نظر بعيد تان غذاييرژيم متعادل، در نظر گرفتن مقدار كمي قند در رژيم 
  . تغيير در سايز كمترتان شود

 مهم عادات  

نداريد، اما همانند هر ها  الغر شدن داريد مطمئناً نيازي به اجتناب از خوردن ميوهاگر شما قصد 
توجه كنيد و طيف وسيعي از مواد تان   نوع غذاي ديگري فقط بايد به ميزان كالري مصرفي

  . مغذي را به طور روزانه دريافت كنيد

  



  راه براي كاهش وزن بدون بازگشت دوباره به آن  101 
  

64  

  

 

شما براي . براي سوزاندن كالري استها  راه ينتر كننده سرگرماز  زيبايي ورزش در اين است كه يكي
، روي پيادهيك زمين تنيس، زمين فوتبال، مسير . ورزش كردن مجبور نيستيد به باشگاه برويد
  . باشگاه شما باشد تواند مي استخر شنا، يك جاده، يك زمين واليبال و غيره

پرسم وقتي   ميها  آن ه باشگاه بروند، هميشه ازگويند كه دوست ندارند ب  مي وقتي مردم به من
، يا در دادند  مي نفره انجام 5هاي  گويند كه بازي  ميها  آن وقتي. كردند يا نه  مي بودند ورزشتر  جوان

پس چطور از  :بعدي من همواره اين است كه سؤالپرداختند،   مي يك مدرسه بدمينتون به ورزش
  ؟ ديا كرده يريگ كنارهها  آن تمام

گويد چقدر كالري   مي برخالف دويدن روي تردميل و مشاهده صفحه نمايش ثابتي كه به شما
 دهيد مي دسته جمعي انجامهاي  و چقدر ديگر بايد ورزش كنيد، هنگامي كه ورزشايد  هسوزاند
شما با . اين يك سرگرمي رقابتي است. ديكه در حال انجام ورزش هست كنيد مي فراموش

و پيش از اين كه خودتان كند  مي كه پرواز رسد مي زمان به نظر. كنيد مي زشهمكارانتان ور
  . سوزانيد مي بفهميد در حال ريختن عرق هستيد و كالري عظيمي

 تمريناتتان لذت ببخشيد، بازي كنيد. به 36
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شويد به  دار بچهكرديد، يا قبل از اين كه   مي رفتيد ورزش  مي اگر زماني كه به مدرسه و دانشگاه
، حال بگوييد چه چيزي شما را از برگشتن به اين پرداختيد و عاشق آن بوديد  مي ورزش كردن

هنوز هم در تان   دانيد كه برخي از همكاران و دوستان قبلي  مي احتماالًدارد؟ شما   مي بازها  ورزش
به دنبال ميزبان و ها  و سازمانها  همچنين بسياري از شركت. هستندها  حال انجام اين ورزش

  . بفرستندها  تا اعضاي خودشان را به اين ورزشگاهنزديك به خودشان هستند هاي  باشگاه
قسمت كار بخش آغازين و ترين   آوريد، سخت  مي همانند هر چيز ارزشمندي كه در زندگي به دست

توانم اين ورزش را  نمي من. بهتر از من هستندها  آن بندم  مي من شرط". شروع كردن آن است
 "خواهم مردم ببينند چقدر بد شكل هستم. نمي من .من بين همه سرافكنده خواهم شد. انجام دهم

  . هيچ چيز :خورند مي اين نوع اعتراف به شكست و زبان منفي فقط به يك درد
  اهميتي ندارد كه شما مبتدي هستيد كس هيچبراي .  
  اهميتي ندارد كه شما تناسب اندام نداريد كس هيچبراي .  
  قبل نيستيد اهميتي ندارد كه شما به خوش فرمي كس هيچبراي .  
 اين است كه هنگامي كه فردي بهدهند  مي به آن اهميتها  چيزي كه افراد در كلوب ترين مهم
از اين كه شما تصميم ها  آن .باشدها  آن خواهد كه بخشي از جامعه  مي شود،  مي ملحقها  آن

ايجاد كنيد تان   بپيونديد، به ورزش بازگرديد و تغييرات مثبتي را در زندگيها  آن بهايد  هگرفت
  . خوشحال خواهند شد

 مهم عادات  

دانيد، كتاب را زمين بگذاريد، آنالين شويد و تيم محلي   مي اگر اين ايده را مناسب حال خودتان
و پيشنهاد من را در دفتر خاطراتتان  كنند مي چه زماني ورزشها  آن خودتان را پيدا كنيد، ببينيد

  . ز من تشكر كنيدبعداً هم ا توانيد مي. ثبت كنيد

 

آيا آشپزخانه شما در يك محيط مستعد چاقي قرار دارد؟ يعني در محيطي است كه باعث افزايش 
  . شود يا كاهش وزن شما  مي وزن شما

  . بله است، نگران نباشيد سؤالاگر پاسخ شما به اين 

 تان را تغيير دهيد  . آشپزخانه37
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 توانيد مي كه شمااند  هل در نيويورك كشف شدساده توسط محققان دانشگاه كورنهاي  برخي يافته
را مجدداً مهندسي كنيد و خودتان را از جايگاه ذخيره چربي به تان   را انجام داده و آشپزخانهها  آن

  . تسلط بر چربي بكشانيد

  ظرف ميوه را پر كنيد

از  متر 1ه همين سادگي پر كردن ظرف ميوه با حداقل دو نوع ميوه و قرار دادن آن در فاصله ب
% در روز افزايش دهد! اين امر به عامل دسترسي 104مصرف ميوه شما را  تواند مي درب آشپزخانه

 براي شما دسترسي آساني داشته باشند احتمال بيشتري وجود دارد كهها  اگر ميوه :شود  مي مربوط
. بسته باشندي ها داخل يخچال و پشت دربهايتان   را مصرف كنيد تا اين كه سيب يا پرتقالها  آن

را روي ميز تان   افزايش مصرف ميوه براي شما اين است كه ظرف ميوه مصرفيهاي  يكي ديگر از راه
چند عدد خربزه، آناناس يا انبه را خرد كنيد يا . بگذاريد و مابقي ميوه را داخل يخچال قرار دهيد

هاي  دن بسياري از ميوهدانيد، علت اين كه ما به سختي به خور  مييك ساالد ميوه درست كنيد 
دهيم؟ هنگامي كه در  نمي را به خودمانها  آن يساز آمادهپردازيم اين است كه زحمت   مي خوشمزه

را در يخچالتان ذخيره ها  آن هستيد چند ميوه نيز خرد كنيد وتان   سازي غذاي هفتگي حال آماده
  . دسترسي داشته باشيدها  آن كنيد تا هر وقت خواستيد به

  انه را مرتب كنيدآشپزخ

ها  آن .باعث خوردن خارج از كنترل شوندتوانند  مي درهم برهمهاي  محققين دريافتند كه آشپزخانه
مختلف تنقالت مانند هاي  تلفن و بسته ها، دريافتند كه افرادي كه همواره روزنامه، صورت حساب

  . بودندتر  ر افراد چاقبيسكويت و شكالت در اطراف ميز كارشان قرار دارد، در مقايسه با ساي

  سبزيجات را باالتر از همه قرار دهيد

همه قرار دارد، اما محققان دريافتند  از تر پايينها  و سبزيجات در اكثر يخچالها  محفظه ذخيره ميوه
قرار تر  را باالتر از همه قرار دهيد و غذاهاي با ارزش تغذيه كمتر را پايينها  كه اگر محفظه ميوه

ابر بيشتر از قبل به خوردن اين ميوه خواهيد پرداخت؛ چرا كه بيشتر قابل مشاهده دهيد، سه بر
  . خواهند بود

  غذا را از آشپزخانه سرو كنيد

غذا بر روي ميز قرار دارد و مردم به راحتي قادر به سرو غذا براي خودشان هاي  هنگامي كه كاسه
هنگامي كه شما . خورند مي شود غذا  مي % بيشتر از موقعي كه غذا از آشپزخانه سرو20هستند، 
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آزادي بيشتري داريد، احتمال بيشتري نيز وجود دارد كه بيش از نيازتان غذا بخوريد و به سختي 
زماني كه شما دفتر يادداشت  الخصوص علياين امر  ايد. هآوريد كه چه چيزهايي خورد  مي به ياد

  . شود  مي ، بسيار مشكلكنيد مي سبهرا پيگيري و محاتان   تغذيه داريد و يا كالري مصرفي

 مهم عادات  

با استفاده از برخي ترفندهاي ساده مانند تميز نگه داشتن آن، قرار دادن ظرف ميوه  توانيد مي شما
  . را به يك محيط مبارزه با چربي تبديل كنيدتان   بر روي ميز و يا برخي تنوع كوچك آشپزخانه

 

  روزانههاي  ريكال

من از اين كه شما را با واقعيت  "كنم ... نمي خورم ولي وزن كم  مي كالري در روز 1000من تنها "
  . كنيد مين كالري مصرف 1000 قطعاًروبرو كنم احساس خوبي ندارم، اما شما 

لري كه در ابتدا هم در مورد آن صحبت كرديم، اگر شما دچار كمبود كا طور همان به اين دليل كه
شود، از   مي نيز كم خواهد شد؛ بدن شما هنگامي كه با كمبود كالري مواجهتان   شويد، چربي

اگر . تا انرژي متعادل را به دست بياوردكند  مي به عنوان سوخت مورد نياز استفادههايتان   چربي
و با  در روز نياز داريد (به خاطر داشته باشيد كه اين يك رقم تخميني است كالري 2000شما 

وزن ثابتي خواهيد  قطعاً، خوريد مي نيز در روز غذاكالري  2000توجه به اهداف شما متغير است) و 
 1500اگر . غذا بخوريد، وزنتان افزايش خواهد يافتكالري  3000اگر شما به طور مداوم . داشت

  . غذا بخوريد، وزنتان كاهش خواهد يافتكالري 
 ، انرژي كه بدنتان براي هضم غذا مصرفسوزانيد مي راتان   زانهمصرفي روهاي  هنگامي كه شما كالري

عالوه بر . آورد  مي به دستهايتان   ، از طريق چربيكند مي تا در هنگام ورزش از آن استفادهكند  مي
  كالري در روز مصرف كند! 1000كه يك فرد بزرگسال سالم تنها  رسد مي بعيد به نظر كامالًاين 

  فتد؟ا  مي پس چه اتفاقي

  . كنيد مي اشتباهتان   مصرفيهاي  در محاسبه كالري احتماالًخب، اين بدين معني است كه شما 
 كنندگان شركت% از 25يك مطالعه نشان داد كه . كنيم ميها  همه ما از اين اشتباه ،نگران نباشيد

نيز نشان يك مطالعه ديگر . را گزارش كردند شان يواقعكالري كمتر از كالري مصرفي  500حدود 

 تان واقع بين باشيد  هاي روزانه . در مورد كالري38
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 كالري مصرف 2000داد كه افراد چاقي كه كالري پاييني را گزارش كرده بودند، در روز حدود 
  !كنند مي را كمتر گزارش شان مصرفيحتي متخصصين تغذيه نيز برخي مواقع كالري . كردند  مي

  . خبر خوبي كه داريم اين است كه حل كردن اين مشكل بسيار آسان است. اما نگران نباشيد
جديدي را امتحان كنيد كه به هاي  تغيير داده و عادتتان   شما فقط بايد برخي چيزها را در زندگي

مصرف كنيد و يا حداقل توجه تري  كمكالري بيشتري بسوزانيد، كالري  كنند مي شما كمك
  . داشته باشيد خوريد مي بيشتري به چيزهايي كه

  . دقانه و دقيق محاسبه كنيدشما فقط بايد كالري مصرفي خودتان را به طور صا

  همه چيز را به حساب بياوريد

پيشرفت واقعي داشته باشيد بايد همه چيز را از جمله صبحانه، تنقالت، پروتئين،  خواهيد مي اگر
غذايي را فراموش نكنيد و به خودتان هاي  وعده. و غيره محاسبه كنيد جات ميوهفانتزي، هاي  قهوه

را فقط به طور ها  آن غذايي استفاده كنيد،هاي  د، از مقياسيرا اسكن كنباركدها . نيز دروغ نگوييد
  . بصري بررسي نكنيد

را در مورد تري   بسيار واضحهاي  اين كار را براي چند روز انجام دهيد و خواهيد ديد كه ايده
  . آوريد  مي به دست خوريد مي چيزهايي كه

 مهم عادات   

ين مردم بسيار رايج است و همه به راحتي اين كار را كم محاسبه كردن كالري مصرفي در ب
در يك دفتر يادداشت يا ( كنيد مي را در جايي ثبتتان   هنگامي كه غذاي مصرفي. دهند  مي انجام
  . كنيد مي به طور دقيق محاسبهها  آن اطمينان حاصل كنيد كه )برنامه

 

 شود كه  مي مربوط به مهندسي آشپزخانهتر  كوچكهاي  در بشقاباصلي غذايي هاي  خوردن وعده
محققان دانشگاه كورنل گزارش كردند . % كاهش دهد30ميزان كالري مصرفي شما را تا  تواند مي

 9اينچ به  12از ها  (تغيير سايز بشقابدهند  مي % كاهش30كه وقتي افراد اندازه بشقابشان را 
  .كنند مي مصرفنيز تري  كم% كالري 30اينچ)، 

. اندازه بشقابتان را كوچك كنيد تا وزنتان نيز كاهش يابد39
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  :افتد  مي به دو دليل اين اتفاق
 براي كشيدن غذا فضاي كمي در بشقاب شما  :دليل اين است كهترين   اول از همه و واضح

 وجود دارد.

 ذهن ما . خوريم  مي را 11دليل اين است كه ما هميشه فريب خطاي دلبوفترين   دومين و جالب
 شود، ذهن و سپس معده ما به اين باور  مي ما پرهنگامي كه بشقاب . خورد  مي به راحتي گول

 . ايم رسند كه غذاي زيادي خورده  مي

مقدار غذاي موجود در بشقاب سمت راست به نظر بيشتر از بشقاب سمت  :به تصوير زير نگاه كنيد
  .در حقيقت به يك اندازه هستندها  آن ، در حالي كهرسد مي چپ

  

  
  

نيازي به آن  كنند مي زارهاي كاهش چربي است كه همه فكريكي از ابتر  تاكتيك بشقاب كوچك
  . ندارند، در حالي كه ما همه به اين تاكتيك نياز داريم

بسيار مفيد  تواند مي خوريد مي استفاده از خطاي دلبوف بدون در نظر گرفتن اين كه چه چيزي
، از خوريد مي گر نوشيدنيانتخاب كنيد؛ اتر  ، آن را كوچكخوريد مي اگر غذايتان را در كاسه. باشد

مكمل صبحانه بخوريد يا  خواهيد مي فرقي ندارد كه شما. استفاده كنيدتر  ليوان كوچك
  را برداريد!تر  ، فقط بشقاب كوچككربوهيدرات

 مهم عادات  

  . نيز به دست بياوريدتري  كماستفاده كنيد و در نتيجه كالري تر  از يك بشقاب كوچك

 

11 - Delboeuf              .توان به شكل دايره امتحان كرد نوعي خطاي حسي است كه مي
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اخبار گيج كننده بشنويد، با احساساتتان بازي شود، اخبار تغذيه جعلي با تكيه بر  خواهيد مي اگر
  . روزنامه بخوانيد حتماًشواهد دروغين بشنويد، پس 

   :دهيم  مي در اين جا يك مثال كالسيك از دو تيتر روزنامه را نشان
را با ها  مورد از بهترين دستورالعمل 5ان كربوهيدرات مصرف كنيد! كارشناس توانيد مي بله، شما

شما را الغر كند و پر از انرژي سازد و حس  تواند مي كهاند  هارائه كردها  استفاده از كربوهيدرات
  . گرسنگي شما را متوقف سازد

 اين يك تحول غذايي است كه :را قطع كنيد، شكر نخوريد، الغر شويدها  مصرف كربوهيدرات
  . ساده است انگيزي شگفتغرتر و شادتر كند و اين كار به طرز شما را ال تواند مي

بخوانيد، اند  هعلمي نوشته شدهاي  اگر چيزهايي را كه در مقاله. ابهام برانگيز نيست؟ البته كه هست
% از ادعاهاي سالمتي 72به اين نتيجه رسيد كه  2012يك مطالعه در سال . خواهيد شد زده شگفت

  . هستند كننده گمراهها  منتشر شده در روزنامه
و  روي ميانهنوشتن يك مقاله با . امروزه خريداري ندارد روي ميانهمشكل اين جاست كه اعتدال و 

  . و سبزيجات در نظر مردم جالب توجه نيست جات ميوهاعتدال در تغذيه و استفاده از مقدار زيادي 
داراي خطرات بسياري  قطعاًكه  ادهالع فوقصحبت در مورد سوپر فودها يا چربي سوزهاي  متأسفانه

  . براي سالمتي هستند، بيشتر از خوردن كلم و بروكلي براي مردم جذابيت دارد
اين است كه روزنامه نگاران عاشق اين هستند كه از آب گل آلود ها  يكي ديگر از مشكالت روزنامه

ها  آن ز تبليغ كنند و ازرژيمي خودشان را نيهاي  ماهي بگيرند و در اين حين محصوالت و نوشيدني
  . استفاده تجاري نمايند

ها  كه سطح آگاهي شما را در مورد اين چرت و پرت كنيم مي اينجا چند نكته ساده براي شما ذكر
  :دهد مي افزايش

 همين طور هست حتماً، پس رسد مي به نظر بسيار واقعي و خوباي  هاگر ايد . 

  كاهش وزن توضيح داده شود،  يا زياد براي افزايشيك ماده غذايي با اغراق بسيار  تأثيراگر
 . به درد نخور است حتماًپس 

 اگر تنها يك پژوهش يافته جديدي را گزارش كرده باشد، زياد بر روي آن حساب نكنيد . 

ها را ناديده بگيريد ها و ابهامات رسانه . ناسازگاري40
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 هميشه بر روي ها  بر روي حيوانات انجام شده باشد، مراقب باشيد اين يافتهاي  هاگر مطالع
 دهند. نمي جوابها  انسان

 توصيف شده باشد، خواندن در مورد آن را كنار سوز  چربي اگر هر غذا يا مكملي به عنوان
 . بگذاريد

 مهم عادات  

. بر روي سبك زندگي خودتان اعمال نكنيدها  روزنامههاي  تغييري بر پايه نوشته گونه هيچ
  . پاي خود بايستيد و از گرفتن تصميمات ناخواسته خودداري كنيد رويقاطعانه 

 

، به طور خورند مي كه اغلب در آشپزخانه يا اتاق غذاخوري شامهايي   دانستيد كه خانواده  مي آيا
كه هايي   بااليي هم براي بزرگساالن و هم كودكانشان در مقايسه با خانواده BMIداراي  توجهي قابل

  هستند؟  خورند مي جاي ديگر غذا
 زده هنگامي كه ما هيجان. شودتلويزيون بايد براي افزايش وزن ما سرزنش  كه رسد مي به نظر

 تحقيقات نشان داده است كه هنگامي كه ما چيزي را. خوريم  مي ، غذاي بيشتري هميمشو  مي
و يا حتي  كنيم مي ، تلويزيون تماشاكنيم مي خوريم، از كامپيوتر استفاده  مي خوانيم و غذا  مي

  .كنيم مي يم، كالري بيشتري نيز مصرفده  مي موسيقي گوش
 تأثير خوريد مي بر روي ميزان غذايي كه توانيد مي نيز كنيد مي نوع برنامه تلويزيوني كه شما تماشا

نحوه غذا خوردن  تواند مي تلويزيوني مرتبط با غذاهاي  جاي تعجب نيست كه تماشاي برنامه. بگذارد
  . نيز به آن برنامه در ميزان خوردن ما دخيل است سطح عالقه ما. قرار دهد تأثيرما را تحت 

چون ما به جاي اين كه . خوريم  مي مند هستيم، غذاي بيشتري هم عالقهاي  هاگر ما به يك برنام
  در برنامه قرار است چه اتفاقي بيافتد.كه  كنيم مي حواسمان به غذا خوردنمان باشد به اين فكر

مطالعات نشان . كند مي چشم شما را به روي تبليغات نيز باز تماشاي تلويزيون به هنگام غذا خوردن
چيزي كه بيشتر از هر چيزي ترسناك . شود  مي كه تبليغات غذا باعث افزايش خوردن غذااند  هداد

است اين است كه اين امر فقط مختص غذاهاي تبليغ شده نيست، بلكه در هر صورت تماشاي 
  ! دهد مي يشتلويزيون ميزان غذا خوردن ما را افزا

و غذاي روي ميزتان را بخوريد. تلويزيون رو خاموش كنيد 41
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ام اين است كه به طور كلي از خريد مواد غذايي كه در تلويزيون  قانوني كه من براي خودم گذاشته
  . اجتناب كنم ام ديده

كه در آن يك مانكن بسيار جذاب در حال قدم زدن در ساحل بوده و ايد  هآيا تا به حال آگهي را ديد
 بروكلي و يا هر سبزي ديگري ايد. هنديد در حال لمس كردن يك بروكلي است؟ خير، البته كه

كه در آن يك ايد  همشابهي را ديدهاي  اما شما آگهي. تواند غذاي جذابي براي بينندگان باشد نمي
  . مانكن در حال خوردن يك بستني پر از كالري يا بيسكويت شكالتي است

 مهم عادات  

سايز  خواهيد مي ماشا نكنيد و اگروزن كم كنيد در حين غذا خوردن تلويزيون ت خواهيد مي اگر
را فقط  تان غذاييهاي  را بهبود بخشيد، قانوني اتخاذ كنيد كه بايد تمام وعدهتان   كمر كل خانواده

  . دور ميز غذاخوري بخوريد

 

  . دوست شما باشندتوانند  مي معيارها
  . ام وزن كم كرده كيلو 1من يوهووو! ـ 

  . دشمن شما باشندتوانند  مي يا
  ام. وزن اضافه كرده كيلومن از ديشب تا حاال يك ـ 

  به نظرتان آشنا نيستند؟ها  اين جمله
كنيد  برداري وزنهد، اسب سوار باشيد، يشما چه بوكسور باش. گويم  مي اين جا يك حقيقت را برايتان

  . زنتان چقدر استو يا در يك ورزش خاصي به رقابت بپردازيد، اهميتي ندارد كه و
  . بيائيد براي يك لحظه به فكر فرو برويم

وزنتان را كم  خواهيد مي در حال خواندن اين كتاب هستيد اين است كه اآلندليل اين كه شما 
شايد شما فكر كنيد دليلش همين باشد، اما . كنيد، نه اين كه معيارهايتان را با آن مقايسه كنيد

خوانيد، چرا   مي شما اين كتاب را. ارها و سايزها فقط يك عدد هستندمعي. باور كنيد اين طور نيست
ها  اين. رود دليلش كاهش وزن باشد  مي احساسات مثبتي را تجربه كنيد كه انتظار خواهيد مي كه

  . اصالً ربطي به اعداد و ارقام ندارند؛ مسئله مهم فقط حس خوب شماست

 . به خودتان در مورد معيارهاي كاهش وزن استرس ندهيد42
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  يك چيز ديگر 
دهيدراسيون (كاهش  ها، به عواملي مانند محتواي معده، هورمونوزني شما با توجه هاي  مقياس

، روتين دستشويي رفتن، و بسياري از فاكتورهاي ديگر متغير هستند و گاهي به حجم آب بدن)
  . باشند  مي طور كامل خارج از كنترل شما

مطمئناً . شوندگويند نبايد تبديل به همه ذهنيت شما   مي بنابراين آن چه كه اعداد و ارقام به شما
استفاده ها  آن براي پيگيري پيشرفت در هدفتان از توانيد مي اين معيارها فقط ابزارهايي هستند كه

هر دو . رسد مي كيلوگرم وزن در هفته به نظر هدف سالمي 1تا  0,5پوند يا  2تا  1كاهش . كنيد
   .كنند مي واقعي هستند و به شما در رسيدن به هدفتان كمكها  اين مقياس
  . نبايد تنها ابزار مورد استفاده شما باشندها  آن با اين حال

هنگامي كه خواندن اين كتاب را تمام كرديد، . باشد مي از پيشرفتتان يك ابزار عالي تصويربرداري
به . برويد و سه عكس از خودتان بگيريد يك عكس از جلو، يك عكس از پهلو و يك عكس از پشت

را با يكديگر مقايسه كنيد و تغييرات به ها  آن ديگري بگيريد و هاي همين صورت هر ماه عكس
  . وجود آمده را مشاهده كنيد

هاي  همانند عكس. تهيه كنيد و دور شكم و باسن خودتان را اندازه بگيريد گيري اندازهيك نوار 
  . گرفته شده هر ماه دو بار سايز خودتان را محاسبه كنيد

اگر . پوشيد احساس كنيد  مي كههايي   ودتان را با توجه به لباسپيشرفت خ توانيد مي شما همچنين
  . كمربند شما شل شده يا پيراهنتان ديگر تنگ نيست، همين نشانه يك پيشرفت است

 مهم عادات  

براي از دست . در چيزي پيشرفت كنيد، بايد آن را به طور مداوم دنبال كنيد خواهيد مي اگر
سايز خودتان  گيري اندازهچند عكس و . وزني نداريدهاي  دادن چربي شما نيازي به مقياس

  . همين كار را برايتان خواهد كرد و در نهايت انگيزه بيشتري نيز به دست خواهيد آورد

 

 توانيد نمي در ورزش تقلب كنيد، ديگراگر . همسرتان را فريب دهيد؛ در نهايت تنها خواهيد مانداگر 
  . همين وضعيت در مورد رژيم نيز حاكم است بنابراين. ي كنيدباز

 آيد . به خاطر داشته باشيد: هيچ كس از فرد متقلب خوشش نمي43
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كه يك وعده  كنند مي طرفداران اين شيوه ادعا. ابتدا بياييد وعد غذايي آزاد را برايتان روشن كنيم
در هفته راهكاري عالي براي فريب دادن بدن و بازسازي متابوليسم شماست و همين امر كليد  آزاد

  . ين طور نيستاما ا. الغر شدن شماست
  در اين جا يك مشكل وجود دارد

به اين مسئله از . توسط يك وعده غذايي كامل جبران شود تواند مي كسري كالري شما به صورت هفتگي
  . كنيد مي % كالري در هر روز كم 15- 20اين ديدگاه نگاه كنيد كه فرض كنيد شما به طور متناسب 

 1800روز نيز  6در طول . كالري در روز است 300 به طور فرضي بيائيد بگوييم كه اين كسري
در روز هفتم شما يك وعده غذايي كامل مانند يك پيتزا را . كالري كم خواهيد كرد، اين عاليست

 ، بلكهكند مي اين وعده نه تنها كسري كالري را جبران. كنيد مي همراه با آبجو و بستني مصرف
اين . ان نيز بشود و در نهايت وزن شما را افزايش دهدباعث ايجاد كالري اضافه در بدنت تواند مي

  . وضعيت اصالً خوب نيست
بار در روز، نتيجه مشابه  9اگر شما در كل طول هفته هيچ چيز نخوريد به غير از سويا آن هم 

از رژيم غذايي افتضاحشان به شدت خسته شده و به دنبال چيز ها  آن خواهد بود! در آخر هفته
  . هستند تري طعم خوش
  نباشيد.ها  آن مانند

به جاي ايجاد محدوديت در كل طول هفته براي . روي است كليد حل مشكل در اين جا ميانه
  . استفاده كنيدتان   خودتان، از غذاهاي مورد عالقه

% از 20مصرفي شما بايد از مواد مغذي و غذاهاي كامل به دست بيايند و هاي  % از كالري80
  .هستيدها  آن دارند اما بسيار خوشمزه هستند و شما عاشقتري  كماي  هذيغذاهايي كه ارزش تغ

  . اين كار شما را سالم نگه خواهد داشت
  اين كار به شما كمك خواهد كرد تا الغر شويد.

  شود تا از شكست شما در رژيم غذايي توسط وعده آزاد در آخر هفته جلوگيري شود!  مي اين كار باعث

 مهم عادات   

طراحي اي  هرا به گونتان   مطمئن شويد كه غذاي وسط هفته. شوند مين رها هرگز برندهكايبفر
از آن لذت ببريد، هيچ محدوديتي براي خودتان ايجاد نكنيد و مجبور به خوردن  واقعاًكنيد كه 

  وعده آزاد در آخر هفته نباشيد! 
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مال زياد با دستورهايي مانند از روي مبل پايين بيا، تلويزيون هنگامي كه شما كودك بوديد، به احت
 را به شماها  دانست كه اين  مي خب، مادر شما چيزهايي. ايد را خاموش كند و برو بيرون مواجه شده

 نياز  بي در ورزش خارج از خانه وجود دارند كه شما را از رفتن به باشگاههايي   مزيت. گفت  مي
  . كنند مي
  كالري بيشتري را با ورزش در بيرون از خانه بسوزانيد توانيد مي شما

 محققان دانشگاه اكستر متوجه شدند كه اگر شما يك دونده هستيد، هنگامي كه خارج از منزل
اين كار به . دويد خواهيد سوزاند  مي دويد كالري بيشتري را نسبت به زماني كه روي تردميل  مي

  . ورزش كنيدتر  شود شما سخت  يم خاطر مقاومت باد است كه باعث
  شود  مي احساس خوب)هاي  ورزش باعث آزاد شدن آندروفين (هورمون
اگر شما دو ورزش خارج از خانه را با يكديگر تركيب كنيد . پس در فضاهاي سبز بيشتر ورزش كنيد

  . دهد مي اين كار باعث بهبود خلق و خوي شما شده و افسردگي را نيز كاهش. خواهيد بودتر  برنده
  دريافت خواهيد كرد Dشما مقدار زيادي ويتامين 

  . هستند D% از مردم دچار كمبود ويتامين 50ظاهراً 
خود ايمني، ديابت نوع دو، هاي  مزمن را مانند بيماريهاي  خطر بروز بسياري از بيماري Dويتامين 
 تواند مي همچنين. دهد مي عفوني را كاهشهاي  و بيماريها  قلبي، بسياري از سرطانهاي  بيماري

  . اعتماد به نفس شما را افزايش دهد
  . شود چرا كه عضو هيچ باشگاهي نيستيد  مي ورزش خارج از خانه براي شما ارزان تمام

  . درب خانه خودتان را باز كنيد و پيش برويد! حاال شما در زمين بازي در فضاي باز قرار داريد

 مهم عادات   

به جاي اين كه تمرينات . ج از منزل ورزش كنيد، اين كار را انجام دهيدخار توانيد مي اگر شما
HIIT بر روي يك تپه بدويد، نه . به پارك برويد. را داخل خانه انجام دهيد، به يك باغ برويد

  . ورزش در فضاي باز نيز بهره ببريدهاي  تردميل و از مزيت

. بيرون از منزل ورزش كنيد44



  راه براي كاهش وزن بدون بازگشت دوباره به آن  101 
  

76  

 

شود شما   مي گردد كه باعث  مي به برخي الگوهاي رفتاري بر شود نمي ميسر ذهنيت نابرده رنج گنج
هنگامي . فكر كنيد ورزش نوعي اتالف وقت است، مگر اين كه قصد داشته باشيد تا آخر پيش برويد

 (نوعي ناراحتي عضالني) كه باعث احساس درد پس از تمرينات سخت 12DOMSكه افراد دچار 
  . گذارند  مي ه باشگاه يا دويدن را نيز كناررفتن ب شوند مي ،شود  مي

  بيائيد يك معامله بكنيم
DOMS اين عارضه باعث بروز التهاب و در . افتد  مي به دليل آسيب به بافت همبند و عضالت اتفاق

پس از انجام تمرينات جديد (يا تغيير نوع يا  معموالًاين حالت . گردد  مي نتيجه ناراحتي عضالني
  . تمرينشود، نه صرفاً پس از يك   مي ايجاد حجم تمرينات)

اگر شما در كنار رژيم غذايي چربي سوزتان ورزش نيز بكنيد، كالري بيشتري خواهيد سوزاند و توده 
هدف شما اين نيست كه بدنتان را به شدت تحت فشار قرار . خواهند شدتر  عضالني شما نيز مقاوم

ي خودتان را به دست بياوريد و سپس از ورزش دهيد، طوري كه چند روز طول بكشد تا بهبود
  . متنفر شويد

اگرچه تمرينات با شدت باال داراي مزايايي نيز هستند، اما شما بايد بدانيد كه پايداري و پيوستگي 
كاهش وزن آشنا كند و هاي  هدف اين كتاب اين است كه شما را با ايده. باشند  مي تر مهمتمرينات 

  . تان را همراه با لذت بردن از تمريناتتان كم كنيدبه شما كمك كند تا وزن
  را انجام ندهيد.ها  آن اگر تمرينات با شدت باال براي شما مناسب نيستند، پس

 مهم عادات  

برخالف آن چه كه شما در . شما تناسب داشته باشندهاي  تمرينات بايد با اهداف و توانايي
سخت نداريد بلكه پايبندي به ورزش كليد موفقيت هاي  ، شما نيازي به ورزشبينيد مي ها رسانه
  بريد!   مي كاري را انجام دهيد كه از آن لذت. است

 

12 - Delayed Onest Muscle Soreness 

 شود، مخصوص افراد احمق است المثل نابرده رنج گنج ميسر نمي . ضرب45
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شايد . باشد مي يك مفهوم ضد رژيم است كه امروزه در حال افزايش (بصري) خوردن حسياصطالح 
و يك زمان استراحت براي  جايگزين فرهنگ غذاي پاك شده كه علت موفقيت آن اين است

، اما علت اصلي موفقيت آن فقط اين است كه كاري عاقالنه و كند مي غذايي دائمي ايجادهاي  رژيم
  . هوشمندانه است

براي اولين بار توسط اويلين تريبون و الياس ريچ در  (Intuitive Eating)اصطالح خوردن بصري 
كه اند  هموضوع وجود ندارد، اما مطالعات نشان دادتحقيقات زيادي در اين . به كار رفت 1995سال 

و به حفظ و نگهداري  دهد مي را كاهش BMIبخشد،   مي اين شيوه نگرش ما را نسبت به غذا بهبود
  . كند مي وزن كمك

  :اصل مربوط به اين مفهوم ارائه شده است 10در اين كتاب 

  ذهنيت رژيم گرفتن را دور بيندازيد. 1

اگر در گذشته . غذايي با اثربخشي سريع و داراي بازگشت را رها كنيدهاي  امتحان كردن رژيم
، بايد دقت اند ندادهبر روي شما جواب ها  آن و هيچ كدام ازايد  هبسياري را امتحان كردهاي  رژيم

  . كافي داشته باشيد تا دفعه بعد دچار اشتباه نشويد

  به گرسنگي كشيدن خودتان افتخار نكنيد. 2

طوالني هاي  گرسنه ماندن براي دوره. اگر گرسنه هستيد بخوريد. گرسنه نگه نداريدخودتان را 
  . كنيد مي مدت تنها به اين معني است كه شما ميل بيولوژيكي خودتان براي خوردن غذا را سركوب

  با غذا آشتي كنيد. 3

غذا خوردن محروم هيچ نيازي وجود ندارد كه شما خودتان را از . جنگ كردن با غذا را كنار بگذاريد
 و اين محدوديت را از بين خوريد مي هنگامي كه شما در نهايت شكست. كنيد و گرسنه بمانيد

  . هم خواهيد شدتر  بريد، به احتمال زياد چاق  مي

  13چالش پليس غذا. 4

  . غذا غذاست و هيچ برچسبي ندارد. باشد نمي غذا خوب يا بد، پاك يا كثيف
 

13 - Challenge the food police 

 ها را رها كن رژيم. با لذت غذا بخور، 46
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  حترام بگذاريدبه احساس سيري خودتان ا. 5

نكنيد، هنگامي كه  روي يادهزهر چيزي كه نياز داريد بخوريد اما . به بدن خودتان گوش كنيد
  . ديگر غذا نخوريدايد  هگرسنه نيستيد و يا سير شد كنيد مي احساس

  فاكتور رضايت را كشف كنيد. 6

. غير ضروري نترسيد هاي انگيز است و شما بايد از آن لذت ببريد، از محدوديت غذا يك امر شگفت
  . در يك محيط دوستانه غذا بخوريد، از غذايتان با همكاران و دوستانتان لذت ببريد

  بدون توجه به غذا احترام بگذاريد احساساتتانبه . 7

از غذا به عنوان درمان و تسلي براي يك روز بد، يك بحث و مجادله يا هر گونه احساس منفي 
و خوردن عاطفي در بلند مدت باعث ايجاد كند  مين را حل غذا هيچ مشكلي. استفاده نكنيد

  . مشكالت بيشتري خواهد شد

  . به بدنتان احترام بگذاريد. 8

هستيد را تحسين كنيد، در مورد اندازه و شكل بدنتان بيش از حد نگران  اآلنهيكل و كسي كه 
  . نباشيد

  تفاوت را احساس كنيد ،ورزش كنيد. 9

 كه طور همانسخت انجام دهيد (هاي  اين بدين معنا نيست كه ورزش. بيشتر از پيش حركت كنيد
  . هم گفتم)، فقط به سادگي ورزش كنيد و فعال باشيدقبالً 

  افتخار كنيدتان   به سالمتي. 10

 توجهي قابليك ميان وعده يا وعده غذايي قرار نيست تفاوت . شما نياز به رژيم غذايي كامل نداريد
  . ط يك بازي بلند مدت استرا ايجاد كند؛ اين فق

 مهم عادات   

، خوريد مي راه براي شروع شيوه خوردن حسي اين است كه توجه بيشتري به آن چهترين   ساده
  . آوريد داشته باشيد  مي و چه احساسي از خوردن آن به دست خوريد مي چه زماني
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پروتئين در بدنش دارد، اما قبل از شروع بحث بايد بگويم من مطمئن نيستم كه يك قورباغه چقدر 
  . شروع به خوردن دوزيستان كنيدتان   كه در حقيقت منظور من اين است كه شما براي صبحانه

  . قورباغه را بخور مفهومي است كه توسط نويسنده موفق برايان تريسي رواج پيدا كرده است
كار را كه به خوردن قورباغه تشبيه ترين   دترين و سختكتاب او بر پايه اين ايده است كه بايد ب

اگر ورزش كردن براي شما قورباغه است پس قبل از هر چيزي . كرده است، اول از همه انجام دهيد
  . آن را بخوريد

كه ورزش كردن در اول صبح تفاوت و مزيت خاصي با  رسد مين از ديدگاه فيزيولوژيكي به نظر
ورزش صبحگاهي ممكن است اشتهاي شما را بيشتر . ت روز داشته باشدورزش كردن در ساير ساعا

با اين حال نه براي . يك امر خوب باشد تواند مي از ورزش در هنگام عصر افزايش دهد كه همين امر
كه اهميتي داشته باشد كه چه ساعتي از  رسد مين تمرينات كارديو و نه تمرينات استقامتي به نظر

بايد به ترجيح خودتان، سطح انرژي و ساير  كنيد مي هنگامي كه شما ورزش. كنيد مي روز را ورزش
ورزش  :گويند  مي بنابراين اگر متوجه شديد كه يكي از آن افرادي هستيد كه. موارد دقت كنيد

كردن براي من هيچ مفهومي ندارد، ورزش كردن نياز به انگيزه دارد و ...، پس بايد ابتدا يك گام 
  . خودتان برداريد هوشمندانه براي

اند  هكه گفتايد  هشما اين را شنيد احتماالً. فرض كنيد بگوييم شما اول بايد تصميم به ورزش بگيريد
ورزش با معده خالي براي چربي سوزي بهتر است؟ اين تئوري بدين صورت است كه اگر بدن شما 

كه هيچ اند  هما نشان داددر حالي كه تحقيقات به . سوزاند  مي چيزي نداشته باشد چربي بيشتري
در هر حال نتيجه . اهميتي ندارد كه شما تصميم به غذا خوردن قبل از ورزش بگيريد يا خير

  . يكسان خواهد بود

 مهم عادات   

با وجود اين كه هيچ دليل فيزيولوژيكي قوي براي ورزش در هنگام صبح وجود ندارد، اما داليل 
  . اين كار ممكن است چيز خوبي باشد دهد مي انروان شناختي متعددي وجود دارد كه نش

 . اون قورباغه رو بخور، اول ورزش كن47
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اي  هتعريف جهل و حماقت اين است كه شما يك كار مشابه را براي بارها انجام دهيد و هيچ نتيج
دانستيد كه هيچ مدركي   مي ، اما آياباشد مي اين جمله معروف منتسب به آلبرت انيشتين. نبينيد

  رد كه او اين را نوشته است يا خير؟وجود ندا
نكته اين است كه اگر شما يك ورزش مشابه را بارها و بارها در باشگاه انجام . در هر حال بگذريم

  . دهيد، هيچ پيشرفتي را مشاهده نخواهيد كرد
 ،قانون استقامت را براي خودتان در نظر بگيريد ترين مهماگر وزن شما افزايش يافته است، بايد 

  . جه پيشرفتنتي
اگر . خواهيد شد كه به طور مداوم نيازهاي عضالت خودتان را برطرف كنيدتر  شما موقعي قوي

را ها  آن و با يك مجموعه تمرينات مكرر كنيد مي مورد عالقه خودتان را امتحانهاي  هميشه تمرين
  . ايد گير كردهثبات ، پس در يك حالت دهيد مي انجام

   :ايجاد پيشرفت در تمرينات براي شما ذكر شده استهاي  در اين جا برخي راه

 وزنه بلند كنيد  

سنگين ورزشگاه را هاي  شما الزم نيست كه هر روز دمبل. گزينه استترين   ساده احتماالًاين كار 
و به تدريج اين رقم را  كنيد مي بلند كنيد، بلكه فقط بايد محاسبه كنيد كه چقدر در روز وزنه بلند

  . افزايش دهيد

 . اولويتتان پيشرفت باشد نه نتيجه كلي48
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 تكرار تمرينات را افزايش دهيد  

بكنيد تا  11را ها  آن زنيد، به همين راحتي  مي النگ 10دمبل و  10اسكات،  10اگر شما هميشه 
  . به پيشرفت دست يابيد

 وزنه مشابه را بلند كنيد اما با فرم و كنترل بهتر  

از  توانيد نمي ما ضعيف باشد،اگر تكنيك ش. تبديل شويدها  شما بايد براي اين كار به استاد تكنيك
با بهبود فرم بدني قادر به افزايش وزن با  توانيد مي شما. به نحو احسن استفاده كنيدتان   انرژي

  . بيشتري برداريدهاي  اين بدين معني است كه شما به مرور زمان بايد وزنه. انرژي كمتر باشيد

 را افزايش دهيدهايتان   حجم ورزش  

  اضافه كنيد.تان   مجموعه تمرينات جديد را به تمرينات قبلي يك توانيد مي شما

 استراحت را كاهش و زمان ورزشتان را افزايش دهيدهاي  دوره  

را با يك حجم مشابه اما در مدت زمان كمتر انجام دهيد، پيشرفت را تان   روزمرههاي  اگر شما ورزش
  . مشاهده خواهيد كرد

 دروزهاي بيشتري به ورزش بپردازي  

، يك جلسه كنيد مي اگر شما يك بار در هفته ورزش. سعي كنيد فركانس ورزشتان را افزايش دهيد
  . ديگر نيز به آن اضافه كنيد

 مهم عادات   

توجه داشته باشيد كه هر چقدر . رويد نكنيد  مي ورزش را فقط محدود به موقعي كه باشگاه
  . اهيد داشتبيشتري بلند كنيد، پيشرفت بيشتري نيز خوهاي  وزنه
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  . ، شما بايد بر روي روند كار تمركز كنيد نه نتيجهرسد مي هنگامي كه وقت تنظيم اهداف فرا
  .در اين جا توضيح خواهم داد كه منظورم چيست

 هنگامي كه شما هدفتان را دنبال. كيلوگرم باشد 15يك هدف نهايي براي شما ممكن است 
اين كار باعث خاتمه يافتن كنترل شما بر روي . ممكن است يك حالت وسواس پيدا كنيد، كنيد مي

، ممكن است در اند شدهمعيارهاي وزني كه بر فرض مثال براي يك هفته تنظيم . شود  مي هدف
كيلوگرم  14,9اگر شما . صورتي كه نتيجه قابل توجه مشاهده نكرديد باعث سرخوردگي شما شوند

  . باشد نمي كيلوگرم هدف شما 15اين وزن  هيچ اهميتي نداردد اي هوزن كم كرد
تمركز بر روي نتيجه اهداف ممكن است باعث فشارهاي شديدي بر روي شما شده و شما را وادار به 

با آبميوه، آيا كسي آن را امتحان كرده است؟ آيا كسي  زدايي سم. انجام كارهاي غير سالم بكند
  نتيجه ديده است؟

 توانيد مي مطمئناً شما. ه به اين شرايط كنترل زيادي بر هدف نيز نخواهيد داشتشما با توج
را انجام دهيد، اما اين كه چطور و چقدر وزن  كنيد مي كارهايي كه به از دست دادن وزنتان كمك

  . كم كنيد بستگي به بدن خودتان دارد
، بر روي هدفتان كنيد مي تمركز هنگامي كه شما بر روي فرآيند كار :كنيم مي در اين جا يك معامله

  . كنترل هم داريد؛ شما مسئول اهدافتان هستيد
شما . دهيد مي با تمركز بر روي نتيجه اهداف خواهيد ديد كه فقط كنترلتان را بر روي كار از دست

به عنوان مثال اهداف شما بايد . موجود ورزشي تمركز كنيدهاي  بايد بر روي اقدامات، رفتارها و گزينه
قدم  10،000از جمله استفاده از پروتئين در صبحانه،  :موجود در اين كتاب باشندهاي  مشابه به عادت

  ، قبل از هر چيزي در هنگام صبح ورزش كنيد و غيره.يناهارخوردر روز، خوردن غذا دور ميز 
هاي  امقبلي اثربخش نبودند، گهاي  اگر شيوه. من تا زماني كه به موفقيت برسم ادامه خواهم داد

دانم كه   مي من. جديد كار دشواري نيست ..هاي  حقيقتاً برداشتن گام. ديگري برخواهم داشت
  . شما را به نتيجه دلخواهتان برسانندتوانند  مي كوچك و مكررهاي  تالش

 . بر روي روند كارتان تمركز كنيد، نه نتيجه49
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 ها و معيارها مقياس  

ها نگران و معيارها  هم ذكر كرديم اين است كه در مورد مقياسقبالً  يكي ديگر از مسائلي كه
وزني همواره در حال نوسان هستند و نبايد با تمركز بر روي هدف شما را هاي  نباشيد، مقياس

  با تمرينات روزمره و كوچك به موفقيت دست پيدا كنيد!  توانيد مي شما. نااميد كنند

 مهم عادات   

تر  اين كار ساده. تمركز كنيد نه بر روي نتيجه نهاييهايتان   بر روي روند كار، رفتارها و عادت
  . كند مي دارد و به موفقيت در حفظ وزنتان كمكتري  كمشود، استرس   مي است، بيشتر محقق

 

آن را امتحان كنيد، اجتناب از دريافت كالري از  توانيد مي كاهش وزن كههاي  راهترين   يكي از ساده
  . طريق مايعات است
 ايد، هو آگاهي خاصي نداريد كه به شما بگويد اگر تصميم به كاهش وزن گرفتشما نياز به علم 

  . شيرين و پر كالري برايتان خوب نيستهاي  نوشيدني
سيستم گوارش شما الزم . مشكل مايعات پر كالري اين است كه حتي فيبر يا پروتئين نيز ندارند

به ها  آن استخراج كند، چرا كهها  دنينيست كه تالش زيادي بكند تا بتواند انرژي را از اين نوشي
  .شوند مي راحتي قابل هضم هستند و به راحتي جذب بدنتان

هاي  رژيمي كه در بخشهاي  معمولي به نوشيدنيهاي  در كنار تغيير از نوشيدني توانيد مي شما
)، و يا را تغيير دهيدتان   (بخش قهوهتان   قبلي نيز در مورد آن بحث كرديم، يا تغيير دادن قهوه

شما را از  تواند مي الكلي داراي كالري، چندين راه ديگر نيز وجود دارد كههاي  اجتناب از نوشيدني
كردن  هنگامي كه مردم در باشگاه در حال ورزشمن . دريافت كالري از طريق مايعات بازدارد

  . آيد  يم ، قلبم به دردكنند مي پر كالري مصرفهاي  و در عين حال نيز از نوشيدني هستند
  كالري بر روي تردميل 150سوزاندن  
  كالري نوشيدني ورزشي 150نوشيدن  
 0 :كاهش وزن. 0 :تغيير كالري .  

. دريافت كالري از مايعات را محدود كنيد50
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، نيازي به دريافت كربوهيدرات در طول تمريناتتان كنيد مي اگر شما كمتر از يك ساعت ورزش
در ها  آن ،دهيد يم شما فقط در صورتي كه تمرينات كارديو را به طور طوالني مدت انجام. نداريد

براي هر ورزشي كه زمان كوتاهي دارد، . شرايط خاص بايد به ذخاير كربوهيدرات خودتان فكر كنيد
را به  هاي خرد شده ميوه توانيد مي اگر تمايل به عطر و طعم داريد،. فقط آب خوب خواهد بود

  . اضافه كنيدهايتان   نوشيدني
مايع هاي  ايي بسيار خوب است، اما نبايد با استفاده از كالريو آبميوه در رژيم غذها  استفاده از ميوه

  . پيشرفت كارتان را مختل كنيد
داريد كه به راحتي نيز قابل هضم باشد، تان   اگر شما نياز به يك خوراكي پيش از ورزش صبحگاهي

  . اما از چيزهاي غير از آن بايد اجتناب كرد، يك انتخاب هوشمندانه باشد تواند مي اسموتي
هاي  و ساير غذاهاي سالم نيز استفاده كنيد و از ويتامينها  و سبزيها  از ميوه توانيد مي بله شما

را نيز در نظر ها  آن بهره ببريد، اما بهتر است قبل از هر كاري كالري موجود درها  آن موجود در
  . بگيريد

 مهم عادات  

ته به اين كه در حال حاضر چقدر را كاهش دهيد (بستان   مصرف كلي كالري خواهيد مي اگر
)، شما بايد دريافت كالري از طريق مايعات را كاهش دهيد يا از كنيد مي نوشيدني مصرف

  . بدون كالري استفاده كنيدهاي  نوشيدني

 

از خواهم بر روي چيزي كه شما خودتان  نمي من. دانيد كه خواب بسيار مهم است  مي همه شما
 تواند مي دانستيد كه مطالعات نشان داده كمبود خواب  مي در هر حال آيا. دانيد بحث كنم  مي قبل

  در تالش شما براي كاهش وزن اختالل ايجاد كند؟
باالتري نسبت به افرادي دارند  BMIخوابند،   مي ساعت در شب 6افرادي كه كمتر از  ها، در مبتدي

باعث كاهش لپتين  تواند مي ساعت همچنين 6خواب كمتر از . ددارنتري   كه خواب شبانه طوالني
تا احساس سيري كنيد) شود و گرلين (هورموني كه باعث حس كند  مي (هورموني كه به شما كمك

  شود) را افزايش دهد!  مي گرسنگي در شما

 . بيشتر بخوابيد تا وزن بيشتري كم كنيد51
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اب كافي در ادامه يك مطالعه كه در مجله آمريكايي تغذيه منتشر شد نشان داد كه افرادي كه از خو
  . خورند مي كالري بيشتر از ساير افراد غذا 200محروم بودند، 

ثانياً . تا بدنتان را بازيابي كنيدكند  مي از منظر ورزش، خواب يك عنصر كليدي است كه به شما كمك
  . اگر شما مكرراً از خواب محروم هستيد عملكرد ورزشي شما نيز آن طور كه بايد خوب نخواهد بود

تمام . نتايج عالي براي شما داشته باشد تواند مي يك عادت بسيار آسان است كه خواب بيشتر
كامپيوتري را خاموش كنيد، مجله را زمين هاي  چيزي كه به آن نياز داريد اين است كه بازي

  . خاصي تنظيم كنيدهاي  بگذاريد و تماشاي تلويزيون را براي زمان
  آيد.  مي يك پيشرفت به حسابدقيقه هم بيشتر بخوابيد،  30شما حتي اگر 

  :كنيم مي در اين جا چند ترفند ديگر براي خواب بهتر ذكر

  براي خودتان يك زمان خواب تعيين كنيد  

ساله نيستيد، اما بايد در طول هفته براي خودتان يك زمان خواب  7دانم كه شما يك كودك  مي
اشته باشيد و هر روز در يك زمان سعي كنيد تا براي خوابتان يك برنامه منظم د. تعيين كنيد

  . يكسان به رختخواب برويد و در زمان يكسان نيز از خواب برخيزيد

  روزهاي تعطيل بيشتر بخوابيد  

  زمان بيشتري را براي خوابيدن در روز تعطيل اختصاص دهيد.

  اجتناب كنيد تبلتداراي نور آبي مانند تلفن و هاي  قبل از خواب از دستگاه  

  . كاهند  مي شما را مختل كرده و از كيفيت خواب نيز يروز شبانهريتم ها  ه است كه اين دستگاهثابت شد

 قبل از خواب به ذهنتان هيجان وارد نكنيد  

 و چيزهايي كه بايدها  سعي كنيد به جاي خواندن متوني كه پر از اعداد و ارقام هستند و واقعيت
  . را بخوانيد كه به شما كمك كند بخوابيدهايي   را به خاطر بسپاريد، داستانها  آن

  ريلكسيشن را قبل از خواب امتحان كنيدهاي  برخي تكنيك  

هايتان   مديتيشن و يوگاي بسياري وجود دارند كه به شما قبل از خاموش كردن چراغهاي  برنامه
  . كمك بسياري خواهند كرد
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 مهم عادات  

 يك هدف براي خودتان تنظيم كنيد و زودتر بهخوابيد،   مي ساعت در شب 6اگر شما كمتر از 
  . نتايج بسيار مهمي دربر داشته باشد تواند مي اين كار بسيار آسان است اما. برويدرختخواب 

 

  صبر كنيد، فكر كنم اين يك كتاب كاهش وزن و سوزاندن چربي بود نه عضله سازي؟
  ضالت بيشتري داشته باشيد، چربي بيشتري نيز خواهيد سوزاند؟دانستيد كه اگر ع  مي خب، آيا

بدن هاي  بافت عضالني به طور متابلويك فعال است؛ اين بافت از كالري بيشتري نسبت به چربي
نيز تان   به طور كلي هر چه شما عضله بيشتري داشته باشيد، ميزان متابوليسم پايه. كند مي استفاده

فرض كنيد . )سوزانيد مي اد كالري است كه شما در هنگام استراحتبيشتر خواهد بود (اين تعد
كيلوگرم  80اين بدان معني است كه . % آن چربي است30كيلوگرم وزن داريد كه  80بگوييم شما 

اگر . كيلوگرم است 56بنابراين وزن خالص بدن شما . كيلوگرم چربي است 24وزن شما متشكل از 
كيلوگرم وزن بدنتان را چربي  8% چربي داريد پس فقط 10فقط كيلوگرم وزن داريد اما  80شما 

عضله بيشتر = سوزاندن كالري . كيلوگرم است 72بنابراين وزن خالص بدن شما . دهد مي تشكيل
  . بيشتر

  خب حاال چطور عضله بسازيم؟

 كنيد مي مطمئن شويد كه پروتئين كافي مصرف  

برخي . باشد مي مهم براي بهبود بافت عضالني شما دانيد كه پروتئين يكي از عوامل  مي شما حاال
منجر به پيشرفت  تواند مي گرم پروتئين در هر كيلو از وزن بدن 1,6-1,8مطالعات نشان دادند كه 

بدين منظور مطمئن شويد كه مرغ، ماهي، بوقلمون، . در هدف عضله سازي شما شود توجهي قابل
  . كنيد مي فكافي مصرمرغ  تخمحبوبات و غالت، لبنيات و 

 كالري كافي مصرف كنيد  

ساختن عضله هنگامي كه  متأسفانه. دانم  مي خودم. اين موضوع در اين كتاب بسيار تكرار شده است
شما دچار كمبود كالري هستيد بسيار سخت است (همان چيزي كه ما در اين كتاب بر روي آن 

 د. عضله بسازيد تا چربي بسوزاني52
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د (كالري دريافتي شما با داري نگهبت شما بايد كالري بدن خودتان را ثا. )يما كردهخيلي تمركز 
كالري سوزانده شده بايد يكسان باشد) و حتي به سمت يك مازاد كالري برويد (هنگامي كه كالري 

هاي  چرخه كالري توانيد مي شما. )كنيد مي بيشتري نسبت به كالري سوزانده شده در روز مصرف
كنيد و به اهداف خودتان (عضله ريزي   نامهدريافتي و سوزانده شده خودتان را به طور هوشمندانه بر

% كالري 10براي انجام اين كار شما بايد حدود . ) برسيدزمان همسازي و سوزاندن چربي به طور 
  . بيشتر در بدنتان داشته باشيد

 شويدتر  قوي  

 ها، ددليفتعبارتند از ها  اين وزنه. با تعداد تكرار كمتر تمركز كنيدتر  بزرگهاي  بر روي وزنه
  . عددي 3-7% تكرار مجاز، يعني يك محدوده  85-90با ها  و پرسها  النگ ها، اسكات

 كراتين مونوهيدرات مصرف كنيد  

مكمل  احتماالًشدن است، پس تر  اگر هدف شما افزايش حجم عضالت، بهبود استقامت و قوي
قدرت و اصالح كه بر  يك متا آناليز انجام شده در مجله. كراتين به شما كمك شاياني خواهد كرد

% قدرت در 14% ميزان كراتين باعث توليد 8پژوهش قبلي انجام شد نشان داد كه افزايش  22روي 
پژوهش قبلي در مورد كراتين انجام شد نشان داد  100يك مطالعه ديگر كه بر روي . شود  مي بدن

  . ثابت شده براي افزايش حجم عضالني است تأثيراتكه كراتين داراي 

 مهم اداتع  

چربي بيشتري نيز بسوزانيد،  خواهيد مي اگر شما در حال حاضر عضله زيادي در بدنتان نداريد و
  . يك هدف براي خودتان تعيين كنيد كه عضله بيشتري بسازيد

 

ق شدن گرفتيد، بايد يك سيستم براي محقتان   روزه 30همين كه تصميمتان را براي هدف الغري 
  . آن ايجاد كنيد

  تفاوت بين يك هدف و سيستم چيست؟

. چند قانون بسازيد؛ يك سيستم درست كنيد53
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يك هدف عبارت است از يك مقصد  :گويد  مي اسكات آدامز نويسنده پر طرفدار نيويورك تايمز
سيستم چيزي است كه شما به . شما در آينده به آن برسيد يا نرسيداست مشخص كه ممكن 

اگر شما كاري را هر روز . در آينده برسيدهايتان   تا به خواسته دهيد مي صورت منظم آن را انجام
اگر منتظر رسيدن به چيزي در آينده هستيد، پس آن . ، پس اين يك سيستم استدهيد مي انجام

  . يك هدف است
براي رسيدن به اين هدف شما بايد برخي قوانين و . اين هدف براي شما كاهش وزن است

موجود در اين كتاب را به كار هاي  عادتكند  مي را اتخاذ كنيد كه به شما كمكهايي   سيستم
  . ببنديد

  به عنوان مثال
  كنيد مي دقيقه وزنه بلند 30بار در هفته به مدت  3شما حداقل . 

 ورزش كنيد يك فنجان قهوه مصرف خواهيد كرد و يا قبل و بعد از ورزش  خواهيد مي اگر
(بخوريد، ورزش كنيد، تكرار غذاهاي غني از پروتئين و كربوهيدرات مصرف خواهيد كرد 

 . كنيد)

  دقيقه در روز مديتيشن انجام خواهيد داد (مديتيشن  10پس از قدم زدن هر روز به مدت
 شود).  مي باعث كاهش وزن

  نوع ماده  4وعده غذايي متفاوت خواهيد خورد كه هر كدام متشكل از  2ظهر  جمعههر
 .غذايي است

 تمام خواهيد كرد رختخواب  را پيش از رفتن بهتان   مجله روزانه. 

  دقيقه كنار ميزتان خواهيد ايستاد  60اگر روزي ورزش نكرديد، آن روز به مدت حداقل
 (بيشتر بايستيد و بيشتر بسوزانيد).

 (براي صبحانه پروتئين بخوريد) هر روز قبل از رفتن به سركار صبحانه خواهيد خورد . 

استفان گوئيز در مورد سه فعاليت . طراحي شوندبر پايه كارهاي مشخصي توانند  ميها  سيستم
  . شود صحبت كرده است  مي مختلف كه باعث ايجاد يك عادت

به . شوند مي روزمره با توجه به رويدادهاي رخ داده در هر روز ايجادهاي  اقدامات بر پايه فعاليت
سانسور؛ هنگامي كه به باال خواهيد رفت نه با آها  از پله كنيد مي عنوان مثال هنگامي كه شما كار

دقيقه تمرينات كارديو انجام خواهيد داد؛ هنگامي كه به  10رويد، پس از ورزش به مدت   مي باشگاه
  . خواهيد خواندرختخواب  را قبل از رفتن بهتان   خانه رفتيد يك ليوان آب خواهيد خورد؛ مجله
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 11به عنوان مثال ساعت . شوند مي هستند كه در طول روز تنظيمهايي   اقدامات بر پايه زمان عادت
خواهيد رختخواب  به 10شام خواهيد خورد، ساعت  7صبح يك خوراكي خواهيد خورد، ساعت 

  . رفت
 هر چيزي باشند كه شما در طول روز و پيش از رفتن بهتوانند  مي پذير انعطافاقدامات روزانه 

  . دهيد مي را انجامها  آن رختخواب
  )كولير. آر(. باشد مي ت كوچك تكرار شده در هر روز شماموفقيت مجموعي از اقداما

راه براي الغر شدن در هر روز به محض تمام  3سيستم من نوشتن . هدف من نوشتن يك كتاب بود
شدن كارم با كامپيوتر بود و آن را قبل از شروع هر كاري ديگري مثل چك كردن ايميل يا 

خواستم به فيس بوك بروم و   مي در ابتدا سخت بود؛ من اين كار. دادم  مي اجتماعي انجامهاي  رسانه
  ببينم آن جا چه خبر است اما پس از يك هفته به آن عادت كردم.

  . شده توسط خودم هستيدريزي   شما اكنون در حال خواندن نتيجه يك سيستم كامل برنامه

 مهم عادات  

 به هدفتانتر  سيدن هر چه سريعباعث ر تواند مي اين كار ايد، هاگر شما يك سيستم طراحي كرد
شود تا بر روي آن تمركز   مي شما شده و باعث گيري يمتصماين كار باعث بهبود فرآيند . شود  

را  Y، بايد دهيد مي را انجام Xاگر  :توان شبيه به فرآيند خودكار تصور كرد  مي اين كار را. كنيد
  . نيز انجام دهيد

 

با جاش هيليس مربي چربي سوزي در پادكست تناسب اندام مصاحبه كردم و يكي از چيزهايي من 
  . ورزش او در طول هفته بود ترين مهمكه نظر مرا به خود جلب كرد اين بود كه تهيه كردن غذا 

  . كنم  مي است كه من هميشه آن را تكراراي  همن عاشق اين اصطالح او شدم اين همان جمل
آماده كردن غذا ورزشي است كه شما بايد به طور مكرر آن را انجام دهيد تا در . با اوستحق  كامالً

 يساز آمادهغذا مساويست با  يساز آمادهشكست در . چربي نيز بسوزانيدتان   كنار غذاي مصرفي
  . شكست

  . فقط براي خودتان ايده درست كنيد. توانيم هر روز اين كار را انجام دهيم  مي ما

ريزي كنيد، به طور مدام آشپزي كنيد  . برنامه54
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دهند  مي خواهم بگويم؟ حتي مطالعاتي نيز وجود دارند كه نشان  مي س بزنيد چه چيزياما حد
  . شود  مي غذا باعث كاهش احتمال افزايش وزن يساز آماده

براي غذا پختن اي  هآيد و هيچ حوصل  مي آيا شما از جمله آن افرادي هستيد كه از سركار به خانه
يك غذاي  احتماالً؟ كنيد مي اهاي آماده و پر از كالريد و سپس به سرعت شروع به خوردن غذيندار

. تا تهيه كردن آن ساده باشد كنيد مي يا يك خوراكي پر از كالري مصرف دهيد مي آماده سفارش
  . غذاهاي خودتان بكنيد سازي آمادهبايد اقدام به  حتماًاگر چنين باشد، بايد به شما بگويم كه 

  ين كار را انجام دهيدگويم چه طور ا  مي اين جا به شما
، يك زمان براي رفتن به آشپزخانه و كنيد مي ظهر براي خودتان صرف جمعهجدا از وقتي كه 

  . آشپزي نيز تعيين كنيد
وقتتان را با پختن غذاهايي كه . غذاهاي كم كالري و حاوي سبزيجات و پروتئين، درست كنيد

مواد غذايي را . ماده غذايي بپزيد 6كل از غذاهايي متش. ماده هستند تلف نكنيد 2يا  1متشكل از 
اين كار به شما . تقسيم كنيد و برخي را نيز فريز كنيدها  مختلف مانند پروتئينهاي  به دسته

  . كند مي بيشتري را براي درست كردن شام و ناهار در روز بعد فراهمهاي  گزينه
قبل از . آهسته هميشه برنده استاگر شما در مورد زمان حساسيت داريد بايد بدانيد كه يك آشپز 

را بپزيد و وقتي كه به ها  آن ساعت 8رفتن به سركار تمام مواد غذايي الزم را آماده كنيد و براي 
اي  العاده فوقاحساس  قطعاًخانه برگشتيد و بوي خوشمزه غذاي داخل آشپزخانه را حس كرديد 

  . ، دست به كار شويددهيد نمي اگر تا به حال اين كار را انجام. خواهيد داشت
ماده غذايي آماده را در  4كنم، خيلي بعيد است كه غذايي را بپزم كه حداقل   مي وقتي من آشپزي
  . خود نداشته باشد

توانم خودم را براي پخت و پز در هفته  نمي چرا؟ چون من هر چقدر هم كه عاشق آشپزي هستم،
  به زحمت بياندازم نه مثل خيلي از افراد ديگر!

 مهم اداتع  

چند روز را در تقويم به عنوان روز آشپزي عالمت بزنيد و مابقي روزها با استفاده از مواد غذايي 
  . داخل يخچال يا فريز شده به پختن غذاهاي سالم در مدت زمان كم بپردازيد
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  . ما برخي مواقع نياز به كمك بيشتر داريم
 اسكاتلند) را تصور كنيد كه فكر بيرون رفتن ازهاي  ريك (مانند زمستانيك زمستان سرد و تا

  برايتان خيلي سخت است.و رفتن به باشگاه رختخواب 
  . انگيزش يكي از ابزارهاي مورد عالقه من براي كمك به مردم براي كاهش وزن است

اگر . ن برسيدروزه خودتا 30به هدف كاهش وزن  توانيد مي با توجه به اين نكته شما قطعاً
هنگامي كه اهدافتان را . نتوانستيد بايد يك برنامه براي خودتان طراحي كنيد، نه فقط آرزو

اين بدين معنا نيست . كرديد، بايد براي خودتان يك جايزه غير خوراكي تدارك ببينيدريزي   طرح
   .كه يك جشن بزرگ شبانه براي خودتان بگيريد و تمام زحماتتان را بر باد بدهيد

اگر توانستيد به ميزان . كيلو كاهش وزن در هفته براي يك ماه است 5/0 -1فرض كنيم هدف شما 
هدف وزن كم كنيد به خودتان يك جايزه بدهيد، اگر وزن بيشتري را نسبت به وزن هدف كم 

  . كرديد به خودتان يك جايزه ديگر بدهيد
به . كنند مي سيد و نتيجه را بهتر همبرتان   به هدف بعديكند  مي كه به شما كمكهايي   جايزه

براي و يا هر وسيله ديگر را  يك جفت كفش جديد، يك هدفون جديد توانيد مي عنوان مثال شما
  . خودتان به عنوان جايزه تدارك ببينيد

. بر روي آن چشم داشتيدها  يك لباس يا پيراهن جديد بخريد كه مدت توانيد مي شما همچنين
بخريد تا وقتي كه به تناسب اندام برسيد بتوانيد آن را تان   از سايز كنونيتر  شما بايد سايز كوچك

  . بپوشيد
اگر شما فرزندي نيز داريد، من عاشق تشويق كردن مردم براي اين هستم كه فرزندانشان را نيز در 

انستيد به بگوييد كه اگر توها  آن را بگوييد و بهتان   به فرزندتان هدف يك ماهه. اين امر دخيل كنند
با اين حرف بر ها  آن .نيز جايزه خواهيد دادها  آن سپري كرده و بهها  آن هدف برسيد يك روز را با

بيشتر از حدي كه شما دوست داريد، اما اين كار داراي نتايج  احتماالًروي شما حساب خواهند كرد 
  . بسيار عالي خواهد بود

هر بار كه شما به وزن هدف نزديك توانند  مي جايزهبگوييد كه به عنوان ها  آن به توانيد مي شما
  . شديد يك ستاره طاليي روي يخچال نصب كنند

 . به خودتان جايزه بدهيد، اهدافتان را محك بزنيد55
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 مهم عادات  

را تان   فرزندان و خانواده خواهيد مي وقتي كه به هدفتان رسيديد به خودتان جايزه بدهيد و اگر
  . نيز در اين امر شريك كنيد تا مسئوليتتان براي اين كار افزايش يابد

 

فدراسيون  گذار يانبناو . اسطوره محافل تناسب اندام و بدنسازي شناخته شده است 14جو وايدر
ترين   و به دليل عضالت و تناسب اندامش يكي از محبوب باشد مي (IFBB)المللي بدنسازان  بين

  . بدنسازي استهاي  شخصيت
كه به عنوان اصول وايدر شناخته شده است در بين مردم او همچنين چند تكنيك افزايش وزن را 

براي زمان كنوني ما ها  حال من اولين كسي هستم كه بايد اعتراف كنم برخي از اين روش. رواج داد
و به شما در مورد  كنيم مي تمركزها  آن اما چند مورد هستند كه ما بر روي. خيلي قديمي هستند

  . كند مي كنترل وزنتان تا حدي كمك

 اصل اولويت عضله سازي  

ترين   وايدر پيشنهاد كرد كه وقتي سطح انرژي شما در باالترين سطح قرار دارد، ابتدا بر روي ضعيف
را اول از همه انجام دهيد و تان   پيشنهاد من اين است كه ورزش مورد عالقه. بخش بدنتان كار كنيد

ورزش ين تر بخش لذتبه طور كلي . بحث كرديمنيز قبالً  كه طور همانسپس آن قورباغه را بخوريد، 
  . را قبل از هر چيزي انجام دهيد تا بهترين نتيجه را در پايان ببينيد

 اصل ورزش كامل  

پيشنهادي ما اين است كه هميشه يك ورزش يكسان انجام ندهيد و يك ورزش را هاي  يكي از روش
به عنوان . تعداد تكرارهايتان را تغيير دهيد وايدر پيشنهاد كرده است كه. به طور مداوم تكرار نكنيد

مرتبه  15-20يا  12-15، سعي كنيد دهيد مي تكرار براي هر ورزش انجام 6-8مثال اگر هميشه 
را نيز تغيير هايتان   كه نحوه انجام ورزشكند  مي او همچنين پيشنهاد. آن ورزش را تكرار كنيد

  . كنيدهميشه يك ورزش را به طور مدام تكرار ن. دهيد

 

14 - Joe Weider 

 تان پيشرفت كنيد هاي مورد عالقه . با آهنگ56
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  توقف  –اصل استراحت  

ثانيه به  30در مجموع نهايي و هنگامي كه به هدف رسيديد، يك استراحت كوچك در محدوده 
 اين كار شما را در حقيقت به ناحيه نقطه راحتي. خودتان بدهيد و سپس دوباره به ورزش بپردازيد

  . رساند كه يكي از داليل اصلي ورزش نكردن برخي افراد است  مي

 را كم كنيدها  ست  

كه پس از كند  مي وايدر پيشنهاد. يك تكنيك ديگر اين است كه شدت ورزشتان را افزايش دهيد
  . تكميل يك ورزش به سرعت به سراغ ست بعدي برويد و سپس ست سوم را انجام دهيد

  ورزش غريزي

ي نداريد، اصل وايدر رويد و هنوز هم احساس خوب  مي اگر شما به باشگاه. به بدنتان گوش فرا دهيد
نقطه تمركزتان  :كنيدريزي   گويد شما بايد بر طبق بدن خودتان برنامه  مي خورد كه  مي به درد شما

استفاده تر  سبكهاي  را تغيير دهيد، به جاي ورزش كنوني تمرينات كارديو انجام دهيد، از وزنه
نيز توضيح  هاست احمقوص مخص شود نمي كه در بخش نابرده گنج ميسر طور هماندرست . كنيد
  . داديم

 مهم عادات  

از مبتدي به كند  مي هوشمندانه از اصل وايدر اين است كه به شما كمكهاي  يكي از استفاده
  . پيشرفته تبديل شويد

 

 ركه فك كنند مي ، بر روي چيزهايي تمركزكنند مي وقتي مردم شروع به بهبود نحوه خودنشان
تمام تمركزشان را براي حذف مواد مختلف از رژيمشان ها  آن .را بخورندها  آن توانند مين كنند مي

  . كنند مي جلب
  . قطع كربوهيدرات ها. خداحافظ شكر. ژانويه بدون تنقالت. روز بدون شكالت 30

 . كاهش دهيد؛ قطع نكنيد57
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  به نظر آشنا نيست؟

نيازي نيست كه . ضروري استتنها چيزي كه شما بايد از رژيمتان حذف كنيد، همين حذفيات غير 
نيازي . حذف كنيد، مگر اين كه شما را بيمار كند تان غذاييهاي  شما نان را به طور كامل از وعده

نيازي نيست . نيست كه شكالت را به طور كامل از رژيمتان حذف كنيد مگر اين كه بيمارتان كند
  . لت آن را در اين جا خواهيم گفتع. كه شكر را از رژيمتان قطع كنيد مگر اين كه بيمارتان كند
  براي كاهش وزن حذف كنيد.هيچ نوع غذا يا گروه غذايي وجود ندارد كه شما بايد آن را 

  . من شما را چند لحظه در اين موضوع غرق خواهم كرد
 حذف كنيد وقتي است كه از آن غذا خوشتان تان غذاييتنها زماني كه شما بايد چيزي را از رژيم 

  . كنيد مي احساس ناراحتي خوريد مي وقتي آن را آيد يا نمي
اجتماعي خواهيد ديد كه برخي مواد غذايي را براي چاقي هاي  زيادي را در رسانههاي  چرت و پرت
، گوشت كند مي شما را نابودهاي  گويند شكر سم است، نان روده  ميها  آن .كنند مي شما سرزنش
بايد به شما بگويم هنگامي كه شما چيزي را از رژيمتان به عنوان يك نتيجه . شود  مي باعث سرطان

  .كند مي ، اشتياق و ميلتان به آن نيز افزايش پيداكنيد مي به مدت طوالني حذف
  . خوانديد نمي اين كتاب را اآلننتيجه نبود،   بي اگر. نتيجه خواهد بود  بي قطعاًاين كار 
  نم بخورم؟ نه، من اين طور نگفتم.توا  مي گوييد من هر چقدر شكر خواستم  مي پس شما

را  كنند مين دهم اين است كه غذاهايي كه از اهداف شما حمايت  مي چيزي كه من به شما پيشنهاد
  . را حذف نكنيدها  آن كمتر كنيد اما به طور كامل

  به جاي اين كه حذف كنيد، كم كنيد
 توانيد مي اهايي فكر كنيد كه، به تمام غذكنيد مي هنگامي كه به تغيير در مورد رژيمتان فكر

را هرگز نچشيده ايد؛ شما ها  آن برخي از احتماالًوجود دارند كه  جات ميوهصدها نوع . بخوريد
 را پخته و ميلها  آن پزيد،  مي خريد و دقيقاً به شكلي كه هميشه  مي سبزيجات مشابهي را احتماالً

. كنيد مي استفادهها  آن اريد كه تنها ازدستورالعمل آشپزي د 5-10فقط  احتماالًشما . كنيد مي
  كمي خالقيت به خرج دهيد! چيزهاي جديد را امتحان كنيد!

 مهم عادات   

پرهيز كنيد به اين فكر كنيد كه چه  تان غذاييغير واقعي بر روي خود و رژيم هاي  از محدوديت
  بخوريد. توانيد نمي چيزهايي راچه بخوريد، نه  توانيد مي چيزي
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ساده براي از بين بردن اشتها باشد، مگر اين كه در سنگاپور  حل راهيك  تواند مي جويدن آدامس
است، بنابراين اگر در  يرقانونيغ(جويدن آدامس در برخي شهرهاي كشورهاي آسيايي . زندگي كنيد

  كنيد.) نظر صرفصل كتاب ااز اين  كنيد مي جاها زندگي گونه اين
اشتهاي شما را كور كند و به شما احساس  تواند مي در هنگام ظهر الخصوص علييدن آدامس جو

  . سيري بدهد
زن داراي اضافه وزن نشان داد كه افرادي كه بين وعده ناهار و  50يك مطالعه انجام شده بر روي 

ردن ، ميل بسيار كمي به خوخورند مين جوند نسبت به افرادي كه آدامس  مي شامشان آدامس
  . يك مطالعه ديگر نيز نتايج مشابهي را گزارش كرد. در هنگام ظهر دارندها  كربوهيدرات

  . آيد  مي گرسنگي در هنگام ظهر براي بسياري از ما يك معضل به حساب
شيطان گرسنگي توانند  مي جدا از جويدن آدامس، در اين جا برخي راهكارهاي ديگر نيز هستند كه

  . را نابود كنند
تا شما احساس سيري كند  مي اين كار همچنين كمك. ين بيشتري به ناهارتان اضافه كنيدپروتئ

  بيشتري بكنيد.
 به بشقاب ناهارتان فيبر اضافه كنيد.  
 .سبزيجات بيشتري مصرف كنيد  
 شده بخوريدريزي   يك ميان وعده برنامه.  
 غذايي هاي  وعدهكمي خوراكي تعيين شده مابين  توانيد ميهايتان   به جاي سركوب خواسته

  .باشد. ميوه، آجيل و .. تواند مي اين ميان وعده. مصرف كنيد
 يك فنجان چاي يا نوشيدني بخوريد   

 خوريم، همين نوشيدني تا يك مدت زمان زيادي  مي در اغلب مواقع وقتي كه ما يك نوشيدني
  . ما را سير نگه دارد تواند مي

فراد به دليل جويدن آدامس وزن خيلي زيادي را چنين گزارش شده است كه برخي ا :مراقب باشيد
يك مطالعه نشان داد كه جويدن آدامس خيلي زياد باعث كاهش . اند كردهبه طور ناخواسته كم 

  ؟باشهپس بهتر است كارهاي احمقانه انجام ندهيم، . شود ..  مي % از وزن20

 ها را كاهش دهيد . آدامس بجويد تا تمايل به خوردن كربوهيدرات58
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 مهم عادات  

براي اواسط ظهر كنار ها  بوهيدراتكمي آدامس براي مبارزه با حالت گرسنگي و ميل به كر
  . بگذاريد

 

  . هاست يچربقاتل  15يك ست باربل
حاال . شود  مي از تمرينات، اقدامات و كارهايي است كه باعث كاهش وزناي  همنظور از ست مجموع

  . به يك بار برويد توانيد مي پس از انجام تمام تمريناتتان
ه كاري خوب هستند؟ خب، براي افراد مبتدي شما فقط در يك مدت زمان كوتاه وارد براي چها  آن

شويد، شما نيازي به تلف كردن وقت براي تغيير وزنتان نداريد، اين   مي باشگاه شده و از آن خارج
(بيشتر دهند  مي فيزيكي شما را افزايشهاي  باعث افزايش ضربان قلب شما شده و فعاليتها  ورزش
  . عضالتتان تمركز كنيد؛ عضالت بيشتر = كالري سوزي بيشتر) بر روي
به خاطر داشته . هستند، اما كمي سخت هستند مؤثر العاده فوقيك مجموعه ها  اين ست :هشدار

  عمدتاً سيستمها  آن .شوند مي را نيز شامل HIITكارديو هاي  ورزشها  باشيد كه اين مجموعه
هايي   وزنهترين   از سنگين. شوند مي شند و باعث تغيير وزن شماك  مي عروقي شما را به چالشـ قلبي 

  براي شما معنا دارند؟ها  آيا اين. را بلند كنيدها  آن توانيد مي استفاده كنيد كه
  :كنم  مي را ذكر ام عالقهمورد هاي  مورد از ورزش 4من در اين جا 

1- Baptie اورجينال  

هاي  مختلفي انجام دادم و امروزه يكي از ورزشهاي  و سالنها  اين اولين ستي بود كه من در باشگاه
بار تكرار تمرينات  6 :بار تمرينات را در هر سطحي كه هستيد تكرار كنيد 6. مورد عالقه من است

بار  6بار تمرينات اسكات (اسكات جلو با پرس پشت سر)، سپس  6بار تمرينات قدرتي،  6كششي، 
  . اسكات پشت را انجام دهيد

 

15 - Barbell 

 . چربي را با يك ست هالتر نابود كنيد59
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  تمرين سامبو -2

  . بار النگز 6بار پرس پشت سر، سپس  6بار اسكات جلو،  6بار كشش به باال،  6، ددليفتبار سامبو  6

  كراس فيتهاي  مورد عالقه سالن –ست بيير  -3

  . بار پرس فشاري 5بار اسكات جلو،  5بار پرس فشاري،  5بار اسكات جلو،  5بار تمرين قدرتي،  5

  قوانين رومانيايي -4

بار النگز  5بار پرس فشاري، سپس  5بار كشش به باال،  5بار باربل،  5رومانيايي،  ددليفتبار  5
  معكوس.

 مهم عادات  

هاي  ويژگيتوانند  مي هستند و حتياي  العاده فوقهاي  باربل براي تناسب اندام ورزشهاي  ست
تمام  توانيد نمي د كه شمااما به خاطر داشته باشي. ديگر را دربر داشته باشندهاي  خيلي از ورزش

  . زمان انجام دهيد تمرينات يك مجموعه را به طور هم

  
  



  راه براي كاهش وزن بدون بازگشت دوباره به آن  101 
  

98  

 
  

شود، مانند زماني   مي گرمي و آسايش براي شمادلاست كه باعث حس اي  هدو كلم :شكستن رژيم
  . كنيد مي كه شما يك بسته پر از پروتئين را مصرف

پس دوست من شما نياز به يك آموزش  ايد، هي در مورد شكستن رژيم نشنيداگر شما تا حاال چيز
  . داريد

ايده كلي اين است . قرار بگيرد سوءاستفادهمورد  تواند مي اين يك مفهوم نسبتاً ساده است كه اغلب
پس  ايد، ههفته وزن كم كرد 12و در مدت  ايد شدهكه شما در يك مدت زياد دچار كمبود كالري 

  . ودتان استراحت بدهيد، به طور معمول حدود يك هفتهكمي به خ
بريد و اين فقط بدين   مي شكنيد، كالري خودتان تا يك سطحي باال  مي هنگامي كه شما رژيمتان را

  . معناست كه وزن شما در طول دوره استراحت افزايش نخواهد يافت
  :مزيت اين روش دو جانبه است

 الخصوص علياين امر . ول دوره استراحت استيك مزيت آن مزيت روان شناختي در ط 
هنگامي كه شما وزن زيادي را از دست داده باشيد بسيار پر اهميت است و واقعيت نيز اين 

 . و اكنون نياز به دوره استراحت داريدايد  هدچار كمبود كالري شدها  است كه شما براي ماه

 گرسنگي كمتر و انرژي بيشتري  مزاياي فيزيولوژي دوره استراحت نيز اين است كه احساس
خاصي كه بر روي هاي  خواهيد داشت، عملكرد ورزشي شما افزايش خواهد يافت و هورمون

 شان برگردند. فرصت خواهند يافت كه به حالت طبيعياند  هگذاشت تأثيركاهش وزن شما 

قابل بهبودي  غذايي با اين شيوههاي  كه اختالالت ناشي از رژيماند  هتحقيقات همچنين نشان داد
هفته از  30ي كه در مدت كنندگان شركتمتخصصان تغذيه دانشگاه تاسمانيا دريافتند كه . هستند

هفته استراحت) وزن بيشتري را نسبت به ساير  2هفته رژيم،  2پيروي كردند ( 2:2روش رژيم 
  . افرادي كه به طور يكسره رژيم نگه داشته باشند، كم كردند

  حالتي انجام دهيمشكستن رژيم را به چه 

چيز اين است كه بايد به خاطر داشته باشيد كالري بدن شما بايد در يك سطح ثابت قرار  ترين مهم
آوريد بايد   مي اين بدان معني است كه شما كالري كه از طريق خوردن يا نوشيدن به دست. بگيرد

 بسياري از مردم اين است كهاشتباه . يكسان باشد تا وزنتان تغييري نكند سوزانيد مي با كالري كه

. رژيمتان را بشكنيد و خودتان را مهمان كنيد60
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كه چه چيزي كند  مين به هر طريقي انجام گيرد و فرقي تواند مي شكستن رژيم كنند مي فكرها  آن
  . هاي آزاد در اين دوره استفاده كنيد از وعده توانيد مي. كنند مي مصرف

وزهاي توصيه من اين است كه شما از همان مواد غذايي يكساني استفاده كنيد كه وقتي در ر
  . كرديد، اما فقط كمي بيشتر بخوريد، نه در حد افراط  مي كاهش وزن قرار داشتيد استفاده

اين كه هر چند وقت يك بار به خودتان استراحت بدهيد بستگي به خودتان دارد، اما با توجه به 
ا نقطه هفته ر 12يا  10يك بار در هر ها  آن گفتگويي كه من با خوانندگانم داشتم متوجه شدم كه

  . دانند  مي رضايت بخشي

 مهم عادات  

شما هاي  يك سالح عالي براي چربي تواند مي شده يا كنترل شدهريزي   يك شكست رژيم برنامه
هاي  براي نابود كردن تمام تالشاي  هباشد، البته اگر هوشمندانه انجام شود نه به عنوان بهان

   ايد. هسختي كه انجام داد

 

كه در اي  همانند خريدهاي خارج از برنام يما كردهتجربه  مان يزندگاكثر ما غذاهاي عجيبي را در 
  . دستي در حال فروش هستندهاي  و چرخها  فروشگاه

اين است كه وقتي ما پشتمان تر  افتد اما توضيح منطقي  مي دانيم كه اين اتفاق چطور نمي ما دقيقاً
  . ، شكالت بارها بيشتر برايمان جلوه خواهند كرد ..كنيم مي را به بروكلي و كلم

برايمان تبديل به يك كابوس شود، اما در اين جا برخي ترفندهايي  تواند مي خريدهاي هفتگي ما
  . به جلوگيري از خريدهاي اضافي شما در سوپر ماركت كمك كند تواند مي ذكر شده است كه

. طمينان حاصل كنيد كه اين كار را با شكم خالي انجام ندهيدقبل از اين كه شروع به خريد كنيد ا
يك مطالعه چنين از . اگر ما با شكم گرسنه خريد كنيم، خريدمان بيش از اندازه خواهد بود

ساعت قبل از خريد كردن غذا خورده بودند، خريدهاي با كالري  5ي كه كنندگان شركتكه  دريافتند
  . ه درست قبل از خريد خوراكي خورده بودندباالتري نسبت به افرادي داشتند ك

 . بر خريدتان از سوپر ماركت غالب شويد61
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خريدتان را حتي بهتر هم انجام دهيد، يكي از بهترين راهكارها اين است  خواهيد مي بنابراين اگر
يك مطالعه به اين نتيجه رسيد  :علتش اين است كه. كه از سيب به عنوان خوراكي استفاده كنيد

% ميوه و سبزيجات بيشتري 25شود كه افراد   مي كه خوردن يك سيب قبل از خريد كردن باعث
  بخرند.

هنگامي . همچنين قبل از اين كه به فروشگاه برويد، اطمينان حاصل كنيد كه ليست داشته باشيد
تر  شدهريزي   توانيم در طول هفته خريدهايمان را به طور برنامه  مي كه ليست در دست ماست ما

را تنظيم تان   هنگامي كه برنامه خريد هفتگي. اب نماييمانجام دهيم و از خريدهاي اضافي نيز اجتن
و  كنيد مي جلوگيري خريدشما با اين كار از اتالف . كرديد، فقط از روي اين ليست خريد كنيد

  . دهيد مي شده انجامتر  خريدهايتان را سازماندهي

غذاهاي  توانيد مي ي كهجاي بپردازيد تر مهمهاي  هنگامي كه وارد فروشگاه شديد، ابتدا به خريد آيتم
، باال و پايين شدن كنيد مي هنگامي كه شروع به جستجو در فروشگاه. سالم و تازه را پيدا كنيد

  . بستگي به نوع خريدتان داردتان   كالري

يك بخش براي  :ديگر اين است كه خريدهايتان را به دو قسمت تقسيم كنيدهاي  يكي از روش
اين را به خاطرتان بسپاريد يا  توانيد مي شما. براي ساير خريدها و سبزيجات، بخش ديگر جات ميوه

، ميوه و كنند مي كه هنگامي كه خريداران اين كار رااند  هپژوهشگران دريافت. بر روي كاغذ بنويسيد
  خرند.  مي سبزي بيشتري

  يك ايده ديگر

دهيد؟ اين كار هم  نمي مچرا شما به جاي خريد مستقيم از سوپر ماركت، خريدهايتان را آنالين انجا
يك مطالعه . برد  مي و همچنين شما را مستقيماً به آشپزخانهكند  مي جويي صرفهدر زمان شما 

 تنقالت با كالري باال الخصوص علينشان داد كه خريد آنالين باعث كاهش تعداد خريدها و 
  . گردد  مي

 مهم عادات   

اگر گرسنه هستيد، يك سيب بخوريد و . كنيدبا شكم خالي اجتناب ها  از رفتن به سوپرماركت
  . سپس خريدهايتان را به دو دسته تقسيم كنيد
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هاي  چقدر براي چربي سوزي مفيد هستند، اما در مورد ميوهها  به شما گفتم كه ميوهقبالً  من
  تازه نيستند.هاي  همانند ميوهها  آن .خشك اشتباه نكنيد

  تازه هستند.هاي  متفاوتي نسبت به ميوههاي  خشك داراي مشخصات و ويژگيي ها ميوه
  :گرم انبه تازه ذكر شده است 100براي اي  هدر اين جا برخي اطالعات تغذي

 گرم 1 :پروتئين  
 گرم 14 :كربوهيدرات  
 گرم 0 :چربي  
 گرم 66 :كالري  
 گرم انبه خشك مقايسه كنيد 100را با ها  حال، اين ويژگي:  
 گرم 2 :نپروتئي  
 گرم 71 :كربوهيدرات  
 گرم 0 :چربي  
 311 :كالري   

  متفاوت، اين طور نيست؟ كامالً
شود،   مي اما هنگامي كه از ميوه حذف. رود  مي به حساب كننده يخنثمحتواي آب در ميوه نوعي 

 افزايش توجهي قابلمحتواي قند آن به طور . متفاوت خواهيد داشت كامالًيك غذاي  تقريباًشما 
  . شود  مي برابر 5يابد و كالري نيز   مي

. شود نمي را شاملها  اگرچه من به عنوان مثال از انبه استفاده كردم، اما اين مقايسه تمامي ميوه
  بسيار متفاوت از يكديگر است!ها  آن با يكديگر يكسان نيستند و ميزان كالريها  ميوه
مشخصات تغذيه به شما بدهد، اما فريب اطالعاتي را در مورد  تواند مي محصول يبند بستهبله، 

تازه بيشتر هاي  ميوه. مرتبه انتخاب خواهم كرد 100بار از  99من به شخصه ميوه تازه را . نخوريد
  . نيز دارندتري  كمو كالري دهند  مي ، آبرساني فراواني انجامكنند مي سير
  خشك نيز جاي خودشان را دارندهاي  ميوه

 هاي خشك ميانه روي كنيد . در مصرف ميوه62
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با خيال  توانيد مي آگاهي داشته باشيدها  آن ي كه از انرژي و مشخصاتهمانند هر غذاي ديگر، وقت
  را مصرف كنيد (هيچ غذايي محدوديت ندارد، يادتان هست؟)ها  آن راحت

عالي  حل راهيك توانند  مي خشكهاي  ، ميوهدهيد مي اگر شما ورزشي را بيشتر از يك ساعت انجام
  . باشندان ت  براي جبران سريع كربوهيدرات از دست رفته

 مهم عادات  

خشك ترجيح دهيد، هاي  تازه را به ميوههاي  هيچ ماده غذايي محدوديت ندارد اما ميوه
يا از آن در  خوريد مي اگر هميشه در ميان وعده ظهرتان يك مشت ميوه خشك الخصوص علي

  . كنيد مي صبحانه استفاده

 

  . ؟ منم هم همين طورآيد نمي از دويدن خوشتان
را هايي   آورند تا ورزش  مي اما خيلي از افراد به خودشان فشار. دهم نمي به همين دليل آن را انجام

  را دوست ندارند.ها  آن انجام دهند كه
گويد چرا بايد به همين ورزش بپردازيد و   مي داريم كه داليلياگر شما عاشق شنا هستيد، براي شما 

  . دداخل استخر بپري
تركيب بدني شما را بهبود بخشد،  تواند مي كه شنا كردن چند بار در هفتهدهند  مي مطالعات نشان

  . استقامت شما را افزايش دهد و چربي خون را كاهش دهد
 روي پيادهرا بيشتر از ها  براي كاهش وزن ورزش مناسبي باشد و چربي تواند مي شنا كردن همچنين

  . آب كند
براي افرادي باشد كه در حال نقاهت از يك  العاده فوقيك گزينه  تواند مي اين ورزش همچنين

اگر از  الخصوص عليبه بهبود كيفيت خواب شما كمك كند،  تواند مي شنا همچنين. آسيب هستند
  جكوزي يا اتاق بخار نيز استفاده شود.

داراي طيف وسيعي از شود، زيرا   مي محسوب العاده فوقي بدن نيز يك ورزش پذير انعطافشنا براي 
  .كند مي ) بوده و اكثر مفاصل را درگيرها شانهحركات مختلف (مانند 

 پروانه و كرال پشت پيروز شويد  . با ورزش63
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رود، بايد براي   مي سرتان   آيد به اين دليل كه خيلي زود حوصله نمي اگر شما از ورزش شنا خوشتان
 بدين ترتيب قادر خواهيد بود كه ذهنتان را بر. مشخص شنا كنيدهاي  يك دوره خاص و به طول

  شنا متمركز كنيد. روي شمارش و به خاطر سپردن طول
ديگر چيزي كه حائز اهميت است اين است كه اين ورزش را به طور هاي  همانند خيلي از ورزش

از آن سر خواهد رفت، دوماً احتمال تان   اوالً حوصله. مكرر و فقط به يك صورت انجام ندهيد
  پيشرفتتان نيز روز به روز كمتر خواهد شد.

استفاده هايتان   عي كنيد سرعت خودتان را در هنگام شنا تغيير دهيد، يا فقط از پاها و يا دستس
  كنيد.

  :در اين جا يك تمرين خوب شنا براي افراد مبتدي ذكر شده است
 25×4 اما شماباشد مي آل براي آن شناي سبك آزاد و كرال جلو گرم شدن (حالت ايده متر ، 

 گر نيز استفاده كنيد)ديهاي  از شيوه توانيد مي

 25×2  در  توانيد مي ثانيه را 20مابقي . حالت شناور، يعني فقط از پاهايتان استفاده كنيدمتر
 مختلف شنا كنيد.هاي  طول

 25×2  در  توانيد مي ثانيه را 20مابقي . استفاده كنيدهايتان   روآبي، يعني فقط از دستمتر
 مختلف شنا كنيد.هاي  طول

 100×4  متر 100در طول اي  هثاني 30شناي متر . 

 25×2 مختلف شنا كنيد.هاي  در طول توانيد مي ثانيه را 30مابقي . شناي سريع 

 25×4  سرد كردنمتر . 

  متري 25طول در يك استخر  30، متر  750جمعاً 

 مهم عادات  

ه به شيو تواند مي در صورتي كه از آن لذت ببريد. شنا كردن داراي منافع بسيار زيادي است
  . عالي براي تناسب اندام تبديل گشته و چربي بدنتان را كاهش دهد
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   آجيل يك ميان وعده بسيار خوب است، درست؟
هستند و تحقيقات نشان داده است  ها اكسيدان آنتي، مواد معدني، ها تنوعي از ويتامين ها حاوي آن

 به خاطر داشتن. كنند ميكمك تر  و زندگي طوالنيها  يكه آجيل به شما در مقابله با بيمار
بسيار سير كننده هستند به اين معنا كه به شما براي احساس سيري كمك  ،فيبر پروتئين، چربي و

گيرند، اما  قرار مي موردتوجهعالي براي كاهش وزن ي  هاغلب به عنوان يك ميان وعدها  آن .كنند مي
داراي مواد مغذي هستند اما كالري زيادي ها  آن مطمئناً. كنم ر نمي؟ من فكاين طور است واقعاًآيا 

را در يك ها  آن توان به سادگي مقدار زيادي از نيز دارند و بسيار خوشمزه هستند به اين معنا كه مي
 150تا  125داراي  حدوداًيا هر نوع ديگر) . بادام، گردو ..(گرم از آجيل  25براي مثال، . وعده خورد

هاي  حتي بسته ايد؟ گرم مصرف كرده 25 واقعاًاما آيا زياد به نظر نرسد  ممكن است. هستندكالري 
تا  250به اين معني است كه به راحتي . گرم هستند 70 – 50 داريد برميها  سوپرماركتاز تكي كه 

 عالوه بر آن، واقعيت اين است كه اغلب. كنيد ميكالري را در يك ميان وعده كوچك دريافت  400
. آوردند و به سادگي يك مشت پر از يك كيسه بزرگ در مي كنند ميمردم يك وعده را جدا ن

، غير خوريد ميكه در يك بعد از ظهر هايي   از بادام زميني و پسته صرفاً يكالر 1000گرفتن 
مقدار كره روي نان و  چهمعمول و عجيب نيست! چيزي ديگري كه قابل درك است اين است كه 

داراي انرژي  هاي ديگر و انواع كره بادام زميني ريزيد؟ باز هم، به دليل اينكه كره خود مي كيك
حاال، خواهيد . خوريد مي واقعاًزيادي هستند، خوردن كالري بيشتر بسيار آسان است نسبت به آنچه 

 هم و آجيل ها انواع كرهحذف كردن هر غذايي نيست و  ضرورتاًدانست كه پيام در كل اين كتاب 
  . )ندارند استثنا( كنند مين فرق

 مهم عادات  

 سالم هستند، كل بستهي  هيك ميان وعدها  فقط به خاطر اينكه كسي به شما گفته است كه آجيل
درصورت  :را در رژيم غذايي روزانه خود قرار داديد، هوشيار باشيد ها اگر آن. را نبلعيدها  آن

  اعتدال عادي را به كار بگيريد.هاي  را جدا كنيد و فقط اصول )ميزان(يك وعده  لزوم

 را بدانيدها بر روي وزن  . تأثير آجيل64
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 . باشد مي شارما نيراب من عالقه موردهاي  سندهينو از يكي

 از يكي. است نوشته رهيغ و يذهن يور بهره ذهن، يآگاه ت،يموفق مورد در ياريبسهاي  كتاب او
 .است روزانه عيوقا كردن ادداشتي 16BIW بردن باال يبرا او يهاهيتوص

 راايد  هخورد كه را ييغذاهاو ها  يخوراك تك تك شما بلكه ستين خاطرات دفتر داشتن نيا از منظور
 . كنيد مي ليتحل و هيتجز راها  آن سپس و كنيد مي ضبط

 روز آن كه ييزهايچ نوشتن يبرا قهيدق 5 تنها د،يسيبنو مقاله كي روز هر كه ديستين مجبور شما
 . باشد يم يكافايد  هخورد

 . ديكن انيب صورت نيبد راها  آن توانيد مي كه دارد وجود نمونه چند نجايا در

  ؟بود چه افتاد امروز كه ياتفاق نيبهتر

  ؟دهم انجام بهتر را ميكارها توانم  مي چطور

   ؟اند ماكد شوند  وزن كاهش باعث ندهيآ هفته درتوانند  مي كه ينكات ترين مهم
  ؟است بهتر قبل يروزها به نسبت كه دادم انجام يكار چه امروز

 مهم عادات 

. ديكن توجه شتريبايد  هخورد كه ييزهايچ به تا كند كمك شما به تواند مي روزانه عيوقا نوشتن
 ادداشتي دفتر اي بوك نوت كي در روز هر كه است نيا ديبكن توانيد مي كه يكار حداقل

  .ديكن ادداشتي راتان   روزانه عيوقا

 

 قند بدونهاي  ينيريش

 خداوند طرف ازاي  هيهد مانند كنند كم وزن خواهند  مي كه يكسان يبرا قند بدونهاي  ينيريش
 ؟باشد مي طور نيا واقعاً ايآ اما. باشد مي

 

16 - Best In World (بهترين در دنيا) 

 ديكن توجه ركانهيهاي ز يبند بسته . به66

 ديكن ادداشتي تان را  روزانه عي. وقا65
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 .شود  مي نيگزيجا يمصنوع هاي كننده شيرين با شكر كه است نيا افتديم نجايا كه ياتفاق تنها

 كاهش يبرا شكر بدون عنوان ازتوانند  مي يدكنندگانتول كه است يمعن نيبد نيا يكيتكن لحاظ به

 .كنند استفاده دراتيكربوه و يكالر

 .خورند مي را ترفند نيا گول مردم از ياريبس اما است ركانهيز اريبس ترفند كي نيا

 خالص دراتيكربوه

. شدند ليتشك خالصهاي  دراتيبوهكر از فقط كهكند  مي ادعا شدت به محصوالت نيا
 يكالر واقعاً ايآ اما. باشند  مي شكر و بريف بدون كه هستندهايي   دراتيكربوه خالصهاي  دراتيكربوه

 خالصهاي  دراتيكربوه نيا اكثر كه دادند نشان قاتيتحق ؟هاست يدراتكربوه ريسا از كمترها  آن

 .هستند ياديز يكالر يدارا همه

  ؟ديباش داشته شتريب نيپروتئ افتيدر يبراتر  ساده حل راه كي خواهيد مي ايآ

 .يسادگ نيهم به ديكن اضافهتان   ريش به نيپروتئ پودر قاشق كي اي ديبخور شتريب ريش

 مهم عادات 

 مواد ايد. هخورد را اندام تناسب مخصوص محصوالت هاي يبند بسته بيفر حال به تا ايآ

 محصوالت ريسا از باالتر يمتشانق فقط ندارند ييغذا مواد ريسا با يفرقها  آن دهنده يلتشك

  .است

 

. هستند رهيغ و ميزيمن ،آهن ،ميكلس ،نيپروتئ نيهمچنها  نيتاميو و يمغذ مواد از يغن ها آن
 .شدبا مضر شما قلب يبرا تواند مي مرغتخم نديگويم شما به كه هستند ياريبس افراد حال ينباا

 ومرغ  تخم خوردن نيب يارتباط چيه كهاند  هداد نشان شده انجام مطالعات د،يكن نگاه شواهد به اگر
 .ندارد وجود يقلبهاي  يماريب به ابتال خطر شيافزا

 نيا در كه يافراد اكثر. بخورندمرغ  تخم سه روزانه كه شد خواسته افراد از مطالعات از گريد يكي در
 كلسترول سطح و وزن كاهش ليقب از ياديز يسالمت ييايمزا يدارا ندبود كرده شركت مطالعه
 .بودند

)صبحانه عنوان به فقط نه( ديببر تان لذت  يهامرغتخم . از67
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 زرده بدون اي زرده با

 رامرغ  تخم دهيسف كه ديد ديخواه را ياديز مردم مختلف يها وبالگ در و اندام تناسب يايدن در
 مرغتخم ردهز كه چرا است مسخره واقعاً كار نيا. زندير  مي دور رامرغ  تخمهاي  زرده و كرده مصرف
 .باشد مي آن از يمهم بخش

 مواد يتمام تقريباً مرغتخم زرده كه يحال در باشد مي نيپروتئ و آب يحاو تنهامرغ  تخم دهيسف
 .داراست را موجودهاي  نيتاميو و يمغذ

 ديمف اريبس قلب سالمت يبرا كه است 3 امگا و چرب يدهاياس يدارا نيهمچن مرغ تخم زرده
 منبع نيهمچن اما است يشتريب يكالر يدارامرغ  تخم زرده كه معناست نيبد نيا بله. باشد مي
 اريبس مغز سالمت يبرا نيكول. رود  مي شمار به زين 17لوتئين، زاكسنتين ن،يكول يبرا يخوب اريبس
 . باشد مي ديمف چشم يبرا لوتئين و زاكسنتين كه يحال در است، ممه

 .شود انجام اعتدال با ديبا زينمرغ  تخم نخورد ميخور يم كه ييزهايچ تمام همانند

 .باشد نمي يا هوشمند حركت احتماالً روز هر درمرغ  تخم جعبه كي خوردن

 روزانه صبحانه اي وعده انيم عنوان به هفته در بار چند صورت بهمرغ  تخم خوردن حال نيا با
 .كند كمك شما يضالنع بهبود به و كرده برطرف كامل بطور را نيپروتئ به شما ازين تواند مي

 مهم عادات 

 تيرعا را اعتدال آن خوردن در ديبا اما شود نمي يقلبهاي  يماريب جاديا باعث قطعاًمرغ  تخم
 .كرد

 

 ريسا از بهتر يليخ يخال معده با صبح هنگام در ويكارد ناتيتمر اي ورزش كهايد  هديشن احتماالً شما
 . هاست يچرب بردن نيب از يبراها  زمان

 ؟دارد فرق گريكدي با ناتيتمر نيا زمان واقعاً ايآ اما

 

17 - Zeaxantin 

 كن تكرار ،كن ورزش ،. بخور68
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 نه ميبگو خالصه طور به

. ديدار يكالر سوزاندن به ازين فقط ديببر نيب از را هايتان چربي يكيولوژيزيف طور به نكهيا يبرا
 .است يكالر 300 يالرك 300. شوند مي انجام روز از يساعت چه در ناتيتمر نيا كه ندارد يفرق

 300 و ديبپرداز ورزش به يخال معده با ساعت 1 يبرا تا ديريبگ ميتصم روز كي شما كه ديكن فرض

 يكالر 300 و دهيد مي انجام روز از يگريد زمان كي در را كار نيا هم شما. ديبسوزان يكالر لويك
 نظر در نبدوايد  هسوزاند يالرك 300 ديرو  مي رختخواب به كه يهنگام روش دو هر در. سوزانيد مي

  ؟ديكن فكر. ديا داده انجام ورزش كه يزمان گرفتن

 زن 20 يورزش هيتغذ المللي بين جامعه مجله در مطالعه كي. كند مي تيحما هيقض نيا از زين علم
 به يخال معده با هاگروه نيا از يكي. كرد ميتقس گروه دو به راها  آن و داد قرار شيآزما مورد را سالم

 اختالف اما بودند كرده كم وزن گروه دو هر. خوردن غذا از پس گريد گروه و پرداختند ورزش
 . نداشت وجود گروه دو نيا نيب يمعنادار

 است نيا تياهم حائز نكته. پردازد  مي ورزش به روز از ساعت چه كهكند  مين يفرق شما بدن يبرا
 ديكن دنبال را يروال ديبا نيهمچن شما. ديببر لذت آن از كه ديكن انتخاب ورزش يبرا را يزمان كه
 .ديكن حفظ را آن كنواختي و شهيهم طور به ديبتوان كه

  د؟يبخور صبحانه ورزش از قبل ديبا حتماً ايآ

 دهيا كي نيا احتماالً ديبخور غذا ورزش از قبل ديبتوان اگر اما دارد خودتان به يبستگ واقعاً نيا
 . است خوب

 . ديبخور غذا كردن ورزش از قبل ساعت 2-3 امكان حد در كه ستا نيا من هيتوص

 باشد، تيفيك باهاي  دراتيكربوه از يبرخ و نيپروتئ يكم مقدار شامل تواند مي ييغذا وعده نيا
 .بود خواهد شما سوخت ياصل منابع از يكي كه چرا

 كمك شما ختسو ريذخا شيافزا به كنيد مي مصرف ورزش از قبل شما كههايي   دراتيكربوه
 يشتريب يكالر جهينت در. دهند شيافزا را شما ناتيتمر شدتتوانند  مي قتيحق در و كنند مي

 .سوزاند ديخواه
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 مهم عادات 

 در. ديدار يانرژ به ازين ورزش يبرا شما است شده يميقد گريد يخال معده با ورزش دهيا

 .ديبخور غذا ورزش از شيپ ساعت 2 حدوداً است بهتر جهينت

 

 اي نستاگراميا صفحه در را ياديزهاي  اميپ حال به تا خودم اما ستمين مطمئن شما مورد در من
 فرصت كي من اسكات يه كه عنوان نيا با ام كرده افتيدر دياسال كارن طرف از سبوكميف

 تا بتواني به راحتي وزن كم كني. دارم شما يبرا زيانگ شگفت

 . دينكن را كار نيا هم شما وندم،يبپ چالش نيا به خواهم ينم من كارن نه

 ديكن يداريخر راها  آن گانه 8 محصوالت ديبخواه اگر. است يسطح چند هيتغذ شركت كي كارن
 ونيسيكم حق نيا ديكن يمعرف دوستانتان به راها  آن ديبخواه اگر و دهد مي ونيسيكم حق شما به
 مشابه شكل كي بهها  آن ياصل هيپا و دارند وجودها  شركت اكثر درا ه طرح نيا. شود  مي هم شتريب

 .باشد مي

 :ميكن روشن نجايا در را مسائل يبرخ ميخواه  مي ليدل نيهم به

ها  آن در موجود يمغذ مواد محدوده و ستندين يكاف يمغذ مواد يدارا محصوالت نيشتريب اوالً
 . دهند شيافزا را فروششان بتوانند تا كنند مي دهاستفا غاتيتبل نيا ازها  آن .است صفر حدوداً

 . ببرند يشتريب سود تا كنند مي استفاده ونيسيكم حق از فروششان بردن باال يبرا فقطها  آن دوماً

 محصول توانيد مي مشابه مبلغ نيهم با شما. ستندين يخوب تيفيك يدارا محصوالت نيا تينها در

 نيپروتئ از محصوالتشان درها  آن مثال عنوان به. ديبخر انمحلت كينزد ماركت سوپر از را مشابه
 ميترم و ينعضال يابيباز به تواند مي ايسو نيپروتئ كهاند  هداد نشان مطالعات. كنند مي استفاده ايسو
 .دارند وجود زين گريدهاي  نيپروتئ شتريب در اتيخصوص نيا اما كند كمكها  آن

 باتيترك يداراها  آن كه است نيا شوديم انجام محصوالت نيا مورد در كه يغاتيتبل از گريد يكي

 .هستند ياختصاص

 نظر به جذاب شما نظر در محصوالت شوند مي باعث كه هستنداي  هركانيز يابيبازارهاي  ترفند ها ينا

 ن،يبتاآالن ن،يكرات يدارا باتيترك نيا دهد مي نشان كه است شده انجام يمختلف مطالعات. برسند

ديباش يسطح هاي چند يابيبازار . مراقب69
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 زينتري  كم ياثربخش جهينت در و بوده كم اريبس باتيترك نيا مقدار اما. باشد مي رهيغ و نيكافئ
 .دارند

  !ستين جالب

 مهم عادات 

 كينزد فروشگاه در ايكند  مي مصرفتان   هيهمسا كههايي   مكمل از تا ديبشو وسوسه دينبا شما
 توجه جالب اگرچه التمحصو نيا غاتيتبل. ديكن استفاده شود  مي فروخته تانيزندگ محل

 .شوند داريپا وزن كاهش به منجر بتوانند است ديبع اما هستند،

 

 زين حال نيع در خواهيد مي اما ديكن دايپ را سالم يزندگ كي نيب تعادل تا ديدار ليتما شما اكثر
 .ديكن كم وزن

  كدامند؟ شما عالقه موردهاي  يدنينوش

 زا انرژي هاي نوشابه  
 هاي طبيعي ميوه آب  
 دلستر  
 كوكاكوال 

 .گردند شما بدن در يكالر شيافزا به منجرتوانند  مي شما عالقه مورد و روزانههاي  يدنينوش نيهم

 برسم؟ اندام تناسب به توانم كنم مي محدود را كوكاكوال دنينوش من اگر اسكات خب،

 يكالر كمهاي  يدنينوش اما دارند، اندام سبتنا يرو بر يخاص تأثيرها  يدنينوش كه ميگو نمي من
 . هستندها  نهيگز ينخطرتر كم دار) دتوكس واتر (آب طعم مانند

 اريبس دهيا كي الكل دنينوش ديبخور يدنينوش كردن ورزش از پس خواهيد مي اگر نيهمچن
 .رسد مي نظر به وحشتناك

 بدن آب شدن كم باعث دهد، كاهش را شما يعضالن يبهبود تواند مي الكل دنينوش كه علت نيا به

 نيپروتئ سنتز پروسه كه شود باعث و كند محدود عضالت يبازساز يبرا را شما بدن ييتوانا شود،
 .گردد اختالل دچار شما ييغذا ميرژ در

.ديكن يدار نگه تان را  هاي يخوراك . كاغذ70
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 پرهاي  يدنينوش نيهمچن و آب نهيگز نيبهتر ديبخور يدنينوش خواهيد مي كردن ورزش از پس اگر
 .باشد مي راتديكربوه و نيپروتئ از

 تواند مي آب منظم دنينوش ديباش يبهتر اندام تناسب يدارا وتر  سالم ،الغرتر خواهيد مي شما اگر
 .كند كينزد هدف نيا به را شما

 مهم عادات 

 برطرف را يكالر به شما ازين كه ديكن ميتنظاي  هگون به را خودتان هفته آخرهاي  يدنينوش

 آب يمحتوا با يرنگ شهيش كي توانيد مي كنيد مي خجالت اساحس همساالنتان مقابل اگر. كند

 !شد نخواهد متوجه كس هيچ. ديريبگ دستتان در

 

 لرزش به را زانوهايتان دينبا ديهست وزن كاهش حال در كه يموقع در دوستانتان با شام به رفتن
 .بترساند را شما و درآورده

 يهاانتخاب و ديبخور راتان   عالقه مورد يغذا توانيد مي يراحت به شما كه است نيا خوب خبر
 .ديباش داشته يسالم

 چهار از يخوراك دو انتخاب قانون از كه است نيا بكنم خواهم  مي من كههايي   ييراهنما از يكي
 .ديكن استفاده يخوراك

 توانيد مي شما. باشد يدنيوشن كي و نگيپود ،ياصل يغذا استارتر، كي تواند مي شما انتخاب چهار
 يبيترك كه است نيا شما يكالر حفظ يبرا ساده هاي حل راه از يكي. ديكن انتخاب زين را مورد تنها
 .دينكن انتخاب را اديز يغذاها از

 .ديكن ليم را آن ابتدا و كرده انتخاب خالص ينيپروتئ منبع كي كه است نيا گريد مهم نكته

 تكه كي شده، سرخ ينيزم بيس پز، آب زميني سيب مرغ، نهيس كي دتوان مي خالص نيپروتئ نيا
 .باشد ايلوب يحت اي ايسو ،مرغ تخم جات،يسبز ،يماه

 نيپروتئ خوردن با رو نيا از و است ييغذا مادهترين   يمغذ پر نيپروتئ كه است نيا هم آن ليدل
 جهينت در و كرد ديواهخ يريس احساس )يماكارون پس،يچ برنج،(ها  دراتيكربوه خوردن از قبل
 .نمود ديخواه مصرف زين يكم يكالر

 ديكن انتخاب را تا 4 از يخوراك دو خوردن . هنگام71
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 احساس كار نيا با شما. باشد شما جاتيسبز ساالد در غالت از استفاده تواند مي ما گريد شنهاديپ
 .آمد خواهد نييپا زينتان   يمصرف يكالر رو نيا از و كرد ديخواه كامل يريس

 مهم عادات 

 صرفاً شما ايآ كه ينا. شود نمي شما كار شرفتيپ شدن ابخر باعث غذا خوردن. دينباش نگران

 استفاده هوشمندانههاي  نهيگز از تنها. ندارد يتياهم نه اي ديبر  مي لذت غذا نيا خوردن از

 .ديكن

 

را  تمرينهاي  عصباني + گرسنه) و تعداد دور(عصباني هستيد  احتماالً درد داريد ايد، هشما عرق كرد
زمان براي اضافه كردن يك ترين   اين مناسب. تا زماني كه تمرينتان تمام شود ميشماريد

اي  هبه انداز. تا به حال نگفته است كس هيچ. هستم ...ها  كننده تماممن عاشق . است "كننده تمام"
عالي هستند  يك ابزار كاهش چربيها  كننده تمامناخوشايند) باشند، (ممكن است ترسناك ها  آن كه

يك  معموالً كننده تمامبه طور خالصه، يك . را به پايان تمرين خود اضافه كنيدها  آن توانيد ميكه 
فشرده در پايان تمرين براي سوزاندن هر گازي كه در مخزن  كامالًمجموعه يا دوتا مورد از چيزي 

پس از هر . قهرمان باشيد از اينكه شروع كنيد، سعي نكنيد كه يك قبل. باشد ميايد  هباقي گذاشت
 احتماالًنااميد و خسته خواهيد شد و  اين صورترا اضافه نكنيد در غير  كننده تمامتمريني يك 

در . آن را انجام دهيد)(. تا نتوانيد خود را دوباره در آن قرار دهيد سوزانيد ميكارت بدنسازي خود را 
   :را امتحان كنيدها  آن توانيد يمهستند كه  محبوب من ها كننده تماممورد از  6اينجا 

   )Battle Rope Blast(انفجار طناب نبرد  )1

ثانيه استراحت كنيد و دوباره آن را  30ثانيه طناب بزنيد بعد  30يك طناب برداريد و بدون توقف 
 اي استفاده كنيد. ثانيه 30ست  6انجام دهيد از روش 

2( Box Jumps Blitz ) آسا برقپرش جعبه(   

روي زمين قرار بگيريد و  به ارتفاع دلخواه خود) به حالت چمباتمه(ه نرم را انتخاب كنيد يك جعب
ارتفاع  توانيد ميوقتي كه در انجام اين كار بهتر شديد . سپس روي جعبه بپريد و اين را تكرار كنيد

  . انجام دهيد 20-10هاي  سعي كنيد دور. جعبه را افزايش دهيد

. سوزاندن چربي را با يك تمام كننده سريع شروع كنيد72
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   Kettlebell )ه همانند دمبل براي تمرين(نوعي وسيل كشنده چربي) 3

چرخش دو  15 پنج چرخش به سمت چپ،آن را در دست بگيريد و پنج چرخش به سمت راست، 
  . دقيقه انجام دهيد 5در عرض  توانيد ميببينيد چقدر . دست انجام دهيد

   طبيتوپ ) 4

الي سر خود بلند برداريد، در حالي كه توپ را با طبيشينيد، يك توپ نبه حالت چمباتمه ب
روي توپ به سمت جلو و عقب . د بلند شويد و سپس آن را به زمين بندازيد يا بگذاريديكن مي

اين را در يك دقيقه  توانيد ميبپريد، سپس آن را بلند كنيد و دوباره آن را بگذاريد و ببينيد چقدر 
  . دهيدثانيه استراحت كنيد و دوباره انجام  30اگر شجاع هستيد . انجام دهيد

   )Ladder of Doom(نردبان فنا ) 5

وقتي اولين دور را . بار تكرار كنيد شروع كنيد 12-10 توانيد ميبا وزني كه . يك دمبل را برداريد
را كم كنيد و همين كار را دوباره انجام دهيد و سپس دوباره همين را انجام دهيد  هانجام داديد وزن

  . رسيدبها  دمبل ترين كوچكتا موقعي كه به 

6 (5 -10-15   

) بدون وزن برداري وزنه (squat 15شنا و  10)، pull ups(پنج حركت كششي همانند وزنه زدن 
  .دقيقه كامل كنيد 5در عرض  توانيد ميببينيد چند دور را . سپس استراحت كنيد. انجام دهيد

 مهم عادات  

در مورد . ر پايان تمرين هستند) روشي عالي براي افزايش متابوليسم دfinisher(ها  كننده تمام
  . را انجام ندهيدها  آن اضافه كردن دو مورد در هفته فكر كنيد اما هر جلسه

 

اين ايده كه  !افسانه و الكي بود "بعد از ظهر 6هيچ كربوهيدرات پس از "فكر كردم كه  !عجله نكنيد
بعد از ظهر خورده  6كه قبل  ييها آننسبت به  از ظهر بعد 6خورده شده پس از هاي  كربوهيدرات

كالري از  300. هستند، درست نيست و واقعيت نداردتر  كننده و چاقتر  زا ، چربيشوند مي

بعدازظهر به بعد محدود كنيد 6ها را از ساعت  مصرف كربوهيدرات .73
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و . هميشه همين مقدار خواهد بود ،خوريد ميرا ها  آن از اينكه كي نظر صرفها  كربوهيدرات
مشخص  مصرفيهاي  در مقابل كالري دريافتيكالري  دانيد تغييرات سازمان بدن با كه مي طور همان
ما  ينهمچنبا اين حال، . ايم ما در اين كتاب در مورد آن صحبت كرده كه اين چيزي است. شود مي

حذف . كالري ورودي كلي گسترش دهيد ... را براي كاهشهايتان   عادت توانيد ميگفتيم كه چگونه 
  . كمك كند كار به شما در انجام اين واندت مي بعد از ظهر 6پس از ها  كربوهيدرات

   كنيم ميدليل آن را اينجا بيان 

يك بشقاب بزرگ ماكاروني، يك . نوعي كربوهيدرات دارد معموالً% از شام شما 50بگذاريد بگوييم 
چه خواهد . كالري باشد 300 تواند مياين به سادگي . زميني سيبتكه نان سير بزرگ، و مقداري 

را حذف كنيد و با پروتئين بيشتر يا حتي بهتر از آن با سبزيجات ها  كربوهيدراتشد اگر شما آن 
اما هنوز مقدار زيادي غذا را  شما كاهش زياد كالري را ايجاد خواهيد كرد ،جايگزين كنيد؟ دقيقاً
  . سبزيجات داشته باشيد اگر بيشتر مخصوصاًدريافت خواهيد كرد 

كربوهيدرات داشته باشيد، چكار  توانيد نميه داريد و با قهو يسكوئيتببعد از شام چي؟ اگر 
قبل از ي  هبعد از آن وعد. ؟ شايد بجاي آن كمي ماست طبيعي براي دسر داشته باشيدكنيد مي

يعني بايد جايگزين مناسبي  ي قبل از خواب استفاده نكنيدهمچنين هيچ كربوهيدرات. خواب هست
  . بيابيدها  آن براي

 مهم عادات  

تر  چاق كننده شوند ميخورده  6ساعت از كه پس هايي   واهم تكرار كنم كه كربوهيدارتخ من مي
  . باشد مي دريافتيروشي آساني براي كاهش كالري  6پس از ساعت ها  آن نيستند و حذف

 

اگر . ستفاده كنيداز آن ا توانيد مي كنيد ميساده مغز است كه هر وقت غذا درست  اين يك خالكوبي
يا بيرون بخواهيد شام بخوريد يا اگر در بوفه هستيد، اين به  كنيد ميشما در خانه غذا درست 

. مرغ، بوقلمون، ماهي و غيره) باشد(ارم از بشقابتان بايد منبع پروتئين هيك چ. كند ميخوبي كار 
بشقابتان بايد سبزيجات دو چهارم (نصف) . يك چهارم بشقابتان بايد يك منبع كربوهيدرات باشد

  . باشد

 . غذايتان را با قوانين چهارگانه تزئين كنيد74
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   است؟ مؤثرچرا اين 

وقتي كه در مورد . باشد ميتغيير دادن حجم غذا  بدونهايتان   آن راهي ساده براي كاهش كالري
مقدار  :% درصد آن كربوهيدرات خواهد بود80، حدود كنيد ميميانگين بشقاب شام يك شخص فكر 

هيچ مشكلي ندارند، فقط ميزان وعده ها  آن غذا. گ نانني، يك تپه برنج يا تكه بزروزيادي ماكار
نوعي از  احتماالًباقي بشقابشان كمي پروتئين، سبزيجات و . است كه مورد بحث و مشكل است

  . همه آن روي هم، يك بشقاب پر از كالري است. سس غني خواهد داشت
وقتي كرده است، مقايسه كنيد. قسمتي استفاده  4  كالري را با بشقابي كه از قاعدهآن بشقاب پر از 

در واقع يك گروه غذايي با حجم باال كالري كم را به بشقاب  كنيد ميپر  كه بشقاب را با سبزيجات
عامل تبديل  ترين مهمسبزيجات به . كه فضاي كافي براي ساير موارد وجود ندارد كنيد مياضافه 

ه ميزان كالري موجود در بشقاب شما دومين عامل مهم هستند، در نتيجها  و كربوهيدرات شوند مي
گسترش دهيد چرا كه  را چنين اينهاي  كه مهارتكند  ميهمچنين به شما كمك . كاهش ميابد

است اين  مؤثرتوصيه ديگري كه . كند ميو زيباتر تر  سبزيجات تازه و رنگارنگ هر شامي را جذاب
با سبزيجات . غذايتان خريداري كنيد است كه اگر در بوفه هستيد ابتدا موادي با كالري كم را براي

. برويدها  آن سراغ سس برويد و پس ازها  و پروتئينها  شروع كنيد، سپس سراغ كربوهيدارت
براي آن  جايگزين، براي پيدا كردن رسيد مي سرخ شدههاي  زميني سيبو ها  هنگامي به چيپس

  . كنيد ميتالش 

 مهم عادات  

دنبال كردن است كه در هر زمان به شما در ايجاد يك  قاعده چهار قسمتي مدلي ساده براي
  . كند ميبشقاب شام سالم كمك 

 

. را در صبحانه خواهيد خوردتري  كمخارج شويد، يك ليوان آب بنوشيد و كالري تختخواب از 
% 13، خورند مي آب ترلي ميلي 500 دريافت كرد كه گروهي كه ابتدا مسئله تحقيقي براي اثبات اين

تحقيقي . كنند دريافت مياند،  كه اين كار را نكردههايي   نسبت به آن در وقت صبحانهتري  كمكالري 
و همچنين گرسنگي كند  ميكه داشتن آب با غذا كمك به افزايش احساس سيري  نشان دادديگر 

% 9 حدوداً خورند ميعادت آب  برحسبتحقيق ديگري نشان داد كه كساني كه . دهد ميرا كاهش 

 يد. كاهش وزن را با نوشيدن آب محقق كن75
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، يك مطالعه كنند ميمصرف  روزدر طول اند  ههايي كه آب زيادي نخورد نسبت به آنتري  كمكالري 
ديگر نشان داد كه آب به مردم در كم كردن وزن جدا از هر تغييري در رژيم غذايي يا فعاليت، 

اختراع "آلمان يك محققان در . آخرين نكته در مورد علوم آب براي شما خوب. كمك كرده است
چند درس ها  با آب خوردني نصب كردند و بچهي يها كه فواره در دو مدرسه ايجاد كردند جايي "آب

  .% درصد خطر ابتال به اضافه وزن31نتايج؟ كاهش . در مورد مزاياي سيراب ماندن ياد گرفتند

   است! برانگيز تحسين كامالًاين 

   آب بيشتري را بنوشيد؟ نيدتوا ميچگونه . عملي كنيم اريد آن راذبگ
   :آورده شده استدر اينجا چند توصيه ساده 

 يك هدف آب را هر روز تنظيم كنيد و به دنبال آن برويد.  
  و به طور منظم آن را پر  داريد مييك بطري جذاب و خوش ظاهر آب را كه روي ميزتان نگه

اگر هميشه بايد . هيد خورداگر آب درست در آنجا باشد، آن را خوا. ، خريداري كنيدكنيد مي
به مخزن آب براي پر كردن يك فنجان پالستيكي كوچك برويد، ديگر نيازي نخواهد كه 

 .برويد

  آن را به يك عادت تبديل كنيد.

  شويد كنار مخزن آب توقف كنيد. از روي ميزتان بلند مي هر موقع كه
يك قلم را در . ا به دست آوريدليتري ر 2يك بطري آب  :مورد عالقه من استهاي  اين يكي از روش

همين كار  :"اواسط صبح"تا يك چهارم پايين بكشيد و بنويسيد  بطريدست بگيريد، خطي را دور 
 اواسط بعد از "در آخر سه چهارم تا پايين بنويسيد  :"ناهار "را از نصف تا پايين بكشيد و بنويسيد 

  . باشد مياين راهي ساده براي حفظ باالترين مصرفتان  :"ظهر 

 مهم عادات  

. به كم كردن وزنتان كمك كند تواند مياما همچنين  نوشيدن آب مزاياي سالمتي بسياري دارد
  .راهي را براي نوشيدن هر چه بيشتر در طول يك روز به خصوص قبل از صبحانه بيابيد
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 معده شما نبايد يك سبد زباله باشد .  
  شما سگ نيستيد ؛غذا پاداش ندهيدخودتان را با.    

را براي مردم هايي   و صداها  گفتهها  آن اجتماعي دارند اين است كههاي  مشكل بزرگي كه رسانه
دنبال كردن . (اعتبار) تغذيه و تناسب اندام ندارند كه هيچ صالحيتي براي كنند ميفراهم 

)Following نشان ها  آن اطالعاتي كه. و درك شودبه عنوان نشان قدرت شناخته  تواند مي) زياد
، غير عملي و گاهي )و نه مدرك يا دليلها  آن بر اساس نظر(نادرست توانند  مياغلب دهند  مي

  .اوقات خطرناك باشند
بسياري  دهند ميبدي را ارائه  هاي مشاوره و ها توصيه ها رسانهي  هبه اين معني نيست كه هم

با اين حال، خدمات به . كنند ميني بر دليل است را پست هستند كه محتوا و اطالعاتي كه مبت
چه ها  آن كه بينيد مي. فيلم مردم را قادر به نمايش زندگيشان ساخته است و گذاري عكس اشتراك

ها  آن سفتهاي  شكم. بينيد ميرا ها  آن نوعي نوشيدني)( Green Smoothies. خواهند ببينند مي
صد بار  كه بينيد مين. خورند مينوعي ميوه قرمز) خود را ( Goji berries كه بينيد مي. بينيد ميرا 

  . تالش كردند كه به اين شكل برسند

 مهم عادات  

  . كنيد ميفالو) (اجتماعي دنبال هاي  مراقب باشيد كه چه كسي را در رسانه

 

عضو كند  ميكسي كه تالش آخر (ن توسعه عظيمي در جنگجويا سراسر كشور در يراخهاي  در سال
، كنند مينظامي عبور را تجربه  –حمله سبك هاي  دوره بوده است كه هنگامي )نيروي نظامي شود

در  Tough Mudderميليون نفر در  2,5بيش از  2010از سال . شوند ميدر گل خسته و كثيف 
. اند كردهرا براي خيريه حاصل پول ها  و در اين روند ميليوناند  هكشور جهان شركت كرد 6بيش از 

از موانع اي  همايلي است و داراي مجموع 10هاي  در اطراف نشانه اين مسابقات ماجراجويي عموماً
هاي  حمل كنيد و از حوض كنيد ميگل و شل عبور هاي  را وقتي كه از گودالها  آن هستند كه بايد

جهنم روي زمين به  شبيهايده شما  اگر اين. دوري و اجتناب كنيد ور شعلههاي  يخي آب و علف

 . يك چالش سخت براي خودتان انتخاب كنيد77

 هاي اجتماع پرهيز كنيد هاي رسانه . از مشاوره76
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به هر حال، اين . انجام شده خواهد بود اگر از سازندگان بپرسيد مأموريت ، خوب، آنرسد مينظر 
  . وزن كم كنيد خواهيد ميپيروزي بخش باشند اگر توانند  ميوقايع 

  .دليلش اينجاست ....

. كند كمك مي روي پيادهاشگاه و ، اين هدفي مشخص و واضح است كه به شما براي رفتن به باوالً
، انتخاب تمرين مورد عالقه بسيار آسان كنيم مي، وقتي كه فقط به خاطر ورزش تمرين اوقاتگاهي 

به جاي  "ورزش"وقتي كه به . است كه راحت باشيم و به خودمان براي خودنمايي نرنجانيم
، بايد ها ي تكميل اين رويدادبرا. كنند ميمتعهد هستيد، تمرينات هدف جديدي را دنبال  "تمرين"

موفق به پايان  احتماالًحتي اگر يكي از اين حوادث را انجام داديد . تمرين كنيدها  آن براي واقعاً
 ـ به غير از تناسب اندام قلبي. قبل انجام دهيد از راها  كه برخي كار شويد مگر اين رساندن آن نمي

توصيه من اين است كه مطمئن شويد داريد . شيدعروقي بايد يك سطح قدرت معقولي نيز داشته با
كه كند  ميبه شما كمك ها  چرا كه اين دهيد ميزيادي در باشگاه انجام  "كششي"هاي  تمرين

تغييرات رديفي . برويد كه در اين دوره با آن مواجه خواهيد شدهايي   و طنابها  بتوانيد باالي ديوار
مفيد هستند چرا كه كشش به سمت باال و  را انجام دهيد ها آن مثل يك باربل يا دمبل اگر بتوانيد

  . پايين هستند
 صورتبه طور كلي بايد به . ، حس همراهي و رفاقت بسيار خوبي در اين حوادث وجود دارددوماَ

به اين معني كه تمرين با يك دوست نيز براي . يك گرگ تنها باشيد توانيد نمي. تيمي كار كنيد
خواهيد توانست كه مسئول يكديگر باشيد، به همديگر . سيار خوبي استبي  هرسيدن به آن، ايد

 توجهي قابلانگيزه دهيد و من هميشه فهميدم كه داشتن كسي براي گفتگو هنگام تمرين به طور 
تا اينكه بخواهيد به تنهايي انجام دهيد به خصوص اگر كند  مي تر بخش لذتو تر  تمرين را خوش

وقتي كه اين رويداد را انجام داديد حس بزرگي از . باشد يو بارانتمرين بيرون در هواي سرد 
  . را احساس خواهيد كرد موفقيت

 مهم عادات  

و در ايد  هبحث از زمان يا مدال نيست، موضوع اين است كه به مدت چند ماه به خود زحمت داد
  .كرديد نميش را كه هرگز فكرايد  هو چيزي را انجام دادايد  هوزن كم كرد احتماالًاين روند 
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يكي . از جعبه ابزار كاهش چربي خود خارج كنيد توانيد مياست كه هايي   ابزارترين   اين يكي از ساده
و  مؤثراسكات، اين خيلي ساده است، براي من "كه بگوييد كند  مي واداراست كه شما را هايي   از آن

  . ايجاد كنيد خوريد ميآگاهانه تغييري در چيزي كه  الزم نيست كه "كارآمد نيست
فقط . فقط همين آره. همه آنچه كه بايد انجام دهيد نگه داشتن يك دفترچه خاطرات غذايي است

ن دادند كه اين كار به كم انوشي بنويسي و مطالعات نش خوري يا مي رو كه مي "هرچيزي"بايد 
  . دكن كردن وزن كمك مي

وقتي يك دفتر غذايي به مدت سه روز يا بيشتر در  كنندگان شركت% 69د كه نشان دااي  همطالع
  . بودپوند  13هفته نگه داشتند وزن كم كردند و ميانگين كاهش وزن 

   ؟كند اين روش به چه صورت عمل مي

چي  دانيد ميكه وزن كم كنيد فقط به خاطر اينكه شما  كنند ميكمك  به شما غذاييهاي  دفتر
وزن كم  خواستند ميفهميدند كه بين مردم بريتانيايي كه  محققاناين خيلي مهمه! كه  خوريد مي

ميانگين  به صورتكه چقدر كالري در يك روز  دانستند نميها  آن از% 35كنند سال قبل، 
   !خورند مي
 خوريد ميكه چقدر از يك غذاي خاص  بدانيدكه  كنند ميغذايي همچنين به شما كمك هاي  دفتر

روي كنيد  هزيادها  آن در خوردن ممكن استك به شما در مشخص كردن چيزهايي كه و براي كم
  . عالي هستند

   :كنيد مؤثريه دفتر غذايي رو براي خودتون  يجوره كه چ گوييم مياينجا 

 صادق باشيد .  

 زميني سيبرو خورديد با نوشتن يك يا دوتا  زميني سيب كه اگر يك بسته كامل سعي نكنيد
اگه قراره كه رو راست و صادق نباشيد، هيچ دليلي در انجام دادن اين وجود . گول بزنيد خودتون رو

خوب بوديد رو ننويسيد  واقعاًفقط روزايي كه  .جا كنيد "روزاي بد"تون رو در ها  آخر هفته. نداره
  .چون كه تصويري غلط از چيزي كه قراره اتفاق بيفته رو به وجود مياره

 تان را در يك دفتر روزانه بنويسيد . رژيم غذايي روزانه78
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 يد بنويسيدور همينجور كه مي .  

هاي  خورديم خيلي بد هستيم و كالري كه چي مي ما در حدس زدن اين دادند كه نشانمطالعات 
هر چه يادداشتتون بنويسيد دفتر درتا آخر روز صبر نكنيد تا   گيريم. كم مي مواد غذايي را دست
  .يادداشت كنيد چيزي را كه خورديد

 دقيق و درست باشيد .  

و سعي  تا جايي كه ميشه دقيق باشيد رو بنويسيدها  اندازه وعده خواهيد ميسعي كنيد وقتي كه 
گوشت كبابي و "نيازي نيست كه عدد دقيقي باشه، اما به جاي . را بسنجيدها  كنيد كه مقدار

 ،باشيد مثل گوشت گوسفند با چربي جدا شدهتر  سعي كنيد و توصيفي "چيپس با كمي سبزيجات
  . "ف بسته ساالد تركيب شدهيك چهارم بشقاب چيپس و نص"

  بيشتر، بهتر چقدرهر .  

  . دداري نگهتونيد  سعي كنيد و يك دفتره غذايي رو تا جايي كه مي

 مهم عادات  

و  خوريد ميهر چي كه . دداري نگهسعي كنيد كه يه دفترچه غذايي رو حداقل براي يه هفته 
كه بايد بهتر بشيد رو پيدا كنيد مثل  كنه كه جاهايي رو بنويسيد و اين بهتون كمك مي نوشيد يم

  .بايد كمتر بخوريد احتماالًتونيد بيشتر بخوريد با چيزايي كه  چيزايي كه مي

 

اون روشي ساده است كه كالري هاتون . نيازي به توضيح زيادي نداره واقعاًقاعده يك ساالد يك روز 
   .هر روز يك ساالد. كم كنيد احتمال زياد ناهار يا شامبه  يكي از وعده هاتون رو براي

  .ساالدها پر از مواد مغذي و سيركننده هستند

 . قانون يك ساالد در روز را براي خودتان اجباري كنيد79
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  اي از ساالدها نمونه

  ساالد مرغ 

 100 گرم سينه مرغ بريده شده پخته شده  
 100 گرم برگ كاهو  
 50 گرم خيار  
 50 پيازچه گرم  
 30 گرم زيتون سياه  
 30  گرم گوجه  
 1  زيتون روغن خوري چايقاشق   
 2  سياه سركه يخور سوپقاشق  
 1  (سبزيجات معطر)قاشق  

   ساالد يوناني

  يك مشت(كاهو(   
 يك چهارم خيار خرد شده مكعبي   
 مقداري گوجه خرد شده  
 30 گرم پنير سفيد يوناني  
 يك قاشق پونه كوهي خشك شده  
 يك قاشق آب ليمو  
 نمك و فلفل براي مزه بهتر   

   گوشتساالد 

 100  شده خرد شدهگرم گوشت پخته  
 2/1 كاهوي خرد شده پيمانه   
 4/1  آواكادو خرد شدهپيمانه   
 گرم  30 خيار مكعب شده  
 يك قاشق ذرت شيرين  



  راه براي كاهش وزن بدون بازگشت دوباره به آن  101 
  

122  

 قاشق 1 روغن زيتون  
 قاشق 1 سركه  
 نمك و فلفل براي مزه بهتر ،عسل  

 مهم عادات  

هايي   غذا، بايد خالق باشيد و دستور اي هبه هنگام هر وعد. باشند كننده خستهنبايد ها  ساالد
  .جديدي كه دوست داريد را بايد پيدا كنيد

 

و عالمت  نشيند مي چهارزانوكه يك نفر ي  ه، اين كار بيهود)مديتيشنكنيد ( وقتي كه تفكر مي
"OK"  و زمزمه كردن كند  مي، قسمت كمر روي هر زانو استراحت دهد ميرا با دستشان نشان
وقتي كه كسي به  كنيد ميشما آن را رد  احتماالً. كند ميبه فكر ما خطور  ماالًاحت "ممممممم"

با اين حال، مديتيشن . گويد براي كمك به جريان حالت نشسته بايد تفكر و عبادت كنيد شما مي
است و مطالعات زيادي هست كه مزاياي  چيزي بيشتر از كمك كردن به شما براي آرامش )تفكر(

كاهش استرس، كاهش اضطراب، افسردگي، بهبود . اند از انجام اين كار نشان داده زيادي را يسالمت
اين ليست به همين صورت ادامه . .... فشارخونحافظه، كاهش درد، كاهش ضربان قلب، كاهش 

  . دهد مييك مطالعه نيز نشان داد كه تفكر به شما انگيزه بيشتري براي ورزش . دارد
اما اين جا چيز بهتري عالوه بر آن  خوب باشند اندازه كافي براي شروع اين داليل بايد براي شما به

بزرگسال ثابت كرد  46يك مطالعه شش ماهه در  شود!! باعث كاهش وزن هم مي تفكر :نيز هست
 كيلوگرم 8/2 حدوداًاند  هبخشي از رژيم كاهش وزنشان در نظر گرفت عنوان بهكه گروهي كه تفكر را 

محققان دريافتند كه تفكر به . كم كردندوزن ين كار را نكردند، بيشتر از گروهي كه ا
غذاييشان داشته باشند و توانستند هاي  با رفتار زياديهاي  كنندگان كمك كرد كه پيشرفت شركت

  . كه محدوديت غذايي بيشتري را نشان دهند

   ؟دهيد ميخوب، چگونه آن را انجام 

 توانيد ميسپس . مزاحم و حواس پرتي پيدا كنيد و مكان ساكتي را بدون هيچ شينيدنراحت ب 
  .شروع كنيد

 . به كاهش وزن فكر كنيد80
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 هايتان   د و دستانتان روي زانوداري نگه، كمرتان را صاف بنشينيدروي يك صندلي  .راحت باشيد
  .بگذاريد

 فقط بگذاريد روند طبيعي نفس  :نفس عميق بيش از حد نكشيد .عميق و آرام نفس بكشيد
  .د كنيد و از دهان خارج كنيدكشيدن باشد از راه بيني وار

 هيچ  ؟كنيد ميآيا در جايي از بدنتان فشرده يا متراكم هستيد؟ چه بويي را حس  .آگاه باشيد
  فشرده آزاد كنيد؟هاي  تراكم را در ماهيچه توانيد ميصدايي در دور دست هست؟ 

 ان و اينكه هستيد، در مورد نفس كشيدنتتر  حاال آسوده .روي نفس كشيدنتان تمركز كنيد
روي كيفيت نفس كشيدنتان تمركز . در زمان دم و بازدم فكر كنيدكند  ميبدنتان چگونه حركت 

  . كنيد و به ذهنتان اجازه دهيد كه آسوده و ثابت باشد
دقيقه  20تا  10به مدت چند دقيقه انجام دهيد و سپس به سراغ  اين كار را هر روزسعي كنيد 

. را تنظيم كنيد كه تا نيازي به نگاه كردن به ساعت نباشد يريگ زمانه به ياد داشته باشيد ك. برويد
  . مثل هر چيزي، هر چه بيشتر تمرين كنيد، بهتر خواهيد شد

 مهم عادات  

شود كه ممكن به شما كمك  مياي  هدقيق 10تا  5تفكر مزاياي بسياري دارد و شامل يك جلسه 
بهتري را هاي  انتخاب آشپزخانهويد و در كند كه روي خود آگاهي خود، كنترل هوس مسلط ش

  .انجام دهيد

 

؟ در يك تحقيق محققان سوزانيد ميايد كه در روابط زناشويي چه مقدار كالري  تا به حال دقت كرده
ر سوزانند كه د كالري در دقيقه مي 1/3كالري در دقيقه و زمان  2/4در كانادا دريافتند كه مردان 

  سوزانند كه در نوع خودش يك شاهكار است. كالري مي 93كالري و زنان  126دقيقه مردان  30
به غير از كمك به شما براي سوزاندن كالري، روابط زناشويي منظم مزاياي زياد ديگري دارد كه 

ي تر از سن سال جوان 12تا  7گردد و گزارش دادند كه اين افراد  باعث افزايش اعتماد به نفس مي
  كنند. كه هستند را حس مي

 لري مصرف كنيد. با روابط منظم زناشويي كا81
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 مهم عادات  

بخش براي افزايش مصرف كالري شماست و به شما در  روابط زناشويي منظم يك راه لذت
 كند.  تان كمك مي ت عموميمسال

 

 هب ترسناك واژه كي است ممكن جهان سرتاسر در افراد ييغذا ميرژ در يچرب كلمه كه نيا رغميعل
 تا ديهبد قرار مدنظرتان   خود ييغذا ميرژ در راها  يچرب از يمشخص مقدار ديبا شما اما برسد، نظر
 . ديبمان سالم

. باشد مي بدن در يانرژ ديتول يبرا يمغذ منبع كي اما دارد، خود در يكالر 9 يچرب گرم هر اگرچه
 .است يضرور گريد توابع از ياريبس و مغز عملكرد بهبود ها، سلول ميترم و رشد يبرا يچرب

 شوند مي ميتقس عمده دسته دو بهها  يچرب. دارند يمختلف انواعها  يچرب ديدان  مي كه طور همان
 مانند شده اشباع ريغ و اتيلبن و گوشت مثل يوانيحهاي  فرآورده مانند شده اشباعهاي  يچرب
  .رهيغ و تونيز روغن ها، دانه ها، ليآج
 يچاق وحشتناك چهره عنوان به يچرب اندام، تناسب مراكز وها  باشگاه در بعد به 90 و 80 دهه از

 .كند مين چاق را شما يچرب كه بزنم اديفر و بروم بام پشت به خواهم  مي من اما است، شده شناخته
 اديز يهادراتيكربوه كه يشرط به ديبخور دارد الزم بدنتان كه يچرب مقدار هر توانيد مي شما

 . دينكن مصرف

 رابطه يكالر افتيدر. ديكن تيرعا را تعادل و اعتدال حدها  نيا يتمام مصرف در ديبا قتيحق در
 حتماً ديرو  مي سوپرماركت به كه يهنگام نيبنابرا. دارد دراتيكربوه و يچرب افتيدر با ميمستق

 .ديده قرار مدنظر را ييغذا مواد يرو برچسب

 مهم عادات 

 از يعيوس يفيط خوردن. ديكن عمل هوشمندانه يچرب ياوح ييغذا مواد انتخاب در ديكن يسع

 وزن كاهش در اختالل باعث تانيغذاها بهها  يچرب گونه اين كردن اضافه و سالم يچرب منابع

 .ديبسوزان يشتريب يكالر ديبا فقط بلكه شود نمي شما

 ديكن ها مبارزه يچرب با يراحت . به82
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 .است بوده ينامطلوب غاتيتبل يدارا اتيلبن رياخ يهاسال در

 .ديباش دهيشن را ريز جمالت مانند يجمالتقبالً  است ممكن شما

 وانيل كي ريش كه ميهست يوانيح تنها ماها  انسان و است مناسب كوچك يگاوها يبرا گاو ريش

  ست؟ين طور نيا. مينوش  مي را گريد

 آن از يحاك لعاتمطا قتيحق در. كند مي استفاده گريكدي ريش از كه دارند وجود يمتعدد واناتيح

 نيا حال هر به. رنديبگ ريش گريكدي ازتوانند  ميها  سگ وها  گربه مانند واناتيح از ياريبس كه است
 واناتيح ريش زاتوانند  مين ها انسان كه است افتاده جاها  انسان نيب كه است يكوچك سوءتفاهم كي

 .كنند استفاده گريد

ها  آن بدن بيترك بهبود باعث تواند مي يمبتد افراد يراب. است ياديز اريبس يايمزا يدارا اتيلبن
 زين و دهد مي كاهش را يعروق يقلب يهايماريب به ابتال خطر نيهمچن و ابتيد به ابتال خطر شده،

 .كند مي يريشگيپ يمغز سكته بروز از

 .ديآ  مي حساب به برنده برگ كي كنند كم وزن خواهند  مي كه يافراد يبرا نيا

 صورت به را اتيلبن كه يافراد كه داد نشان شد انجام بزرگسال 1278 يرو بر كه زيلمتاآنا كي

 .بودند اندام تناسب يداراها  گروه ريسا از شيب كردنديم مصرف روزانه

 يريچشمگ كاهش وزنشان و كمر اندازه زانيم كردند  مي مصرف يشتريب ماست كه يافراد نيهمچن
 .بود كرده دايپ

  باشد؟ داشته تواند مي يمفهوم چه شما يبراها  نيا

 انجام چنين اين غاتيتبل و ريش مورد در كههايي   مستند اي و وبالگ هرگونه به ديبا شما اوال خوب
 خودتان روزانه ييغذا ميرژ در اتيلبن از بار دو اي بار كي روزانه شما كه نيا. دينكن توجهدهند  مي

 .ديآ  مي حساب به هوشمندانه و انتخاب ينوع ديكن استفاده

 ماست اي چرب كم يعيطب ماست از توانيد مي شما. باشد يعال اريبس وعده انيم كي تواند مي ماست
 .ديكن يخوددار زين ياضافهاي  قند خوردن از و ديكن استفاده يوناني

 نيا كه ديكن فكر شما است ممكن ايد. هديد زين را ينيپروتئهاي  ماست از يمختلف انواع احتماالً شما
 طور همان. هستند نيپروتئ از يغن اريبس منابعها  آن قتيحق در اما ،باشد مي يابيبازار نوع كي فقط

 ديكن رهيچ خودتان ييغذا ميرژ بر را اتي. لبن83
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 انيم كي دنبال به ماش اگر ميكرد ذكر زين ديبكن نيپروتئ از يغن راتان   صبحانه بخش درقبالً  ما كه
 . رود  مي ارشم به يعال اريبس انتخاب كي ماست ديهست نيپروتئ يحاو شده يبند بسته وعده

 مهم عادات 

 كاهش يبرا ياديز اريبس يايمزا يدارا اتيلبندهند  مي نشان كه دارند وجود ياريبس شواهد
 به نسبت يشتريب وزن اغلب كنند مي مصرف اتيلبن بار نيچند روز در كه يافراد و است وزن
 .كنند مي كم كنند مين استفاده ييغذا ماده نيا از كه يكسان

 

 .ديبنوش قهوه ورزش از شيپ ديببر باال را ناتتانيتمر سطح خواهيد مي اگر

. هستند نخور درد به وزن كاهشهاي  مكمل اكثرايد  هگرفت ادي كتاب نيا از تاكنون كه طور همان
 !باشد مي استثنائات نيا از يكي نيكافئ

 شما به ورزش نيح در يخستگ كاهش به دتوان مي جهينت در و است يقو اريبس محرك كي نيكافئ
 .دهد شيافزا را شما استقامت و كند كمك

 م؟يكن مصرف چقدر

 انسان وزن لويك هر يبرا گرم ميلي 3 تا 2 حدود نيكافئ دوز كي (IOC) كيالمپ المللي بين تهيكم
 . است كرده نييتع ناتيتمر از قبل قهيدق 60-30

 كه چرا كند كمك وزن كاهش به تواند مي كافئينند ده مي نشان كه دارند وجود زين مطالعات
 .گردد زين يشتريب يكالر سوختن باعث جهينت در و داده شيافزا را يانرژ مصرف زانيم تواند مي

 نيكافئ مورد در خوب خبر

 نكهيا جمله از دارد وجود نيكافئ سميمتابول مورد در ياريبس نديناخوشا يخبرها كه نيا رغميعل
 نيكافئ تحمل كه است شده گزارش حال نيا با ندارند مدتي يطوالن اثرات و هستند دتم كوتاهها  آن
 .باالست اريبس افراد در

 محرك اريبس نيكافئ كه چرا دينكن استفاده آن از رختخواب به رفتن از شيپ كه ديباش مراقب فقط
 اطياحت آن مصرف رد ديبا دارند يقلب مشكالت اي و هستند باال فشارخون دچار كه يافراد و بوده

 ديبنوش قهوه ورزش از قبل . 84
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 اشم خواب تيفيك يرو بر تواند مي باشد كينزد حد از شيب شما خواب زمان اگر نيهمچن. كنند
 .بگذارد تأثير زين

 مهم عادات 

 يشتريب يكالر د،يبخور قهوه يانرژ پر كار كي انجام اي ورزش از قبل قهيدق 60 تا 30 اگر
 .سوزاند ديخواه زين

 

انجام  دهيد ميصدها چيز ديگر داريد كه ترجيح  احتماالًاگر شما مانند بسياري از مردم هستيد، 
 نيبزن قدش)! ا( هيعال كه ،ديبا وزنه كرد نيحاال، اگر شما شروع به تمرها.    دهيد تا بلند كردن وزن

 نيبه تمر :به شماست هيتوص هي نياما ا. ديشوتر  تا قدرتمندتر، پرزور و الغركند  مي به شما كمك
  . ديد سوپرست اضافه كنسونخود پ

به . سر هم، بدون استراحت پشت ،دهيد مي را انجام نياست كه شما دو تمر يسوپرست زمان كي
و سپس قبل از استراحت  ديرا انجام ده مكتينهاي  ست از پرس كيعنوان مثال، شما ممكن است 

 شروع، در زمان كمتر ياست؟ خوب، برا مؤثركار  نيچرا ا. ديبزن كسيبارف يبالفاصله تعداد
و زود از آن  ديبه باشگاه برو خواهيد مي خوب است اگر شما ني، و اديبزنتر  نيسنگهاي  وزنه

خون  كيو الكت سوزانيد مي قهيرا كه در هر دقهايي   يكالرها  در مرحله دوم، سوپرست. ديبرگرد
است هايي   يكه كالر دهد مي شي) را افزانيتمرپس از  ژنياز حد اكس شيمصرف ب(  EPOCشما و 

  . سوزانيد مي نيركه پس از تم
  :انجام دهيد توانيد مي دو نوع اصلي از سوپرست وجود دارد كه

 سپس روي عضله مقابل آن كنند مياول روي يك عضله كار  آنتاگونيسمهاي  سوپرست .
نتيجه تحقيقات است كه بيان  اين. دوسربازو و ماهيچه سه سر و يا پشت و قفسه سينه مانند

باعث ها  ثانيه)، بين ست 30گر اين است كه بدون استراحت، و يا استراحت بسيار كوتاه (
  است.تر  افزايش خروجي از يك دوره استراحت طوالني

 دوسربازو هاي  به عنوان مثال، دمبل .كشد يم كار يگروه عضالن كيكه از  يجفت ناتتمري
، ضربان قلب سوزانيد مي يشتريب يكه شما كالر دياست احساس كنممكن . و هالتر دوسربازو

در هر جلسه بلند تري  كمحجم  تياست، اما شما در نها يكار سخت رايز ابد،ي  مي شيشما افزا

 . كمرتان را با ورزش سوپرست كوچك كنيد85
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 د،ياستراحت كن نيدو تمر نيب ديتوانست ياگر شما م. ستين يخوب زيچ نيا. كرد ديخواه
  .شديد مي دوم نياز تمر يشتريب يقادر به انجام تكرارها احتماالً

 مهم عادات  

تمرين و كاهش وقت خود در باشگاه  يور بهرهراه خوبي براي افزايش  تواند ميها  سوپرست
  براي تمام كردن يك تمرين باشند. يا كننده سرگرمراه  تواند مي باشد و

 

كاهش وزن كمك كند و احساس سيري به   آن ژالتين ممكن است به خاطر پروتئين و كالري پايين
  ها مرتبط با گرسنگي نيز نقش داشته باشد. به فرد دهد ژالتين ممكن است در كنترل هورمون

 مهم عادات  

ها، كاهش كالري مصرفي شما را كاهش  تعويض از يك ميان وعده قند شيرين به يكي از ژله
  ز بين ببريد.كند تا يك ميل شكر را ا و به شما كمك مي دهد يم

 

گويند كه  ، سيل يا تهاجم بيگانه، مسئولين به ما ميگردباددر صورت وقوع باليايي مانند طوفان، 
كنم كه وقتي سعي در از  چنين پيشنهاد مي براي چند روز غذاهاي اضطراري ذخيره كنيد. من هم

  د.دادن وزن داريد يك رويكرد مشابه بگيري دست 
اجازه بدهيد براتون واضحش كنم. شما روز مشكلي را سپري كرديد، هوا مساعد نبود، ترافيك 

 8وحشتناك بود به هر ضرب و زوري كه شده به باشگاه رفتيد. اما در حال حاضر شما در ساعت 
ايد كه فروشگاه برويد تا مواد غذايي خود را تهيه كنيد.  شب به خانه رسيديد و فراموش كرده

خيال شوند و يا يك غذاي  توانند بي شويد، مردم مي رو مي امي كه با اين فاجعه رژيم غذايي روبههنگ
  چرب و پركالري را مصرف كنند.

 آماده براي تهاجم بيگانه باشيد و غذا بخوريد. 87

 تان را با كمي ژله پر كنيد شكم. 86
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يك بشقاب غذاي  توانيد ميبا اين حال، اگر شما يك غذاي اضطراري خوراكي داشته باشيد، هنوز 
  سالم و خوشمزه بخوريد تا شما را سرحال بياره.

ات تازه، سبزيجات منجمدشده، گوشت، جسبزي :اد غذايي كه بايد دمِ دستتون باشهبرخي از مو
. سبزيجات منجمد نه تنها يك غذاي اضطراري هستند بلكه باشد ميمركبات، لبنيات، آجيل و ... 

  كنند. يك ايده عالي براي افراد مجرد هستند كه به تنهايي زندگي مي

  آيا سبزيجات تازه بهتر است يا منجمد؟

تفاوت  گونه هيچمحققان در كاليفرنيا براي بررسي اين موضوع مطالعات زيادي انجام دادند و 
  ي تازه و منجمد مشاهده نكردند.ايمعناداري در كيفيت مواد غذ

 مهم عادات  

  هميشه غذاي اضطراري مانند انواع سبزيجات منجمد را در دسترس داشته باشيد. توانيد ميشما 

 

سوزي است. اگر در دفتر كار هستيد اين بسيار آسان  هاي مورد عالقه من در چربي اين يكي از روش
كيلوگرم  80است. به طور متوسط كسي كه در حدود  مؤثردانند چقدر  نمي معموالًاست و مردم 

است  كالري در حالتي كه ايستاده 206كالري در حالت نشسته در مقايسه با  134وزن دارد 
  سوزاند. مي

مدت ممكن است خطر ابتال به سرطان را  هاي طوالني مطالعات ديگر نشان داده است كه نشستن
  سالمت متابوليكي قلبي را بهبود بخشد. تواند ميافزايش دهد و ايستادن 

هاي ايستادن را در روز  اين كار بسيار آسان است. همه كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه زمان
دقيقه بايستيد. بعد از  10ساعت نشستن به مدت  1ظيم كنيد. به آرامي شروع كنيد بعد از هر تن

  خوردن هر فنجان قهوه بايستيد.
  يك روال ايجاد كنيد و روي آن كار كنيد.

بخواهيد كه در ها  آن اگر جلسه يك به يك را با كسي داشته باشيد و به كامپيوتر نياز نباشد از
  بت كنند.رفتن صح هنگام راه

يشتر سرپا باشيد تاكالري بيشتري بسوزانيدب. 88
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 مهم عادات  

راه ساده، بدون عرق و آسان براي افزايش سوزاندن كالري شما، بهبود وضع خود و  نايستاد
  افزايش اميد به زندگي شما است.

 

اي  هشما را باالزده و برگ بندهاي  تا آستين تواند مي ، پس سوپهستيدطرفداران سبزيجات  اگر شما از
سوپ يك راه سريع و آسان براي پرت كردن مواد مغذي به يك كاسه . شد تا با گرسنگي مبارزه كنيدبا

  به كاهش وزن نيز كمك كند. تواند مي نه تنها سوپ بسيار مغذي است، بلكه خوشمزه است.
محققان دانشگاه دولتي پنسيلوانيا دريافتند كه وقتي افراد غذاي خود را با يك كاسه سوپ شروع 

غذاي اصلي را دريافت   مستقيمها  آن در مقايسه با زماني كه %20 ند، مصرف كالري كمتر ازكرد
  .مخلوط شده يا خرد شده باشد، تفاوت چنداني نخواهد داشت سوپ كردند مشاهده شده است.

 بدهيدكه كلي سبزيجات به خوردشون  ديك راه عالي براي اين باش تواند مي ، سوپها گير براي بهانه
  .باشداگر سوپ مخلوط  صاًمخصو

  :كالري) 200تر از  نفر (كم 4براي  زميني سيبسوپ سبزيجات و سوپ 
 3 فلفل، خرد شده  
 2 سير خرد شده  
 2 به سرعت پخته شوندها  آن ، ريز خرد شده (به طوري كهزميني سيب(  
 1  روغن زيتون يغذاخورقاشق  
 2 پياز قرمز  
 1  شده هويج، خرد  
  ميكقاشق غذاخوري سركه بالزا  
 2 قاشق غذاخوري سبزيجات مخلوط  
 250 گرم سبزيجات معطر  

 مهم عادات  

   رفع گرسنگي كمك كند.به  كه غذاي كم كالري با حجم زياد باشد تواند مي سوپ

 بخوريد تا شكمتان را پر كنيد. كمي سوپ 89
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  مرتبط باشد. آور تهوع، ماليم يا كننده خستهخوردن غذاي سالم نبايد با غذاهاي 
دوست  واقعاً، فقط غذاهايي را كه دهيد مي را در اين كتاب انجامهايي   هنماييهنگامي كه شما را

اگر شما به طور مداوم نيروي خود را تغذيه كنيد، كلم، ساردين، آووكادو يا . بخوريد ،داريد بخوريد
ايستادگي كنيد، شما  توانيد نميبراي شما خوب است، اما شما كه گفته شد،  يهر گونه غذاي سالم

  هايت شكست خواهيد خورد.در ن
ماهه  12نظر از رژيم غذايي اختصاص داده شده، تغييرات وزن  صرف اند. مطالعات اين را ثابت كرده

افزايش اعتماد به هاي  كه استراتژي دهد مي اين نتايج نشان. است بخش رضايت افراد بيشتر در مورد
  ص باشد.نفس ممكن است مستلزم تأكيد بيشتري نسبت به رژيم غذايي خا

  ، شما با آن زندگي خواهيد كرد!دهيد مي به عبارت ديگر، اگر دوست داريد آنچه را كه انجام
توانيم اين تغيير را به رژيم غذايي خود متمايز كنيم؟ خوب، ما درباره غذاهاي   مي پس چگونه

تاب به اين ك. كنيم و نبايد مواد غذايي را كه دوست نداريد بخوريد نمي صحبت "بد"يا  "خوب"
به  توجهي قابلچگونه تغييرات كوچكي را ايجاد كنيد كه با گذشت زمان، نتايج  دهد مي شما نشان

اين در مورد تغييرات شديد، ناخوشايند يا غير واقعي نيست كه شما فقط چند هفته . دست آوريد
بخوريد اگر  اين به معني نيست كه شما نبايد يك بشقاب پر غذا قبل به عقب برگرديد به خانه اول.

وپز  هاي پخت خوار هستيد بايد بتوانيد انواع سبزيجات را بخوريد (اصل تنوع) و انواع روش شما گياه
  ها را انتخاب كنيد. را ياد بگيريد. اگر طرفدار سبزيجات نيستيد سعي كنيد بعضي از سوپ

ه هاي مورد عالقه من) يا سبزيجات بيشتري را ب سبزيجات را بخوريد (يكي از روش
  هايي كه از قبل دوست داريد اضافه كنيد. دستورالعمل

دار كرده و همراه با فلفل چيلي  اگر شما هرگز از طرفداران ماهي نباشيد سعي كنيد ماهي را طعم
  كنند. هاي عالي هستند كه افراد را براي خوردن ماهي ترغيب مي دستورالعمل

 مهم عادات  

ي سالم عوض كنيد و برخي غذاها كه براي شما قادر هدف اين است كه غذاي ناسالم را با غذا
  ها در برنامه غذايي خود استفاده كنيد. دار كردن آن به خوردن نيستند با طعم

 . غذايي را كه دوست داريد بخوريد!90
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  . يك بشقاب ساده از حليم را به يك شاهكار هنري ارزشمند تبديل كنيد توانيد مي شما

  .باشد مياشتن آن براي مردم جذاب گذ عكاسي از غذاها و به اشتراك 
خبر خوب اين است كه عكاسي كردن غذا در واقع يك روش اثبات شده براي از دست دادن وزن 

  است.
زيادي را بر نگرش و رفتار با  تأثيرمديسون دريافتند كه عكاسي ـ  محققان دانشگاه ويسكانسين

  انتخاب مواد غذايي دارد.
  گيريد. زماني كه شما عكسي از آن مي باشد بهتر تواند مي ردن غذايك مطالعه ديگر نشان داد كه خو

پردازند، ادراكات   مي به تصويري از غذاي سالم خود كنندگان شركتمحققان دريافتند وقتي كه 
اين نيز به اين دليل . هستند تر بخش لذتها  آن كهدهند  مي يابد و گزارش  مي افزايشها  آن طعم

 ردن غذا، زمان بيشتري براي فكر كردن در مورد غذا، طعم و بو، به ما دادهاست كه با تأخير در خو
   دانيم. بخش مي ما آن را بيشتر لذتخوريم،   مي شود، به طوري كه زماني كه ما در واقع آن را  مي

 مهم عادات  

 در يك روز غذا معموالًبراي گرفتن آنچه شما  العاده فوقيك راه  تواند مي عكاسييك دفترچه 
به شما كمك كند كه روند  تواند مي درست مانند خاطرات نوشته شده، اين. خوريد باشد مي

، مشخص خوريد مي تغذيه خود را مشخص كنيد و آنچه را كه بيش از حد يا خيلي كم از آن
  كنيد.

 

 كه به شما كمك به دنبال يك ترفند بسيار جذاب براي سوزاندن چربي خود هستيد؟ چيزي
  تا چربي بسوزانيد، كم كردن عضالت و گرسنگي را كم كنيد؟كند  مي

  پروتئين، البته.. شنوم اين غذاي معجزه چيست؟ فريادت را مي

 را با پروتئين پر كنيد. بشقاب 92

 خوريد به اشتراك بگذاريد عكس چيزي را كه مي. 91
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انگيز باشد تا از  وسوسه تواند مي هنگامي كه ما در حال تالش براي از دست دادن وزن هستيم،
ها در كاهش  پروتئين تأثيراستفاده كنيم. همه ما از ها  قرص ها وافراطي، مواد مخدر، داروهاي  رژيم

  وزن غافل هستيم.
گرم در هر كيلو وزن بدن در  6/1در يك مطالعه طوالني مدت مردان و زنان، افرادي كه پروتئين 

گرم پروتئين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن دريافت  8/0كه روز داشتند، در مقايسه با گروهي 
  اند. گروه اول چربي بيشتري سوزانده كردند نشان داد كه

هنگامي كه شما . به كاهش گرسنگي كمك كند تواند مي يكي از مزاياي اصلي اين است كه پروتئين
فرستند و به   مي را به مغز شماهايي   كه پيام شوند مي توليدخاصي هاي  ، هورمونخوريد مي آن را
همچنين داراي اثر حرارت باال است، به اين  پروتئين. گويند كه شما خوب و كامل هستيد  مي شما

معني كه بدن شما از انرژي بيشتري براي هضم آن در مقايسه با چربي سوزي و كربوهيدرات 
  .كند مي استفاده

به شما كمك كند تا عضله را  تواند مي اين است كه مصرف پروتئين باالتر آن يكي ديگر از مزاياي
  د.داري نگه

خواهيد به نظر يك بدنساز بياييد! به طور كلي،  نمي حتي اگر شمااين يك چيز خوب است، 
، هدف نهايي اين است كه نگاه كند مي هنگامي كه كسي در مورد از دست دادن چربي صحبت

به شما كمك كند تا  تواند مي پروتئين. داشته باشد نه فقط الغر شودسالم، پر از زندگي و ورزش، 
  اني كه در مرحله كاهش وزن هستيد. عضالت خود را حفظ كنيد درست زم

گوشت  .بگنجانيديك راه ساده براي افزايش مصرف پروتئين اين است كه آن را در هر وعده غذايي 
مانند پروتئين آب پنير ها  و بعضي از پروتئين ، لوبيامرغ تخملبنيات كم چرب،  بدون چربي، ماهي،

  يا پروتئين سويا، منابع خوبي هستند.
را در هر وعده غذايي ها  كه نياز داريد، نيازي نيست كه مقياس يمقدار پروتئين يريگ اندازههنگام 

  فقط از دستان خود استفاده كنيد. .دريافت كنيد
كف دست از ماهي، بوقلمون و يا گوشت  يكاندازه ، اي همرغ يا گوشت گاو اندازه يك مشت يا قطع

، مصرف پروتئين شما باالتر خواهد بود، باشد تر اندازه جثه بزرگهرچه . اندازه مناسبي است قرمز
  شروع كنيد.كند  مي با استفاده از اندازه دست خود، به شما كمك تقريباًبنابراين 
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 مهم عادات  

كه در مرحله كاهش وزن و رژيم غذايي . از پروتئين براي بدن شما مفيد استاي  هطيف گسترد
  .كند يمبه شما  كمك 

 

بر روي همه چيز قرار دهيد از موهاي  آن را، اما قبل از اينكه شما كاربرد زيادي داردروغن نارگيل 
ي روغن نارگيل از ماده مخلوط ها برند كردني، بايد بدانيد كه بسياري از گرفته تا روغن سرخ خود

  اند. درست شده
  عالي براي آشپزخانه شماست.يك افزونه  واقعاًاين . شروع كنيمها  با اين حال، با مثبت

، خواص شروع به كنيد مي هنگامي كه روغن را گرم :مزيت اصلي اين است كه نقطه دود باال است
و كيفيت كند  مي ، شروع به تجزيهكند مي هنگامي كه روغني شروع به دود كردن. كنند مي تغيير

سيد شده ممكن است براي كه اين چربي اكاند  هبرخي مطالعات نشان داد. يابد  مي روغن كاهش
گيريد داراي   مي روغن نارگيل تصفيه شده مانند نوعي كه در سوپرماركت. باشد آور يانزسالمت ما 

اين بدان معني  ايد، هحدس زد احتماالًكه  طور همان. گراد است درجه سانتي 200نقطه دود بيش از 
اين به اين دليل است كه . ن را بخوريد، بتوانيد با دماي باال آبكشيداست كه شما بدون آنكه سيگار 

 پايدار و مقاوم در برابر حرارت است و به راحتي اكسيد واقعاًروغن نارگيل يك چربي اشباع است كه 
  MCT(18( .شود نمي

، روغن نارگيل كنيد ميآشپزي  بخارپزيا سبزيجات  اگر شما در دماي باال مثل گوشت سرخ شده
  يك راهكار خوب است.

 BMIبه كاهش كمي چربي بدن افراد آزمايشي كه ها  MCTر نشان داده است كه مطالعات ديگ
  گذارد. نمي تأثيرتر  پايين BMI، اما بر روي افراد با كند مي دارند، كمك 23بيش از 

بر تعداد  تأثيريدر مجله تغذيه اروپا نشان داد كه روغن نارگيل هيچ  2017در نهايت، يك مطالعه 
  نداشته است.ها  آن ا ميزان چربيي كنندگان مصرفكالري 

 

18 - Medium-Chain Triglyceride 
اتم كربن تشكيل شده  12تا  6از ها  آن گويند كه زنجيره اسيد چرب ) به گروهي از تري گليسيريدها ميMCT(روغن 

  است. و اصطالحاً داراي اسيد چرب با زنجيره متوسط هستند.

 با روغن نارگيل آشپزي كنيد. 93
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، كنيد مي به عنوان يك كل نگاهها  MCTچربي سوزي روغن نارگيل و  تأثيراتهنگامي كه شما به 
  بر وزن شما داشته باشد. توجهي قابل تأثيربعيد است كه 

 مهم عادات  

چربي روغن نارگيل عالي است براي پخت و پز در دماهاي باال اما آن هيچ خواص قابل توجه 
  تحت كنترل اصول كلي اعتدال قرار داد! شود نمي سوزي ندارد كه آن را

 

 غذايي سالم ايجاد كنيد اما شكست خورديد، چگونههاي  سعي كرديد كه در گذشته عادتقبالً  اگر
انجام دهيد تا  دتواني مي اين را تغيير دهيد؟ خودتان از خودتان بپرسيد كه چه كاري توانيد مي

  بتوانيد به راحتي غذا بخوريد، زيرا اين امر منطقي نيست.
روي ريزي   شود برنامه  مي وحشتناك شلوغ داريد كه باعثاي  هاگر طرفدار آشپزي نيستيد يا برنام

  روند وجود دارد. يساز سادهتمرين و آشپزي سخت باشد، در اينجا چند نكته براي 

 آماده خريد مواد پروتئين نيمه  

  زميني و ... دارند. هاي نيمه آماده، مرغ، ماهي، سيب ها طيف وسيعي از انواع گوشت اكثر سوپرماركت

 سبزي آماده هاي  خريد بسته  

  هاي خرد شده و آماده طبخ تهيه كنيد. اي از انواع سبزي طيف گسترده توانيد ميشما 

  را بپز  غذابه آرامي  

ها را اضافه  دهنده جات و طعم بگذاريد. تعدادي از چاشني، ادويهتمام گوشت و سبزي را درون ديگ 
  ساعت غذاي خوشمزه شما آماده شده است. 8كنيد درب ديگر را بگذاريد و بعد از 

  آنالين سفارش بده  

 عمده خريد شما را انجامهاي  به خريد برويد؟ براي هزينه بسيار كم، اكثر سوپرماركت توانيد نمي آيا
كه خدمات هايي   همچنين تعداد زيادي از شركت. كنند مي ه آشپزخانه شما ارسالو بدهند  مي

يك ماده خاص را همراه با يك كارت غذاي ها  آن -وجود دارند دهند  مي تحويل غذا را نيز ارائه

 تر آويزان شده است ه كماي برويد ك به سراغ ميوه. 94
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از غذاي پخته شده را براي كل اي  هديگر بستهاي  شركت. كنند مي آماده براي هر روز به شما ارسال
  غذايي اصلي، به صورت تمام و كمال.هاي  تنقالت، وعده .دهند مي شماروز به 

 مهم عادات  

به دليل طيف وسيعي از  "من وقت ندارم كه به سالمتي غذا بخورم"در جامعه امروز، جمله 
 بدون هيچ زحمتي از پخت و پز سالم استفاده كنيد، تواند مي غذاهاي راحت و خدماتي كه

  نيست. قبول قابل

 

 شكر قند، ها، كالري روي به بيشتر هستند وزن كاهش براي تالش در مردم كه هنگامي اوقات گاهي
 فراموش را غذايي مواد كيفيت عمالً مردم. كنند مي تمركز غذايي موادهاي  بسته روي كربوهيدرات و

 . اند كرده

 كه سؤاالتي اما كنيم مي غذايي مواد وير برچسب خواندن صرف را زيادي زمان ما مواقع گاهي
 و طعم به بيشتر كنيم مي انتخاب را غذايي كه هنگامي. كنيم نمي را باشد مي غذا بودن سالم بر مبني
 غذايي كيفيت از كه اين بدون كنيم مي توجهاي  هكليش مسائل چنين به يا و آن در موجودهاي  ادويه
 .باشيم باخبر آن

  كنيم؟ استفاده گانيكار غذاهاي از بايد آيا

 استفاده ارگانيك غذايي مواد از بخواهيم كه دارد اشكالي چه داريم را كار اين انجام تمايل و پول اگر
 .ندارند وجود ارگانيك محصوالت سالمتي مزاياي مورد در مشخصي تحقيقات حال اين با. كنيم

 معمولي غذاهاي ازتر  مغذي جهيتوقابل طور به ارگانيك غذاهاي كه است داده نشان موجود شواهد
 . نيستند

 ارگانيك غذايي مواد كه باورند اين بر افراد از برخي كه كرد گزارش چنين همچنين مطالعه اين
. كنيم ثابت را مسئله اين نتوانستيم چرا كه بود اين از تعجبمان هميشه ما. هستندتر  مقوي هميشه
 هستيد بزرگسال فرد يك شما اگر. ندارد وجود مالنر غذاهاي و ارگانيك غذاهاي بين زيادي تفاوت

 .كنيد مصرف غذايي مواد نوع چه كه كنيد مي گيري يمتصم خودتان

 كند؟ رشد مي يا دود  كند، مي كند، پرواز مي شنا مي آن آيا كه . بپرسيد95



  راه براي كاهش وزن بدون بازگشت دوباره به آن 101
 

137  

 مهم عادات 

بيشتر به كيفيت مواد . به برچسب كالري و تركيبات موجود بر روي مواد غذايي توجه نكنيد
بتوانيد مواد مغذي الزم را  درصد غذاهاي مصرفي شما بايد گياهي باشند تا 80. غذايي فكر كنيد

 . نيز افزايش نيابدتان   به دست آورده و كالريها  آن از

 

 آن تاكنون اگر. ديكن مصرف 3 امگا مانند سالمهاي  يچرب ايد كه بايد خوانده يا شنيده احتماالًشما 
 يماه مصرف با را وزنتان كنيد مي يسع شما اگر. دداري نگه دست يكم است بهترايد  هدينخر را

 .ديهست اشتباه در متأسفانه ميبگو ديبا ديده كاهشها  دانه و ليآج ،نيسارد ،آال قزل

 متأسفانه اماكند  مي كمك شما وزن كاهش به 3 امگا كه ميبگو شما به دارم دوست يليخ من
 شد گزارش نيچن رداختندپ يماه روغن اثرات يبررس به كه مطالعات از ياريبس در. ستين طور اين
 شتريب در هيتوص نيا حال نيا با. ندارند يچرب سوزاندن يرو بر توجهي قابل تأثير گونه هيچها  آن كه

 .است شده ذكر سالم يغذا مورد درها  كتاب

 ثابت ليدال يبرخ اما بگذارد تأثير شما كمر زيسا يرو بر مؤثري طور به تواند نمي يماه روغن اگرچه
 د:يكن مصرف راها  آن ليدال نيا به ديباش داشته ليتما ديشا كه ارندد وجود شده

 دهند  مي كاهش را يعروق يقلب يهايماريب به ابتال خطر ها آن. 

 يچرب نيهمچن و ديسريگلتري   كاهش خون، اوره كاهش به تواند مي يماه روغن 
LDL  )كند كمك خون در موجودربي بد) چ.   

 كند كمك يافسردگ از يريجلوگ به تواند مي 3 امگا .  
كنند احتمال  مصرف مي 3دهد افرادي كه به طور منظم امگا  شواهدي وجود دارد كه نشان مي

تري دارند و حتي در برخي مواقع به كاهش عالئم افسردگي و اضطراب نيز  ابتال به افسردگي كم
  كند. كمك مي

 كاهش خطر ابتال به آرتريت روماتوئيد  
زن سالمند انجام شد نشان داده شده كه مصرف منظم  32000ي در يك مطالعه كه بر رو

در هفته باعث كاهش خطر ابتال به آرتريت  رروغن ماهي يعني مصرف بيش از يك با
  گرديد.ها  آن % در20روماتوئيد به ميزان 

 ديها برو 3 امگا سراغ به. 96
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ممكن است كاهش خطر ابتال به ديابت را كاهش  3مطالعات ديگر نيز نشان دادند كه مصرف امگا 
  را بهبود بخشد. يزوفرنياسكالئم دهد و ع

 مهم عادات  

رژيم غذايي شما را به يك رژيم  تواند ميداراي طيف وسيعي از مزاياي سالمتي است و  3امگا 
 باعث كاهش سايز و وزن شما گردد.  مؤثرتواند به طور  بسيار متعادل تبديل كند اما نمي

 

 عضالت نيهمچن و كند كمك شما يچرب كاهش به تواند مي كه هستند يا العاده فوق ابزارها  بل كتل

 .دهند شيافزا را شما استقامت و يرترپذ انعطافتر  يقو را شما

 نياول يبراها  آن كهدهند  مي نشان موجود اطالعات اما است ناشناخته بل كتل ساخت قيدق خيتار
 .اند شده ساخته هيروس در بار

 :باشند  مي محبوب اريبسها  آن دهد مي نشان كه است شده ذكر لتع چند نجايا در

 .هستند العاده فوق اندام تناسب و ويكاردهاي  ورزش يبرا آنها

 15 با همراه هفته در بار 3 يبرا قهيدق 20 مدت به را بل كتل ناتيتمر كه يافراد مطالعه كي در
 .بود افتهي شيافزا %16ها  آن يهواز متاستقا بودند، داده انجام ناتيتمر نيماب استراحت هيثان

 .ديندار باشگاه در تيعضو نهيهز پرداخت اي و باشگاه رفتن به يازين شما ناتيتمر نيا انجام يبرا

 كار محل اي و خانه سپس و كرده هيته بل كتل جفت كي كه است نيا ديبكن ديبا كه يكار تنها
 انجام منزل از خارج را ناتيتمر نيا كه يصورت در. ديبكن يورزش ومياستاد كي به ليتبد را خودتان

 .كرد ديخواه افتيدر زين يد نيتاميو د،يده

 مهم عادات 

 باشند شما كار محل اي و خانه در وزن كاهش يبرا يعال اريبس حل راه كيتوانند  ميها  بل كتل

 .ديبپرداز ياضاف نهيهز آنكه بدون

 ديببر نيب از بل كتل با تان را  وزن  اضافه. 97
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 كاهش و وزن كاهش نقد، پول در ييجو صرفه يبرا العاده فوق اريبس راهكار كي يسوار دوچرخه
 .كند آلوده زين را شما ستيز طيمح نكهيا بدون شماهاي  يچرب

 به ديام زانيم كنند مي يسوار دوچرخه مداوم طور به كه يافراد كهاند  هداد نشان مطالعات
ها  آن در زين يقلب يآمادگ و افتهي كاهشها  نآ در سرطان به ابتال خطر افته،ي شيافزا شان يزندگ
 .ابدي  مي شيافزا

 به تواند مي ليما 5 يبرا قهيدق 30 مدت به سواري دوچرخه انجام كه است داده نشان قلب انجمن
 .دهد كاهش را يقلبهاي  يماريب سكير توجهي قابل طور

 .دهد كاهش موقت طور به را غذا خوردن به ليم تواند مي نيهمچن سواري دوچرخه

 شود  مي يگرسنگ احساس باعث كه  (گرلين) اي يگرسنگ هورمون ،كنيد مي ورزش شما كه يهنگام
 .ابدي  مي شيافزا شود  مي يريس احساس باعث كههورمون ليپتين  زانيم و كنيد مي سركوب را

 .باشد مي يصبحگاه ورزش يبرا ورزشترين   آل دهيا سواري دوچرخه كه است يمعن نيبد نيا

 مهم عادات 

 كنيد مي صرف قطار داخل را ياديز زمان مدت اي و ديمان  مي كيتراف پشتها  ساعت شما اگر

 .ديكن استفاده سواري دوچرخه ازتان هاي يچرب سوزاندن يبرا كه است نيا كار نيبهتر

 

 ديشا كه است نيا شما يبرا من تشنهادايپ از يكيايد  هنشد وزن كاهش به موفق تاكنون شما اگر
 .ديكن غلبه يگرسنگ حالت به توانيد نمي و كنيد مي مصرف يشتريب يكالر شما

 به را يسوز يچرب تواند نمي زين بدنتان ديباش نداشته يكاف يكالر شما كه يوقت است نيا تيواقع

 .دهد انجام متناسب طور

 علت بدهند دست از عنوان چيه به را خودشان وزنتوانند  مين كه يافراد ميبگو ماًيمستق ديبگذار
 .ندارند يچرب سوزاندن يبرا يكاف يكالر كه است نيا آن

 دييايب بر يگرسنگ عهده . از99

 ديكن مهار را يگرسنگ و ديكن يسوار . دوچرخه98
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 يكالر يعني ديباش داشته يكالر كمبود شما اگر شد ذكر كتاب نيا در همقبالً  كه طور همان
 .كرد ديخواه كم وزن حالت نيا در فقط ديبخور سوزانيد مي كه يكالر به نسبتتري  كم

 مقدار يعني ديندار يكالر يكسر شما كه است يمعن نيبد نيا ديده نمي دست از را وزنتان اگر
 .سوزانيد مي كه است يكالر از شتريب خوريد مي كه يكالر

  .است شده ذكرها  آن هاي حل راه و شوند مي مواجهها  آن با مردم كه يمشكالت از مورد چند نجايا در
 يعني ديبخر غذا روزانه دفتر كي :حل راه. خوريد مي غذا كنيد مي فكر كه آنچه از شيب شما :مشكل
 طور به را تانيغذاها مصرف اي و ديكن ادداشتي روزانه دفتر كي در را خوريد مي كه ييغذا مواد

 .ديابيدر خوردن غذا يبرا را يبهترهاي  دهيا تا ديكن يريگيپ شدهريزي   برنامه

 به كه يموقع. ديده شيافزا راهايتان   گام تعداد :حل راه. است افتهي كاهش شما NEAT :مشكل
 انتخابتري   يطوالن ريمس ادهيپ يبرا اي و ديكن استفاده اتوبوس از اي و ديبرو ادهيپ ديرويم كار محل

  .ديكن
 ديده رييتغ ورزش يبرا را خودتان برنامه :حل راه. است افتهي كاهش شما ناتيتمر شدت :مشكل
 .ديده رييتغ راتان   ورزش زمان اي و ديبپرداز رزشو به دوستانتان با مثالً

 مهم عادات 

 كه باشد داشته وجود تواند مي يمتعدد ليدال ديهست وزن كاهش حال در شما كه يهنگام
 اي ورزش نوع يسادگ به توانيد مي مشكل نيا حل يبرا. ديابي غلبه يگرسنگ بر دينتوان
 .ديده رييتغ راتان   ميرژ

 

 كه است نيا تيواقع اما است، شده شناخته ييغذا ميرژ در طانيش كي عنوان به گلوتن امروزه
 .باشد داشته وجود يپزشك زيپره كه نيا مگر ندارد وجود آن از اجتناب به يازين

 واقع در است مضر بدن يبرا گلوتن كه است شده گفته شما به ياديز يجاها در نكهيا وجود با
 از شده گرفته نيپروتئ نوع كي فقط گلوتن. ستين مضر شما بدن يبرا گلوتن و ستين طور اين

 به را آن ديبتوان شما كه دارد وجود ياديز اريبس احتمال و است گريدهاي  دانه از ياريبس و گندم
 .ديكن هضم يبخو

باشد راهكار نمي كي گلوتن بدون يغذاها از دهاستفا. 100
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 يآلرژ گندم به و هستند اكيسل به مبتال افراد از درصد 1/2تا  3 تنها كهدهند  مي نشان قاتيتحق
 از درصد 5/0 تنها گلوتن به تيحساس كهاند  هداد نشان گلوتن تحمل عدم مورد در مطالعات. دارند
  .شود  مي شامل را جهان مردم

 ميرژ از را گلوتن كه ندارد وجود يواضح ليدل چيه مردم از %98 يبرا كه است يمعن بدان نيا
 .كنند حذف خودشان ييغذا

 محصول يسالمت از نانياطم يبرا گلوتن بدونهاي  برچسب از زين هوشمندانه هاي يابيبازار يبرخ
 درها  آن يكالر يمحتوا كه است نيا گلوتن بدون محصوالت از يبرخ با ما مشكل. اند كرده استفاده

 فاقد محصوالت كه يهنگام زين موارد از ياريبس در. باشد معقول حد از باالتر تواند مي قتيحق
 .باشد مي محصوالت ريسا از باالتر يليخ يمتشانق كه بينيد مي كنيد مي يارديخر را گلوتن

 كه ديباش مراقب و ديبخوان را آن برچسب فقط باشد، يمتق گران حتماً كه ستين الزم سالم يغذا
 .رندينگ را شما بانيگر يابيبازارهاي  بيفر

 مهم عادات 

 به كه يافراد اي ندارند آن خوردن به ازين كه يافراد فقط. ستين يبد ييغذا ماده ذاتاً گلوتن
 .كنند حذف شان ييغذا ميرژ از را آنتوانند  مي دارند يآلرژ و تحمل عدم آن

  
 واي  هحرف ورزشكاران از ايدن سرتاسر در و رود  مي كار به يورزش شناسان روان توسط كيتكن نيا

 .دارد ييكارا نبازا گلف تا گرفته بانان دروازه

 .ديكن تصور خودتان مورد در را موردنظر قصد اي ريتصو شما كه است يمعن نيبد تجسم

 مختلف مطالعات. كنند ينيبشيپ را مسابقه جهينت تا كنند مي استفاده كيتكن نيا از ورزشكاران
 جاديا بهند توان مي شوند تكرار بارها و بارها كه يصورت در يذهن ناتيتمر نيا كهاند  هداد نشان

 .كنند كمك يآموزش يها هدف به دنيرس و العمر مادامهاي  مهارت

 .است وزن كاهش يبرا راهكار كي وهيش نيهم

 كنيد مي يسع ديپرداز  مي ورزش به كه يهنگام و كنيد مي تجسم را خودتان ظاهر شما كه يهنگام
 ذهنتان در كه يآل دهيا تناسب به را خودتان تا ديده انجام يشتريب حرارت و شدت با راحركات  تا

ديكن تصور را ديخواهيم كه ي. اندام101
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 در تا شود يم باعث امر نيهم و شود  مي زين ورزش از شتريب بردن لذت باعث كار نيا. ديبرسان است
 دانشگاه يدانشجو 177 از ييكانادا نيمحقق. دياوريب عمل به را الزم دقت زين يتانغذاها انتخاب

 انجام را كار نياها  آن اكثر. بخورند يترشيب وهيم ندهيآ روز 7 ظرف تا خواستند مونترال ليگ مك
 را كار نيا چگونه كه كنند تجسم بود هشد خواستهها  آن از كه يافراد يرو بر. ها وهيم تأثير. دادند
 .بود افراد ريسا برابر 2 دهند انجام

 .ديكن تصورتر  قيدقهايتان   هدف به دنيرس يبرا راهايتان   دگاهيد

 مهم عادات 

 كمك شما به تواند مي كه است يورزش يروانشناس يايدن در شده اثبات كيتاكت كي تجسم
ها  آن به تا ديباش داشته يشتريب شانس درازمدت در و ديكن حفظ را خودتان يهاعادت تا كند
 .ديبرس

 شما يبعدهاي  گام

 انتخاب را نشانيبهتر شده ذكر ناتيتمر يبرا راه 101 از ديبا كه است نيا ديبكن ديبا كه يكار تنها
 يزيربرنامه نحوه بر شتريب ديبا بلكه ديكن آغاز شنبه از حتماً كه ستين الزم شما. ديريبپذ راها  آن و

. ديباش عملگرا مورد نيا در ديبا شما ميگفت زينقبالً  كه طور همان. ديكن تالش وزن كاهش جهت
 .ديباش زين آن مثبت راتييتغ به متعهد ديبا ديخواند را كتاب نيا كه نيا از پس

 د؟يا آماده ايآ

 شروع اول از خواهيد مي كه بود ديخواه يبار نيآخر نيا د،يببند كار به راها  آن يتمام اگر حال
  ...ديكن


