
فوائد نرمش های یوگا برای
س8متی جسم و روان

۱-بهبود س)مت ریه ها
۲- بهبود تعادل، قابلیت 

انعطاف و قدرت بدن.
۳- خواب خوب و عمیق

۴- کاهش نگرانی و 
افسردگی . ۵- بهبود تمرکز ذهن. ۶- پیشگیری و

همچنین تسکین دردهای مزمن مانند کمردرد، دردهای
گردن و غیره. اگر به دلیل هوای سرد برایتان امکان
ندارد در هوای آزاد به ورزش بپردازید، نرمش های 

یوگا را یاد بگیرید و در منزل روزانه  تمرین های یوگا
را انجام دهید. برای فرا گرفc نرمش های ساده یوگا
به وبسایت س)مت جسم و روان  در لینک زیر مراجعه
کنید و نرمش های ساده یوگا را مشاهده کرده و آنها

را در منزل انجام دهید
ویدئوهای نرمش های ساده یوگا

 از خوردن دسر پرهیز کنید

دسر بعد از غذا  و معموmً بعد از اینکه حسابی شکم 
از انواع مواد غذائی  پر شده، مصرف میشود. دسر 

معموm کیک، شیرینی، بستنی، میوه و غیره میباشد که 
ترکیب آن با هر بخش از مواد غذائی خورده شده 

صحیح نمیباشد. دسر به هیچ درد نمیخورد و 
نخوردنش توصیه میشود. تحقیقات اخیری نشان داده 
که مصرف شکر میتواند برای بیماریهای قلبی بسیار 

زیان آورتر باشد از مصرف نمک. برای جزئیات این 
تحقیق همین جمله را کلیک کنید.

بقیه در صفحه ۲

جلوگیری از سرطان. جلوگیری از بیماری کلیه. کاهش 
کلسترول. مبارزه با بیماریهای ویروسی. جلوگیری از 

یبوست. مفید برای بینائی چشم. تنظیم فشار خون. مفید 
برای س)مت پوست. قلیائی کننده بدن.

۱- چون فیبر زیادی دارد، برای کاهش وزن خوب است.
۲- آنتی اکسیدان زیادی دارد و مفید برای چشم وبینائی
۳- ماده ای دارد که سلول های سرطانی را نابود میکند.

۴- جلوگیری از چین و چروک پوست و پیری زودرس.

س8مت جسم و روان
شماره ۶ 

دسامبر ۲۰۱۴

میوه های فصل و خاصیت آنها برای بدن
انارخرمالو

پرتقال، گریپ فروت و نارنگی

۱- انار بهترین منبع آنتی اکسیدانت میباشد. ضد سرطان و 
موجب تقویت سیستم دفاعی بدن میباشد. ۲- جلوگیری از بیشتر 
بیماریهای قلبی. ۳- برای س)مت پوست و دندان مفید است. ۴- 

جلوگیری از پوکی استخوان و افسردگی نیز مفید است.

ساXد اسفناج، نارنگی یا پرتقال بدون هسته، و انار
مواد mزم: اسفناج، نارنگی و یا 

پرتقال الف شده و یا حلقه ای 

بریده شده، انار دان شده، برگ 
ریحان تازه و یا گرد ریحان، آب 

لیموی تازه و روغن زیتون. 

مواد را مخلوط کرده با آب لیمو و 
روغن زیتون میل کنید.

اگر یک عدد آواکادو هم در آن 

خرد کنید، بسیار خوشمزه تر 
میشود .

هر میوه ای در فصلش خوشمزه تر، مغذی تر و ارزان تر است.

ترین غذاهای دنیا، غذاهایی هستند که از مواد طبیعی و  کارشناسان تغذیه بر این باورند که سالم
فصلی تهیه میشوند، زیرا تغییراتی که در نتیجه ی گذر فصول از بهار به تابستان و یا از پاییز به 

زمستان ایجاد میشوند، برای حفظ تعادل در منابع طبیعی زمین و اشکال مختلف حیات در آن، 
mزم و ضروری است.

ها را فراموش  ها و سبزی اما متاسفانه امروزه خیلی راحت، خوردن مواد غذایی فصلی مانند میوه
مان هستند، مث) در تابستان گوجهفرنگی  ایم، زیرا اکثر آنها در تمام فصول سال در دسترس كرده

ای و دیگر برایمان مهم نیست که نوع اول  ای میخوریم و در زمستان گوجهفرنگی گلخانه مزرعه
خوشمزهتر است و ارزش غذایی باmتری دارد (حاوی ویتامین C و ترکیبات مغذی بیشتری 

ای، نور خورشید را به صورت مستقیم  است). جالب است بدانید از آنجا که گوجهفرنگی گلخانه
ها روبهرو است. پس تا میتوانید از  ها و مواد مغذی کند، با کمبود بسیاری از ویتامین دریافت نمی

های فصلی استفاده کنید که حداکثر ارزش غذایی را دارند. میوه
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روغن دانه فلکس و یا تخم 
کتان خاصیت ضد ورم دارد 

 Flax Seed Oil خاصیت های

تسکین درد مفاصل و ریلکسنت

بهبود بیماریهای التهاب روده

بهبود اگزما و دیگر بیماریهای 
پوستی و بهبود س8متی ناخن

بهبود س8مت پوست و موی سر

خاصیت ضد غده های سرطانی

بهبود بیماریهای پارکینسون،ام 
اس و سایر بیماریهای سیستم 

عصبی. بهبود بیماری قند.

جلوگیری از پیری زودرس.

همچنین در آقایان از ورم و 
ناراحتی های پروستات و 

ناتوانی های جنسی جلوگیری 
میکند.

آیا میدانستید پی اچ طبيعي خون در حالت عادی

۷.۴ است كه در بدن بايد حالت ثابتی را داشته باشد 

و گاهی اوقات بر اثر نوع تغذيه تغيير می كند .

پی اچ میزان اسیدی و یا قلیائی بودن مایع  خارج سلولی بدن 

را مشخص میکند. اگر به تصویر باX توجه کنید، پی اچ  از 

صفر تا ۷ اسیدی و از ۷ تا ۱۴ قلیائی میباشد. بنابراین اگر پی 

اچ خون ۷.۴ باشد، بدین معناست که پی اچ خون انسان قدری 

متمایل به حالت قلیائی میباشد. بسیاری از بیماریها به دلیل 

آن است که پی اچ بدن از حالت طبیعی خارج شده است. 

هنگامی كه اسيديته خون و مايعات بدن از حد معمول افزايش 

می يابند مشك8ت بسياری را در بلند مدت برای فرد پديد می 

آورد كه یکی از آنها پیری زودرس میباشد. برای جوان 

تر شدن و جلوگیری از پیری زودرس سعی کنید بدن 

خود را قلیائی نگهدارید.  مواد غذائی اسیدی  و 

قلیائی کننده در بدن: ادامه در صفحه ۳

جواب یک سئوال

	چگونه در گیاه خواری وزن اضافه 

کنم؟
 جواب : غذاهای پرکالری سالم مانند 
خشکبار خام و میوه های خشک را 
بطور تدریجی در برنامه غذائی 

روزانه تان بعنوان تنق8ت در بین  
وعده های غذا اضافه نمائید. 

بطوریکه عادت کنید هر ۲ ساعت 
یکبار از تنق8ت سالم مصرف کنید. 
مقدار کالری روزانه تان باید بتدریج 

اضافه شود. اما از مواد غذائی 
ناسالم پرهیز کنید.

۱۰ توصیه برای 
قلیائی کردن بدن


	روزتان را با یک لیوان بزرگ 
آب مخلوط با آب نصف 
لیموی تازه شروع کنید.


	روزانه یک ظرف بزرگ ساXد
با سبزیهای  دارای برگهای 
سبز مانند کاهو میل کنید.

بجای هله هوله های فرآورده 
شده، بادام بخورید.

بجای شیر گاو، شیر بادام 
مصرف نمائید.

یک و یا چند روز در هفته را از 
خوردن گوشت خودداری کنید، 
زیرا در پروسه هضم گوشت، 
مقداری اسید در بدن میماند.

 شیرینی و نوشیدنی های شکر 
دار را حذف کنید.

مصرف سبزیجات را در برنامه 
غذائی تان اضافه کنید.

مصرف مواد غذائی فرآورده 
شده پرچربی را حذف کنید.  

 روزانه در هوای آزاد نفس 
عمیق بکشید.

روزانه مدتی در هوای آزاد 
پیاده روی کنید زیرا باعث 

میشود مواد زائد اسیدی از 
بدن دفع شود.

خواص آب نارگیل
۱-کمک به کاهش اشتها و کاهش وزن.

۲- س)مت پوست و موی سر

۳- کمک به هضم غذا.

۴-جلوگیری از دی هایدریشن.

۵-کاهش فشارخون..



طیف مواد غذائی برطبق میزان اسیدی و قلیائی کردن بدن
همانطور که در تصویر زیر می بینید، بیشتر میوه ها و سبزیجات در سمت مواد غذائی 

قلیائی قرار دارند و بیشتر مواد غذائی آماده و فرآورده شده در سمت مواد اسیدی.

ورزش در هوای آزاد و طبیعت
بنا بر تحقیقات بسیاری نشان داده شده که ورزش در 

هوای آزاد و در طبیعت مفید تر است از ورزش های 

 ،mداخل فضای بسته بخصوص برای زنان در سنین با
زیرا امکان اینکه آنها ورزش در هوای آزاد و طبیعت را 
ادامه دهند و به آن عادت کنند بیشتر میباشد. دلیل آن 

هم این است که این نوع ورزش حال روحی آنها را بهتر 
میکند، بنابراین ع)قمند میشوند که آنرا ادامه دهند. برای 

جزئیات به لینک زیر مراجعه نمائید:

نتیجه تحقیق ورزش در طبیعت

برای تـمـاس و دریـافـت نـشـریه
ایمیل:

persian.salamati@gmail.com
فیسبوک:

https://www.facebook.com/persianvegan
وبسایت:

http://persianvegan.com
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