راﻫﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
ﻫﻤﻪ ﮐﺲ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ،ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺣﺎل
ﺧﻮب ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :درﺳﺖ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ﻏﯿﺮه… اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آن ﻧﮑﺎت درﺳﺖ
و اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ ﺷﺪﻧﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪن اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏ ﻣﺴﺘﺮ در
ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ از ۱۲ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ۱ ،ﻧﻔﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را دارد و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا را ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
ﺳﺮﻃﺎن .در زﯾﺮ ۱۵روش ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ آوردهاﯾﻢ:

 .1ﻧﺦ دﻧﺪان ﺑﮑﺸﯿﺪ
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﻞ روزﯾﻦ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب “ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻦ واﻗﻌﯽ” ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﺜﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن اﻟﺘﻬﺎب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در روز ﻧﺦ دﻧﺪان ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﺗﺎ از ﺧﻮدﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺪود
۶ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻧﺦ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .2از ﺳﻮزﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﻣﺎ درﺑﺎره ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوﺳﻬﺎ و
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﯾﺾ
ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺎرک اﺳﮑﻮﻻر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرﺑﺎر در

ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ ،از ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 .3ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را
در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮاب ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب ﺟﺰﯾﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در ﺑﺪن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ،آﺳﯿﺐ ﺑﺪی
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ )ﮔﻮارﺷﯽ ،ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﻋﺼﺐ ﻣﺮﮐﺰی(
ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی
ﻗﻠﺒﯽ ،ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ ،دﯾﺎﺑﺖ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺎرک ﻟﯿﭙﻮﻧﯿﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ،ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ۷ﺗﺎ ۹ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.

 .4ورزش ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﺑﺪﻧﺘﺎن از دوﯾﺪن آﻫﺴﺘﻪ در ﺻﺒﺢ
ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ سیستم ایمنی ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻟﯿﭙﻮﻧﯿﺲ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۳۰ﺗﺎ ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ورزش ﻫﻮازی در روز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﺎﺑﻮدی وﯾﺮوس ﺳﻠﻮل  ) Tﯾﮏ ﻧﻮع از ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن ( و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎدی ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورزش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﻮح
ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ  Cﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .و ﯾﮏ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪﻧﺘﺎن اﺳﺖ.

 .5ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﺰاﯾﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ “ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ”
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﺎژ ۴۵دﻗﯿﻘﻪای ﺳﻮﺋﺪی ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ
آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻣﻬﻢ در زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺸﻮد.ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺸﺐ ﻣﺎﺳﺎژﺗﺎن دﻫﺪ.

 .6ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺎد ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ
ﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﺪت ۴۵دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻮرا ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ
ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و
ﮐﻨﺪ.ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮس ﮐﻮرﺗﯿﺰول را ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻫﻨﮓﻫﺎی رﻗﺺ
ﺑﺎدی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
وﯾﺮوسﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ

 .7ﯾﻮﮔﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
اﻧﺠﺎم ورزش ﯾﻮﮔﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪﻧﺘﺎن.ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ۸ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﻔﺘﻪای ۳ﺑﺎر ﯾﻮﮔﺎی
آﯾﻨﮕﺎر )ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از ﯾﻮﮔﺎ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن و راﺣﺘﯽ ذﻫﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد( ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﺳﺘﺮس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﻮﮔﺎی ﻫﺎﺗﺎ و ﺗﻨﻔﺲ رﯾﺘﻤﯿﮏ
را ﻫﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰای ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺳﻄﺢ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 .8ﺑــﺮای ﻣﻼﻗــﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ

ﺑــﺎ

دوﺳــﺘﺎﻧﺘﺎن

آﯾﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮔﺮوﻫﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﺘﺎن
را ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ؟ وﻗﺖ ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮی و ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی دارﻧﺪ.ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل اول ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اوﻫﺎﯾﻮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻟﯿﻠﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ:ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی  NKوﯾﺮوﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

 .9واﻗﻌﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻣﺎ ﻟﯿﻨﺪا در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﯾﮏ ﺧﻨﺪه ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻨﺪه ﺑﻮدن ﻋﻼوه ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻨﺶ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎی  ،NKﺳﻠﻮﻟﻬﺎی  Tو اﻧﺘﯽ ﺑﺎدی را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ.

 .10ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
درﺳﺖ در ﭘﺸﺖ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻏﺪه ﺗﯿﻤﻮس ﻗﺮار دارد.ﯾﮏ ﻏﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی  Tﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ وﯾﺮوﺳﯽ،آﻟﺮژی و ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺟﯿﻤﺰ ﻓﻮرﻟﺌﻮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه “ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ” ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻼح ﻓﻦ ﻣﺎﺳﺎژ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

 .11ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ و ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ در ﻣﺪﯾﺴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ـﺎن
ـﻪ ﭘﺎﯾـ
ـﺰی را ﺑـ
ـﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﺗﻤﺮﮐـ
ـﻪ دوره ۸ﻫﻔﺘﻪای ﻣـ
ـﺎﻟﻤﯽ ﮐـ
ـﺮاد ﺳـ
اﻓـ
رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.دوﺳﺖ دارﯾﺪ آﻧﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟ﻫﺮ
روز ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ،آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و روی اﻫﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﮑﻞ دم و
ﺑﺎزدﻣﺘﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ
اﺳﺘﺮس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

 .12ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺨﻮرﯾﺪ
اﺳﻤﺎرﺗﯿﺰﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل ،اﻧﻮاع
ﺗﻮتﻫﺎ و اﺳﻔﻨﺎج ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻫﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ
رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﺑﯿﻤﺎری زا را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.ﻣﯿﺸﻞ ﺑﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ

در ﺳﯿﺎﺗﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ،روزاﻧﻪ ۶ﺗﺎ
۸وﻋﺪه از اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺒﺰ ﮐﻠﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

 .13ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.اﻣﺎ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺣﺎوی ﺷﮑﺮ ،آب ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎﮐﺮوز را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﯿﺪ.ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻣﻮاد ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا را ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﺑﺠﺎی
آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮادی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺪ آﮔﺎو ،آب ﻣﯿﻮه و
ﻋﺴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .14ﺳﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ
ﻟﯿـﺰا ،ﯾﮑـﯽ از اﻋﻀـﺎی ﻫﯿﺌـﺖ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ درﻣـﺎن ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﻧﮑﻮﻟـﻮژی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ﺳﯿﺮ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ دارد.ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ در روز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی آن،ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ.ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی
آﻟﯿﺴﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ و ﺑﻮ ﻫﻢ ﻧﺪارد.

 .15ﭼﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻬﻮه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،روزی ۲ﺗﺎ ۴ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ،ﺳﺒﺰ،اوﻻﻧﮓ و
ﭼﺎی زرﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ “ال ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ” ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ  ۴ﻧﻮع ﭼﺎی اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی  Tدﻓﺎع ﮐﻨﺪ.ﺑﻌﻼوه ،ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ،آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﻓﻨﻮلﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻀﺮ در روده ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.ﭼﺎی را ﺳﺎده )ﺑﺪون
ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﮑﺮ(ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

