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 چگونه آغاز کنیم؟
یووت ییییووی بنیووا ین، ت شووناع   موانوو  ت نتیتووی  مووا ن وو   بووه مو ووو   هدف این گفتار، آشنایی با مفهووو  

اس . ایجا  هی ییییی بنیا ی، نیازمند شت تن عووا او ت اوگوهووای  هنووی ت ر پتووانی تیوووین اسوو  ت چنووین 
آگاهی کامل ت یت پوتوانه پتری  رسوو  هاوویاد گووی   ت امری،  پایدار ت ماندگار  نخواهد ماند مگی اینته با 

، به طور عو  انگیخته تیش نت . یجربه نوان  ا د   اس  کووه اوویای ییییووی یووت عووا و  نا رسوو  بدتن پوار 
نیوه  ار، قط   کی ن ناگهانی  ت ایرتن  راندن آن به زتر، نتیجه بخووش  نی وو . اهتوور،ن راد، قوویار  ا ن یووت 

ه سوو ر رشوود، نتش  رس   ر کنار عا و قدیای ت یوجه آگاهانه  بووه نتش جدیوود تمیاقزوو  از آن اسوو    کوو 
ه یوجووه ت ماننوود توورترش یووت اویووه گوول شوور  کووه بوو استوار شدن یدنیجی ت  جووایگن،ن شوودن آن  مووی گووی  ،  

 هن ت بدن ما نیز به زمان نیاز   ار  ت بدیهی اس  که این نای  هد،  میاقز  نیاز  ارند ت یت شزه شتوپه
  ترد زمانی، ب ته به اپیا ، متفاتو اس .

انوووا  گوشوو   ت مت ووو و   م؟" این  نی   کووه جووایگنینی اوویای تار "چگونه آغاز کنیمنظور از عنوان این گف
وزنی ت یا پهیستی از غذاهای گیاهی معیپی  گی  . عوشزختانه،  ر کتاب ها، مقا و ت پایگاد های اینتینتووی 

اطالعاو  کامل ت متعد ،  ر مور  انوا  غذاهای گیاهی ت میزان  ترتیئین ت کاوری  موجو   ر هی یت از آنها، 
اوزته آشنایی بووا موووار  پووو،،  ز ،  مفیوود ت    کاپی موجو  اس  ت به سا گی   ر   ستیس هاگان قیار  ار .

کاوری انرژی یووید می کنوود   1150یقوی  کنندد انگیزد اس . به طور مثال  ان تن اینته یت کیلو گوش  گات  
ی  یوویوود مووی کنوود کووه جاووور اسوو . یووا اینتووه  یزلییوواو کوواوری  انوورژ 6000ت بووا ا   3700ت هاووان مقوودار انجیووی 

مگووا  غ یتووی از غنووی یوور،ن منوواا  ا  اسوو ،  ر لوواوی کووه میووزان ایوون  3گ تی د به ما یا آتنی   کند که یخم مر
غ   یووا گنوود  پوویاتان یوور،ن ت تووی م وویف یوور،ن میلی گی  اسوو .  12میلی گی   ت  ر گی ت   7/3ما د  ر  یخم مر

از هف  هزار سال ان ان را ییذیه کی د اس  ت انزش غذایی ب یار با یی  ار ، پوو  غله  ر جهان که ایش  
نتز عی وواندن ت جوانووه ز ن، ییییوویاو شووگیپی مووی کنوود ت انزش ایووو ووژیتیووق نیوورتی لیووایی ت قوودرو   3از 

 رمانی آن به طرز عان، اوعووا د ای اپووزایش مووی یابوود. م وویف نتزانووه مقوودانی جوانووه گنوود  بووه شووتل عووا ، 
زش ایاد با تعدد غذایی، سا  ، ع ل ت غیید، یا به ینهایی ، بدتن یی ید کازو های غذائی عووورا ک کووم ان ه

امرتز را جزیان می کند. هی چه ایوتی راج  به عورا  طزیعی ت عا   بوودانیم ایوووتی لیوویو ز د  مووی شووویم. 
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مووا را بووه شووگفلتی ت امیدارنوود،  لتی میود هایی که پتی می کنیم  ارای عواص  تیژد ای نی تند مثوول  عیووار،
 بگذنیم.

 ر مووور  اپوویا ی کووه از اووین نتش هووای  هفتگانووه  گیوواهخوانی، عووا  گیوواهخوانی را ایگنیوودد انوود، از هاووان 
نتزهای اتل، شاهد یییییاو چواگیری او د ایم، ز،یا  نیرتی زندگی یا انرژی لیایی موجو   ر عورا  عووا  

لییو انگیز اس . ایوون یتووول  ر یوووریی ایفووا،  عور ج ای گی   که  ت زندد، چنان منجی به پعال شدنک ش
، پ  از اقوودا  بووه عووا  گیوواهخوانی می اپتد که با به  رستی ت با آگاهی کامل آغاز ناائیم،  ر غیی این ورو

به شتل نا رس  ت ناقص، ماتن س   چار  عق  ت ناب امانی های جواانی شویم ت ج م ت  هن ما، 
د ت رها نااید.  ر این گونه مواق ، مابووه ایوون نتیجووه  مووی  ر سوویم کووه عووورا   طزیعووی  ت این نتش را پ  ز  

کنوود، کووه یوود اوزتووه نتیجووه گیووری نا رسووتی عا  با بدن ما سازگار نی   ت این نتش  رمور  مووا  عاوول ناووی 
 اس .

د، ت عی  ان ان ها،  ارای بدنهای مختلق با طزای  گوناگون )بلیای، سو ایی، یفیاتی ت  موی( ه تن
لاکای  عنایی انبعه )عا ، آب، آیش ت بووا (  ر بوودن هووی شووخص  بووا  یگووری یفوواتو  ار ، عالتی  ت میزان  

 انًا گونووه هووای متفوواتو  هنووی، یووفاو  مووونتدی، گذشووته پووی ، کیفیوواو نتانووی، سوون، ت ووعی  سووالم ، 
یار مووی  هوود. بووه هاووین جن ی ، نژا  تعوامل متعد   یگی، هی یت  از ما را  ر موقعی  منت ی به پی ی ق

  ویل نای یوانیم یت نتش تالد ت هاگانی  یوییه کنیم ت انتظار ل ول نتیجه مث    اشته باشیم.

آگاهی از این مو و  که نتش ییذیه پعلی ان ان، یت اعتیا  تییانگی مونتدی اسوو  کووه سووابقه چنوود هووزار 
ا  شوووج جلوووگیری ناووو د ت بووه یناسوور ساوه  ار ، بووه مووا کاووت مووی کنوود یووا بووا یووت نتیتووی    یووتی ، از ایجوو 

ت عی   هنی ت ج ای مان ایای هضم عورا  با سط  با ی انرژی اما د شووویم.  ر تاقوو  ییییووی عووورا  
 به معنای ییییی سط  انرژی لیایی ت اریعاشاو تجو ی اس .

می گنیننوود معاووو  اکثی آنانته اقدا  به ییییی نژیم غذایی می کنند به تیژد ک انی که عا  گیاهخوانی را ای 
موپقیوو ، مییتر اشتزاهاو موتیکی می شوند که مووان   ل ووول نتیجووه مث وو  مووی گووی   ت یووا  ر یووورو 

ییییووی ناگهووانی از نژیووم پ   از چندی  تبارد به نژک  غذایی قزلی  بازگو  می کننوود. یتووی از ایوون اشووتزاهاو، 
راد اندازی متانیز  سم ز ایووی بووا سوویع   هووی عا  گیاهخوانی    که س ر به  %100هاه چیز عوانی به نژیم  
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سووال ذ   شووته )هووی کوو  بووه  45چه یاووا  یووی مووی شووو ،   ر نتیجووه ایاان،هووا ت سوواو  انزاشووته شوودد مووث  
پیاعور سن عو ( شرت  به ایرتن ن،نی ناگهانی مووی کننوود ت  پووی  بووا عالئووم سووم ز ایووی یابووه قووول شووا نتان 

نت می گی  . هی چنوود  ر موووار  زیووا ی،   ایوون نتش بووه عنوووان اتان یان عت  اوعال های شفا بخش نتبه 
 کارآمدیر،ن نتش یوییه می شو  توی ایای هی  هن ت بدنی مناسر نی  .

از طیف  یگی، یت للقه بازعور  نتانوناعتی   ماتن اس    این عت  اوعال ت مقاتموو   هنووی ت بوودنی را 
 مووا کووه مزتنووی اووی یوویس عاوول مووی کنوود ت  ر  مقااوول لتی بدیی کند. یعنی عالتی  آن بخش   از  هن  ت میووزک 

به یا ت ج تن به آن چینی را  ار  کووه اوویای مووا آشناسوو  ت بووه آن عووا و مقا تم   می کند ت نیاز  ییییی ،  
کی د ایم این امی شامل رپتارها ت نتش های مضی پیهنگی نیز می شو  .هنگامی که "تیویپ  هایی" مثوول 

خوی از یت پیهنگ می شو  ییییی  نبارد آن  شوار اسوو .آن ه مووا انجووا  عور ن غذا به شیود ای عاص ب
هاان چینی اس  که ایایاان آشناس  ت به آن عا و کی د ایووم. هنگووامی کووه قزیلووه ای، یووت نژیووم  میدهیم   

غذایی از گیاهان غدد ای پخته ایجا  می کند ت لیواناو عایی راشتار  مووی کنوود، ایوون بخوووی از هویوو  آن 
شو . این مووفه ها یرتانوناعتی پیهنیگ، از علق عور ن هی نتز یت از کوهی )غووذایی کووه اوویای قزیله می  

عووور ن یتاموول یاپتووه( کووامال متفوواتو اسوو . هنگووامی کووه هوویو گیوواد غوودد ای یووالیوانی اوویای شووتار تجووو  
سوو ، نداشته باشد، این قزایل ماتن اس  به جای عور ن غذای جدید که ازنظی پیهنگی ایایوووان ناآشنا

نیاه گیسنه بوواقی بااننوود. بعضووی قزایوول علووی رغووم زنوودگی  ر متوویل هووای گووی  کووه قابلیوو  توورترش منوواا  
نای یوانند نتش زندگی شان را به سا گی ییییی  هنوود یووا گلووه هایوووان را غذایی متفاتو ب یانی را  ارند، 

س  زندگی کنوویم؟ پاسوون ایناسوو   رها کنند. آیا ما   یتوانیم  تاب تگی مان رابه آن ه میذی یی ت ساوم یی ا
ما   یتوانیم، ز،یا کارایی ت یادیی گذانی ما هی چه باشد، میزان یوانایی های نهفته مان، ایش از آن اسوو  کووه 

 می پندانیم.  یوانایی ما  ر ترترش عا و  ها ت نتش های جدید، عا  ای پایان اس . 

به عور ن غذاهای چیب  ت شیر،ن  عا و  کووی د انوود   اوزته می  انیم چقدر   شوار اس  ب ه هایاان را که 
تا ار به عور ن میود  ت سزنیجاو کنیم. ایای کواتنزان ت  امپرتران سخ  اس ، ینع   انووه ت  ا  هووای 
 عو  را رها کنند ت به ترترش آن  سته از موا  عذایی اپی ا زند که اساس نژیم  میود ت سزنیجاو را یوووتیل 

کنندگان هم، ایجا   یییییاو عادد،  شوار اس . ت وی با هاه این موار ، م یف   می  هند  ت ایای م یف
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عورا  آشنای ما، ایای سالمتی ت بقای ن ل ما مضی ت مخیب اس  ت  رتنی اس  که این ییییی اساسی را 
 آغاز   ناائیم.

ی نوان می کند کووه آایا  هاپی  ر مقدمه عو   ر پنجاین تییایش کتاب عورا  ت ژتال ادی  کتی تیای  عاط
یتقیقاو اعیی این ن لی  ر لیواناو ت ان ان نوان  ا د اس   که  ر  یت نژیم غذایی یتنواعوو  ناسوواوم، 
ت   پرزندان هی ن ل ایوتی ت ای شتی نت به تعام  می نت . تی لدس می زند  که ب یانی از اپیا   مزتال 

ون ، آمار با ی اپ ی گی ت ا طیاب ت ها نین به اعتال و نتانی، معتا ان ت ها نین   رجاو با ی عو
شاار زیا ی ازموتالو ج اانی مثل سیطان، ایاانی های قلزی،  یاب ، چاقی، توکی اسووتخوان، آریوورتز ت 

 زمظاهی مدنن ا امه این یخریر ها ه تند.اغیید 

ی  نیاپتووه انوود لتی یوانایی ما  ر  سوو   شووندین یتوو  یووادیی نژیووم غووذایی قوویار مووی گیووی . متققووان پنالنوود
اپوویا ی کووه  ارای نژیووم غووذایی کووم  چوویب ت کووم کل ووترتل ه ووتند،  از گووی ش عووون اهتووری   ر گوشووها ت از 
شووونوایی اهتوووی ایعور ارنووود. یتوووی  از  یگوووی یتقیقووواو اووونرذ انجوووا  شووودد  ر  انووووتدد تزشوووتی  انووووگاد 

سیشووار  از میووود، سووزنیجاو ت  تییجینیای غربی به این نتیجه رسید که شنوایی ، یت  یادیی یت نژیم غذایی
مووی یابوود.  ر مووور   ب وویانی از ایاوواران، سوویگیگیجه با پایووله ایطوویف شوود ت غووالو سووزوس  ار اهزووو   

 ال اس پوار  ر گوشهای ت سی به سیع  اهزو  یاپ .

هی چند ارائه یت نتش تالد که ایای هاووه کووارآیی  اشووته باشوود ماتوون نی وو ،  ر اینجووا سووه نتش کلووی ت 
 نیز امدد اس   14یونها  می کنیم، ابتدا نگاهی  تبارد به انوا  گیاهخواران  که  ر  ابتدای  گفتار سا د ت

غ    –شیی    -3گیاهخوار   –ماهی    -2نیاه گیاهخوار  -1 غ   -4گیاهخوار   –یخم مر شوویی  -5گیاهخوار  -یخم مر
 عا  گیاهخوار  -7گیاهخوار  –یاا   -6گیاد عوار  –

مووی یوووانیم از پلووه سووو  یعنووی  گیوواهخوانی آغوواز کنوویم،  –هیو اوزامی ندار  که از عووا  گیوواد عوووانی یووا یاووا  
غ    -شیی  اگی ایایاان  موتل اس  که یتزارد انوا  گوش  را لذف کنوویم،  گیاهخوانی شرت  کنیم،   –یخم مر

غ ها نان اسووتفا  د مووی کنوویم ت پقوول گوشوو  از پله اتل لیک  می کنیم یعنی از انوا  گوش   ماهی ت مر
مووی کنوویم  ،  لتووی مووی یوووانیم ایوون پلووه را سووا د یووی کنوویم یعنووی  ت نتز آعووی هفتووه کووه یعطیوول  قیمووز را لووذف
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  ایوتری ایای  تر هم او ن با عانوا د،  تستان ت اقوا   انیووم عووو  را آزا  بگووذانیم ت  ر یپی   ه تیم یا
کنیم، لتی اگی این هم ایایاان  شوار باشوود، مووی شووو  ینهووا طول پنج نتز  یگی هفته از گوش  قیمز تیهیز  

  ر تعدد های شزانه آنهم  ر هاان چنج نتز، غذای گیاهی یا سا   سزنیجاو یا میود بخونیم.

 نتش اتل 

ای ایای ییییی نژیم غذایی ت رسیدن به عورا  اوور،ن، بوودتن پوووار تبووه   این نتش، یت اینامه  تاز د میلله
 یورو یدنیجی اس  

 لذف گوش  قیمز از شا ، پنج نتز  ر هفته-1

 لذف گوش  قیمز از یاا  تعدد ها، پنج نتز  ر هفته -2

 لذف گوش  قیمز به طور کامل -3

لووذف موووا  غووذایی تپوویاتر د هووای گوشووتی ماننوود سوسووی ، کاوزوواس، هازیگووی ت غیووید.  ر پایووان ایوون   -4
 میلله به پله اتل )نیاه گیاهخوانی( رسیدد ایم.

غ ت انوا  تیندد ، پنج نتز  ر هفتهل -5  ذف  گوش  مر

غ ت انوووا  تینوودد بووه طووور کاموول  ر پایووان میللووه بووه پلووه  ت   موواهی  -6 گیوواهخوانی(  –لووذف گوشوو  موور
 رسیدد ایم.

غ ، ماهی( به طور کامل -7  لذف انوا  گوش  )قیمز ، مر

غ  ار  -8 غ ت موا  غذایی یخم مر  لذف یخم مر

گیوواهخوانی(  –وا  غذایی وزنیاو  ار.  ر پایان این میلله بووه پلووه شوووم )یاووا  لذف شیی ت وزنیاو ت م  -9
گان ه تیم.  رشیدد ایم ت یت گیاد عوار کامل یا مک

 جایگن،ن کی ن عورا  گیاهی عا  مانند انوا  سا   سزنیجاو ت میود  ر تعدد  شزانه -10
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 آبایود ایای یزتانهجایگن،ن ناو ن میود ها،  انه ها،  ع ل، گی د گل ت  -11

میللووه  استفا د از عورا  ار،ن )عورا  گیاهی عا (  ر یاا  تعدد ها ت میان تعدد هووا.  ر پایووان ایوون  -12
 به پله هفتم )عا  گیاهخوانی( رسیدد ایم.

هی یت ازاین میالل می یواند اهادو یت ماد ا امه یابد که  ر این یووورو ، مووا  پوو  از یووت سووال، قوود  بووه  
قد  گا  ای می  انیم ت به آرامی عورا  عو  را ییییی می  هیم، اگی  زمان  ز  ایای هی میلله را یووت موواد  ر 

را اغاز کنیم. ایوووتی از اینتووه ماننوود یت ماد، میلله بعدی نظی گیپیتم، سخ  گیری نای کنیم که لتاا رأس 
یت ماشین، به طور اینامه ن،نی شدد عال کنیم، مهم اس  که آگاهانه لیک  کنیم ت ت ووعی  بوودن عووو  
را مواهدد ت ل  کنیم، شاید پ  از یت ماد، یت میلله را پو  سی بگذانیم ت   رمیللووه بعوودی، بوودن مووا 

  رمیلله بعدی، بوودن مووا بووه چنوود موواد یووا ایوووتی ، زمووان نیوواز به چهد  ماد یت میلله را  پو  سی بگذانیم ت  
 اشته باشد ت شاید   ر میلله  بعدی آن، این آما گی را  ر  عو  ل  کنوویم کووه مووی یوووانیم  ت پلووه را طووی  

نی ووتیم، ال وواس  چند نتز پو  سی بگذانیم. به هی لال   ز  اس  به عاطی ب ووپانیم کووه مووا یووت ماشووین
 عو  پوار نای آتنیم، جلوگیری  از سخ  گیری اوویش از انوودازد  ت آزا انووه لیکوو  کووی ن   آزا ی می کنیم ت به

به معنای ای یوجهی ت ای نظاووی نی وو ،  چووون مووا مووی عووواهیم یووت نتش  رسوو  جدیوود را، بووا میاقزوو  ت 
 ندیم.یوجه اگاهانه،  ر  عویش ترترش  هیم ت ایای ایجا  این ییییی بنیا ی، به انگیزد، نظم ت یعهد  نیازم

لانز  اهای  اس  که بدانیم، هیو اوزامی  تجو  ندار  که هدف ما، رسیدن به پلووه آعووی )عووا  گیوواهخوانی( 
گیوواهخوانی ت پقوول لووذف ناووو ن گوشوو  قیمووز، لیکتووی   -لیک  ب وی پله اتل، یعنووی  نیاووه  باشد. لتی

 اکوسی تم اس . ب یار انزشاند ت تیپایدد  ایای عو ،  یگیان، ن ل آیندد بوی، متیل زی   ت کل

 نتش  ت  

دن جدیوود،  هوون شووفاف ت کیفیوو  بووا یری از این نتش به ک انی تیونها  می گی   که موتا، یجربه یت ب
زت  باز د ه تند ت یا ک انی کووه  چووار یووت ایاووانی  عووالل یووا یووعر اوعووالل اووو د ت از زی تن با یت اینامه  

 ر زمووان کویوواد اهزووو  نتش های  رمانی رایج پاسن نگیپته انوود ت یووا یاایوول  ارنوود بووه شووتل کووامال طزیعووی، 
ان کویوواد  رمانی رایج پاسوون نگیپتووه انوود ت یووا یاایوول  ارنوود بووه شووتل  کووام  طزیعووی،  ر زموو یابند. این نتش  



 

7 

www.kermanbabak.com 

یت ییییی ناگهانی اس  ت ماتن اس  با عت  اوعال های التاوواوی هاوویاد باشوود. اهزو  یابند. این نتش  
هووای تیووژد ای وو  کووه اوویای هضووم غووذای عووا  بدن ما ایای هضم غذای پخته، مجزور به راد اندازی متانیز   

 یوووادییاو شوووگف  انگیوووز نیوووازی بوووه آنهوووا نووودار   ت نتنووود  یگوووری را تووویش موووی گیوووی ، اگوووی موووا موووی عوووواهیم 
عا  گیاهخوانی را یجریه کنیم  ز  اس   که متنانیز  های هضم غذای پخته را ایای موودیی، بووه طووور کاموول 

تبدن پیی   هیم که نتند آپرینش یندرستی تاقعووی را راد انوودازد ی کنوود.  غیی پعال ت عاموش نگه  انیم 
هی یت ا زما  ر ت عی   ای یت مقط  زمانی کویاد،این امی پقل  ر یوریی  امتان پذیی اس    که لداقل ای 

  هنی ت بدنی منت ی به  پی  عو  قیار  انیم ت نیاز به نتش مناسر عو   انیم.

ونه عوانی اس .  یتی  یگی از شتزاهاو موتیج  ر این اپیا ی که شرت  به عا  گیاهخوانی می ناایند، گ 
ایوول  نی ت زت  هضووم اسوو ، ماتوون اسوو  بوودن  ر پوبه  ویل اینته نژیووم عووا  گیوواهخوانی یووت نژک  کووم کووا

زمانی کویاد،  چار گیسوونگی شووو  ت بووه  پعوواو ایوووتری نیوواز بووه عووور ن  اشووته باشوود، بنوواایاین هووی تقوو  
ال اس گیسنگی می کنید، هی چقدر که  وتان می عواهد بخونید، معاو  اپیا ی که ایای اتوین بوواز عووا  

می کنند عور ن یت سیر یا موز ت مقدانی سا   به عنوووان یووت تعوودد   گیاهخوانی را آغاز می کنند، ی ور  
غذایی کاپی اس ،  ر یوریی  که ایال این  طور نی  ، چون ما مناا  غووذایی قزلووی را از بوودن گیپتووه ایووم ت 
غذایی به بدن می  هیم که بووه آن عووا و نوودار  ت آن را بووه عنوووان غووا ای ایوولی ناووی شناسووند، بووه هاووین  

زچنوود نتز عووا  ار انوودکی بووه بوودن رسوواندد اسوو  پوو  امووی شووو  کووه شووخص، عووورا  ب ووی سوو ر مووواهدد
عووا  مووی  ار  ج اغلوور اتقوواو گیسوونگی ت  ووعق یجربووه کووی د ت بجووای گیوواهخوانی را رهووا ناووو د ت ا هووار 

ونه عوانی ناو د اس . یت راد لل ایای  این  موووتل،  ر   سووتیس قوویار  ا ن  میووود  هووا،  گیاهخوانی، گ 
نهووا   ر متوول کووار ت ایومزیوول اسوو  . راد  یگووی، نوشوویدن آبایووود آ انه ها ت میزها،  ر عانه ت هایاد  اشتنک 

 طزیعی  ر طول نتز  ت یا یز  ت ع ی  اس .

عا  گیاد عوانی، با آغوواز نتنوود  سووم مور  بعدی آب رسانی اس .به عاطی  اشته باشیید که  ر طول  ترد    
ز ایی، بدن ایای   پ   سر،  ساو ، نیاز به آب زیا ی  ار ، به هاین  ویل  هی چقدر آب ایوووتری بووه بوودن 

 ایسانید، این نتند  با سهوو  ایوتری یورو می گیی .
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ز عووواب شووزانه نوشیدن آب ت ها نین استفا د  از آبایود طزیعی به تیژد ابتدای یز ، پ  از ایعاستن ا
ی آب تییقووال، نیوواز بووه سی س  500که بدن یونه اس ،  ر آب رسانی به بدن ب یار مودی اس ، به طور  مثال  

ایش از  ت  کیلو گی  تییقال  ار  که  ر لاو  عا ی، امتان، پیی  ت لویله توسوو  کنوودن ت عووور ن آن را 
کوول، عووالتد اووی آب ر سووانی، ن ووول را  ندانیم توی به شتل آب گیری شدد، بخ وص هایاد بووا ع وول ت گووی د

پو، اوعا د ییذیه ت یقوی  می کند، ز،یا یتی از تیژگی های ع ل،  عایی  جذب سوور،  ت نفووو  کننوودگی 
قوی اس  ت زمانی که با شتم عاوی چنین ییکیر هایی عور د شوند،  ع وول بووه مجووانی ب وویار ن،ووز ن ووول 

(micto channels که معاو   چار ان دا  از ا )نها ، نفو  ناو د، آزعوامل چاقی ت ایتانی اس ( ه تند
ع ووی(  سووی سووی  500سی سووی یووز  ت  500آبایود )را ش توو، رسوب ز ایی می گی  . اگی بتوانیم یت ویتی 

 ر نتز بنوشیم، معا ل عور ن لدت  چهار کیل ت گی    میود  ر نتز اس  که به طور معاول، هووی گووز ایفووا، 
 نای اپتد.

 ر رابطه با اپیا ی که  چار ایاانی های یعر اوعالل ت یا   عالل  ه تند، به  ویالئین او ن  سط   انوورژی 
ژی را ندار  ت ماتن  اس   ر مقاال عورا  اوور،ن، بووه لیایی، بدن آما  گی پذییش غذای با سط  با ی  انر 

لتی  یدد شدد که عور ن یت ویوووان  آب میووود طزیعووی یووازد منجووی  شدو مقا تم   کند ت ان را پ  ازند .
به  ل  ر  شدید یا  ل تی ه ت اسهال شدد اس .  ر چنین شیایطی عووور ن   عووورا   طزیعووی ت بووا سووط   

یلی اس  از سوی تزشووت ، اطیاپیووان  ت یووا عووو  ایاووار، مانووو  مووی شووو  کووه با ی انرژی لیایی که  انتی ا
انر گتر،ن  ا شتزاد ماتن باشد، چیا که شفای ان ان   ر  میود ها ت ع ل اس .  ر این گونه موووار ، شاید  

بتا رگیری نتش های متناسر با ت عی  ایاار،   رجه تعاموو  ایاووانی ت طزوو  ج وواانی ایاووار، مووی یوانوود 
 ه پذییش عورا  طزیعی گی  .منجی ب

از جاله اشووتزاهاو  یگووری کووه  ر اپوویا  یووازد عووا  گیوواهخوار  مووواهدد مووی شووو ، اسووتفا د اوویش از لوود از 
میزها ت  انه های چیب، به  ویل  ییس  از کازو  موووا  غووذایی اسوو ، هووی چنوود عووواص پووو، اوعووا د مفیوود 

می یواند به کزوود  پوووار تار  کنوود، اوزتووه میووزان  میزها  ای هاگان آشتار  اس  توی م یف م یف زیا  آنها  
 اهینه م یف آنها ایاساس طز  بدن، ب ته به اپیا ، متفاتو اس .
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مور  بعدی ، انتظار ایش  از لد،  ر زمان کویاد اس  که   ر بعضی اشخاص منجی به از  س   ا ن انگیزد 
 وو  ت اوویای آ پوورینش یندرسووتی ت رهیوودن  ایای ا امه می گی  . به عاطی ب پانید که بدن  ما یت ماشین نی

 از یت اعتیا  تییانگی مونتدی به زمان نیاز   ار .

مور  آعی، یع ر ای جا ت رپتار نا رس  اس . ب یار  مووواهدد مووی شووو  کووه گیوواهخواران ت یووا  عووا  گیوواد 
هنگامی که از سوی  یگیان به چاوش  کویدد می شوند، به جای اینتووه بووا آرامووش ت  رج   عواران، به تیژد

طیف مقاال ، بدتن هیو  اییانی شرت  به آگاد ناو ن  تی ناایند، به شتل متع زانه ای از نتش ییذیووه 
ن، یووت هویوو  می کنند ت یا با رپتانی لاکی   از متفداتو او ن از  یگیان ت یاپته جوودا باپتووه اووو   عو   پا 

مجازی ایهو د ایای عو  قائل می شوند . از ا ین ناعوشایندیی، آن جائی    کووه پووی  گیوواهخوار ت یووا  عووا  
گیاد عوار با ن     ا ن انزش های اعالقووی  ت ان ووانی بووه عالتووی  عووویش، عووو  را  ارای اییریوو  اعالقووی 

سوو  کووه بووه  ویوول ناپایوودار ت پووانی  ( اegoمووی پنوودار . هاووه ایوون موووار  ناشووی از عالتووی  نفوو  یتتووانی )
او نش، از  هی مو وعی  ر جه  ایجا  اعتزار ت پایدانی  لووو  اهووید  مووی اووی . چنووین ت ووعیتی  نووه ینهووا  ر 
جه  یضل  بوی ت گ تیش نتابل  اعالقی ت ان ووانی نی وو  بلتووه منجووی بووه ایجووا  یضووا ، لتووی بووا نز یووت 

 یر،ن اطیاپیان مان می گی  .

گیاهخوانی یا عا  گیاهخوانی، یت  ین یا آئین نی وو  بلتووه یووت نتش ییذیووه سوواوم ت  پیاموش نتنیم   که
طزیعی ایای ک وور یندرسووتی اسوو   ت هووی شووخص مووی یوانوود آزا انووه آن را ایگنینوود ت بووه آن  عاوول کنوود ت یووا 

 پذییای آن نزاشد.

 اشتزاهاو موتیج ت معاول  ر یازد عا  گیاهخواران  ر یت نگاد، 

 عا  گیاهخوانی %100ه نژیم غذایی ییییی ناگهانی ب-

 گونه عوانی-

 یونگی  -

 ییس از کازو  موا  میذی ت استفا د ایش از لد ا زمیزها -
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 انتظار ایش از لد  ر کویاد مدو ت از  س   ا ن انگیزد -

 هوی  مجازی ت یع ر غلل -

 نتش سو  

یاایوول  ارنوود بوودتتن اینتووه  ک انی که کنار گذاشتن گوش  ت غذای پختووه ایایوووان ب وویار موووتل اسوو  ت
مجزور به ییج مت و و لیوانی ت غذایی پخته باشند،  ر  یت مدو کویاد به سالمتی ن زی  س  یابند، 

 می یوانند از نتش سو  استفا د ناایند. این نتش شامل چهار میلله اس .

 میلله اتل 

رتب عورشدی آزا  اس  توی پ  از استفا د از غذای پخته ت گوشتی به هی شتل ت هی مقدار، از طلو  یا غ
عوودد ، سووا   میووود، آب میووود، سووزنیجاو، سووا   سووزنیجاو ت ع وول مجوواز اسوو . رتب، پقل انوووا  میووود  غ

نیختگووی بوودن ت یووورو، بووه  ، پ  از چند موواد، بوودتنب یانی، ینها با عال ناو ن به میلله اتل  این نتش 
اال ماللظه ای ا اپه تزن عو  را از  س   ا د اند ت به سط  ر ای  بخوی از یندرسووتی  سوو  میزان  ق

یاپته اند. این ییییی به این  ویل اس  که ایش ها اه یا عامل ایلی سوع  ت ساز  ر بدن ما،  ر ار یزووا  
د، عالتووی  یووش( قوویار  ار ، شوور هنگووا   ر نزووو  عورشوویآموتقیم با ت عی  عورشید )موود انرژی عن ی 

 ایش ها اه به لداقل می  ر سد ت از پوتیزانی طزیعی ایعور ار  نی  .

گیوواهی )غووالو، لزوبوواو،  انووه هووا، میووود هووا، سووزنی هووا،  تعوودد یووزتگاهی نیووز  از عووورا   ر میللووه  ت     
میزها، جوانه ها، نیوه  ها ت عوتزار( به یووورو پختووه یووا عووا  اسووتفا د مووی شووو  کووه ب د ن وو   تعوودد 

 اس .گاهی  ارای ینو  ایوتری شزان

 ر میلله سو ، یزتانه نیز مانند عورا  شزانگاهی  یاامًا عا  م یف می گووی  .   ر پایووان میللووه سووو ، 
 اس  که پقل یت تعدد )نهار(  ر نتز هاه چیز عوانی می کند . %70پی  یت  عا  گیاهخوار 
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گانه نتش اتی، به سووا  گیوواهخوانی  ت یووا  12لل میلله چهار   تعدد ایلی نتز انه را به یدن،ج ، مانند میا
عا  گیاد عوانی هدای  می کنیم. هیو متدت ی  زمانی ایای طی  ناو ن میالل تجووو  نوودار  ت هنگووامی 

 که پی ، آما گی  ز  را  ر عو  ال اس کند میتواند میلله بعدی را آغازنااید.

 یللووه ت بتووارگیری  راد کارهووای مناسوور،شووناع  نوسوواناو ت عتوو  اوعاوول  هووای  بوودنی ت  هنووی  ر هووی م
 می یواند  ر پذییش، پایدانی ت ماندگانی این یتول، ب یار راهگوا باشد. 

  

موزش ، راهناایی ت هایاهی نیاز  انیم.  می یوان به انجان ها ت موس  او آموزش   گیاد عوانی آما به  
. ها نین شیک   ر ساینارها ت  ترد میاجعه ناو  یا چند کتاب آشپنی گیاهی ت ییذیه طزیعی ابتیا  کی  

 های آموزشی ت میاجعه به پایگاد های اینتینتی مفید اس ، به هی لال جویندد یابندد اس .

-www.zamin – zamanیتوانیوود بووه پایگوواد اینتینتووی "زمووین، زمووان، ان ووان" بووه نوووانی ها نووین م
ensan.com .میاجعه ناائید 
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