
 

   

ورزش سبب ا جامببهی  یکببی دببا یکببه   رو    -4

وقت کمی مبی یکبر  جمبه معبهنغ         ،سردغ وکوته 

ه می جرز  . زمه  ورزش میت کوتبهیی جسبت کب   ب    

  ب  یبیر ابوزج     و یدب ی  ب  وبو   در جز  ک   می توجا

  نرصت  یکبی  ر جدبم مبیت  به کبو   وبو        هت

 تعهه  هضی.

 ببرج   رمببه   ر  یببه  یببم جز زجدمببه  مببی   -5

توجاکی جز مسکم جستفه   کعکبی. جدبم  جرویبه  تبی     

ج   بی وربر یسبتعی .    ز یی  ب  ابو   رصورت ضکر 

جیببر  ر  و اببهرج تی کمتببر   جضببت   هضببکی م  

  هتر     وو  ووجیکی  جضت .

سببؼی کعکببی  سببو    هضببکی و ر مببور  جدعکبب   -6

یبرر  یم  چکبس  هدبی ػبهبی  هضبی ا برج  اطبودی.       

یو ضبمه مبی   زمه  جغلب  مسبهدر رج  بر مبی کعب     

ببی ابوزج  وبو  ببرت     تو توجاکی جز جوبکم یفت  یبه  

 ی.  رد

یسضبا  برج     جز مصرف  جرویبه  بیو  تمبودس    -7

 رمه  جنسر یی  دریکسدی . جیر ولب  ضبمه  ه بو     

ت ته   بی تبر مبی ضبو   تمبه      امی ده یده ج سهسه

 رمکبه    رجردبی .    رج ه یسضا وبو  مسبهل    

  تمببودس  توسببش یسضببا  ببرج  ضببمه   و جر

  ورر ووجیی  و . تی  رصورت ضکر  یی  ی 

 دانیالی(-کیاساالر-)ترجمه شریفی1منبع:کتاب خود مراقبتی 

 توصیه های خانگی :

تغککر ول  یم جز زجدمبه  ب کؼبی جسبت جیبر     -1

ج سببها جنسببر یی مببی کعکببی ا هدببی ج سببها 

ج سببها تببه  رج  ببه یعببه  کعکببی و تببدش کعکببی 

یسضبکه    یمسر ، وبهاوج   و وسبته  اس دبا و   

 ر مکه    رجردبی . جبمکعبه   جضبت   هضبکی کب       

 یجدببم ج سهسببهت  بب  وببو   وببو   ربببرف مبب

.  تی جیر رنغ اطبوای قه بر  رمهاعبی    ضوای، وبی

مربر   وبو   ضمه  هدی جدبم مسبهل  رج  هیسضبا    

 کعکی.

. یبر چعبی      جابیجز  کبهنی جسبترج ت کعکبی    -2

ممکم جست جدم    اظر ضبمه اطبیای  هضبی چبرج     

 چب  وقبت زدبه   رج مبی یکبر       ک  رسکییی    

می توجاکبی کهریبه  غکبر ربرور   د بر رج      وبی 

   تؼود   کعیجزدی . تبدش کعکبی یبر یبه       یمیت

نرزایته  می ووج ی ضبمه یبا جسبترج ت کعکبی .     

 ر کما ووجستم دبه کمبا یبرنتم جز  د برج      

 می اظر  جضت   هضکی.ج ر   مکعجدم ز

غببرج  روردببی   بب  جاببیجز  کببهنی ومعهسبب -3

جغل   ؼلت توجب  و  قبت زدبه   کب   هدبی      

صرف مرجق ت ابوزج  ضبو  مبه رج  نرجمبوش     

 می کععی    بور معهس  غرج  رورای .
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 تؼردف: 

جنت ول  ده جنسر یی وفکف یبم جز زجدمبه    

جسبت  جدم مور  مؼمبو  یرر  سکهر ضهدغ جست. 

وبی ممکم جست  ر صورت بول کطبکی   ب    

 کمهر  جی  ت یدر ضو  ک   ب   رمبه  اکبهز    

 جضت   هضی. جدم تغککر ول    در زده    جر  

ی اهضبی جز  توج     وسبت   ک  جز ج  جمل  می

هدبت  ر    کفور ر مب  کروج ی ، تر دبییه  مبه  

 ی یبم جز میه  جسمرجق ت جز اوزج  واهرج تی 

ضهر  کبر . جکربر مبه رج  یمب  جدبم      زجدمه  ج

ج سهسهت رج ته  ی  تمر   می کععی تغککرجت 

روز یبم جز زجدمبه   غبهز     2ول  می توجای جز 

یفتبب   ببهقی  2 ؼضببی زاببه  تببه  ضببو  و  ر

ا هدی  ترسکی جیبر ولب  جنسبر   تبه      ای. مه

چرج ک  مرهبؼهت اطه   ج   ، کطتر بول کطکی 

مبه  ببول    18جای جدم ورؼکت ممکم جست تبه  

 ر مور  جدَم ج سهسهت  ر هبی ک    کطی.ا هدی

م  جز  می  نرزای ووضحهبعی، ج سها یعبه   ی

 کعکی. 

 ر مکببه  یرجضببتم جدببم ج سهسببهت  ببه     

  د رج     ضمه کما می کعی.

 یهیی  جرو چهر  کهر جست.

ضهدی یسضکه  نرجموش کععی  ر مدقهت یبه   

یم جز زجدمبه  جز مبه ر  ر مبور  جنسبر یی     

ج سهسبهت وبو  رج  به     درسعی. سؼی کعکبی  

 یسضکه   ر مکه    رجردی.

، وست ی ضیدی و  ی جضبتههدی   ی ده  ی ووج 

ضیدی  جردی    بور  ک  اتوجاکی    اوزج  وو  

رسکییی ده توج  کعکی و ده ػبیی توجابهدی  ر   

 جامهی کهریه  ضرصی  جردی؟

 ر صورت مر ت  و   جبوج   ب   کمهرسبته     

 :مرججؼ  کعکی  ر صورت معفی  و  

 ده ق ر جز  هر جر  اکبس جنسبر یی رج   -

 تمر   کر   جدی؟
 ؟ ده  یو   بکر یرد  می کعکی-
 ده ػدق  وو  رج جز  ست  ج   جدی دبه  -

نؼهبکتی جارش  کبهنی   ر رج  ضروع ی

 ؟ایجردی
 

 

  کص جز  ی وست  یستکی.  ده-

وربغ مؼمبول جضبتهه       ده  ر مقهدس   به -

 ضمه زده  ده کا ضی  جست؟

 دببه وببوج   رجمببی ایجردببی دببه یببم جز  -

 اکستکی؟ سر هلووج  

 ر صببورت مر ببت  ببو   :  ببه یسضببا وببو  

مطورت کعکی و توصبک  یبه  صبفح   ؼبی رج     

 ججرج کعکی.

  ر صورت مفعی  و   :

روز  دبه  بهزیا یمبه  ػددبا      10تبه   7یم جز 

 جنسر یی رج  م می کعکی؟

    یسضا مرججؼ  کعکی.       ل  

وکببر       توصببک  یببه   وببها ی رج   

 ج جم   یکی.

 

 


