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 چگونه من مي توانم وزن خودم را كنترل كنم ؟

داشته باشید و بطور مرتب وزن خود را كم و زياد نكنید، قلب شما هم سالم تر خواهدد بدود    مناسبیاگر شما وزن 

توانید وزن خود را كاهش دهید بايدبه شما تبريك بگويیم   در حقیقد  شدما اردار ايداای را از قلدب خدود باگر 

و خطرايجداد مردك ق قلبدی را كداهش دادد ايدد   بده  برداشته ايد

 مواقی  خود ااتخار كنید  

كاهش ايااه وزن چالری بزرگ می باشد   ممكن اس  بسدیار  از 

بده همدین شما را به برگر  به عاداق قبلی تحريك كنندد    مسائل

بايدتعهد زياد  نسب  به شیود سدالم و دديدد زنددگی وددود منظور 

گامیكه اين كار را انجام بدهید، ممكن اس  متودده د   هنیداشته باش

شويد كه كنترل بیرتر  نسب  بده ذدهاها داريدد ، احسدار قددرق 

بیرتر  می كنید، عاداق ذهايی بهتر  داريد  و تغییراق روحیه شما 

 شما بهتر اس    )هیكل(كمتر بودد و شكل كلی بدن

 اگر به عادات قبلي برگشتم، چه مي شود ؟

اشتباد كوچك باعث برگر  به عاداق قبلی شود  ممكن اس  اين حال  موقعی رخ دهد كه شما ممكن اس  يك 

یش از حد خوردد ايد يا ورزش را ترك كردد ايد   زمانی كه شما برا  چند روز يا چند هفتده و بروزبد  داشته ايد، 

 استفادد می شود "برگر  "به عاداق قبلی برگرته باشید،از واژد

 اشید كه برگر  به حال  قبلی ،مساو  شكس  نمی باشد   شدما دوبدارد مدی توانیدد بده به ياد داشته ب

 مسیردرس  برگرديد  



 ( يا وسوسه )مصدر  روحی برا   تمايلبا خود اكر كنید كه آيا احسار گرسنگی )قار و قور كردن معدد

 ذها( می كنید  

  ه تنظیم كنید وصدبر كنیدد، يدا دقیق 51هنگامی كه احسار وسوسه می كنید يك زمان سنج را به مدق

 اينكه كار ديگر  را قبل از خوردن انجام دهید   اين امر به شما در كنترل تمايل به ذها كمك می كند  

   ذهاخوردن استفادد كنید   پیادد رو  سريع مربوط به سعی كنید از راهها  ديگر  در پاسخ به استرسها

 يك روش آرامش بخری، به خودتان آرامش دهید  انجام دهید، تفريح دديد  انتخاب كنید و با 

 دست پيدا مي كنم ،چه چيزی رخ مي دهد؟ مناسب و مطلوبزمانيكه من به وزن 

  كالر  از ذدهاها  سدالم  022، به میزان مصر  متوسط روزانه خودتان، مناسبپس از دستیابی به وزن

 كم چربی را ايااه كنید  

   پس از يك هفته اگر وزن شما هنوز كاهش يابد، چند صد كالر  ديگر هم ايااه كنید 

   اگر شما مقدار اعالی  دسمانی خود را تغییر دادد ايد، میزان ذها  خود را نیز تغییر دهید 

  ،آنچه كه می خوريد و نیز میزان اعالی  دسمانی خود را ثب  كنید تا از اص حاتی كه بايد انجدام دهیدد

 آگاد شويد 

 خود باقي بمانم ؟ مناسبچگونه مي توانم در وزن 

به خاطر داشته باشید كه تغهيه مطلوب تنهابه معنی رعاي  رژيم ذهايی نمی باشد  بلكه به اين مفهدوم اسد  كده 

 از ذها  پرچربی و پركالر  كمتر ، استفادد كنیم   "يمنا میزان ذها  كمتر  بخوريم و

 ذهاها  كم كالر  و كم چربی را نگه داريد  از يك لیس  برا  خريد استفادد كنید و به  هموارد در اطرا  خود

 هنگام گرسنگی ، خريد نكنید  

  در مورد تمام وعدد ها  ذهايی خود برنامه ريز  كنید   هنگامیكه به يك مهمانی می رويد يا در بیرون از منزل

 صتی را برا  رعاي  تغهيه صحیح و بهتر اختصاص دهید اربرا  دبران آن شرايطی و  "بعداذها می خوريد، 

   بررو  میز بواه، انتخاب منطقی داشته باشید   در منزل دوستان، ذها  خود را كنترل كنید 



 كه بعد از وعدد ها  ذهايی گرسنه هستید، يك لیوان آب بنوشید يا يك تكده میدود بخوريدوازآشدازخانه  زمانی

 بیرون برويد  

 ذها  پركالر  را در خواس  می كنید، ، بجا  اينكه ايستادگی نمودد و تمدام ذدها را بخوريدد، میدزان  زمانیكه

وزن خدود را اندكی از آن را بخوريد و خوردن بقیه ذها را اراموش كنید  اگر به خود اطمینان نداريد كه می توانیدد 

 نخوريد  میزان اندكی از آن ذها را بخوريد،اص  از آن ذها كنترل كنید و 

 دس  برنداريد تح  هیچ شرايطی اعالی  داشته باشید ! از برنامه اعالی  دسمانی خود 

 اشتیاقتان به ك ر ورزش برويد  و انگیزد و يك شريك ورزشی را پیدا كنید يا برا  كمك به حفظ 

 

 


