
الأكل  وتنظيم  ترتيب  من  تاأتي  ال�ضحة  تقوية  اإن 

�ضّحية  غذائية  عادات  اإّتباع  على  وتعتمد  والعي�ض، 

)حت�ضري وجبات( ونظام غذائي )املحتوى اأو اخليارات 

الغذائية والنوعية �ضمنا لوجبة(.

عادات الأكل: )حت�ضري الوجبات(

�ض وقتًا لوجباتك كل يوم. 1. خ�ضّ

الأكل  اأو  الوجبة  لطعامك يف  تناولك  اأثناء  اجل�ض   -

بني الوجبات، من دون اإ�ضغال نف�ضك ب�ضيء اآخر. هذه 

خطوتك الأوىل نحو �ضحة جيدة و�ضت�ضاعدك لت�ضعر 

ويوؤهلك  لطعامك  تقديرك  تعبري عن  وهو  بالر�ضا.. 

ل�ضتقبال الغذاء منه. و اأو وجبتك

- خ�ض�ض وقتًا كافيًا لوجبتك.الوجبة لها حداأ ادنى 

من الوقت مثلها مثل النوم.

ليتكّيف  الأقل  على  دقيقة  ع�ضرين  ج�ضدك  يلزم 

وي�ضتقبل الغذاء.

- كل ببطء وام�ضغ جيدًا. الأكل البطيء املتعّقل يعيد 

التوازن جل�ضدك ويحررك من ال�ضغوط والتوتر.

ج�ضدك  طاقة  كل  بتوزيع  تقوم  كم�ضّخة  هو  امل�ضغ 

اإنه حمرك اجل�ضد الداخلي. )اقراأ اخلطوة  و�ضوائله، 

الرابعة(

- توقف عن الأكل قبل ثالث �ضاعات من النوم.

خالل  نف�ضه  تنظيم  واإعادة  بتنظيف  ج�ضدك  يقوم 

هذه  خالل  فارغة  تكون  اأن  من  ملعدتك  ولبد  النوم 

العملية لتكون فّعالة.

- اأكل بطريقة منظمة.

ت�ضتطيع �ضرب احل�ضاء يف البداية اأو مع الوجبة.

واختم  جيدًا  املطهوة  الثقيلة  الأطباق  مع  ابداأ 

بالأطباق اخلفيفة الأقل طهوًا.

ويجب اأن توؤكل احلبوب من بداية الوجبة اإىل نهايتها.

وتاأتي امل�ضروبات واحللويات يف النهاية.

اللقمة  يف  فمك  داخل  الطعام  اأنواع  خلط  جتّنب   -

الواحدة.

2. �ضع جدوًل يوميًا.

- ا�ضتيقظ باكرًا ومن قبل منت�ضف الليل.

ا�ضتيقظ باكرًا لتكون اأكرث ن�ضاطًا ولتطرح اأكرث �ضمومًا، 

ومن قبل منت�ضف الليل لتكون اأكرث ن�ضاطًا و�ضحة.

املنّظمة  الوجبات  منتظمة.  وجباتك  مواعيد  اأبقي   -

تنظم جميع دورات ج�ضدك: 

طاقتك  وجتعل  والفكرية،  العاطفية،  اجل�ضدية، 

وحياتك اأكرث ا�ضتقرارًا.

نظام غذائي: )حمتوى ونوعية الوجبات(

3. ُكْل وجبتني اأو ثالث وجبات كاملة ومتوازنة غذائيًا 

كل يوم.

الوجبة  واخل�ضار مرتافقني يف  احلبوب  اأطباق  توؤّمن 

ذاتها، الغذاء الأكرث توازنًا وتكاماًل.

اأدخل احلبوب املطبوخة ومنتجات احلبوب اإىل جميع 

الوجبات.

- ُكْل وجبة كاملة ومتوازنة معطبقاأ وطبقني من اخل�ضار.

- ن�ّضط ووازن ه�ضمك بق�ضعة من ح�ضاء اخل�ضار �ضمن 

وجبة اأو اثنتني.

بطريقة  املزروعة  بالنوعية،  الأف�ضل  الأطعمة  ا�ضرتي   -

ع�ضوية، الغري املكررة اأواملعاجلة باأ�ضلوب طبيعي.

نظام احلياة: )مقاربة لل�ضحة(

4. اجعل حياتك اليومية ن�ضيطة مفعمة باحليوية.

- �ضر ملدة ثالثني دقيقة يوميًا، ال�ضري بالطبيعة بخطوات 

مريحة وعادية يعطي اأف�ضل النتائج. ت�ضتطيع اأن ل ت�ضري 

ثالثني دقيقة متوا�ضلة باأن جتّزئها.

- افرك ج�ضدك يوميًا.

مباء  مبللة  قطنية  مبن�ضفة  كاماًل  ج�ضدك  برّقة  افرك 

�ضاخن ملدة 10-15 دقيقة �ضباحا اأو/ و م�ضاًء.

اجعل ذلك م�ضتقاًل عن احلمام اأو الدو�ض.

بال�ضباب، حيث  ال�ضر وراء الحتفاظ  اإن فرك اجل�ضم هو 

يعيد عقار ب�ضاعتك البيولوجية اإىل اخللف.

ال�ضباب  اجليد  امل�ضغ  مع  بالقرتان  اجل�ضم  فرك  �ضيعيد 

جل�ضدك وعقلك يومًا بيوم.

- التمارين اليومية توؤمن اأف�ضل النتائج لل�ضحة الدائمة.

- كن اجتماعيًا واأف�ضح املجال للهوايات.

5. اخلق و�ضطاً اأكرث طبيعية. 

اأو  الطاقة  لتزويد  حمطة  ذلك  من  تتخّيل  اأن  ميكنك 

اإىل  وللعودة  لال�ضرتخاء  مكان  اإنه  الن�ضاط...   لتجديد 

التوازن واإثراء حياتك.

- اأحط نف�ضك بالنباتات اخل�ضراء خا�ضة يف غرفة نومك 

واملطبخ واحلمامات واملكتب اأو مكان العمل.

- الب�ض ثيابًا قطنية خال�ضة مال�ضقة جللدك.

والقطن  كاخل�ضب  منزلك  يف  طبيعية  موادًا  ا�ضتخدم   -

وال�ضوف…. اإلخ.

للماكروبيوتك )نظام  ابداأ بتطبيق ممار�ضتك وفهمك   .6

احلياة الكوين(

- ا�ضتمرارك بتح�ضري الوجبات يح�ضن قدرتك على اتخاذ 

قرارات غذائية اأكرث �ضحة. اإذا تابعت التح�ضري �ضت�ضتطيع 

اأن تتبع هذه املبادئ يف املنزل اأو يف املطعم.  اإنها ت�ضاعدك 

ب�ضنع قرارا تغذائية اأف�ضل.

باأن تكون  لت�ضاعدك  اليومية  للو�ضفات  بكتاب  - احتفظ 

اأكرث مو�ضوعية مبا يتعلق باإتباعك للماكروبيوتك.

7. ّني روح ال�ضحة عندك.

- متّتع بالنفتاح والف�ضول والتقدير والر�ضى الالمتناهي 

لك ملا يف احلياة.

- كن مرنًا ومتكيفًا يف حياتك.

- متتع باإرادة قوية وبالت�ضميم ل�ضنع �ضحتك اخلا�ضة.

- كن دقيقًا بحياتك.

- كّون عالقات جيدة مع اأنا�ض مثل كل تدعمك اأكرث... يد 

اهلل معا جلماعة.

- تعلم اأن تطبخ جيدًا.

ح�ضني الهنيدي 
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