ورزش هوازی چیست و چه تاثیری بر بدن ما دارد؟
دکتر کنت کوپر نخستین کسی بود که مفهوو و هوی مرور ن وز هووزز وز و ز دزد ز بورز وور
محقیقیمش زز ز ن بی و زلهی گرفت که وز میموزند زز بر ز بیریو هوی لوووگیر کورد نقوش پیاوهیرزنهز
دزوته بیود به هرین منظوو دو سیل  ۰۷۹۱مؤسسه وخصی خود وز بی هدف محقیق دوبیو طب پیاوهیرزنه
مأسیس کرد ز به میویونهی نفر زنهیز فعیل ودن دزد زمر ز به عنوزن «پدو وز هی هوزز » معر ف زسوت
دو زدزمه بی معر ف وز هوزز  ،نحوو دوسوت وور ن مویشیر دو پیاوهیر زز بیرویو هوی بیاوتر وونی
میوو د
حقایقی درباره ورزش هوازی














وز هوزز که به ن «کیود و» ی «ز ر بیک» (به معنی بی زکسیژن) هم میگو ند ،وزوی زسوت کوه
دو ن ،خونِ زکسیژندزو موسط قوب پرپیژ میوود می زکسیژن به مری عضالتِ دو حیل فعیلیت برسد
وز هوزز سبب زفزز ش ضربین قوب منفس برز مدت نسبتیً طوالنی مویووود بور ع،وس ،وز
غیرهوزز (بد ن زکسیژن) فعیلیتی زست مینند د سرعت ی زنهبردزو که سبب میووود عضوالت بوه
صووت نیگهینی محت فایو ود د قرزو بهیرند وری به سرعت زز نفس بیفتید
نرونههی وز هی هوزز عبیومند زز :دستهی هی وزوی هوزز (کیود و) ،وکیب زدن ،د ودن ،وونی
کردن ،پیید و  ،کالسهی وزوی هوزز  ،زس،ی صحرز ی کیکبوکسینگ ،زلبته زنوز بسییو د هر
هم لود دزوند
زگر ودت زنجی وز هوزز بیش زز حد بیال بیود ،به وز غیرهوزز مبد ل میوود به عبیوت د هر،
مفی ت بین وز هوزز غیرهوزز دو ودت زنجی نهی زست
وز هوزز نه منهی به منیسب زندز کرک میکند ،بو،ه مزز ی ونیختهود ز برز سالمتی لسری
و حی دزود
وز هوزز به لووگیر ی کیهش زحتریل زبتال به برخی زز سرطینهی ،د یبت ،زفسردگی ،بیریو هوی
قوبیعر قی پوکی زستخوزن کرک میکند
برنیمه وز هی هوزز بی د سید  ،عروی زقعبینینوه بیوود مویمووزن زز مجهیوززت خویا (زز قبیول
دستهی هی وزوی هوزز ) زستفید کرد ،زمی زستفید زز ز ن مجهیززت بورز زنجوی وز هوی هووزز
ضر و نیست

ورزش هوازی چیست؟
مصوو کنید دو حیل وز کردن هستید زز ودت فعیلیت عرق میکنید ،به سختی نفوس مویکاوید ،قووبموین
میپمیپ می کند خون دو وگهی وری دو لر ین زست می برز زدزمه فعیلیت به عضوههی زکسیژن برسیند ووری
بتوزنید مدت بیاتر به فعیلیت وزوی خود زدزمه دهید به ز ن گونه وز هی هوزز ( وی دو زصوحالک کویود و)
می گو ند به عبیوت د هر ،هرگونه وزوی که فعیلیت قوب ،و ههی عضالت وری وز ز ید کند می وری مودت زموین
بیاتر به وز زدزمه دهید ،هوزز (کیود و) محسوب میوود مهم نیست زفزز ش ضربین قوب منفس زز چه
طر قی بیود :د دن ،د چرخهسوزو  ،ونی غیر دو زدزمه به بروسی م،ینیسمهی وز هوزز میپردزز م که
عبیومند زز :نقل زنتقیل مصرف زکسیژن ،نقش قوب عضالت ،مزز ی شیبوتوود وز هوی هووزز مووزود
د هر
نقطه آغاز
ز ن وز بی منفس ور میوود ک فرد بزوگسیل سیلم بهطوو متوسط دو هر دقیقه حد د  ۹می  ۸لیتر هوز وز
دو عرل د بیزد دو سیستم منفسی خود لیبهلی میکند زمینی که و ههی تین وز زز زکسیژن پر میکنید (هووز
حی مقر بیً  ۰۱دوصد زکسیژن زست) ،زکسیژن زز ویخههی کوچ،ی زز لولههی (نی ژک) عبوو میکند می به کیسه
هوز ی برسد کیسه هوز ی محل زصوی مبیدله گیزهی هوز منفسی بی گیزهی خون زست مسیر وسیدن زکسیژن
به قوب، ،رزست زز کیسه هوز ی زست
ایستگاه قلب
قوب چهیو دو چه (د دهویز د بحن) برز دو یفت خون پرپیژ کردن ن هرچنین معدزد ور ین زکویووی
( ی سرخرگ میلی) بسییو فعیل دزود قوب برز زنجی مری ز ن مأموو تهی به ذخیر میز ز زز زکسیژن نییز دزود
هرینطوو که گفتیم ،و ههی ز ن نییز قوب وز بر ود میکنند زمینی که نییز قوب بر ود وود ،خوون ،زکسویژن
موزد مغذ د هر وز زز طر ق بحن بزوگ سرت چپ به بیر ن پرپیژ میکند نهوی وز زز طر وق سیسوتم گورد
خون به مری زندز هی ،عضالت بیفتهی ی میوسیند که به ز ن موزد نییز دزوند
میزان ضربان و پمپاژ قلب
ضربین قوب زنسین دو حیل زسترزحت مقر بیً بین  ۰۱می  ۸۱بیو دو دقیقه ۰۱۱ ،هززو بیو دو و ز ،بیش زز  ۰۱میویون
بیو دو سیل حد د  ۵/۰میوییود بیو دو ک طول عرر  ۹۱سیله زست دو هر ضربین قوب زنسین ،حجروی زز خوون
(حجم ضربه ز ) به هررز زکسیژن بسییو موزد مغذ د هر دو مری بدن موز ع میوود قووب وک فورد بویل
بزوگسیل دو هر دقیقه حد د  ۵لیتر خون پرپیژ میکند

عضالت و مصرف اکسیژن
مری زکسیژن پرپیژ ود موسط خون زهریت دزود حتریً بی زصحالک «مصرف زکسیژن» ونی هستید دو عووم بوه
ن  VO2ی حجم زکسیژن مصرفی میگو ند  VO2مقدزو زکسیژنی زست که میهیچههوی زز خوون ،زسوتخرز وی
مصرف میکنند بی زحدهی میویلیتر/کیووگر  /دقیقه محیسبه میوود (میویلیتر به ززز هر کیوووگر زز زن
بدن) عضالت مینند مومووهی ی هستند که برز کیو کردن به سوخت زحتیی دزوند (دوست مینند میوین که برز
حرکت به بنز ن زحتیی دزود) ،بی ز ن مفی ت که ز ن سوخت ،چربی کربوهیدوزت زست زکسیژن بویز ،ن مهروی
زست ،ز رز هنهی حضوو دو عضالت برز سوززندن چربی کربوهیدوزتهی به کیو میو د می سوخت مومووهی موی
وز مأمین کند هر قدو میهیچههی دو مصرف زکسیژن مؤشرمر عرل کنند ،می میموزنیم سوخت بیاتر بسوززنیم ،به
زندز متنیسبمر برسیم مهممر زز ن ،زمین بیاتر وز کنیم
ورزش هوازی و تناسب اندام
ک بزوگسیل کممحرک حین زمی ش وز وفتن و

مردمیل حد د  ۰۵میویلیتر/کیووگر /دقیقه زکسیژن مصرف

میکند (دو ز ن زمی ش زز فرد می خوزهند می بی حدزکثر موزن خود و

مردمیل وز بر د) به عبیوت د هر ،فرد به

ززز هر کیووگر زز زن بدنش دو هر دقیقه  ۰۵میویلیتر زکسیژن مصرف میکند ز ن میززن زکسیژن برز کول
و ز ک فرد معرولی کیفی زست ،زمی برز

وزو،یوزن حرفهز ز ن میززن میموزند به  ۷۱میویگر /کیووگر /دقیقه

برسد زمی وزو،یوزن چهونه ز ن کیو وز زنجی میدهند؟ وی د ژنهی خووب نقوش دزووته بیووند ،زموی مرر نویت
سخت ز ن وزو،یوزن هم مؤشر زست بدن ز ن وزو،یوزن بی مرر نیت سخت سیزگیو میوود خبر خوب ز ن زست
که بدن می هم میموزند بی مرر نیت سخت سیزگیو وود دو زدزمه ،بیاتر بی و

ز ن کیو ونی میوو د

نحوه سازگاری بدن با ورزشهای هوازی
بی زکنش دو نی بدنمین هنهی زنجی منظم وز

هوزز

ونی وو د:

 -۰قوب وری قو مر میوود بی هر ضربین ،خون بیاتر پرپیژ میکنود (حجوم ضوربهز بیاوتر) حجوم
ضربهز دو وزو،یوزن حرفهز میموزند د برزبر بیاتر زز زفرزد معروولی بیوود ،زموی موضوو فقوط ز ون
نیست قوب زفرزد وزو،یو قحر حجم بیاتر دزود عجیب نیست ،ز رز قوب نیز ک میهیچه زست بی
وز بزوگمر میوود فعیلیت قوب حین زنجی وز هوزز بیعث میوود ،قوب وشهی قو وووند
خون وز به نحو مؤشرمر پرپیژ کنند ،دو نتیجه ،زکسیژن بیاتر به میهیچههی زندز هی میوسینند
 -۰حجم ضربهز ِ بیاتر دو قوبهی قو مر به ز ن معنی نیست که قوب برز بر ودن نییزهی بودن هنهوی
وز سر عمر پرپیژ میکند منظوو می زز «کیو ی» قوب قو  ،حجم ضربهز بیاتر ضربینهی کرتر

زست به پرپی ف،ر کنید که ب ک سردزب لبر ز زز ب وز خیلی مویکنود کویو ی د ز بهتور پروپ
زمینی زست که بتوزند حجم بیاتر زز ب وز دو هر د و زز سردزب خیلی کند ،نه ز ن،ه بی سرعت بیاتر
محت فایو (عیمل فرسی ش پی ین مدن د ز ) ز ن کیو وز زنجی دهد به ز ن مرمیب ،دلیل سر ع پرپیژ
ن،ردن قوب وزو،یوزن حین وز حجم ضربهز بیال زست حجوم ضوربهز بویال میوززن ضوربین قووب
وزو،یون وز دو حیلت زسترزحت نیز کم میکند ،عنی  ۰۸وی  ۰۰موپش دو دقیقوه (موثالً دو قهرمینوین
د چرخهسوزو ) ،دو حیلی که ز ن میززن برز زفرزد عید بین  ۰۱می  ۸۱مپش دو دقیقه زست
 -۰عضالت پی ین دست قوب هستند که بی مصرف زکسیژن حین وز هی منظم هوزز کیو مدمر میووند
( یدمین بیود «مصرف» زکسیژن به ز ن معنیست که عضالت ،زکسیژن وز زز خون دو یفت میکنند) دلیل
ز ن زمفیق ،زفزز ش فعیلیت معدزد نز مهی ی زست که زکسیژن وز زز لر ین خون گرفتوه زود عضوالت
میکنند مصوو کنید  ۰۱۱مول،ول زکسیژن زز دزخل ک عضوه میگذوند زگر عضوه بتوزند مری ز ن ۰۱۱
مول،ول وز مصرف کند (مثالً دو مقی سه بی  ۵۱مول،ول) ،منیسب زندز وری د برزبر میوود به بیین د هر،
زگر حدزکثر ( VO۰حدزکثر زکسیژن مصرفی) وری  ۰۱میویگر /کیووگر /دقیقه بیود حدزکثر VO۰
فرد د هر  ۰۱میوی گر /کیووگر /دقیقه بیود ،میززن سوالمت ووری د برزبور بیاوتر زز ن فورد زسوت
عرو،رد وری دو ز ن سنیو و د ز بیاتر خوزهد دزوت ،ز رز عضالت وری به زسحه بیالمر بودن مصورف
زکسیژن ،سوخت خود وز د رمر زز دست میدهند
 -4معدزد فعیلیت میتوکندو هی دو ن عضوه زفزز ش می یبد میتوکندو هی ،نیر گی هی سوولهوی موی
هستند مری کیوهی سنهین بر عهد نهی زست می می به حرکت زدزمه دهیم نهی بی زسوتفید زز زکسویژن،
چربی کربوهیدوزتهی وز میسوززنند سوخت حرکت می وز مأمین میکنند خبر خووب ز ون زسوت کوه
معدزد فعیلیت میتوکندو هی دو زکنش به وز هی هوزز منظم ،منهی ظرف چند و ز می چند هفته،
می  ۵۱دوصد دو بزوگسیالن زفزز ش می یبد
فرق چربیها و کربوهیدراتها
چربی کربوهیدوزت ،سوختهی ی هستند که عضالت می نهی وز میسوززنند فرق بین ز ن د سوخت دو مقی مر
بودن چربی زست ،به عبیوت د هر ،چربی به ززز هر گر  ،حی  ۷کیلر زست ،دو حیلی که کربوهیدوزت به ززز
هر گر  ،فقط  4کیلر دزود؛ بنیبرز ن زز ک گر چربی ،زنرژ بیاتر میگیر م می ک گر کربوهیودوزت ووری
می ل به سوززندن چربی هستید ،چون سوخت کیو مد زست ،هرچنین بی سوززندن ن ،زز ور چربیهوی زضویفه
خالا میوو د ن،ته ز نجیست که برز سوززندن چربی به زکسیژن بیاتر نییز دزو م ،چون چربی غویظمور زز
کربوهیدوزت زست خبر خوب ز ن زست که بدن بی زستفید زز زکسیژن سوززندن چربی هنهی زنجی منظم وز
هوزز بهتر میوود ،به ز ن صووت که قوب خون بیاتر پرپیژ مویکنود ،عضوالت زکسویژن بیاوتر مصورف
میکنند میتوکندو زفزز ش می یبد

مزایای ورزش هوازی برای سالمتی
وی د به هیچ ویخهز زز عوم وز به زندزز «مزز ی وز هوزز » موله ناد بیود برز زشبیت مزز ی
هوزز ووزهد بسییو لود دزود دو ز نجی به فهرست مختصر زز مزز ی ز ن وز زویو میکنیم:

وز

پیشگیری از سرطان
سرطین و د بزوگ :محقیقیت ناین میدهد و سک زبتال به سرطین و د بزوگ دو زفرزد فعیل نسبت بوه زفورزد
غیرفعیل حد د  ۰۱می  4۱دوصد کرتر زست به نظر میوسد زنجی و ززنه وز هوزز به مدت  ۰۱می  ۰۱دقیقوه
برز کیهش خحر زبتال به ز ن سرطین الز زست هر چه میززن فعیلیت بیاتر بیوود ،خحور زبوتال بوه ن کرتور
میوود
سرطین سینه :ووزهد منحقی و ونی لود دزوند مبنی بر ز ن،ه زنین فعیل دو مقی سه بی زنین کممحورک ،بسوییو
کرتر دو معرض خحر زبتال به سرطین سینه قرزو میگیرند زنجی و ززنه وز هی هوزز بوه مودت  ۹۵موی ۰۵۱
دقیقه برز کیهش خحر زبتال به ز ن سرطین الز بیال وفتن میززن وز بی پی ین مدن و سک هررز زست
سرطین و ه :دو خصوا وزبحه فعیلیتهی فیز ،ی پیاهیر زز سرطین و ه ،محیلعیت نسبتیً کری زنجوی وود
زست دزد هی مولود حیکی زز ن زست که زحتریل زبتال به ز ن سرطین دو زفرزد فعیل پی ینمور زسوت بوی لوود
ز ن ،موضیح کیمل خحرزت سیهیو کایدن زشرزت د د ن بر غیرسیهیو هی ،هرینحوو قرزو گرفتن دو معرض موزد
وزد وزکتیو دووزو زست
درمان سرطان
چند خبر خوب برز زفرزد که محت دومین سرطین هستند! دو محیلعهز دو یفتند زنجی وز هووزز وزبحوه
مستقیری بی "کیهش خستهی" دو زنین محت دومین دزود (موصیه ۰۱ :می  ۰۵دقیقه ،پنج و ز دو هفته ،به مدت ۰
هفته ۸۱ ،دوصد حدزکثر ضربین قوب) دو محیلعه د هر  ،زنجی وز هوزز بی کیهش زفسردگی زضوحرزب دو
زنین مبتال به سرطین وزبحه دزوت (موصیه ۰۱ :می  4۱دقیقه ،چهیو و ز دو هفته ،به مودت  ۰۱هفتوه ۰۱ ،دوصود
حدزکثر ضربین قوب) دو مبحث سرطین ،وز هوزز د ز دود نیست ،زمی ووزهد حیکی زز ن زسوت کوه ز ون
وز هی قحعیً میموزنند به دومین سرطین کرک کنند
پوکی استخوان
کیهش مرزکم زستخوزن ماخصه ز ن بیریو زست که میموزند منجر به خحر بیال و،ستهی ووود خبور خووب
ز ن زست که وز می موزند مرزکم زستخوزن وز بیال ببرد ی حدزقل ،سرعت وود بیریو وز دو مردزن زنین پی ین
بیی ود وی د ز ن وز حل برز هره لوزب ندهد ،گذوته زز ز ن ،میززن نوو دقیوق وز هوی الز بورز بهور
بردن زز مزز ی نیونیخته زست ،زمی ووزهد ناین میدهد وز به دومین بیریو پوکی زستخوزن کرک میکند دو

موود کودکین هم خبر خوب ز ن زست ،گو ی مرزکم زستخوزن کودکینی بی فعیلیت بیاتر بیالمر زز کودکین کممحرک
زست ز ن زمر میموزند به پیاهیر زز و،ستهی زستخوزن کودکین دو ند کرک کند
افسردگی
زشرزت وز بر و حیه خوق خو برز بسییو زز می که بهطوو منظم وز میکنویم ،بود هی زسوت برخوی زز
محیلعیت بهطوو ژ به بروسی زشرزت وز بر زفسردگی پردزختهزند ،ی زز میز مر ن ز ون محیلعویت ناوین دزد،
وز میووززن زفسووردگی وز مووی  4۹دوصوود کوویهش موویدهوود (موصوویه ۰۱ :دقیقووه وز وفووتن و مردمیوول ووی
د چرخهسوزو  ۰ ،می  ۵و ز دو هفته ،به مدت  ۰۰هفته) دو صوووت لوود زفسوردگی وود د ،وز لوی هز ن
دومین نیست ،زمی دو زفسردگیهی خفیف ،ووزهد متقیعدکنند ز مبنی بر مفید بودن وز لود دزوند
دیابت
دو زمینه نقش مغییر سبک زندگی (وژ م غذز ی وز ) دو پیاهیر زز د یبت ،محیلعیت بسییو زنجوی وود
زست دو ،ی زز ز ن محیلعیت ،بیش زز  ۰۱۱۱نفر ورکت کردند ز ن زفرزد بی خحر بیال زبتال به د یبت ،بوی مغییور
سبک زندگی ،زن کم کرد طی سه سیل ،هر هفته  ۰۵۱دقیقه پیید و کردند (هر و ز  ۰۱دقیقه) و سوک
زبتال به د یبت دو ز ن زفرزد ۵۸ ،دوصد کیهش یفت بی دو نظر گرفتن ز ن،ه سیالنه ک میویون نفر به د یبت مبتال
میووند ،ز ن میززن کیهش ،چارهیر زست وز هوزز مقی مت به زنسولین وز هم بهبود میبخاد مقی مت به
زنسولین حیلتی زست که بدن به دوستی زز زنسولین زستفید نریکند ز ن حیلت میموزند هم دو زفورزد مبوتال بوه
د یبت هم د هرزن وخ دهد زنسولین هوومونی زست که به سوولهی بدن برز مبد ل گووکز (و،ر) بوه زنورژ
کرک میکند بسییو زز محیلعیت ،زشرزت مثبت وز بر مقی مت به زنسولین وز مأ ید کرد زنود دو ،وی زز ز ون
محیلعیت ۰۸ ،زن چیق یئسه بی د یبت نو  ،۰دو مدت زمین  ۰۰هفته (هفتهز سه بیو) به مدت  4۵می  ۰۱دقیقه
وز هوزز زنجی دزدند حسیسیتوین به زنسولین  ۰۱دوصد بهبود یفت
بیماریهای قلبی عروقی
فهرست محیلعیت زنجی ود و مأشیر وز هوزز دو پیاهیر کیهش قو بیریو هی قوبی عر قی نقدو
ز ید زست که کل ز ن مقیله زحتریالً پنج مقیله د هر وز بی د به بروسی نهی زختصیا دزد دو ،وی زز مهوممور ن
ز ن مقیالت بی حضوو بیش زز  ۰۰۱۱۱زن مرد ورکتکنند شیبت ود ،زحتریل زبتال به بیریو هی قوبیوعر قی
دو زفرزد بی حدزقل سالمت لسرینی بسییو بیاتر زست دو برخی موزود ،مقدزو ز ن و سک دو مقی سه بوی زفورزد
سیلم ،د برزبر زست وز هی هوزز به و هی مختوفی به پیاهیر زز بیریوهی قوبی کرک میکننود د
موود زز مهممر ن مزز ی ز ن وز هی ،کیهش فایو خون محیعمر کردن وگهی خونی زست (محیعمر کوردن
عنی سفتودگی کرتر وگهی خونی پی ین مدن زحتریل مجرع چربی بسته ودن وگهی) ز ن یفتههی موی
کنون بیوهی بیوهی زشبیت ود زند

چاقی و کاهش وزن
بسییو زز دزنارندزن بر ز ن بی وند ،وز هوزز بهتر ن عیمل کنترل زن زست وری میموزنید بود ن وز
صرفیً بی کیهش لذب کیلر  ،کیو کنید که سوززندن چربیموین بیاوتر زز مصورف چربویموین ووود ،زموی بورز
نههدزوتن زن ،بی د به طوو منظم وز کنید ز ن میززن به و ونی ماخص ناد زسوت ،زموی بوین  ۰۱موی 4۱
دقیقه وز ود د (چند ن بیو دو هفته)  4۵می  ۹۵دقیقه وز مال م (پنج و ز دو هفته ی بیاوتر) بوه نظور
مفید زست مأشیر ز ن برنیمه دو زفرزد مختوف ،متفی ت زست زمینی که به زن دلخوز مین وسوید د ،بی ود مقوید ر
زمینی مختوف وز زمتحین کنید می منیسبمر ن ن وز برز خودمین پیدز کنید ک کیلج پزو،ی وزوی زمر ،وی ی
موصیه میکند زفرزد که زضیفه زن دزوند ،میززن وز خود وز هر هفته ،بهطوو فزز ند  ،حدزقل می  ۰۵۱دقیقوه
بی فعیلیتهی وزوی معرولی زفزز ش دهند ،زمی برز کیهش زن دو دوززمدت ،نهی تیً بی د میوززن وز خوود وز
هر هفته به  ۰۱۱می  ۰۱۱دقیقه فعیلیت وزوی معرولی زومقی دهند ز ن دستووزلعرل کوی زست ،بنیبرز ن بی د نهی
وز زمتحین کنید می به منیسبمر ن برنیمه برز مغییر زن خودمین دست یبید
عملکرد شناختی
دزنارندزن زخیرزً به مأشیر وز هوزز و عرو،رد ونیختی عالقرند ود زند دو زمی اویت زنجوی وود و
مو هی دو یفتند حرکت و ززنه مو هی و چرخهی متحرک ،وود سوولهی لد د مغوز نهوی وز ظورف ۰۰
و ز محر ک میکند سوولهی مغز زنسینهی وز نریموزن مستقیریً بروسی کرد ،زمی میدزنویم میوززن ز زل عقول
لزز رر دو زفرزد مسنی که سه بیو دو هفته ی بیاتر وز میکنند ،کرتر زسوت دو برخوی زز مووزود ،کویهش
زحتریل زبتال به ز ن بیریو هی به کرک وز به  ۰۰دوصد میوسد ووزهد و ززفز ن حیکی زز ن زست که زفورزد
فعیل دو زمونهی عرو،رد ونیختی زز قبیل زمون حیفظه و زبط فضی ی بهتر زز زفرزد کممحرک عرل میکنند
نحوه شروع برنامه ورزش های هوازی
بهتر زست سیدگی ،عروی بودن ،وزحتی ،زقع بینینه بودن دقت وز مدنظر قرزو دهیود سوعی ن،نیود دو لبورزن
سیلهی کم محرکی عجوه کنید هر نو فعیلیت هر مقدزو زمینی وز که میموزنید زنتخیب کنید ،زمی محرئن ووو د
زحتریل عرل به ن بیال زست مر،ن زست حوصوه زم،ین زستفید زز مجهیززت وزوی وز ندزوته بیوید ،زموی زگور
بتوزنید زطرزف خینه پیید و کنید ،پس وز وفتن میموزند بهتر ن گز نه برز ور فعیلیتهی هووزز بیوود،
چون کیو وزحتی زست (بیالخر وز وفتن کیو زست که هره عرر ن وز زنجی میدهیم)
منظوو زز «دقیق بودن» ،منظیم برنیمه وزوی زست برنیمهو ز برز مغییر وفتیو خوب زست وی د بهتور بیوود
برز هر هفته زهدزفی معیین کنید پیانهید می نووتن ک برنیمه هفتهی زست که ناین دهود مویخوزهیود چوه
و زهی ی زز هفته ،چه ز قیمی زز و ز ،چه مدت ،کجی چه نو فعیلیتی وز زنجی بدهید می حد زم،ین دو نووتن ز ن

برنیمه ،دقیق زقعبین بیوید فرزمو ن،نید هنهی ور فعیلیتهی هوزز  ،مقدزو فعیلیت مهم نیست ،مهوم
ور کردن زست ور هر کیو معروالً سختمر ن بخش زست
ک برنیمه میموزند ز ن گونه بیود:








ونبه ۰۱ :دقیقه پیید و سر ع ،سیعت  ۹صبح ،چهیو بیو زطرزف محل س،ونت؛
،انبه :م،رزو فعیلیت و ز ونبه؛
د ونبه ۰۱ :دقیقه پیید و  ،سیعت  ۰:۰۱بعد زز ظهر (دوست قبل وی ) زطرزف محل س،ونت؛
سهونبه :زسترزحت؛
چهیوونبه ۰۱ :دقیقه پیید و  ،سیعت  ۹صبح ،زطرزف محل س،ونت؛
پنجونبه 4۵ :دقیقه وز وفتن دو پیوک؛
لرعه ۰۱ :دقیقه د چرخهسوزو  ،سط و ز

برنیمه د هر میموزند «پنج دقیقه وفت ،پنج دقیقه برگات» بیود دوست هرینطوو که زز نویمش پیدزسوت ،پونج
دقیقه زز نقحه ور پیید و میکنید سپس ،پنج دقیقه د به نقحه ور بیز میگرد د ز ن مرر ن سید
مقر بیً برز هره عروی زست ز ن مرر ن ،بی لود سینی ،دو وفتویو فیز ،وی ووری مغییور ز جوید مویکنود ووری
می موزنید به مر و زمین ،مدت زنجی ز ن مرر ن وز زفزز ش دهید ،مثالً بی پنج دقیقه ور کنید پوس زز مودمی،
ن وز به  ۵/۹دقیقه وفت  ۵/۹برگات برسینید می لرعیً  ۰۵دقیقه فعیلیت کرد بیوید میموزنید پوس زز زنجوی
مرر ن پینزد دقیقهز  ،به موصیهنیمه د عرل کرد مرر ن خود وز به  ۰۱دقیقه برسینید زگر بوندپر زز هستید،
می موزنید پس زز بیزگات زز مرر ن ،دوززناست ونی و زمین وز به فعیلیت خود زضیفه کنیود بورز وونی
و زمین ،زگر نریموزنید مدل زستیندزود ن وز زنجی دهید ،میموزنید به لی زمین زز د ووزو وی میوز بوهعنووزن
م،یه گی زستفید کنید ،ی ززنوزن خود وز و زمین قرزو دهید هر چقدو بیاتر به زمین ( ی هر م،یهگی د هور )
نزد ک وو د ،ودت مرر ن سختمر خوزهد بود بی د می سه سِت  ۰۰می  ۰۵می ی (دوززناست وونی) دو سوه موی
چهیو و ز هفته ور کنید پس زز سین ودن مرر ن دوززناست ،میموزنید بی هستهمر زنجی دزدن ی خم کردن
ززنوهی بیال بردن پیهی به هوز به ودت ن زضیفه کنید پس زز سین ودن مرر ن ونی ،زود مرحوهز وو د که دو
ن ،فیصوه صووتمین بی زمین کرتر میوود (مثالً زز مرر ن ونی د وزو ور کنید ،سپس ونی و میز
دو نهی ت ونی زمینی)
بهتر زست و ند پیارفت مرر ن هی خود وز یددزوت کنید ی حدزقل دو پی ین ک هفته ،برنیمه ن هفته وز میک
بزنید برنیمه هفته لد د وز بنو سید ز ن کیو وز حدزقل می سه می زدزمه دهیود دو پی وین سوه موی مویموزنیود
پیارفتمین وز زوز یبی مغییرزت الز وز زِعریل کنید

زز کجی بدزنید د هر به نووتن برنیمه هفتهی برز فعیلیتهی هوزز نییز ندزو د؟ زز خودمین بپرسید « :ی میموزنم
دو ز ن وش می بهطوو منظم وز کنم؟» زگر لوزب وری «محروئن نیسوتم» وی «نوه» زسوت ،پوس بی ود بوه
برنیمه هی هفتهی زکتفی کنید زمی زگر محرئن هستید ،ز ن مغییر وفتیو وز حفظ بهطوو منظم دو وش می پیش
و وز می کنید؛ بنیبرز ن نییز به نووتن برنیمه هفتهی نیست ،زمی بی د دن نخسوتین ناوینههوی لغوز بوه
برنیمه قبل بیزگرد د

