
 

 

 

 

 



يّةمن تصميم وتنفيذ  يسر يم عليمع  فكر تانيلصالح  شركة الجودة السو  2ص  الدكتور كر
 

ّ ه الرحمن الرحيم  بسم الل

 َ رُ ُأولُو اْلَألْبَابِ قُْل هَْل يَْست َّّ مَا يَتَذَك َّّ َّّذِيَن لَا يَعْلَمُونَ ۗ ِإن َّّذِيَن يَعْلَمُونَ وَال  9. سورة الزمر وِي ال

 

 تمهيد
 

على الشبكة  فكر تانيألف مشترك، وإطلاق موقع  600إلى  تاني على اليوتيوب فكر قناةوصول بمناسبة 
يم عليإليكم  قدميت، العنكبوتية ن تهدف إلى نشر العلم والمعرفة حول مشاكل الوز 1بورقة بيضاء الدكتور كر

، بأسلوب متطوّر عصري قائم على آخر صيحات البحث العلمي في أرقى وخرافات تقليل الوزن ة والحميّةوالصحّ 
 المختبرات العالميّة، والمنشورات الطبّية في أرفع المعاهد الدوليّة. 

يم علي على الورقة مستخرجة ف يضاحات قناة فكر تانيي محتواها من محاضرات ألقاها الدكتور كر ، مع بعض الإ
يب الفكرة.   والتعديلات البسيطة لتقر

يم الى لغة عربية فصحى لا تخّل بالمعنى  هذا العمل هو نتيجة جهود كثيرة انصبّت على نقل أفكار الدكتور كر
  ولا تصعب على كل عربي من المحيط إلى الخليج.

 

يالورقة  يق عمل الدكتور كر يّةفي ئهم وشركا مع زملائهمم علي من تصميم وتنفيذ فر يسر  . شركة الجودة السو

 

 . قناة فكر تاني على اليوتيوبى علو فكر تانينأمل ان تنال الورقة اعجابكم ونرّحب بآرائكم وتعليقاتكم على موقع 
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 محتوى الورقة

 2 ....................................................................................................................................................... تمهيد

 3 .......................................................................................................................................... رقةمحتوى الو

 5 ..................................................................................................................قناة فكر تاني، البداية والأسباب

يم علي  6 .................................................................................................................. السيرة الذاتية للدكتور كر

 6 .................................................................................................................................................. شهاداته:

 6 ........................................................................................................................................... أبرز إنجازاته:

 7 ................................................................................................................................................... :أهدافه

 7 ................................................................................................................................................... :رسالته

بيوم وأهميتها، القولون سبب السمنة والاكتئاب، معلومات لأول مرة  8 ............................................. الميكرو

 8 ........................................................................................................................................ مرض القطط

 10 ................................................................................................................................... دودة جورديان

بيوم. مؤامرة داخلية وانقلاب  11 ................................................................................................... الميكرو

بينك؟  13 ......................................................................................................................... فما الفرق بيني و

 14 ............................................................................................................................ بك؟ذلك من يفعل 

بيوم من شخص لآخر؟  18 .................................................................................... كيف يتمّ نقل الميكرو

بيوم ّصحي؟  18 ................................................................................................. ماذا تفعل من أجل ميكرو

بيوتيك  18 ............................................................................................................................ تناول البرو

بيومالأطعمة الغنيّة   20 .............................................................................................................. بالميكرو
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بيوم لدي؟  21 ....................................................................................................... كيف ُأغّذي الميكرو

يا؟  23 .......................................................................................................................... كيف تنتشر الملار

يقة دائمة وصحيحة  -الحمية المثالية   25 ............. خمس خرافات تؤدي لفشل الحمية الغذائية -أنقص وزنك بطر

 26 ................................................................................................................................ ضع لنفسك هدفا

 27 .......................................................................................................................................... غيّر عاداتك

 28 ................................................................................................................. الطعام الجيّد والطعام السيِّئ

 29 .......................................................................................................... افاٍت عن تقليل الوزنخر خمس

 29 ............................................................................................................ ع الأكل يقلل الوزنمن - 1

 30 ............................................................................................................................. خالي الدسم - 2

 33 ...................................................................................................................................... الميزان - 3

 35 ................................................................................................................. أهمية وجبة الإفطار - 4

 37 ................................................................................................................................... الفاكهة - 5

 40 .............................................................................................................. من الحمية مصيبة يوم الإجازة

 43 .......................................................................................................................................... كلمة أخيرة

 43 .......................................................................................................................................... ملاحظة
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 قناة فكر تاني، البداية والأسباب
بدأُت من الصفر أكثر  قناة فكر تانيبدأت فكرة  بات والمشاكل في حياتي، و عندما واجهت ال كثير من الصعو

مشاركة الناس سنوات، أن أعمل على  3من مّرة، لذا أخذت على عاتقي بداية من صفحة فيسبوك من 
بتي بت  وتضييع الجهد والوقت. ي ال كثير من الأخطاء حتى يتجنّبوا الوقوع فجر

 :قناة فكر تاني على اليوتيوبلهذه الأسباب أنشأت 

 مستقبلا أفضللللتشجيع الناس على اتخاذ خطوات فعالة لتغيير الحياة الصحية والمالية  •
بية ولذلك قررت أالان الشباب هم  لقناعتي التامة • ن أمل في التغيير الحقيقي في كل المجتمعات العر

بي الشخصية لتوفير سنوات من الخ برات والتجارب الشاقة وتقديم كل  مفيد  وما هاشاركهم تجار
 أفضللمستقبل 

 ابها. أسباخذنا بكل  إذالقناعتي التامة ان الحياة الافضل ممكنة  •

يم   كر
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يالسيرة الذاتي  م علية للدكتور كر
يم طبيب مصريدكتور ال سنة، متزوج وله طفلة،  43، كر

 يعيش بين ألمانيا ورومانيا حيث عيادته في مدينة ساتو ماري
 .2015 منذ سنة

 شهاداته:
بتقدير جيد جدا مع  2001الازهر عام  ةتخرج من جامع •

 مرتبه الشرف الاول 
 يكيةماجستير الطب الشرعي والسموم الإكلينحصل على  •

 2007 عام
 2013حصل على دكتوراة السموم الاكلينيكية عام  •
 من دراسات التغذية العلاجية العديدحصل على  •
 2017 عام حصل على ماجيستير طب الاسرة من جامعة أوراديا •

 أبرز إنجازاته:
 2"يبايإ  ىعل أشهر ةخلال ستعاً مميزاً كيف تصبح بائ" كتاب •
يدول 10,000يلزم لتحقق  كل ما"كتاب  •   "يبايإ  ىا علار شهر
 على يوتيوب فكر تانى قناة •
 على يوتيوب Dr. Kareem Ali  قناة •
 تحت النشر – "يفكر تان"كتاب  •
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 تحت النشر – "المال والثروة" كتاب •

 : فهاهدأ
المستقبل لتغيير  اللازمةالحفاظ على صحة العقل والجسد واكتساب الخ برات والمهارات  بأهميةالناس توعية 

 . ممكن وما هبكل  للأفضل

ية لص ي ةحوإرساء القواعد المعرفية الضرور بي وتغيير العادات والمعلومات  ةوصحي ةحضار في الوطن العر
 ة.لوطالمغ

 :رسالته
يم عليرسال • ، من العقلأولا  بدأفي حياة الإنسان يي تغيير أن أفهم الدعوة ل هيللناس  ة الدكتور كر

يم متابعيه ومحبيه، وهم اليوم أكثر من أفضللعادات  السلبيةتغيير العادات وثانيا ب يعد الدكتور كر . و
، أنه سيساعد على تحقيق التغيير الذي ينشده كل من قناة فكر تاني على اليوتيوبنصف مليون على 

يصال المعلومة متابعيه   . صحيا وعقليا وماليا هموتغيير حيات ذلكلتحقيق  اللازمةمن خلال إ

يم ورسالة قنا فكرفإن من هنا  • جديد، ينسف فِكر لا بد من  على اليوتيوب أنه ة فكر تانيالدكتور كر
يبني فكرا حديثا، فكرا صحيحا، قائما على أساس العلم والمعرفة،  ، (كر تانيف)القديم البالي، والمخادع، و

يقة تفكير مختلفة يؤدي إلى   لمن أراد أن يغير حياته إلى الأفضل. طر
•  ِ يم متابعيه أنه سيحاول بكل ما يستطيع أن يوصل إليهم الميع علومة اللازمة لتغيير حياتهم د الدكتور كر

بأساليب يسهل تنفيذها على أرض الواقعوصحّيا  بشكل ميسّر لكل الناس، و  . عقليّا وماليّا، و
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بيوم وأهميتها  لأولمعلومات ، القولون سبب السمنة والاكتئاب، الميكرو
 ةمر

 
 القططمرض 

بلازما جوندي يُسمى مجهري طفيلي  .لهالقطط هي المضيف الرئيسي . تداء المقوسا يسبب مرض 3التوكسو
  .جوندي - دعونا نسمّيه اختصارا

4 
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4 designed using resources from Freepik.com 
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يضات وتصبح معدية خلال بضعة  جوندي تبدأ دورة حياة يضاته في براز القط. تتشكل البو عند خروج بو
 أيام في البيئة، فيصيب المرض الطيور والبشر والفئران وغيرهم بعد تناول الماء أو الطعام الملوث ببراز القط.

يف يعود إلى عندما يأكل الفأر أشياء ملوّثة ببراز القط، يتنشط جوندي... ول كنه يجد نفسه داخل فأر. فك
 جسد القط وهو العدو اللدود للفأر؟ 

جوندي قادر على التلاعب بكيمياء دماغ الفأر فيجعله لا نعم،  .بتغيير سلوك المضيف معروف جوندي
... لحبيبتهودمية دّب ودد إليه كشاب يشتري وردا أحمر فيت طالق قرب منوكأن الفأر يت... القط يخاف

 . والفاعل؟ جوندي! دفعا.. ذلكإلى الفأر مدفوع ولماذا؟ 

ية فكيف ذلك؟ إنه حنين من نوع آخر...  .جسد القط عود إلىيل كي  لجوندي هذا يشير إلى الحاجة التطور
وهكذا . يالعائل الرئيسالمضيف او فلنقل قط، لاالى  العبورعلى فيزا  جوندييحصل فأر، القط الأكل يعندما 

ية، من خلال شراب وعندما الة الجونديين! جوندي وتستمر سل يستمر و أيخ ترق جوندي الدفاعات البشر
يضاتطعام ملوّث ببراز القط،  يتس، تنتقل إلى أجزاء أخرى من  هتتحول بو الى أشكال صغيرة تُسمى تاكيزو

يق مجرى الدم وتتطور أكثر لتصبح طفيليات في العضلات والأنسجة العصبية والهيكل العظمي  الجسم عن طر
 الدماغ وعضلة القلب والعين. و
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 5دودة جورديان
في هذه دودة لا تتكاثر الا في الماء، وتكون غالبا عند الشواطئ. جوندي في ذلك دودة جورديان.  شبهتو

لا بد ان تعود إلى الماء. ول كن الصرصور د تكاثرها، . فإذا جاء موعلتتطور داخله يأكلها صرصوردورة حياتها، 
يخافها.  الصرصور الى ما يشبه الجنون فيرمي بنفسه في الماء لتعود الدودة الى دودة جورديان تدفع يكره الماء و

 تدفعه الى الانتحار فيفعل! بموته. ... تكاثرها

يزا منابعدسة سبينوكوردوديس تيلليني،  ياس شميدت ر يكيم لدكتور آندر   6يدياموقع و
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بيوم. مؤامرة داخلية وانقلاب  الميكرو
ا يجري لك ولي أكثر من هذا فم... أرجو منك ان لا تتقزز من هذا الحديث المزعج عن الطفيليات والدود

بيومبكثير!   ؟ هذا العلم هو حديث الساعة! 7هل سمعت عن علم الميكرو

بيوم على المجموعة الكاملة من  ية. في ائنالكيشتمل الميكرو ات الحية الدقيقة في مكان معين، مثل الأمعاء البشر
بيوم،  يا التي تعيش في جهازنا الهضمي.  مليار من الكائنات الدقيقة 400هذا الميكرو من الفيروس والبكتير

يسبب لنا الأمراض.  بما ضروري لحياتنا، ل كن البعض منهم أحيانا ينقلب علينا و نعم، أكثرهم صديق لنا ور
بيوم الذي شغل الدنيا وصار حديث الكل؟ هذ هو فما  ا الميكرو

أثناء عملية الولادة، يدخل من مجرى الولادة عند الأم في فم الوليد كمية من هذه الكائنات، فتسكن أمعاء 
مجموع هؤلاء هو بيئة اسمها  .آلاف الملايين - الوليد، وتتكاثر دورة بعد دورة حتى يصبح عددها بالمليارات

بيالميكر بيوم؟أصلها من عند الأم عند الولادة. فما هو هذا  وم،و ما هي هذه المؤامرة  دوره؟وما هو  الميكرو
بيوم، يحكمك تماماعلينا من داخل أجسادنا؟ سأجيبك باختصار: هذا  . إنه السبب في كثير من قراراتك. الميكرو

 إن لك عقلا ثانيا في أمعائك... عرفت أم لم تعرف. 

هذا العقل الباطني الثاني،  بمقدمة الموضوع والحديث عن جوندي ودودة جورديان؟ام لكلوما علاقة هذا ا
على اليوتيوب، يذكر حديثي عن  ة فكر تانيقناهو الذي يدفعنا أحيانا لعمل ما يمليه علينا هو! ومن يتابع 

 او الناقل العصبي. ين، الهورمون السيروتون
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 خلية عصبيّة

ياضتك المحببة او تشاهد فيلما  هذا السيروتونين، هو المسؤول عن شعورك بالسرور والرضا. عندما تمارس ر
السيروتونين الى  يعجبك، عندما تأكل الطعام المفضل لديك، بل وحتى في علاقتك الحميمية، كل ذلك يدفع

 %90تأتي من الدماغ، فمن أين تأتي ال   السيروتونينفقط من  %10السرور والنشوة. أوردتك فتشعر بالرضا و
بيوم. ها نحن الآن نمسك بأول الخيط.  أنكالباقية؟ أرى   عرفت! من الأمعاء، من ذلك الميكرو

بيوم يعأما عن دوره، فدعني أساعدك في فهم المؤامرة.   وفه ،للأمعاء ةالمبطن ةالمخاطي ةيش في الطبقالميكرو
 فكيف يؤثّر على قراراتك؟  حد دفاعاتك ضد ارتشاح الامعاء.أ

تشعر برغبة أو برغبة شديدة بتناول طعامك المفضل، حتى ولو كان طعاما غير صحّي،  ما تشعرإنك كثيرا 
ة والأغذية الّصحيعلى عكسي فأنا ُأحّب تناول . جامحة بأكل الحلو من الطعام َّّ ي  .ةالخضروات والأطعمة المشو
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بينك؟  فما الفرق بيني و

أو  8القرنبيط الأخضرأنت تشعر باللذة أثناء تناول هذا الطعام وأنا أشعر باللذة أثناء تناول الخضروات مثل 
بات التي تعيش بداخلنا أكثر من نوع، فالنوع الذي  !10أو الجرجير 9ال كرفس يُفّضل الأطعمة التي الميكرو

 الشائع عندي هو الذي يُفّضل الخُضروات والأغذية الّصحيّة.تتناولها يزداد عدده داخل جسمك، والنوع 
فإذا ُكنت تتناول أطعمة ضارّة وغير صحيّة سيكون النوع الشائع عندك هو الذي يُفّضل هذه الأطعمة الّضارة، 

يتش  لذا إذا توقّفت عن تناولها ستكون في حال سيئ لأن هرمون الّسعادة غير موجود، وإذا تناولت ساندو

                                     
8 Cauliflower 
9 Celery 

10 Rocca 
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، ستشعر باللذة والّسعادة وأنّك لاتةوُكور او وجبة من دجاج كنتاكي او شرائح البطاطس المقليّة او الشُ هامبرغ
ي يد تناول المز  د منها... تُر

 ؟كمن يفعل ذلك ب
بيوم داخل جسمك هو الذي يرغب في هذا الطعام،  بات أن تنمو وتكبر الميكرو وأنت من سمحت لهذه الميكرو

 . 11الرغبة الملحة للطعامالأمر الأول الذي يُسبّب هو . وهذا وتُسيطر عليك

بات من جسم الأم إلى جسم الطفل  ، يكون لها دور في عند الولادةالأمر الثاني، عند دخول هذه الميكرو
ين المناعة عند الأطفال فتدفع جسم الطفل لطرد الأ يبة الّضارة ومهاجمتها للتخلُّص منها، كما تكو جسام الغر

 الأغذية الّضارة. تمنعه من امتصاص

 
بيوم الولادة بمجرى الولادة الطبيعي للأممن الضروري أن يمُر الطفل أثناء  وكذلك  حتّى ينتقل إليه الميكرو

 . الطبيعيّة يؤثّر سلبًا على مناعتهم الرضاعةعدم حصول الأطفال على 

                                     
11 Food craving 
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بيوم، يحتو بدون الرّضاعة الطبيعيّة فالجذر والأسي لبن الأم على الميكرو  اس الّصحي غير موجودو

 

يق  ين المناعة الجيّدة، لذلك فالطفل الذي يولد عن طر بيوم بيئة لها عقل وهي سبب رئيسي في تكو الميكرو
يّة تكون مناعته ضعيفة مدى الحياة لأنه لم يخرج من رحم الأم  رى الولادة الطبيعي عند مجوالولادة القيصر

يق شّق البطن.  الأم، بل أتى عن طر

بيوم هوإذًا فالمي يدفعك لتناول الأغذية الضارّة، كما يؤثّر على المناعة.الرغبة الملحة للطعامالذي يُسبب  كرو  ، و

بيوم هو من يسمح للطعام بدخول الأمعاء والوصول إلى . نعم، دور كبير في الّسمنة والنّحافةأيضا له و الميكرو
 .ذلكالدم، أو يمنع حدوث 

بيوم، لذمن الميكرمتماثلان ن اولا يوجد نوع أخذ عيّنة من الأمعاء اليوم هي أحدث صيحات الحمية  فإن لكو
بيوم وكذلك الأنواع التي لا ُيحبّ   ها.لفحصها ومعرفة أنواع الأطعمة التي ُيحبّها الميكرو

بيوم الموجود داخل الجسم بامتصاصه كُلّه  ،الأرز ونتناولي عندما أشخاص على سبيل المثال هناك يقوم الميكرو
بيوم خاّصتهم بامت إلى الدم صاص الأرز، لذا مهما كانت كمّيّة فيزداد وزنهم، والبعض الآخر لا يسمح الميكرو

بيوم.الأرز التي يتناولونها لا يزداد وزنهم. فالسمنة والنح  افة تتأثّر بالميكرو
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يت علأهناك وإليك معلومة جديدة!  تطور  مهفلمحاوله أسابيع،  3حياته  ةدور، 12سي ايليغنزدود  ىبحاث أجر
بيوم وظهور الارتشاح او الثقوب يضعف الم بدايةظهرت بمجرد  الشيخوخة.  وكان العجيب أن ةالشيخوخ كرو

 الأمعاء ... في 

يكا ،مُقزّزًا قليلًاقد يكون الأمر  ، وهي 13زراعة الفضلات اليوم هي ول كّن أحدث صيحات العِلم في أمر
 . خٍص آخرخذ عيّنة من فضلات شخٍص ما وحقنها في ش أعمليّة 

من مرضى التهاب  %90، أعلم أن هذا يبدو مُقزّزًا، ول كن هل تعلمون أن هذه التقنية قد عالجت آسف
ضد بعض الأغذية؟ كما أن بعض مُعالجي الأمراض العصبيّة يستخدمون  القولون المُزمن ومرضى الحساسيّة

 زراعة الفضلات كوسيلة لعلاج مرضاهم.

                                     
12 Caenorhabditis elegans 
13eriotherapy, faecal transfusion, faecal transplant, stool transplantfaecal bact, Faecal microbiota transplant 
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يستوفر بولي، وكلاهما من مصلحة البحث الزراعي في 1 ين كر بي وتلو يك ار يكية القولونية من عمل ار يا الإشر الصورة لبكتير

يكيةالزراعة في الولا وزارة  14يات المتحدة الأمر

  

                                     
14 E. Coli by Eric Erbe, Christopher Pooley, both of USDA, ARS, EMU 
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بيوم من شخص لآخر؟يتمّ  كيف  نقل الميكرو
بيوم بحالة مُمتازة وصحّيّة من شخص سليم إلى شخص آخ بيوم ضعيف غير صحّي.يتم نقل ميكرو في  ر لديه ميكرو

يض يُعاني من التهاب القولون أو الإسهال المزمن لمّدة حاحدى الدراسات،  دث أمٌر غريب، إذ كان مر
يض، فتوقف الإسهال.فتشهر  بيوم شخص سليم إلى الشخص المر بعة أشهر وجدوا  مّ نقل ميكرو بعد ثلاثة أو أر

يد وهذا الشخص قد وصل إلى نفس وزن الشخص  بيوم، وليس هذا فقط، بل يز زن الذي انتقل منه الميكرو
يفقدان الوزن في نفس الوقت! انالشخص  معاً، و

ّ ل يق اتغيّر شكل جسم الشخص الذي ، وأيضا مُعالجة الإسهال المُزمن تقد تم بيوم، عن طر نتقل إليه الميكرو
 زرع الفضلات.

ي بيوم على الحالة النفسيّةو المرض الذي ُأصاب محمّد علي ، 15لشلل الارتعاشيلى اوقد يؤدي إ، ؤثّر الميكرو
ّ هكلا بيوم ا فأول أعراض هذا المرض هو التهاب الأمعاء، حيُث يتغيّر، ي المُلاكم المعروف رحمه الل لميكرو

 وتحدُث بعض المُضاعفات التي تؤدّي إلى حدوث الشلل الارتعاشي.

بيوم ّصحي؟من أجل ماذا تفعل   ميكرو
الّطبيعيّة والرضاعة الطبيعيّة، فهذه هي البذور حرص على الولادة ص كل الطفال، فالحربالنسبة للأأوّلًا، 

 خياران:فهناك ، . أما بالنسبة لليافعين والبالغينالّصحيّة

بيوتيك  16تناول البرو
بيوتيك  • ّ يمكمّلات غذائيّة من البكتهي البرو يا الحي والتي عند تناولها بكميات مناسبة تعطي فائدة ، ةر

با. لمضيفصحية ل بيوتيك مع المضاد الحيوي سواء للأطفال ن الضروري أن تت، مفي أورو ناول البرو

                                     
15 Parkinson's disease 
16 Probiotic 
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بيوتيك، ت أو البالغين، وفي حال نسي  جد الصيدلي يُعطيالطبيب أن يصف المضاد الحيوي مع البرو
يض بيوتيك  المر  إلزاماً. البرو

بية، الطبيب يفي  • يّة ال كثير من البلاد العر يضه صف المضادّات الحيو فقط، وقليل منهم من يصف لمر
يّة التي يتناولها طفلكالبر بيوتيك. لماذا؟ إذا قرأت على علبة المُضادّات الحيو ستجد كلمة  ، كثيرا ماو

يا  ."واسع المجال" فما معنى واسع المجال؟ معنى هذا أن المُضاد الحيوي يُهاجم جميع أنواع البكتر
يا المُفيدة يُ  كثرة تناول المُضادّات أن فاعلم ونبّه من حولك لذا !! هاجمهاوالطُفيليّات وحتّى البكتر
بيوم يّة، تؤدّي إلى تدمير الميكرو يادة الوزن، و، الحيو ، والقلق الرغبة الملحة للطعاممما يؤدّي إلى ز

بات الاكتئاب، والتهابات وانتفاخات القولون يّة قامت والتوتّر العصبي ونو ، لأن المُضادات الحيو
بيوم.بتدمير المي  كرو

بيوتيكلذلك أوّلاً يُفّضل تناول  • بيوتيك  ةجرع. البرو ، شهور قرص صباحا 3ايام كل  10البرو
يفضل ان لا يكرر نفس النوع  يع لتغيير و يا داخل بل التنو  .ال كبسولةالبكتير

 

 
بيوم  أطعمة غنية بالميكرو
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بيومالغنيّة بالأطعمة   الميكرو
ُخمّرة بيوم الأطعمة الم بيوم ول كن  هنالك طبعا ال كثير غيرها من .غنيّة بالميكرو الأطعمة التي تحتوي على الميكرو

بية، غير موجود امعظمه ُخمّرة ،17مثل ال كومبوشا الياباني في بلادنا العر  .18وفي الّصين المخلّلات الم

بيوم في  بية، تجد الميكرو باديالحليب او في بعض البلاد العر الذي ئب اراللبن ، أعني طبعا الاللبن الرائب والز
بادي المصنوع من لبن الغنم، أو البقر ول كن من مزارع لا تُضيف الهرموناتالسُّ لم يُضف إليه  الى  كّر، أو الز

 .طعام الحيوانات

 
 

                                     
17 Kombucha 
18 fermented pickles 
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بيوم   ؟لديكيف ُأغّذي الميكرو
بيوم يتغّذى على الألياف وهي توجد بكثرة في اللوز، التُّفاح، جميع أنواع الخضروات والفاكهة دون  الميكرو

ا بالألياف، والشوفان وال كيوي والفراولة والتوت بكل أنواعه، فالألياف ُتحّفز تقشيرها، لأن القشور  غنيّة جّدًّ
بيوم على التكاثُر، كما ُتحّفزه على بناء بيئة جيّدة.  الميكرو

 
بيوتيك.  حافظ على تناول هذه الأغذية الغنيّة بالألياف في حال عدم تناول البرو

 

بلازما غوندي جسم الإنسان يُسبّب مرض  ُأخرى.ة نقطة البداية مرّ دعونا نعود إلى  عند دخول التوكسو
القطط، فإحدى ُطرق إصابة الإنسان بالمرض هو الطعام الملوّث، حيُث يحمل الذُباب العدوى من فضلات 

 القطط إلى الّطعام، ثم يتناول الإنسان الّطعام الملوّث فيُصاب بالعدوى.
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ّ يتفي أحوال نادرة،  بلازماسب غوندي في خسارة الحمل وموت الجنين للمرأة الحامل، كما يتسبّب  ب التوكسو
بلازما غوندي على جسم الإنسان قد يدفعه إلى الانتحار،  في حدوث مرض الفُصام، وعندما يُسيطر التوكسو
بلازما  فقد أثبتت الأبحاث أن أكثر من نصف حالات الانتحار والاكتئاب المُزمن قد عانوا من التوكسو

 غوندي.

 
يتحكّم في و بيوم بالإنسان، فهو يستطيع التحكُم في الِسّيرُوتُونِين وهرمونات الّسعادة، و هذا أيضاً ما يفعله الميكرو

بيوم إلى المزاج السيئ أو سيؤثّر على  ونوع الأطعمة التي تتناولها، فإمّا تتناول هذا الّطعام أ سيدفعك الميكرو
 الجهاز الهضمي.

ُمكن أن يُرى با ُجرّدة، قد يدفع الإنسان إلى الاكتئاب أو الموت أو الانتحار.ميكروب لا ي  لعين الم

يا" أودّ ان أطرح عليكم سؤالا عنوفي نهاية هذا الحديث،   ...  "الملار
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يا؟ يفك  تنتشر الملار
يا داخل البعوضيات وتؤثّر على  بالتالي . الجوع عند البعوضيات، فتجعلها لا تشعر بالشبع هرموناتتعيش الملار

يا إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وتقضي  تقوم البعوضيات بلدغ عدد كبير جّداً من النّاس، فتنتقل الملار
 عليهم.

 
يتها ول كنّها تؤثّر علينا تأثيرنعم،  ُمكننا رؤ بات التي لا ي ً هُناك العديد من الميكرو ّ  ا ي ً قو  .ا

بيوم في الحالات النفسيّة وحال  . الرغبة الملحة للطعامب القولون المُزمن وحالات ات التهايجب الاهتمام بالميكرو
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بيوم،  الداكنةالشوكولاتة  بعكسمُفيدة للميكرو يادة نسبة ف هاو يّات تؤدّي إلى ز كر جميع المأكولات المحلاة والّسُ
بيوم  ين  الضارالميكرو ُ في الجسم، لذا فتناول الأطعمة الصّحيّة لمُّدة شهر أو شهر بيي . ع الّصحيوم النافعزِّز الميكرو

 بعد ذلك ستبتعد تمامًا عن الأطعمة الّضارّة.

بيوم حتى تتحّسن مناعتك وتكون في حال أفضل.  اهتم بالميكرو

 موقع فكر تانيفي  لا أكون قد أطلت عليكم وأنا في انتظار تعليقاتكُم واسئلتكمن أتمنّى أ
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يقة دائمة  أنقص - ةالمثالي الحمية خمس خرافات  - وصحيحةوزنك بطر
 لحمية الغذائيةتؤدي لفشل ا

 المقدمة: 

طبيٍب  مساعدة ومتابعةحتى مع  ال كثير من الناس يرغبون في الوصول للجسم المثالي ل كنهم لا يستطيعون ذلك
بة عمل حميةٍ آخرون يقومون لا يأتي بنتيجة.  فإن ذلك مختصٍ  أكبر مما سبق.  غذائيةٍ ل كنهم يعودون لوزنبتجر

 وضغط الدم ولا يستطيعون تنظيم طعامهم بشكٍل صحيح.  يوأشخاٌص آخرون يعانون من مرض السكر

 

 سنتحدث عن الأسس الصحيحة للحمية الغذائية، ل كن أولاً يجب أن نمحو الخرافات والاعتقادات الخاطئة
 لنبدأ حمية غذائية صحيحة.

 
ٌ للغايةالنا معتقدات شائعة يظن مسخسنتكلم عن   س أنها أساٌس للصحة ل كنها في الحقيقة أسٌس خاطئة

 ومعلوماٌت خرافية وللأسف قد ينصح بها الأطباء في بعض الأحيان. 

 آملين بأن نفيد أكبر عددٍ من الناس.، سنتحدث اليوم عن خمس خرافات
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 ضع لنفسك هدفا

دما ُأحدثك عن النجاح أو الحمية قبل البدء في الحديث عن الموضوع الأساسي، سنتحدث عن أمر مهم. عن
يقة، ل كن  تتبع يجب عليك أولاً أن الغذائية أو تغيير المستوى الاجتماعي، المادي، الصحي، سأخبرك بالطر

 . يجب عليك أن تضع هدفاً وتسير خلفه حتى تحققه، عادة أنه عادة للنجاح

وف تصل لهدفك ثم تبحث عن غيره كن النجاح يختلف عن الحمية الغذائية، حيث أن النجاح يعني بأنك سل 
يٌق واحدٌ لتحققه، أما  ً  كيجب أن تُكون عادات. الحمية الغذائية فهي طر أن يكون طعامك صحّياً، ، صحّية أولا

بعد انتهائها ستعود لتناول لا تظن بأن الأمر مؤقٌت وأنك خلال فترة الحمية ستمتنع عن بعض الأطعمو ة، و
 . أي طعاٍم ترغب به في أي وقت
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يد ان تضع وزناً محدداً  لا ول كن  أثناء الحميةتصل إليه ثم بعدها تعود لتناول كل الأطعمة التي امتنعت عنها تر
لن تصل بكميات قليلة، هذا خطأ. إذا لم تغير تفكيرك وعاداتك لتعتاد على تناول أطعمة جيدة وصحّية دائماً، 

 تعود أكثر وزناً من ذي قبل.عد فترةٍ سمؤقتة، ثم ب لنتيجةٍ مرضيةٍ، أو قد تصل لنتيجة

  ّ  ر عاداتكغي
يد أن أوصله  . وإنه لشيءٌ مؤسٌف أن تُغير الفعل ول كنك قد اعتدت على عكسه، فإذا ُأِصبت إليكهذا ما أر

عل الخاطئ. يجب أن تعتاد على بفترة ضعٍف أو خفتت رغبتك في تحقيق الهدف؛ ستعود مرة أخرى للف
ية للأفضل، تعتاد على تناول أطعمةٍ صحّيةٍ، تعتاد على عدم تناول الوجبات هدفك، تعتاد أن تغير عاداتك الغذائ

يعة. ولا تنتظر مني ، أو أطلب بها بعد ذلكهذه العادات لفترة ثم أسمح لك  منأن أمنعك  كطبيب السر
والطعام يبقى سيئاً،  سيِّئالمنك الوصول لوزٍن معينٍ ثم أسمح لك بتناول هذه الأطعمة مرةً أخرى. لا، الطعام 

 الجيد يبقى جيداً.
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 سيِّئالطعام الجيّد والطعام ال
ام عليك أن تُمسك الطعكيف لك ان تميز هذا من هذا؟  ،سيِّئالالطعام الجيد والطعام  ىقد تتساءل عن معن

ّ ه؛ تناوله، ل كن بكمياٍت مناسبةٍ  ّ ه أم البشر؟ إذا كان من ُصنع الل وتتساءل، من الذي َصنع هذا الطعام، الل
بد ّ ه أم نحن؟ و ّ ه لم يخلق ون إسراٍف، وإذا كان من ُصنع البشر، لا تتناوله. الخ بز من الذي يصنعه، الل الل

يات . ، وإنما استخرجه البشر من القصبفي الطبيعة السكر ّ ه أم نحن؟الحلو المعكرونة من  من يصنعها، الل
ّ ه أم نحن؟ ّ ه أم نحن؟ إذا كانت إجابتك  يصنعها، الل ّ ها)الأرز من يصنعه، الل وأنت مرتاح  تناول طعامك، (لل

الصّحية بعين الاعتبار. مثلا، لا ينبغي لك ان تأكل من الفواكه عالية السكر ان كنت حالتك  أخذمع  البال،
 لك ابتعد عن البقوليات ان كنت مصابا بالتهاب القولون او لديك حساسية. كذ. تعاني من مرض السكري

 

 
ً في عادة ، سيِّئوالهذا هو مفهوم الطعام الجيد  ً في عاداتك لتصل لهدفك، وخاصة الحياة وهذا يقتضي تغيرا

استيقاظك هدٌف كل يوٍم، منذ هي معك طوال حياتك، يجب ان تستمرّ ، فهي عادةٌ والأكل الصّحي ةيالصحّ 
 . وحتى منامك
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ّ ه لا تملك ما هو أغلى من صحتك، ولا ما هو أغلى من هذه الأمانة التي أعطانعم، هي كذلك، لأنك  ها الل
، فأغنى تحقق أي شيء تحلم بهصحة ووقت، تستطيع أن صاحب كنت  انلك ل كي تحقق بها أهدافاً كثيرةً. 

 ...  الوقترجٍل في العالم لم يكن يملك في البداية إلا الصحة و

يد أن أطيل عليكم في المقدمة، والخلاصة هي بأنه يجب عليك أن   العادات وليس الأفعال. فالعادةتغير لا أر
يل، وتستمر معك طوال عمرك.  أخذ بعض لا تتؤدي للأفعال، والأفعال تؤدي لتحقيق الأهداف لوقت طو

 ُ بعد فترةٍ تعود لتناول طعاٍم م بها لتُنقص وزنك، و ضرٍ لتعود للوزن الزائد مرةً أخرى. أحبَبت أن النصائح وتجر
 لأخرى.خمس نقط االأحدثكم أولاً عن هذه النقطة قبل أن ابدأ في الحديث عن 

 الموضوع:

 خمس خرافاٍت عن تقليل الوزن
 منع الأكل يقلل الوزن - 1

 . كيف؟ كبير، وهذا غلط اعتقاد أن منع تناول الطعام يقلل الوزنشائع ال خطأمن ال

وهي حالة يحتفظ فيها الجسم بأكبر  ،فيما يُعرف بحالة المجاعة يدخلعند شعور الجسم بعدم توفر الغذاء الكافي؛ 
أو  19ال كبِدمخزونات  من الدهون ولا يتخلص منها. وقد يضّحي بأعضاءٍ أخرى مثل العضلات أو قدٍر ممكنٍ 

كشخٍص ، بالدهون كأنها زادٌ يقتات منه عند الحاجةغيرها، ل كنه لن يتخلص من الدهون أبداً. فالجسم يحتفظ 
يق سفرٍ، يجب أن  ً يسير في طر ً يحتاج لهذه الدهون ليحمل معه زادا يبقى على قيد الحياة أطول . الجسم أيضا

 فترةٍ ممكنةٍ. إذاً ماذا يجب عليّ أن أفعل في هذه الحالة؟ يجب أن تأكل ست وجباٍت في اليوم. 

 ست وجبات في اليوم؟ 

 ل، إذا كنت ترغب في تقليل وزنك فعليك بتناول سِت وجباٍت يومياً ل كن بشروط.أج

                                     
 جلايكوجين 19
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 ً ً  لاأ: يجب أولا ُ  تكون الوجبة كبيرةً بل صغيرة يات بسيطة، بل تكون لا ت شبع، ولا تحتوي على أي سكر او نشو
 من البروتينات، التوت، الخضروات، سلطات البطاطا، قرع ونحوه

  ً  ائه طعاماً كثيراً، ل كن بسُعراٍت قليلة. : قم بخداع جسدك بإعطثانيا

ّ هفصلا كاملا في كتاب "فكر تنظام الصيام المتقطع وهذا سنخصص له تتبع تكون  ألاثالثا:   . اني" ان شاء الل

ّ كان لو  ىحيث تعدد الوجبات يرفع الانسولين حتمصابا بداء السكري، لا تكون رابعا: أ  االاكل صحي

يات  تُعتبرهل أدركت الآن لماذا   ؟ في غاية الأهمّيّة في النظام الغذائيالخضار والمشو

يشعر الجسم في نهاية اليوم بالشبع، ل لماذا لا نتناول المكسرات وغيرها من الأطعمة ذات السعرات العالية؟
يةٍ ودهوٍن كثيرة؛ فيقوم بحرق الدهون   المخزونة أصلاً لديه. ل كن بدون سعرات حرار

 خالي الدسم - 2
من خالية الالمنتجات  لترويجمصانع السكر تدفع المليارات . مصطلح خالي الدسم يفي العالم كله هخدعة أكبر 

ن جسدك لا يحتاج إلى إمن قال  منتجات الخالية من الدسم مفيدة؟ن الإمن قال الدسم، وهذه مصيبة. 
يدك أن   تعيها جيدا:دهون؟ وهذه النقطة الأولى التي أر

  ".الدهون، وإنما السكر فيالطعام ليست المشكلة الرئيسية في "

ّ ه الألبان  ً عندما خلق الل ً من الدهون، فتقوم المصانع مثلا طرح في لتالدهون  باستخلاص، وضع بها نسبة
بادي خالي الدسم، جبنةً خالية الدسم الاسواق  !لبناً خالي الدسم، ز

ين الطبيعياعتداء وهذا  ية للحياة، والهرمونات  أساسيّة ل كثير منفهذه الدهون ، على التكو ال كولسترول الضرور
. 20وإي د، ك ، كما تحتوي الدهون على فيتاميناٍت كثيرةٍ مثل: أ،جدا لصحة بناء وعمل القلب والدماغمهم 

                                     
20 Vitamins A, D, K and E 
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التي لا بد  الفيتاميناتتحرمك من فإنها من طعامك، الدهون تستخرج مصانع المنتوجات خالية الدسم فعندما 
 لها من الدهون ولا تكون بغير هذه الدهون! 

 

المخ والجهاز  في بناء وعمل تساهم بشكل أساسيالبروتينات التي تشكل وصحة عمل تمنع المنتوجات خالية الدسم 
ياتبكمية عنيفة من  بصدمهجسدك  وتنهك، العصبي مصانع المنتوجات خالية الدسم هذا ما تقوم به  ! السكر

ي...   ...  ضعون مكانها السكر حتى تكون مستساغة الطعم، ومشاكلنا الرئيسية مع السكرينزعون الدهون و

 
بالمواد الصناعية  ت مليئة، لأن هذه المنتجاأو خالية الدسمل المنتجات منزوعة الدسم كعن يجب الابتعاد 

وكاملة  التي تُستبدل مع الدهون. يمكنك ملاحظة الفرق بنفسك، فقط قارن سعر المنتجات خالية الدسم
بل أحيانا بنصف الثمن، لأن مصانع المنتجات خالية الدسم الدسم، ستجد بأن المنتجات خالية الدسم أقل ثمناً، 
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بدٍ أو أي شيءٍ مفيدٍ، لأنها تحتوي على كل فوائد بيع الدهن الموجود في اللتستخرج الدسم وت بن على شكل ز
 الدسم.  منزوعاللبن. لذلك لا تتناول أبداً أي شيءٍ 

تماشيا مع حتى بعض الأطباء يقعون في هذا الخطأ، فقد ينصحون بتناول أطعمةٍ خاليةٍ من الدسم، للأسف، 
 وهذا أمٌر خاطئٌ للغاية. الموضة السائدة، 
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 ميزانال - 3
ٍ إليه.  ً فعليك برمي الميزان فلست بحاجة يد أن تفقد وزنا وإن لم يكن عندك ميزان، فلا تشترِ إذا كنت تر

ّ ه بثمنه على عائلة محتاجة، فما أكثر الأيتام والأرامل في بلادنا وما ، واحدا، بل خير لك ان تتصدق لوجه الل
َّّ {، التي هي حّق لهم. أقّل من يدفع الزكاة الواجبة ائِِل وَالْمَْحرُومِ  ذِينَ وَال عْلُومٌ لِّلّسَّ المعارج  }فِي َأْموَالِهِْم َحّقٌّ مَّّ

 . 25و 24

بمعنى أدق  قياساً لفقد الدهون. الميزان مقياس للوزن فحسب، وليس في أي حال ملا يعد الميزان مقياساً، و
يّاك ان تفقد أن تفقد وزن أردتفإذا  لدهون. فإذا كان بحرق ا، لأن العضلات هي التي تقوم كعضلاتا، إ

ً  يجسدك يحتوي على ال كثير من الدهون ولا يحتو . لذلك لا مهما حاولت على العضلات، فلن تفقد وزنا
 ً  . تستخدم الميزان أبدا
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ً إذا ولتعرف ان كنت تخسر من الدهون المتراكمة في جسدك،  يمكنك قياس وزنك بطرٍق أخرى. مثلا
بأنك خفيف الحركة فهذا أيضاً جيدٌ، وإذا وجدت بشرتك شعرت  أصبّحت ملابسك أوسع فهذا جيدٌ، إذا

يق الصحيح.   نقيةً فهذا يدل على أنك تسير في الطر

ياضي، لأن ياضة  كوقد يطلب منك بعض الأطباء عدم الذهاب للنادي الر الدهون تخسر عند ممارسة الر
يد يد الكتلة العضلية للجسم، فيز بعض . لهذا يلجأ يبك فشل في مهمّتهطبفتظن ان الميزان،  وزنك في ول كن تز

بعة كيلو جرامات،  تتبعهاحميةٍ لالأطباء  لمدة أسبوع، ثم تذهب إليه بعدها فتجد أن وزنك قد نقص ثلاثة أو أر
ال كبد التي تُفقَد مع منع تناول بعض مخزنات فتظن بأن الطبيب رائٌع. ل كن الحقيقة بأنك قد فقدت المياه و 

يات ً لأن الدهون تُفقَد بعد أسبوعين أو ثلاثة من بداية الحِمية، عليك أنلعدة أياٍم.  21السكر ت لم تفقد وزنا
يعة تدل على خسارة وضع هذا في اعتبارك دائماً، و ال كبد، وإذا تناولت ومخزنات الماء خسارة الوزن السر

ً دسمةً، سيعود وزنك كما كان تماماً، لماذا؟ لأنك لم تفقد ا ً أو مرتين وجبة فصهر دهون ، هونلدبعدها مرة
يبها يتطلب ا يومين أو ثلاثة، فتشعر بالسعادة  فيمكن خسارتها فيلوقت، أما الماء ودهون ال كبد الجسد وتذو

بةٍ، لأنك في هذه المرحلة ستكون قد وصلت لمرحلة فقد  لهذا الإنجاز، ول كن بعدها ستبدأ بفقد الوزن بصعو
 الدهون.

 

                                     
ب 21  bohydratesCarوهيدرات ال كر

https://theswissquality.ch/
https://fekrtany.com/
https://fekrtany.com/about-me/


يّةمن تصميم وتنفيذ  يسر يم عليمع  فكر تانيلصالح  شركة الجودة السو  35ص  الدكتور كر
 

  :قياٌس، تنفسك مقياٌس، صحتك هي المقياسم لهذا لا يعد الميزان مقياساً. ملابسك

إنها لكارثة عندما تفقد عضلات جسدك والتي تعد أهم شيءٍ لحرق الدهون، فعند غياب العضلات، لن يتم 
ية.سعرة حرق الدهون، وستكتفي فقط بألف    حرار

ً عند الفتيات  وإنما  رةوليس بالضرورة أن تكون العضلات ظاه -أما عند وجود عضلات كثيرة، وأيضا
في اليوم يقوم الجسد بحرقها لأن العضلات تعمل  يةحرار  رةفعند تناول ألفي سع -تكون عضلات داخلية 

ية بشكٍل كبيرٍ. وكمثاٍل فإن رجلاً وزنه مائةٌ وخمسون كيلو جراماً يكون حرق الدهون لديه خمسمائة  سعرة حرار
ية فقط، حتى عند تناوله لأكثر من ثلاثة آلاف  الدهون  الجسم يعامل ياً؛ وهذا يحدث لأنوميسعرة حرار

 كمخزون. لهذا من فضلك لا تعتمد أبداً على الميزان، بل اعتمد على مقاسات الملابس.

 أهمية وجبة الإفطار - 4
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ية. كذلك البعض يتعمد ال كثير من الناس لا يهتمون بوجبة الإفطار تجاوز طعام ، لظنهم انها ليست ضرور
أول لقمةٍ عند حرق الدهون بالجسم يبدأ ساعده على إنقاص وزنه. دعني أساعدك: الفطور لظنّه أن ذلك سي

. فمثلاً إذا كانت أول وجبةٍ لك في الساعة الثانية بعد الظهر، وموعد نومك بعد استيقاظك من النوم تتناولها
ٌ  شرةفي العا ً يقص ، سيكون وقت حرق الدهونليلا السادسة صباحاً أما إذا كنت تتناول إفطارك في الساعة ، را

 . وتنام في الساعة العاشرة، يكون وقت حرق الدهون لديك أطول بكثيرٍ حوالي ستة عشر ساعة

 ؟ هل أدركت الآن أهمية الإفطار

ية، أي ان عملهم وتناول الإفطار أكثر أهمية لمن يعمل جالسا ونحوه، ككثي ر ممن يعملون في المكاتب الإدار
 عادة.  لا يتطلب منهم جهدا جسديا كبيرا

يجب  يات او النباتي ول كن ألاعتبار لثبات الوزن بعين اوجبة الإفطار ان تأخذ و و النظام منخفض النشو
ظهرا  ةالثاني ىساء الم الساعة الثامنةيسمى بالصيام المتقطع وذلك بترك الطعام من  هناك ماأخرى  ةمن ناحي

 . الصيام المتقطع ةكما وضحنا في حلق مراضأمع كثير من ال، أو وذلك مفيد جدا مع النظام ال كيتوني

يات. و من المهم أن تتناول الدهون على الإفطار، وقد قلنا سابقاً بأن المشكلة ليست مع الدهون بل مع السكر
يّاتفإذا تناولت الدهون على الفطور سيحرق جسدك الدهون طوال اليوم، وإذا أفطرت  سيحرق  سكّر

تتناول قطعة لحم مشوي،  تتناول بيضتين أو ثلاثة في الصباح، وقدجسدك السكر طوال اليوم. والأفضل بأن 
رقائق ن ووهذا هو البروتين المطلوب في الصباح، هذا ما يجب أن تبدأ به يومك. أما الأشخاص الذين يتناول

يات في بداية اليوم، يكون يومهم خاطئ 22الذرة يات الجليكوجين  اأو السكر تماماً، حيث يحرق الجسم سكر
يده.، دة في ال كبِد والسكر الموجود في الدمالموجو  وليس هذا ما نر
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 الفاكهة - 5

 
يقول البعض "تناول الفاكهة طول اليوم، فهي صحية جداً". من أين أتيتم بهذا الكلام؟ الفاكهة مثل أي طعاٍم 

ٌ باليضُر الفاكهة الإكثار من لم. في العا يد إنقاص وزنك؛ لأنها مليئة ، 23فركتوز، وخاصة إذا كنت تر
 كنت ترغب في تناول الفاكهة فهناك عدة شروطإن والفركتوز يتحول لجلوكوز، والجلوكوز يتحول لدهون. 

 كالتالي: 

 معتدلةتناول كمية  - أ

ّ ه عز وجلأي طعام آخرتناول كمياٍت معتدلةٍ من الفاكهة ك  }وَكُلُوا ، فقد وصانا ديننا بهذا فقد قال الل
َبُوا   . . لهذا فإن تناول الطعام بكثرة ليس مفيداً، حتى اللحوم لا تكثر منها31 الأعراف {اتُسْرِفُووَلا وَاشْر
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 نوع الفاكهة - ب

يد تقليل وزنك  أن تتناول العنب، البلح، التين أو المانجو. ، تجنّب إذا كنت تر

 أن آكل؟ أي فواكه يمكن لي إذاً 

يب فروت، 24تناول البرتقال، اليوسفي وز ول كن بكمياٍت قليلةٍ، وابتعد عن الفواكه التي الرمان أو الم، الجر
ياٍت كبيرةٍ.  تحتوي على نسبة سكر
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ياد، وعلاقة بين ذلك 25ة سكر الفواكه لبعض أجزاء الخلايااثبت علميا سميواعلم انه  الدهون الثلاثية  ةوز
يض سكرياحتمال الإصابة بو و دهون ال مع ال، او كنت تعاني من مشاكمرض النقرس. فان كنت مر
 ة. التوت والفراولة، ولا بأس من قليل من لمدالفواكه توقف عن ، او اي التهابات نقرسال

 لا تتناول الفاكهة بعد الأكل مباشرةً. - ج

ٍ تح ترق بسرعةٍ، أما الطعام  المعدةتبقى الفاكهة في  حوالي نصف ساعةٍ فقط لأنها تتكون من ألياٍف خفيفة
بع في المعدة لمدة قد تصل لفيبقى  بع ساعاٍت ، الفاكهة مع الطعام تناولساعاٍت. فعند أر يبقى الطعام لمدة أر

بع ساعاٍت فيحدث لها تخمّرٌ؛ مما يؤدي لحدوث اضطراباٍت في الهض م، ولا يستفيد وتبقى الفاكهة معه أر
بع ساعات  . الجسم بأي طعاٍم. يجب فصل الفاكهة عن الطعام إما قبله بساعة، أو بعده بأر

 س نقاٍط يظن الناس بأنها صحيحةٌ ل كنها خاطئةٌ تماماً.وهذه هي أهم خم
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 يوم الإجازة من الحميةمصيبة 
يوم الإجازة من بما يُسمى عت، ُطرح عليّ العديد من المراأود أن أجيب عن سؤال أن أختم الحديث، قبل 
 هذه الوجبة الدسمةثانياً . دسمةوجبة هناك ، وإنما يُدعى يوم إجازة من الحميةأولاً لا يوجد شيءٌ ...  26الحمية

ً لطبيعة جسدك تلا  كون كل أسبوٍع أو عشرة أياٍم، والطبيب الذي يقول لك هذا لا يكون مدركا
 سيولوجية. يالف

 
ين أو ثلاثة في انخفاض وزٍن مستمر؛ يصل جسدك لمرحلة من التوقف، فلا يقل أي  عند البقاء شهراً أو شهر

ية القليلة. ففي هذه الحالة عند كيلو جرام لمدة من أسبوعين لثلاثة أ سابيع، فقد اعتاد على السعرات الحرار
ياتعالية الدهون أو عالية الدسم وليست عالية دسمة، أي إعطائه وجبة  ، يبدأ الجسم بالعودة إلى نسبة السكر

بعة أش هر. الحرق الطبيعية للدهون. ول كن هذا لا يحدث كل أسبوعين أو عشرة أيام، وإنما كل ثلاثة أو أر
يات  ياٍت. والسكر وجبةٌ واحدةٌ فقط وليست يوماً كاملاً، وهذه الوجبة تحتوي على دهوٍن زائدةٍ وليست سكر

 . اتكتماماً من حيتلغيها يجب أن 
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كل أسبوٍع أو عشرة أياٍم هو مخطئٌ، لأن الجسم لم يعتد  وجبة دسمةيج يز لك طبيب او أخصائي تغذية كل 
ولا يدخل في حالة احتياٍج للدهون مباشرةً، وإنما تبدأ الدهون بالنقصان من بعد على نسبة الدهون القليلة، 

بع كيلو جراٍم في الأ يجياً. وإذا قل وزنك بنسبة ر يعني أن جسدك ما زال يحرق الجسم تدر سبوع فهذا جيدٌ، و
 ً بها دهون  الدهون، أما إذا استمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع بدون أن يقل وزنك، فيمكنك أن تتناول وجبة

يات فابتعد عنها تماماً. يات والشوكولاتة والسكر  عالية مثل: البيتزا، البرجر، المحاشي. أما الحلو

الأطباء كل أسبوٍع أو عشرة أياٍم أو في العطلة بعض ، والتي يسمح بها الدسمة وهذا بالنسبة لسؤال الوجبة
 الوزن أبداً.إلى إنقاص الأسبوعية، وهذا لن يؤدي 

 
يّات تماما .... احذف السكاكر من حياتك ...يجب الا  بتعاد عن السكر
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  الخاتمة:

التي تحدثنا فيها. تحدثت  الخمس نقاطللنعود 
 خرافاٍت.  خمسمعكم عن 

امتنعت عن الخرافة الأولى، إذا  •
 وزنك.الطعام، سينقص 

الطعام خالي الدسم ، الخرافة الثانية •
أكثر صحّةً من الطعام الذي يحتوي 

 دهون.على ال
الخرافة الثالثة، ميزانك هو معيار  •

 حميتك الغذائية.
الخرافة الرابعة، وجبة الإفطار  •

 يست مهمة.ل
الخرافة الخامسة، تناول الفاكهة في  •

بدون شروٍط.  أي وقٍت و

 

ّ ه رّب العالمين.  وهكذا نكون وصلنا الى ختام هذه الورقة ...  والحمد لل
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 كلمة أخيرة
 اختصارهاوأرجو ان يكون القارئ الفاضل قد استفاد من هذه الورقة التي على  ةألف شكر ل كم على المطالع

 للأفضل، وتلك رسالتي. صائح ما قد يغيّر حياة الانسان ... قد حملت من الن

ّ ه ... إمفاجأة وإليكم   ن شاء الل

 
يبا بكتاب يذهل كم!  ّ ه قر  ! " فترقّبوهفكر تاني"كتاب أعدكم ان شاء الل

يم  كر

 ملاحظة 
 موقع فكر تانين يتفضل بالتسجيل في ا ألأحد، فعلى من أراد أن يطالعهه الورقة فضلك لا ترسل هذمن 

 للحصول على نسخته الخاصة به. 
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