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  الغري ودرمان آن

همانطوري که اضافه بودن وزن بدن از حالت طبیعی باعث بروز بیماري می شود کم بودن آن نیز باعث بروز بیماریهاي مختلفی می شود بـه عـالوه هـستند             
بتدا برخی از عوامل بروز الغري را ا.جوانانی که به خاطر افزایش وزن بدن خود را به دست انواع داروهاي شیمیایی وهورمونی می دهند وخود از عواقب آن بی خبرند

  .:می آوریم

   گوارشی وسوئ تغذیه اي ونا راحتی هاي کبديناراحتی هاي .1
  ناراحتی هاي روحی وروانی .2
  . هاي پر زحمت روحی وروانی وگاهی جسمی مانند تدریس بیشاز حد توانایی ویا کارهاي جسمی که در خور توانایی جسمی فرد نیستشغل .3
  . داخلی بدن انجام می شود سبب تغییر متابولیسم بدن شده وباعث الغري بدن می شود در ترشحات داخلی برخی از غددتغییراتی که .4
 برد دچار نوعی الغري میباشد که این حالت جزء بیماري گاهی الغري به صورت ارثی می باشد وفرد در حالی که در سالمت کامل به سر می .5

  .اردمحسوب نشده ونیازي به مداوا ند

افرادیکه از حالت طبیعی الغرترند الزم است که ابتدا به پزشک متخصص داخلی مراجعه کنند تا از آنان آزمایشات خاصی انجام شود تا معلوم شود که آیا  
مـود و در غیـر اینـصورت مـی توانـد بـه       الغري آنان از انگل ویا بیماري خاصی می باشد یا خیر که در صورت ابتال به انگل ویا بیماري خاص ابتدا باید آنرا بر طرف ن 

  :دستورات زیر عمل نماید

  . انجام شودورزش هاي مناسب براي خود انتخاب کرده تا عمل هضم وجذب غذا بهتر .1
وز الغـري مـی    میزان الزم بخورید چرا که همانطور که غذا بیش از انذازه باعث بـر غذا را از روي اشتها ومیل استفاده کنید م سعی کنید که غذا را به   .2

  .صرف کمتر از حد آن نیز باعث ضعف بدن شده وضمینه ابتال به انواع بیماري را فراهم میکندمود ش
 وروانی را کنار گذاشته وسعی کنیـد همیـشه در بـین دوسـتان ورفقـاي      از فکر وخیال بیهوده وافسردگی ودل نگرانی بپرهیزید وحساسیت هاي روحی    .3

  . را تازه می کنندخوش رو وشوخ طبع باشید که روح
 وآن هم به خاطر فشار فوق العـاده    موثر در بروز الغري صحبت کردن بیش از حد می باشداز صحبت کردن زیاد بپرهیزید زیرا یکی از عوامل بسیار    .4

  .اي است که به دستگاه عصبی وارد می کند
 مقـداري شـکر     سپس گوشت کبک وبعد از آن مغـز بـاذام آسـیاب شـده بـا      بسیار مفید می باشد گنجشک می باشد  از غذاهائیکه براي اینگونه افراد     .5

  .وزعفران

  :توان از داروي زیر استفاده نمود میاگر قصد استفاده از دارو براي درمان الغري دارید

قسمت را صبح ناشتا به همراه سه یک مثقال هر سه را پودر کرده وپنج قسمت مساوي تقسیم کرده هر ) اندرزا( حجرالبقر   گرم25 انزروت  گرم60نارگیل 
  .این عمل را تا چند وقت ادامه دهید. عدد زرده تخم مرغ نیم پز میل کنید

  . گــرم تخــم قدامــه را کوبیــده وبــا شــیر گــاو میــل شــود        20از دیگــر داروهــاي مفیــد کــه در ایــن بــاره گفتــه شــده ایــن اســت کــه مقــدار            
 بازهم از کلیه دوستان وعزیزانی که در قسمت نظرات ما  ر فایده می باشد که امیدوارم براي شما نیز موثر باشداین داروهایی که آورده شد از جمله داروهاي مجرب وپ

دوست خوبمان سارا خانم مطلبی فرموده بودند در باره حمام کردن سه ساعت یکبار؟؟؟ خدمت ایشان عرض شود مطلبی . را شرمنده خود می کنند کمال تشکر را دارم
روز چرب می کنند که این عمـل  3_2ساعت ذکر شده بود به این دلیل بود که مشاهده شده بعضی از دوستان موهاي خود را گاهی براي3ستن سر بعد از    که در باره ش   

 دارو به میزان قابل توجهی شما اگر موهایتان بعد از استحمام پف می کند می توانید از روغن نسترن استفاده کنید که با یک بار استفاده از این. باعث ریزش مو می شود
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دوست دیگرمان سرکار خانم محبوبه .ساعت نمی باشد3ساعت به 3بر نرمی موي شما افزوده می شود وبعد از شستن مو دیگر مویتان پف نمی کند ونیازي به استحمام             
 لیکن براي آندسته از عزیزانی که همـین سـوال برایـشان     شان فرستاده شد سوالی کرده بودند که البته جواب به ایمیل خانم که از دیر باز ما را مورد لطف قرار داده اند      

استفاده از شانه چوبی بهتر بود که اشتباها پالستیکی نوشته بودم از دقت وتوجه شما متشکرم در باره شـانه کـردن در حمـام نیـز     .پیش آمده یکبار دیگر جواب می دهم    
در اثر رطوبت وگرمایی که به طور طبیعی در حمام وجود دارد روزنه ومنافذ پوست باز میشوند وپوست سر .ی کنم  عرض م مطلب نا گفته اي در وبالگ مانده بود که

نیز که از این قاعده مستثنی نمی باشد باز شده وبا شانه کردن در حقیقت موها را از غالف خارج می کنیم علی الخصوص اگر در حالت ایستاده باشید که در این حالت 
این که فرموده بودید موها بعد از حمام به سختی شانه می شود به خاطر خشکی موهایتان . یدن نسبی خون به پیازهاي مو ضعف مو خود را بیشتر نشان می دهدبا کم رس

.  مو به طور طبیعی فراهم مـی شـود  نرمی) مورد  ( است که اگر از نرم کننده ها استفاده کنید احتماال با این مشکل مواجه نخواهید شد در ضمن شستن موي سر با گیاه      
  د مورد را نیز مانند حنا استفاده می کنند با این تفاوت که مورد رنگ نمی ده


