 9أطعمة تقض ي على الشعور بالكسل
هل حشعس بالكسل والظعف والىهً في بعع ألاًام؟ هل حشعس بأهك جبرل الجهد الكبير ملمازست املهام
وألاعباء الُىمُت؟
والخفسير الؼبي لهره ألاعساض ،بحسب مىقع "بىلد سكاي" ،املعني بالصحت ،هى أن عظالث الجسم
جصاب بىىع مً الظعف أو الكسل ججعلها ال جقىي على أداء مهامها املعخادة .وَعخقد الخبراء أن هره
ألاعساض ًمكً أن جصِب إما كل عظالث الجسم أو مجمىعت معُىت مً العظالث.
فأهذ ًمكً أن حشعس بالظعف والكسل في كل جسمك في بعع ألاحُان ،بِىما في أحُان أخسي قد حشعس
بالكسل في ذزاعُك أو زجلُك فقؽ ،وفي كل ألاحىال ًؤثس ذلك الشعىز بالكسل والىهً على كل
وشاػاجك الُىمُت.
ومً ألاسباب الشائعت التي جؤدي إلى الشعىز بالكسل والظعف والىهً هي اجباع أهظمت غرائُت غير
متزهت ،أو إلاصابت باإلهفلىهصا ،أو قلت الىىم ،أو املشاكل املخصلت بيشاغ الغدة الدزقُت ،أو غيرها مً
ألاسباب .والشعىز بالكسل والىهً قد ًكىن في بعع ألاحُان مؤشسا على إلاصابت بأمساض أخسي كبعع
أهىاع السسػان أو الجلؼاث.
وػبعا في حال اسخمساز الشعىز بالكسل والظعف والىهًً ،جب اسدشازة الؼبِب لدشخُص الحالت.
مسض ،وساد الشخص شعىز عام بالكسل والظعف والىهً ،فُىصح خبراء الخغرًت
أما إذا كان ألامس غير ٍ
باجباع همؽ حُاة صحي وهظام غرائي متزن للخغلب على هرا الشعىز .وهىا ًجب التركيز على  9عىاصس
غرائُت ّ
فعالت جظمً لك ابخعادك جماما عً الشعىز بالكسل والظعف والىهً ،وهي:

 املىش
فباإلطافت إلى أهه مصدز زائع لسكس الفاكهتٌ ،عخبر املىش مً الفىاكه التي جمد الجسم بالؼاقت ،فهى غني
بالبىجاسُىم الري ًحىل السكس إلى ػاقت ،لرا فاحسص على جىاول ثمسة أو ثمسجين مً املىش ًىمُا لخبقى في
قمت وشاػك .
 الحلُب
هى غني بالكالسُىم وفُخامين " "Bوعىاصس غرائُت مخكاملت جمد الجسم باحخُاجه مً الؼاقت ،فالحسص
على شسب كىب مً الحلُب ًىمُا قىي العظام وَغري العظالث وٍقض ي على الشعىز بالكسل والىهً.
 اللىش
هى ّ
فعال جدا في القظاء على الشعىز بالكسل بشكل عام ،وذلك هظسا الحخىائه على فُخامين " "Eوبعع
املعادن الهامت مثل املغىِسُىم.
 جروز الجيسِىغ
جروز الجيسِىغ هي مً العىاصس الؼبُعُت الغىُت بمظاداث ألاكسدة ،فهرا العشب له جأثير إًجابي على
ألاعصاب في مقاومت الشعىز بالكسل والظعف.
 الفساولت
جخميز الفساولت بعىاصسها الغرائُت الكثيرة واملفُدة ،فهي جقىي مىاعت الجسم وحعُد بىاء ألاوسجت الخالفت،
كما أنها مصدز زئِس ي لفُخامين " "Cالري ًقىي العظالث وٍقض ي على الشعىز بالكسل .فخىاول حباث
الفساولت بصفت ًىمُت ًقض ي جماما على الشعىز بالظعف والىهً.

 شساب السٍحان
السٍحان غني بمظاداث ألاكسدة والعىاصس العدًدة ألاخسي املفُدة للجسم ،فالحسص على شسب مغلي
وزقاث السٍحان ًمد الجسم باحخُاجه مً الؼاقت الالشمت ملمازست ألاوشؼت الُىمُت ،كما أهه ًقىي
العظام والعظالث.
 شٍذ جىش الهىد
هى مً أهىاع الصٍىث املفُدة للجسم والتي حساعد في فقدان الىشن الصائد ومقاومت العدوي ،إال أن
الكثيرًً ال ٌعسفىن فىائده في القظاء على الشعىز بالكسل والىهً ،لرا فاحسص على إطافت شٍذ جىش
الهىد إلى هظامك الغرائي الُىمي الكدساب احخُاجاجك الُىمُت مً الؼاقت.
 املاهجى
فباإلطافت لكىنها "ملكت الفىاكه" هظسا لؼعمها اللرًر ،فئن املاهجى حعخبر مً املصادز ألاساسُت للمعادن
والفُخامُىاث التي جمد الجسم بحاجخه مً الؼاقت ،مما ًقض ي على أي شعىز بالكسل أو الىهً.
 البُع
البُع غني بالبروجين وفُخامين " "Aوالحدًد ،ما ًجعله مصدزا مهما للؼاقت .فئذا حسصذ على جىاول
البُع في وجبت إلافؼاز ،فسدشعس بالؼاقت والحُىٍت ػُلت الُىم.
املصدز :معلىماث مفُدة

