(فرم طرح ملی تشویق مردم به خامگیاهخواری روزهای فرد)
ستون-8دراینجدول حتی دریکماه هیچنوبت غذاهامشابه روزدیگرنیست

مثال ناهار(اولین سه شنبه هرماه ،موز) (دومین سه شنبه انبه) (سومین خرماخشک و نارگیل) (چهارمین میوه فصل)
(وزن میوه یا ساالدتان در هر وعده باید محدوده وزن غذای پخته خواریتان باشد و حدودا  5وعده باشد)

سه شنبه ها

حبوبات خیسانده یا جوانه
زده جویده یا میکس شود

میوه

چهارشنبه ها

الویه گیاهی
آش بازار /سمنو

میوه

پنج شنبه ها

آب هویج یا کرفس
یا یکی از پرها

میوه

(  100گرم گوشت  18گرم پروتئین دارد اما ضرر هم دارد)
( 100گرم مغزها یا مث ً
ال نخود  28گرم پروتئین دارد و فوائد دیگر هم دارد)

با نان جو %100

یکی از آبگوشتها
بدون گوشت
میوه /موز /انبه/
خرماخشک ونارگیل
یکی ازچلوخورشتهابابرنج
سبوسدار (بدونگوشت)

ساالد ریشه ها
با سس یک مغز

هر فرد هر روز به اندازه هر  10کیلو وزنش  5تا  10گرم مغز یا دانه روغنی (پروتئین مفید) و  1تا  2عدد خرما نیاز دارد

دوشنبه ها

یکی از املتها گیاهی

میوه

با سس یک مغز

با فرم پزشکی شماره (1پشت برگه) به بدن خود ثابت کنید گوشت ولبنیات وگندم
و برنج بدون سبوس که حذف شود ،قند میوه ضرر ایجاد نمیکند

یکشنبه ها

یکی از شیر مغزها
(مثال با زعفران)

میوه

ساالد سبزیها

یکی از
پودرها
(مـویـز)
(دمنوش)
یکی از
پودرها
(گـوجـه)
(دمنوش)
یکی از
پودرها

هر کس هوس نان براحتی رهایش نمیکند ،هفتهای  3قرص  100گرمی ( نان جو  ) %100میل کند

شنبه ها

یکی ازحبوبات پخته
یا عسل وبادام زمینی

میوه

یکی از دمپختها با برنج
سبوسدار (بدونگوشت)

(کـاهــو)
(دمنوش)

یکی از سوپها
بدون گوشت

یکی از خورشها

ارده با عسل یا
یکی از شیرهها
مثالً اسفناج/کدوحلوا
بنه با گردو و ترب

یا میوه

(روشدوم) تمامروزهایهفته تغذیه بر اساس
گیاهان است که بشردر پناه استفاده از میوه ها و
گیاهان و مغزها ،دنیای بزرگی از سالمتی و شادابی
و ارامش و سرخوشی و صمیمیت را پذیرفته است

ستون(-9افرادی تمام روزهای هفته خامگیاهخواری میکنند) (ولی پیشنهاد
انجمن ملی در این طرح ،خامگیاهخواری روزهای فرد هفته میباشد)
(درخامگیاهخواری حجم سموم کنار  500ماهیچه ،دفع میشود ،نتیجت ًا پوست
چروک میشود پس روزی نیمساعت نرمش کنید تا الغرنشوید)

یکی از کوکوها یا
کتلت بدون تخممرغ

یا میوه

(روش اول) تمام روزهای هفته تغذیه بر اساس

فراورده حیوانی است و قدری گیاهی .که بشر در پناه
استفاده از حیوانات ،دنیای بزرگی از بیماریها
بیمارستانها ،افسردگی و اشفتگی را پذیرفته است

جمعه ها

هریک از غذاهای پنجگانه که در ستون  3همین جدول میباشد،اگرطی هفته میلتان کشید ،جمعهها میل کنید تا بقیه روزهای هفته تحریک نشویدونتیجتاً در روش سوم ستون 3بمانید

یا میوه یا میوه

ستون -3درود بر شما دوست گرامی
بشر2روش تغذیه انتخاب نمود

میانوعده

میان وعده

یا میوه

ستون-1انتقال تجربه وظیفه است:
اینجانب (مهربانی(ونهری)تمام بیماریهایم ازجمله
(سرفه40ساله ،سردرد ،وزن،گوارش،مفاصل،لرزش دست)
باخامگیاهخواری روزهای فرد ،ظرف ()6ماه ،درمان شد
ستون-2لذا به شکرانه سالمتی ام ،این برگه را در کاور  A3/A4به
شما هدیه مینمایم ،مطمئن ًا شما نیز ،در پناه خدا از خامگیاهخواری
روزهای فرد ،نتیجه مثبت خواهید گرفت و این برگه را جهت سالمت
جامعه به دیگران هدیه خواهید نمود
شما نیز تلفن و تجربه خود را به دبیرخانه بفرستید تا با نام
خودتان همچون مثال پرانتز باال در ستون  ،1چاپ شود

برنامه ماهیانه

مثال صبحانه

مثال ناهار

مثال شام

خرما ارده ،یا
انجیر ارده

یا میوه

به نام خداوند جان و خرد (تعریف خام گیاهخواری :آنچه از زمین میروید  - 2تا  + 48درجه می باشد تمیز کنید بدون تغییر میل کنید تا سالمت و شاداب بمانید)

((فرم شماره))2

مثال

مثال

(هرفرد همه چیز خوار ،به اندازه هر 10کیلو وزنش ،حداقل یک لیوان
آب گرم نیاز دارد) (هرچه میوه بیشتر بخورید ،آب کمتر نیاز دارید)

با نان جو%100
یا غذا از ستون7

(ابتدای خامگیاهخواری قدری ضعف گرسنگی کاذب حاصل میشود)
(به همین جهت روزهای فرد مطابق ستون  8حتی اگر  1ساعت یکبار
و بعد  2-3ساعت یکبار هم بخورید ،ضعف کاذب رفع میشود)
(در این حالت با روش پلکانی شروع کرده اید) (نتیجتا ذهنتان و بدنتان با
هماهنگی و به راحتی میپذیرند که روزهای فرد را ،خامگیاهخواری کنید)
]هرگاه بخواهید خامگیاهخواری را شروع کنید ،ابتدا ازمایش خونتان را
بگیرید و  3ماه بعد نیز آزمایش بگیرید  ،و سه ماه دوم نیز  ،آزمایش بگیرید
و هر بار نتیجه این آزمایشات را در فرم شماره  1وارد کنید)(فرم شماره 1
ظرفیت نوشتن  10بار که آزمایشات پزشکی بگیرید را  ،دارد) تا بتوانید

آزمایشات در دفعات را مقایسه کنید و از تحوالت مثبت و عالی
که در نتیجه خامگیاهخواری حاصل میشود ،آگاه شوید[
( همچن ین اگر در خامگ یاهخواری افراط و تفریط کرده باشید،
متخصصین ردیف 1و 2و 3و 4ستون  7باد یدن تفاوت آ زمایشات
در فرم شماره (1پشت برگه) علت رابرا یتان معلوم م یکنند)
توپای درراه گذاروهیچ مپرس/خودراه گویدت که چون باید رفت
چرا که بسیارند افرادی که بیمار ساده یا بیمار حاد بوده آند و زیر
نظر دکتر یا پزشک یا استادی که با تجربه  10تا  50سال
خامگیاهخوار یا گیاهخوار بوده ،درمان شده آند

(متاسفانه) روش اول متداول شده است و اگر فردی
بخواهد روش دوم را اجرا نماید ،خانواده که سالیان
)
)(
)(
زیاد عادت به روش اول دارند ،با روش دوم که گیاه (
ستون - 10پزشکان محترم رایج و سنتی نیز ،خامگیاهخواری روزهای فرد را ،مطابق این جدول بسیار مفید دانسته اند ،و برای اثبات اینکه نیاز به گوشت و لبنیات نداریم ،فرم پزشکی شماره ( 1پشت برگه) را مالک میدانند
خواری است ،مخالفت میکنند
ستون ((-6توجه( : ))1برنامه غذایی (ستون  -1)7چنانچه در فضای مجازی جستجو کنید ،با تعداد زیاد کتاب ،فضای مجازی،
(ستون 4با برنامه ریزی میتوانیم شناگر باشیم نه شناور) ستون ( -5پایه سالمت  4اصل است آرامش ،آب ،خوراک ،نرمش)
لذا توسط انجمن ملی
موجب میشودیادمان باشد همه مواد گروه ،پزشک ،دکتر ،حکیم و اساتید ارجمند با تجربه  5تا  50سال خامگیاهخواری و
گیاهخواری و پژوهشهای ایشان آشنا میشوید ،که هم از علم خامگیاهخواری و
(روش سوم) به شرح زیر ارائه گردید
سبزی میوه شیره برنج روغن ؟
(داشتن جدول برنامه غذایی  ،موجب میشود هر فرد یا خانواده ،از در مورد آب چه میدانید ؟
غذایی را به بدنمان برسانیم همچنین گیاهخواری آگاه میشوید و هم نحوه آماده سازی غذای گیاهی را آموزش رایگان میبینید
(ساالد سبزی=گوجه،ریحان،سبزی،اسفناج،جعفر،خرفه،زیتون) (ساالدریشه ها= هویج شلغم چغنـدر کدو ترب رنده شود)
(روی هر دو ساالد باال ،میتوانید سس مغز بریزید) (سس مغز :آب+خرمایامغزدانه روغنی+ارده+روغن زیتون میکس شود زمان مصرف آبلیموتازه اضافه شود)

بالتکلیفی امروز چی بخورم فردا چی بخورم؟ خارج شود)
(روزهایفرد فقط خامگیاهخواری
(همچنین اگر هر فرد یا خانواده جدول برنامه غذایی ماهیانه
حدود %60میوه%20سبزی وصیفی%10حبوب %10مغز)
,,توضیح ستون ,,8داشته باشد ،چنانچه الغری یا چاقی یا
(روزهای زوج میوه وپخته خواریبجز  5ردیف زیر)
بیماری برایش پیش بیاید ،میتواند با مراجعه به متخصصین
 -1هرچه در آن شکر هرگز این  5مورد مضرند
وجدول پزشکی که در ستون 7و 9همین برگه می باشد،علت
 -2هرچه در آن شیر هرگز
مفیدها را در
را از غذاها و نحوه تغذیه همین جدول پیدا نمائید)
 -3هرچه در آن گندم هرگز ستونهای  4تا  9بیابید
(در این جدول از خامگیاهخواری روزهای فرد ،چنان با نشاط
-4هر چه در آن هر نوع گوشت هرگز
-5هر چه در آن ترشی ،چای و (روغن تجاری) هرگز خواهید شد که حداکثر ظرف چند ماه به این نتیجه میرسید
فقط  3نوبت ظهر روزهای زوج را ،پخته گیاهی نمایید و
]اما روزهای جمعه موارد باال( ،مقدار کم) آزاد است[ چرا ؟ بقیه وعده های روزهای زوج را ،ترجیح میدهید غذای
ترکیبی خامگیاهخواری و میوه جایگزین نمایید)
چرا؟چون اگر جمعه ها را برای تنوع غذایی در نظر
نگیرید ،ان تنوع طلبی ،ذهنتان را تحریک نموده ،تهدید
((با این برنامه روزهای فرد لغزش نمیشود))
به خروج از روش سوم خواهید شد.
قابل توجه صاحبنظران اصرار به روش دوم موجب شده،
تاکنون از هر  1میلیون نفر1 ،نفر خامگیاهخوار شود و از هر 1
میلیون نفر 100 ،نفرگیاهخوار شود .در حالیکه با روش سوم
ظرف  5سال میتوان جمعیت گیاهخوار کشور را ،به معدل
جهانی  %10رسانید تا سالمتی و شادابی ترویج یابد
(شرح در ستون)4

(توجه :بیماران حاد،تازمان بهبودی ،الزم است
تمام روزهای هفته مطابق فرم شماره ,1پشت
همین برگه,خامگیاهخواری نمایند)

(هرفرد همه چیز خوار به اندازه هر 10کیلو
وزنش ،حداقل یک لیوان آب گرم نیاز دارد)
(مثال فرد 90کیلویی  9لیوان نیازدارد)
(بنابراین هریک از  3وعده غذایی  3لیوان
آب گرم میل کند تا تمام 20دستگاه بدن،
شستشو وآبرسانی شود) (گرمسیر بیشتر)
(هرچه میوه بیشتر بخورید ،آب کمتر نیاز
دارید) (بعدازآب حداقل نیمساعت چیزی
نخورید) (آب را روی غذا یا بالفاصله بعد از
غذا میل نکنید) (حدودیک ساعت بعد از
میوه 2،ساعت بعد از گوشت سفید،
و3ساعت بعدازگوشت قرمز ،آشامیدن آب
بالمانع است) (کلر آب شهری مضرمیباشد)
(الزم است حدود  5-10ساعت قبل
ازآشامیدن ،داخل پارچ شیشه ای درب باز،
بماند تا گازکلرش فرار کند) (هرمقدار میل
شد به پارچ اضافه شود) (جوشاندن آب
شهری ومعدنی خاصیتشرا خیلی ضعیف
میکند) (آب را  50–40درجه درحدی که
انگشت نسوزد ،گرم کنید) (چون فقط آبگرم
برای بدن مفید است و آب سرد مضر است)

]با تحقیق و تعادل 7 ،نوع دمنوش و پودر (مثال سنجد یا جودوسر) انتخاب نمایید) مثال هر یک از روزهای هفته ،یکنوع دمنوش میل کنید و یک نوع پودر روی غذا
بریزید (یا تنها) (یاباشیره) (یاباعسل) میلکنید[ (تا بدن اثرکامل بگیرد) توجه ( :آب دمنوش حداکثر50درجه گرم شود)
(مغزها ،حبوبات و غالت باسبوس ،خودتان بخرید و پودر نمائید) (تفت ندهید) (اگرخواستید با توت یا پودرخرماخشک ،شیرین کنید)

(ســبـزی ومـیـوه زمـیـنـی راهـمـراه مـیـوه درخـتـی
نخورید) (اما مغزها با هر کدام میوهها اشــکال
نـدارد) (آب هر میوه را بـا پوره آن میـل کنیـد)
(مثالً آب هویچ ،آب سـیب ،آب کرفس هرکدام
را بـا پوره خودش میـل نمـائیـد) (آب میوه را
بالفاصـله میل کنید تا اکسـیده و سـمی نشـود)
(موادغـذایی را خصــوصــا مـایعـات ترش را در
ظروف شیشه ای نگهداری نمایید) (شیره ها را
آفتـابی بخریـد نـه حرارتی) (یـا اینکـه میوه را مثال
انجیر خشــک را در آب نگه دارید در دســتگاه
میکس کنیـد شــیره انجیر میشــود) (آلوچـه و
چاغاله و میوه های نارس ســمی هســتند مثال
مرکبات سـبز نخرید) (میوهها را رسـیده و تازه
بخریـد) (یخچـال نگـذاریـد) (حتی االمکـان بـه
روز مصـرف کنید) (حرارت و سـرما ,خصـوصـاً
فریز کردن ,خاصــیـت مواد را خیلی کم میکنـد)
(روغنهـایکنجـد وکلزا و افتـابگردان را از روغن
گیریهای شهر و محله خودتان بخرید و تحقیق
کنیـد کـه هم رعـایـت پرس ســرد و بهـداشــت
داشته باشد و هم تراریخته نباشد) (برنج بدون
ســبـوس مضــرمـیـبـاشـــد) (درمـنـزل بـرنـج
سبوسدار,سبز،قهوهای ,بپزید)

بدانیم چه موقع چه مقدار غذایی برای
روزهای آینده نیازداریم هم تازه باشد
و هم اضافه وکم نباشد).
((توجه( : ))2بعضی غذاها مقوی و باال
برنده سیستم ایمنی بدن یا پیشگیری
کننده هستند ،عادتی استفاده کنید تا
فراموش نشود)
مثال :1آبگرم صبحگاهی را (شنبهها و
چهارشنبهها با سیر نگینی) (یکشنبهها و
سهشنبهها و پنجشنبهها با لیموی تازه)
(دوشنبهها با تخم شربتی) (جمعهها با
خاکشیر) میل کنید.
مثال( :2یک قاشق چایخوری زردچوبه با
 1قاشق غذاخوری عسل روزهای شنبه
بعد از شام میل کنید) (دوشنبهها همین
مقدار سیاه دانه و عسل) (چهارشنبهها
زنجبیل و عسل) (و جمعه ها دارچین و
عسل) (اگر برای تعادلتان زیاد بود ،مثال
Fa.ZarinAzar.com
هر ماه فقط شنبهها از یک کدامش میل
-4همچنین شماره موبایل مدیرانجمن یا فریکنفراس یا گروه شهرتان یا استاد و پزشک
کنید)
 -2دبیرخانه انجمن ملی نیز فرصت ارتباط با تعدادی از ایشان را داشته و آنها فرمهای
انجمن ملی را ویرایش نموده اند و (خصوصا فرم 1و 2که مخصوص تازه واردین دو
طرف همین برگه میباشد را نیز )،مفید دانسته آند
((اسامی شان بترتیب حروف الفبا بشرح زیر است))
#پزشک ارجمند سرکار خانم زرین آذر متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش کبد و
کیسه صفرا با حدود  30سال پژوهش و تجربه در مسیر خامگیاهخواری و گیاهخواری
نویسنده و مولف کتب مرتبط
#دکتر ارجمند سرکار خانم فاطمه پیغمبری متخصص امور تشریح با حدود  15سال
پژوهش و تجربه در مسیر خامگیاهخواری و گیاهخواری نویسنده و مولف کتب مرتبط
#دکتر ارجمند ناصرالدین حسن زاده تبریزی متخصص فلسفه با حدود  15سال
پژوهش و تجربه در مسیر خامگیاهخواری و گیاهخواری نویسنده و مولف کتب مرتبط
 #دکتر ارجمند رضا حق پرست متخصص ژنتیک گیاهان با حدود  15سال پژوهش و
تجربه در مسیر خامگیاهخواری و گیاهخواری نویسنده و مولف کتاب مرتبط
#پزشک ارجمند موسی صالحی متخصص تغذیه با حدود  15سال پژوهش و تجربه در
مسیر خامگیاهخواری و گیاهخواری نویسنده و مولف کتب مرتبط
#دکتر ارجمند محمدرضا خواجه با حدود  30سال پژوهش و تجربه در حوزه نان
سبوسدار خصوصا ترویج نان جو  .مدیران محترم انجمنها میتوانند پخت نان جو جهت
کیاهخواران شهرشان را با ایشان هماهنگ نمایند
-3همانطور که بیان شد همه نامبردگان باال ،دارای اندیشه ها ،کتب ،پژوهش و فضاهای
مجازی هستند که تمام موارد باال  ،سرمایه انجمن ملی ایران میباشد
#ولی بدلیل فضای محدود در این ستون ،فقط فضای مجازی پرسش و پاسخ جامع
رایگان (بدون تبلیغ) پزشک ارجمند سرکار خانم زرین آذر بشرح زیر قید میشود

و دکتر (و همردیف) شهرتان در پرانتز زیر نوشته میشود و به مجازی شان ارسال میشود
(مثال :استان )...........................................................................................................
تا این فرم را جهت مخاطبان تازه وارد خودشان در فضای مجازی شأن سنجاق نمایند

(درد و بیماری از تجمع پخته هاست)مثال(کبابکردن و سرخکردن حتی با روغنکنجد غذا را سمی و سرطان زا مینماید)(آبپز هم ویتامینها خصوصا  Bو  Cرا از بین میبرد)(پس بخارپز ضررش کمتر است)زمان بیماری ،یکهفته پخته را قطع کنید معجزه ببینید

نشانی فضای مجازی :جهت مطالعه یا چاپ رایگان این فرم و فرمهای دیگر انجمن ملی( ،بدون تبلیغ) به این نشانی مراجعه شود  فارسی( :انجمن ملی خامگیاهخواری و گیاهخواری ایران) التین )irannational-a-r-v.org( :ایمیل( irannational.a.r.v@gmail.com :هرکدام دسترس نبود از موبایل دبیرخانهبخواهید )03137760350-09024841990

کسانیکه تصمیم به ورود خامگیاهخواری مطلق دارند ،بهتر است 4وعده ناهار روزهای زوج را پخته گیاهی نمایند وگرنه فراوان بوده اند مطلق گرایان ،که پس از مدتی از خامگیاهخواری خارج ومجدد بیمار شده اند

دبیرخانه انجمن ملی خامگیاهخواری و گیاهخواری ایران ]در این طرح هر تازه وارد میتواند (با برنامه ماهیانه فرم ( )2و با برنامه آزمایش پزشکی فرم  )1از بدن خودش سواالت را بپرسد (نه از این و آن) سپس مطابق ستون  4پخته صبحانه و شام روززوج را هم بکاهد)[
(انجمن به این علت عنوان ملی دارد که با هماندیشی اساتیدومتخصصین هر 3طیف تغذیه ایران(،رایج ،سنتی و خامگیاهخواری)مدیریت میشودهدف انجمن تشویق جامعه به خامگیاهخواری روزهای فردجهتارتقا نشاط ،سالمت و پیشگیری است)

