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دائمی ناراحتی عصبی  و  شدید  از  ا  ، اضطراب  ناشی  غلب 

به خصوص تیامین)ویتامین    B کمبود ویتامین های گروه 

B1 م غذایی شما سرشار از مواد نشاسته  ( است و اگر رژی

کمبود عواقب  باشد،  ها(  هیدرات  )کربو  ویتامین    این  ای 

 کمتر خواهد شد. 

این  چنانچه غذای شما حاوی کلسیم کافی نباشد، میزان  

و در نتیجه اعصاب  در بدن شما پایین خواهد آمد  عنصر  

شما تحریک خواهد شد. شیر و فراورده های آن، بهترین  

منبع کلسیم محسوب می شود. توصیه می شود مصرف  

 آنها را جدی بگیرید. 

خوب است بدانید کلسیم زمانی به طور موثر جذب بدن  

باشد.   کافی  به میزان   Dمی شود که ویتامین در روده ها 

می توانید  نی دارید،  اگر شما زندگی بدون تحرک و آرام

     مقدار زیادی کلسیم مصرف کنید در این مورد توصیه 

با یک  قرص ویتامین   را   تقویت    Dمی شود غذای خود 

 نمایید. 

توصیه   تغذیه  امور  متخصصان  از  بسیاری  در حال حاضر 

انواع   و  کلسیم  حاوی  غذاهای  مصرف  از  که  کنند  می 

 ویتامین ها غافل نشوید. 

می تواند منجر به    Bکمبود ویتامینهمانطور که ذکر شد  

تیامین)ویتامین  شدید  کمبود  شود.  عصبی  (،  B1فشار 

( می تواند  B6( پیریدوکسین)ویتامین B3نیاسین)ویتامین

 اختالالت عصبی وخیمی را بوجود آورد. 
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بروز    ناگهان  طور  به  که  نیست  ای  بیماری  روحی  بیماری 

کند، بلکه در اثر یک رشته علل پیش می آید. خوشبختانه  

بروز   دالیل  از  تغذیه  بعضی  به  صرفا  روانی  های  بیماری 

رژیم   شیوه  تغییر  با  توان  می  بنابراین  شود،  می  مربوط 

 غذایی آن را برطرف ساخت. 

از مدت ها پیش ثابت شده است که کمبود ویتامین های  

 می تواند یک نوع جنون ایجاد کند.  Bگروه  

رژ معرض  در  می دهد کسانی که  نشان  های  تحقیقات  یم 

اختالل  قرار گرفته اند به    Bهای گروه    غذایی فاقد ویتامین

 روانی، اضطراب شدید و افسردگی مبتال شده اند. 

این آزمایش ها به صراحت ثابت می کند که کمبود ویتامین  

B    روانی باشد.  می تواند یکی از علل اصلی بعضی اختالالت

در دانشمندان  از  در    گروهی  که  را  اشخاصی  مغز  سوئد، 

بودند، با مغز اشخاصی که با مرگ   حالت جنون از دنیا رفته 

د تشریح و مقایسه  های ناگهانی و به طور عادی مرده بودن

دریافتند   و  عادی  کردند  اشخاص  مغز  در  ماده  چهار  که 

وجود دارد که در مغز کسانی که در اثر جنون جان خود را  

از دست داده بودند، وجود ندارد. این چهار ماده عبارتند  

 گوامین. -4سیتوزین - 3تیامین  -2آدنین   -1از:

یا   گوساله  گوشت  مانند  ها  گوشت  در  ماده  چهار  این 

 گوسفند، جگر، مغز و قلوه وجود دارد. 

باعث ایجاد اختالالت عصبی    B کمبود ویتامین های گروه

مانند اضطراب شدید، افسردگی، عصبانیت و فشار عصبی  

 می شود. 
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 ریق  

 

 

 بازی با رنگ ها: 

ها  میکنند.رنگ  بازی  ما  دنیای  در  مهمی  نقش  ها        رنگ 

آورند،   در  خویش  ی  سلطه  تحت  مارا  افکار  توانند  می 

  مارا تغییر دهند و واکنش هایی را سبب شوند. رنگ   اعمال

  درآورند،   خویش  ی   سلطه  تحت   را   ما  افکار  توانند   می   ها

  رنگ .  شوند  سبب  را  هایی  واکنش  و  دهند  تغییر  مارا  اعمال

  کنند،   آرام  یا  دهند  آزار   شمارا  های  چشم  توانند   می  ها

  گرسنگی   یا  سیری  ی  درجه  بر  و  ببرند  باال  را  خون  فشار

  ،   نوشت   خواهیم   آن  از  ما  که   آنچه  واقع  در.    . بگذارند  تاثیر

 . ماست اشتهای  بر   ها رنگ تاثیر

مورد   این  )که  میکنند  سرکوب  را  اشتها  ها  رنگ  بعضی 

را دارند سودمند   برای کسانی که قصد کم کردن کالری 

است(در حالی سایرین سرعت تنفس و ضربان قلب را باال  

 میبرند. 

راج با شما  آینده  اشتها  در  بر  آنها  تاثیر  و  ها  رنگ  به  ع 

 صحبت خواهیم کرد. 
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                                  میوه، کمی پنیر و بیسکویت توصیه   لیوان شیر یا آب یک  

 می شود. 

وقتی عصبانی و بی حوصله شدید ، تا آنجا که ممکن است  

اقعی آنرا بررسی و کشف کنید و اگر نتوانستید به  علت و

 پزشک روانشناس مراجعه نمایید تا او به شما کمک کند. 

وجود به  غذایی  کمبود  از  نیز  حافظه  ضعف  و          فراموشی 

می آید. روانشناسان می گویند که فراموشی عالمت چیزی  

با پیری ندارد و می تواند عارضه کمبود   است که پیوندی 

 غذایی باشد. 

اعصاب    الزم به یاآوری است که تغذیه نامناسب نه تنها بر

بلکه باعث مختل شدن   تاثیر بدی میگذارد  و روان آدمی 

توصیه   میگردد.  نیز  بدن  سیستم  سایر  همه  فعالیت 

متخصصان این است که به آنچه که میخورید دقت کنید و  

سعی نمایید مواد غذایی مغذی و مفید را بر مصرف موادی  

 با ارزش غذایی کم، ترجیح دهید. 
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گروه  های  ویتامین  شامل:    Bمنابع  کلی  طور  به 

)ماءالشعیر(، جوانه گندم و جو، غالت و نان سبوس  مخمر

 دار، جگر و انواع گوشت است. به طور اختصاصی نیز  

از   غذایی غنی  ماء  در  B1مواد  در  موجود  آبجوی  مخمر   :

زمینی،   بادام  و  گردان  آفتاب  دانه  گاو،  گوشت  الشعیر، 

 است. موجود جوانه گندم و نان های سبوس دار 

از   غنی  غذایی  و  در  B3مواد  زمینی  بادام  آبجو،  مخمر   :

 است.  موجود گوشت

از   غنی  غذایی  آفتاب  در  B6مواد  دانه  موز،  گاو،  :جگر 

پرتقال   آب  و  گاو  آلو،گوشت  برگه   ، گندم  جوانه  گردان، 

 است. موجود 

برای داشتن اعصابی آرام، همیشه به مقدار کافی از مواد  

گروه  های  ویتامین  حاوی  ،  B غذایی  گوشت  انواع  مانند 

 جگر، غالت و نان سبوس دار و جوانه گندم استفاده کنید. 

های  لذت بردن از شادابی، باید غذا  و   برای حفظ سالمتی 

غذاهای  ،مصرفی که  چرا  باشد:  ها  ویتامین  انواع  حاوی 

الزم   عصبی  سیستم  منظم  کار  برای  ویتامین  از  سرشار 

 است. 

به    ، عصبانیت  عوارض  سالخورده  اشخاص  در  که  زمانی 

صورت خستگی بروز میکند ، نشانه این است که باید ماده  

خصوص وقتی شخص کم  غذایی مناسبی مصرف شود: به  

این   در  آید که  پایین می  قند خون  میزان  باشد،  خوراک 

 شکالت ،  مواقع مصرف یک قاشق عسل ، یک عدد 
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