
  
  فرم بررسی پرسشنامه دوشا

 احمد مطالعآقاي  دوشاي تعیین پرسشنامهبررسی  نتیجه

  ))خالصه و نتایج کلی((

  :شما طبع مشخصه

  سرد و خشک: غالب طبع

  سودا :ایرانی سنتی طب در شما مزاج

  پیتا -واتا : آیورودا طب در شما مزاج

 این و باشد می "واتا پیتا"شما  بدن در غالب مزاج ، دوشا تعیین پرسشنامه به شما پاسخ اساس بر
  بوده  و افزایش زیادي دارد غالب  شما بدن در دوشاي واتا که میدهد نشان

دوشاي واتا در بر دارنده طبع خشک و سرد بوده و دوشاي پیتا در بر دارنده طبع گرم و خشک می 
موجب  در بدن پیتا و واتا در طبع خشک مشترك هستند و افزایش طبع خشکدوشاي . باشد

  افزایش این دو دوشا میگردد

به طور کلی افزایش طبع خشک در بدن موجب کاهش رطوبت در بدن و اندامها میگردد و از این 
بابت بروز خشکی در دستگاه گوارشی و دفع و بروز خشکی در عضالت و مفصلها را به دنبال 

  خواهد داشت و اختاللهایی در این قسمتها خواهد بود

مشکالتی در حاالت روانی و ذهنی نیز خواهد بود مانند بروز زیاد نگرانی و هیجانات، همچنین 
  ...و  ، کم صبر شدنکز فکر ، بیخوابی یا کم خواب شدنعکس العملهاي کُند، بیقراري، عدم تمر



  

  ))بررسی جزئی پرسشنامه((

در شما تمایل زیادي به در آغاز سنین میانسالی قرار دارید و این به این معناست که دوشاي واتا 
افزایش یافتن و نامتعادل شدن دارد و از این رو الزم است در رعایت راهکارهاي متعادل سازي 

  این دوشا توجه بیشتري داشته باشید

اما با . بوجود می آورد شماافزایش این دوشا تمایل به سریعتر شدن فعالیتهاي بدنی و ذهنی را در 
سریعتر شدن فعالیتها و کاهش (هش می یابد و فرد در بین دو کشش این توانایی کا ، افزایش سن

آشفتگی و عدم تمرکز ، به صورت مداوم در کشمکش قرار دارد و همین موضوع ) توانایی بدنی
  فکر را در او بیشتر می کند

اما در مورد انتخاب . ورزش و مدیتیشن بهترین گزینه ها براي کنترل این مورد هستند: راهکار
دقیقه ورزش کنید اما در حدي نباشد که موجب  20پیشنهاد ما این است که روزانه ورزش 

  در غیر اینصورت تاثیر معکوس خواهد داشت. خستگی زیاد در شما گردد

به دلیل افزایش دوشاي پیتا ، مسلما در خود احساس کارایی بیشتري می کنید که همینطور هست 
د، این توانایی بدون کنترل و هدف خواهد بود و به اما چون دوشاي واتا در شما غالب می باش

  خوبی شاید نتوانید از این توانایی خود استفاده کنید

براي خود برنامه ریزیهاي روزانه و هفتگی و ماهیانه و حتی سالیانه داشته باشید و بر طبق : راهکار
  .آن پیش بروید

  می گردد حاشیه نروید چون این کار باعث افزایش دوشاي واتا در شما

  مدیتیشن روزانه نیز گزینه بسیار خوبی است



دوست دارید کارها منظم و دقیق پیش بروند اما با بروز یک مخالفت کوچک همه چیز از نظر 
  .شما بهم ریخته خواهد بود و عصبانی خواهید شد و بسیار انتقاد می کنید

وجود دارد اما کم صبري واتا  تمامی این حالتها فقط به این دلیل است که کارآمدي پیتا در شما
  در حل مشکالت و موانع و صبوري در دست یافتن به هدف مانع از ادامه مسیر می شود

دوشاي واتا را باید با همین روشها کنترل . همان راهکار قبلی مشکل شما را حل می کند: راهکار
  کنید

آنچه را که ساعتی پیش  مطالب را سریع یاد می گیرید اما شاید در رنج این باشید که همه ي
  ؟!آموخته اید و حفظ کرده اید ، اکنون نمی توانید به یاد آورید؟

دلیل آن غالب بودن دوشاي واتا در شما می باشد و با داشتن یک تغذیه مناسب و اصالح الگوهاي 
  در ادامه به آن اشاره خواهد شد. زندگیتان ، میتوانید بر این مشکل غلبه کنید

براي شما در زندگی روزانه ) همانطور که قبال اشاره شد( ه منظم و هدف دار داشتن یک برنام
زیرا بی نظمی و بی برنامه بودن به شدت باعث افزایش دوشاي واتا و . بسیار ضروري است

  .مشکالت و اختاللهاي حاصل از آن در شما میگردد

سیاري از مشکالت جسمی و اگر برنامه منظم و هدف داري در زندگیتان ندارید مطمئن باشید که ب
  ذهنی که اکنون با آن درگیر هستید ، ناشی از همین بی نظمی است

به جدیت و از همین امروز براي خود برنامه منظم و هدف داري تنظیم و یادداشت کنید و : راهکار
  خود را موظف به رعایت آن نمایید



طبیعی است از این جهت که  بروز هیجانات و خشم و عصبانیتهاي ناگهانی و لحظه اي در شما
هیجان و خشم مربوط به . دوشاي واتا در شما غالب بوده و دوشاي پیتا نیز در شما قدرتمند است

  این دو دوشا می باشند

در مواقع بروز این حاالت ، خود را کنترل کنید و هر گونه صحبت و تصمیم گیري و : راهکار
ید مسلما از اینکه در آن موقعیت تصمیم ناگهانی وقتی آرام شو. واکنش را به بعد موکول نمایید

یک نوشیدنی خنک و چند نفس عمیق . نگرفتید و عملی انجام ندادید بسیار خوشحال خواهید شد
  و آرام کشیدن نیز در کنترل این حاالت در آن لحظه به شما کمک می کند

شما باعث می شود که  این حالت در. رفتار حاکمانه در شما به علت نیرومندي دوشاي پیتا است
بتوانید از توانایی هاي درونی و نهفته خود بهتر بهره برداري کنید به شرط آنکه اجازه ندهید شما را 

  تبدیل به یک دیکتاتور کند

همواره به یاد داشته باشید شما یک دیکتاتور نیستید و دیکتاتوري موجب شکست شما : راهکار
  میگیرد خواهد شد و توانائیهایتان را از شما

این حالت در شما طبیعی است و بهترین . گاهی ناگهانی در خود احساس فوران انرژي می کنید
زمان براي آن است که بسیاري از برنامه ها و کارهاي عقب افتاده خود را در این لحظه انجام دهید 

  زیرا در این مواقع شما توانایی آن را دارید که بسیار قدرتمند و سریع عمل کنید

این انرژي ناگهانی به شما کمک می کند بتوانید . طبق برنامه ریزیهاي خود عمل کنید: اهکارر
  سریعتر و بهتر به سوي هدفتان پیش بروید

دوست دارید کمی وزن تان اضافه شود ، پیشنهاد می کنم خیلی به اگر اندامی الغر دارید ولی  شما
دوشاي واتا در شما بسیار قدرتمند . نکنید تبلیغات و برنامه هاي تغذیه اي براي افزایش وزن توجه



این دوشا سوخت و ساز را در بدن شما افزایش می دهد اما به همان میزان دفع مواد . و غالب است
  براي همین وزن شما اضافه نشده یا به سختی و خیلی کم اضافه می شود. را نیز افزایش میدهد 

را رعایت کنید تا همواره اندامی متعادل داشته باشید برنامه تغذیه اي مربوط به دوشاي واتا : راهکار
هرگونه تالش براي اضافه وزن میتواند بیشتر باعث بروز نامتعادلی . و به اضافه وزن هم فکر نکنید

  در دوشاهاي بدن شما گردد

. در تصمیم گیریهاي خود همواره دچار تردید و تزلزل هستید و این مربوط به دوشاي واتا می باشد
ي واتا باعث می شود که ذهن نتواند بر روي یک موضوع متمرکز شده و جوانب آن را به دوشا

و هرچقدر زمان کمتري براي تصمیم گیري داشته باشید بیشتر . خوبی بسنجد و تصمیم گیري کند
  دچار تردید خواهید شد

مشورت براي تصمیم گیري به خود فرصت بیشتري دهید یا با افراد مورد اعتمادخود : راهکار
  مطمئن باشید در آینده از این عمل خود راضی خواهید بود. نمایید

گویا اصال تمایلی به متمرکز بودن بر روي یک . ذهن شما یک ذهن پرتالش و خیال پرداز است
  .موضوع آن هم براي چند دقیقه ندارد و این به دلیل رهبري ذهن شما توسط دوشاي واتا می باشد

اگر این ذهن قوي و قدرتمند را بیشتر کنترل کنید قطعا . اما لجام گسیختهشما ذهنی خالق دارید 
  موفق تر خواهید بود و خالقیتهاي بیشتري را در زندگی خود تجربه خواهید کرد

تمرین یوگا و انجام مدیتیشن روزانه و اصالح الگوهاي زندگی در این مسیر به شما : راهکار
  کمک خواهند کرد

را از همه می ربایید و این از صفات و ویژگیهاي افرادي است که  در قدم زدن گوي سبقت
  نگران نباشید این حالت براي شما کامال طبیعی است. دوشاي واتا در بدن آنها بسیار قدرتمند است



براي ساعتی این کار . هر چقدر میتوانید آرامتر. گاهی که فرصت دارید ، آرام قدم بزنید : راهکار
  .ن روش خود یک نوع مدیتیشن فعال و پویا می باشد و براي شما بسیار مفید استای. را انجام دهید

، رعایت حال همراهان و دیگران آرامتر از شما قدم می زننداگر گروهی به قدم زدن می روید 
دوشاي بدن آنها مسلما با شما . خود را هم بنمایید شاید آنها مانند شما نتوانند با سرعت قدم بزنند

  واهد بودیکسان نخ

دوشاي واتا و دوشاي پیتا در شما قدرتمند هستند و این دو . وعده هاي غذایی خود را ترك نکنید 
ترك وعده هاي غذایی . دوشا در کنار یکدیگر، گوارشی قدرتمند را براي شما فراهم کرده اند

را  موجب آسیب وارد شدن به دستگاه گوارشی شما خواهد شد و مسلما ضعف جسمانی و بیماري
  به همراه خواهد داشت

حتی اگر در تابستان هم هستید . در فصل و آب و هواي سرد سال بسیار از خود مراقبت نمایید
سردي موجب می شود که به . مراقب باشید که مستقیما در مقابل هواي سرد قرار نداشته باشید

از  خواهد داشت شدت دوشاي واتا در بدن شما نامتعادل گردد و عوارض جدي براي شما همراه
  ...جمله اختالل گوارشی و اختالل در روده ها و خشکی پوست و سردرد و 

  رعایت رژیم هاي غذایی مناسب دوشاي واتا در فصول و آب و هواي سرد سال: راهکار

  پوشاندن بدن و مخصوصا ناحیه سینه و سر با پوشش مناسب در مقابل هواي سرد  

  و هواي سرد مستقیما قرار نداشتن در معرض باد  

  از راهکارهاي مناسب کنترل دوشاي واتا می باشد

به . شما فردي احساساتی هستید و این یکی از ویژگیهاي غالب بودن دوشاي واتا در فرد می باشد
همین جهت ممکن است خیلی سریع و ساده دچار حاالت احساسی شوید و یا از دوستان و افراد 



این تغییر سریع حاالت احساسی در شما حتی میتواند با . شویدزرده خاطر آخانواده خود دلخور و 
  مطالعه یک داستان ، شنیدن یک خبر یا دیدن یک فیلم سینمایی نیز رخ دهد

به جدیت دنبال موضوعات شاد باشید و از شنیدن و خواندن و مشاهده اخبار و مطالب و : راهکار
  تصاویري که موجب آزردگی در شما می شود دوري کنید

شاید واقعا دوست شما یا فردي . موضوع را ساده بررسی کنید. ز دیگران نیز خرده به دل نگیریدا
  از افراد خانواده شما ازچیزي که به شما گفته منظور بدي نداشته

  ))راهکارهاي تغذیه اي مناسب براي شما((

این به دلیل بنابر. رعایت تعادل حتی در موارد مناسب براي دوشاي بدن شما ضروري است: توجه
  مناسب بودن یک خوراك در مصرف آن زیاده روي نشود

این مزه ها را . شیرین ، ترش و خیلی کم مزه شور: مزه هاي غذایی مناسب براي شما عبارتند از
  میتوانید در خوراکهاي خود استفاده نمایید

ه طبعی مخالف طبع شما سرد و خشک می باشد و بیشتر خوراکهایی براي شما مفید است ک ....اما 
  داشته باشند یعنی طبع گرم و مرطوب

به طور کلی در فصل پاییز مصرف بیشتر خوراکهایی که داراي طبع گرم و مرطوب هستند و در 
فصل زمستان مصرف بیشتر خوراك هایی که داراي طبع گرم هستند و در تابستان مصرف 

  خوراکهایی که طبعی معتدل دارند براي شما بسیار مفید است

. برخی خوراکها که طبع آنها با طبع شما سازگار نیستند را میتوانید با مصلح خود مصرف کنید 
) که طبعی سرد و خشک دارد و براي دوشاي بدن شما مناسب نیست(مثال موقع مصرف کشک 

  .آن را با نعناع خشک یا پونه کوهی مصرف کنید تا طبع آن براي شما متعادل شود



و  "طبع خوراکها و عرقیات گیاهی"ذایی و عرقیات گیاهی به لیست براي شناخت طبع مواد غ
  که ضمیمه این فایل می باشد مراجعه فرماییدآن  لیستبه  "مصلحات مواد غذایی"براي شناخت 

حتی همراه با (در مصرف خوراکهایی که طبع آن براي دوشاي بدن شما مناسب نیست : نکته مهم
  نیدهرگز زیاده روي نک) مصلح غذایی آن

  ))اصالح الگوهاي زندگی مناسب براي شما((

صرف کردن وعده هاي غذایی به صورت نشسته و در محیطی ارام و بدون سرو صداهاي  -
 مزاحمتها و صداها را در هنگام صرف وعده غذایی خود به حداقل برسانید. مزاحم

ا دماي غذا به صورت گرم یا ب. حتی در تابستان هم نباید غذاهاي سرد را مصرف کنید -
 متعادل مصرف شود

 مصرف غذاي خام براي شما مناسب نیست. غذاهاي خود را به صورت پخته مصرف کنید -

 میتوانید از دم کرده هاي گیاهی هم استفاده کنید. عصرانه اي سبک و گرم بخورید -

در بیشتر مواقع صبحانه شما شامل مواد غذایی با طبع گرم و مرطوب باشند مانند حریره ،  -
 ارده حلیم ،

در صورتی که دچار بی اشتهایی شدید ، غذاي خود را همراه با ادویه هایی مانند دارچین ،  -
میتوانید هر یک از آنها را هم به صورت دم کرده گیاهی و . رازیانه و هل مصرف کنید

 گرم بنوشید

 شیرینی ها را کمتر مصرف کنید و بهتر است همراه با یک لیوان شیر گرم بخورید -

دقیقه  10دقیقه مدیتیشن کنیدو یا چند آساناي کششی یوگا به مدت  10از خواب  شبها قبل -
 .اگر یوگا بلد نیستید چند حرکت کششی به بدن خود بدهید. انجام دهید

 )شب 9حداقل قبل از ساعت (وعده شام را زود مصرف کنید  -

 ی شوددوش اب گرم نیز قبل از خواب براي شما مفید است و باعث داشتن خوابی خوب م -



ساالد را در یک وعده جداگانه مصرف . ساالدها را همراه با غذاي خود مصرف نکنید -
 کنید و بهتر است همراه با روغن کنجد یا روغن زیتون باشد

 هرگز و در هیچ موقعی. آب سرد ننوشید  -

در صورتی که احساس گرما در بدن خود می کنید ، نوشیدن یک نصف استکان عرق  -
 تخم شربتی ، شما را خنک خواهد کرد کاسنی یا یک لیوان

دوشاي واتا در اثر فعالیت یکسره و مداوم سریع از . در طول روز استراحت کافی کنید -
 تعادل خارج شده و موجب بروز خستگی هاي شدید و ناگهانی در شما می شود

 در زندگی خود نظم را رعایت کنید -

 با برنامه و هدف مند باشید -

 جستجو کنید و براي خود شرایطش را فراهم آوریددر هر محیطی آرامش را  -

 آب و مایعات مفید را هر روز بنوشید تا خشکی در بدن شما کنترل شده و افزایش نیابد -

 در برابر استرسها و هیجانات از خود کمتر حساسیت نشان دهید -

 در محل کار و اتاق خواب براي شما مناسب و مفید است) نه سرد و نه گرم(هواي متعادل  -

 وعده هاي غذایی خود را منظم کرده و هرگز هیچ وعده اي را حذف نکنید -

 براي شما بسیار مفید است) بعد از بیدار شدن از خواب(دوش آب گرم صبحگاهی  -

 مدیتیشن و یوگاي صبحگاهی را در برنامه روزانه خود قرار دهید -

نند خبرها و از محرکاتی که موجب فشار روانی و ذهنی بر شما می شود دوري کنید ما -
به دنبال آنچه باعث . و موسیقی هاي تند و با صداي بلند فیلمها و تصاویر خشونت بار

 شادي شما می شود باشید

بهترین رنگها براي شما رنگ . بهترین رنگها را در محیط کار و اتاق خود فراهم کنید  -
 نارنجی و زرد می باشند

 محیط روشن براي شما مفید تر است. در محیطهاي تاریک براي مدت طوالنی قرار نگیرید -



مجراي بینی ، کف دستها و کف پاهایتان . پوست بدن خود را با روغن کنجد ماساژ دهید -
مخصوصا در فصل . را با روغن کنجد آغشته کرده تا خشکی پوست شما برطرف شود

 )پاییز و زمستان(سرد 

به طبیعت نگاه کنید  . کس دور از هر چیز و هر. گاهی براي خود اوقات تنهایی قرار دهید -
. و طلوع و غروب خورشید و ماه را ببینید و به صداي گنجشکها و وزش باد گوش کنید

این کار به شما آرامش داده ، خالقیت و تمرکزتان را افزایش داده و آرامش بیشتري 
 خواهید داشت

ریحان ، : راسانسهایی نظی. از عطرها و اسانس هایی با بوي تند و تلخ و گس دوري کنید -
 پرتقال، کُندر، گل شمعدانی و میخک براي شما مناسب است

ورزشهاي سنگین و طوالنی مدت . ورزشهایی سبک و کوتاه مدت براي شما مناسب است -
 موجب نامتعادل شدن دوشاي بدن شما میگردد

در مکانی خلوت و ساکت قرار گیرد . تنفس پرانایام مخصوص خود را روزانه تمرین کنید -
که دماي محیط مناسب بوده و مزاحمتی ) ه بر روي صندلی یا چهارزانو بر روي زمیننشست(

با یک انگشت سوراخ راست بینی خود را . چشمهایتان را ببنیدید. براي شما در آنجا نباشد
سپس هوا را در ریه ها . ببنیدید و از سوراخ چپ بینی به آرامی نفس عمیقی بکشید

ت بینی را باز کرده و سوراخ چپ بینی خود را ببنیدید و نگهدارید و همزمان سوراخ راس
 5این نحوه ي تنفس را حداقل براي . به آرامی هوا را از سوراخ راست بینی بیرون دهید

 دقیقه انجام دهید

مصرف خام سبزیجات را . بهتر است سبزیجات را به صورت بخارپز شده مصرف کنید -
 کاهش دهید

 را اصال مصرف نکنید میوه ها و غذاهاي خارج از فصل -

 نوشابه و غذاهاي بسیار سرد را مصرف نکنید -



 آرام و آهسته غذا بخورید -

 12صبح ، براي وعده ناهار بین ساعت  8تا  6بهترین ساعتها براي وعده صبحانه بین ساعت  -
هر وعده غذایی را در ساعت خود . شب می باشد 9تا  7و براي وعده شام بین ساعت  2تا 

 مصرف کنید

 ز پرخوري نکنید در هیچ وعده غذاییهرگ -

دقیقه پیاده روي آرام بعد از آن نیز بسیار  10دقیقه بنشینید و  5بعد از وعده غذایی براي  -
 ولی هرگز بعد از غذا نخوابید. مفید است

 چرت زدن و خوابیدن بعد از ناهار را حذف کنید -

  و مایعات ننوشیدنیم ساعت قبل از غذا و یک ساعت بعد از غذا و همراه غذا آب  -

بیشترین نامتعادلی دوشاها براي شما در این دو فصل . فصل تابستان و پاییز را جدي بگیرید -
 راهکارهاي ارائه شده به شما را حتما رعایت کنید. رخ می دهد

  )پاسخ به سوالها(

آنها هستید که رفع کنترل و در پرسشنامه خود مواردي را ذکر کرده اید و جویاي علت و راهکار 
  :براي شما توضیح داده می شود

خشکی ایجاد شده در عضالت و مفصلها و گرفتگی هاي پی در پی عضالت در بدن شما  -
در ابتدا . فزایش زیاد و نامتعادل شدن دوشاي واتا در بدن شما می باشدهمگی به دلیل ا

توضیح داده شد در ابتداي سن میانسالی هستید که خود موجب افزایش دوشاي واتا 
این دو دلیل در کنار . می باشد "واتا"میگردد ضمن اینکه دوشاي غالب در بدن شما نیز 

یار افزایش یابد و خشکی و درد در عضالت و هم باعث شده تا دوشاي واتا در بدن شما بس
 .هستنددر شما مفصلها پیامدهاي این افزایش زیاد دوشاي واتا 

 :راهکارها



  و مفصلهاي خود را روزانه ماساژ دهید عضالت، توصیه می شود با روغن بادام تلخ 

  به خصوص صبح ها تمرین یوگا انجام دهید

  دوش آب گرم صبحگاهی فراموش نشود

مخصوصا به عنوان وعده صبحانه یا شام مصرف . د را بسیار کمتر مصرف کنیدغذاهایی با طبع سر
  نشوند

  مصرف گوشت قرمز را محدود کنید

  از روغن هاي گیاهی طبیعی بجاي روغن هاي صنعتی استفاده کنید

  را بسیار کم مصرف کنیداگر به نوشیدن چاي عالقمندیدید آن 

  مصرف پیاز و سیر را در وعده هاي غذایی خود بگنجانید

  اما زیاده روي نشود دمنوش زنجبیل را فراموش نکنیدمصرف 

  راهکارهاي ارائه شده در بخش هاي تغذیه اي و الگوهاي زندگی را حتما رعایت کنید

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در مورد هر یک از موارد و راهکارها میتوانید از طریق روشهاي 
  ارتباط داشته و پرسش خود را مطرح فرمایید تا پاسخ داده شودزیر با ما 

  راه هاي ارتباط با ما
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