HAYATINRiTMi
VIVA.MAYRkurucu doklorlarmdan
Christine
StossierileModernJl/ayrTibbi
vesa!Jhkh
beslenmeiizerinekonu~tuk.
PelinHas9ahk
Dah a saghkh bir ya~am tarz1 i\in giinliik olarak uygulayabilecegimiz onerileriniz neler? Hastalanmadan once saghgmuza nastl yatmm yapmahytz?
Sa.ghkhbir ~am tam is;inipuylan verebilmek iyin oncelikle saghgin ve sa.ghkhohna
halinintarurmmyaprnakgerekir. Saghkalamnda30 ytl y~
bir doktor olarakoncelikle
size bir sorum var:Tango yapngiruz1ve partnerinizle kusursuz bir uyum iyiride clans
ettiginizi hayaledin, eminim boyle bir deneyimin hazzrmhemen gozlerinizin oniine
getirebilmi~inizdir. Sa.ghkhbir ~ tarzim benimseyebilmemizis:intek eksik 'ritim' .
N e yazikki arnk hayatlarumzmritrni tamamen bozulmruidurumda ve bu da tiim viicut
sistemimizdekaosasebep oluyor.
Fiziksel sistemimizin dogru bir §ekildeyali§maslis:ingerekli olanlar ashnda s;o k basit:
Diizenli ve belirli miktarlardagida ve su tiiketirni,yeterli uyku, diizenli egzersizve en
onemlisi duygusaldenge iyin sevgi ve anlayi§.Unutmamahyiz ki, viicudumuz bir ritme
gore hareket ediyor ve biz buna saygiduymamiz gerektiginin bilincine varmaliyiz.
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"Unutmamahy1z ki,viicudumuz
hir ritmeg6re hareketediyorve biz
hunasayg1duymarruzgerektiginin
hilincinevarmahy1z"

VIVAMAYR'a ilk geldigimizde bizi neler bekliyor?
Tedavi ve programlar ilk konsiiltasyon sonrasmda darn~an ve doktor arasmda kar§ihkh olarak darn~arnn saghk
gei;:rni~i de goz oniinde bulundurularak belirleniyor.
Terapi, diyet ve egzersiz ii;:eren bu programlar dam§an
tarafindan uygulanacagi ii;:inbizzat onay ahnarak diizenleniyor.

Hedefirnize ula~mak adma ne kadar siire konaklamamiz gerekiyor?
Kah§ siiresi saghk problemlerinin ciddiyetine gore degi§kenlik gosterebiliyor .Tavsiye edebi lecegirn en kisa kah~
siiresi 7-10 giin fakat ciddi sonui;:larii;:iniii;:hafta kalmanm oneriyorum .

Modern Mayr Tabbt'ru ve prensiplerini anlattr
mtstruz?
Modern MayrT1bb1 geleneksel ve modern tibbm bir
kombinasyonudur. Fonksiyonel kas testi, ortomolekiiler
tip (besin takviyeleri yoluyla tedavi etme iizerine kurulu
bir bilim) ve beslenme bilirnini ii;:erir. Bu kombinasyon
tamarnlayic1 ve diizenleyici tibbm en e§siz ve ba§anh
halidir .
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Beauty
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Saghkh hir sindirim sistemi ile
mutluluk arasmda nastl hir haglantl var?
Bagirsaklanrruziagai;:kokiine benzetebiliriz. iyi bir zemin ve saglam
koklerin iizerinde biiyiiyenbir agai;:,
saghl<li,
giii;:lii,giizelve muhtemelen
kendine giivenli olur. Bizier kok
salacaguruzzemini kendimiz yarallnz. Koklere benzettigirniz bagirsaklanrruz,beslenmeve ya§aill §eklimizle
ona hazrrladigimizzemindeki bile§enleri bir eli;:igibi beynirnize iletir.
Serotonin, bilinen adiyla mutluluk
hormonu bagirsaklardaortaya i;:ikar.

Klasikhir heslenme programt hangi adunlardan ol~uyor?
1. Kendinize uygun, miimkiin oldugu kadar taze, mevsirninde
ve yerel besinler tiiketin.
2. Kahvalt:1
oncesinde ihk s1vitiiketin.Yediginizher ~eyioturarak:
ve keyfini vikararak.yiyin. Kiii;:iik.
lokmalar halinde agzm1zm
ii;:indedo~llnn ve dilinizeher bir tadi almas1ii;:inzaman taruym.
Bunun ii;:inen iyi yol lokmalan en az 30 defa i;:ignemek.
3. Kahvalt:1sonras14-5 saat boyunca hii;:bir§ey yemeyin, bu
zamarn su ii;:erekgei;:irin.
4.Aynen kalival11da
oldugu gibi otu"Yerneklerden
rarak,keyfini yikararak,her lokrnayi
en az 30 defai;:igneyerek
oglen yeme- zevkalrnak,tadma
ginizi yiyin.
vararakyernek
5. Oglen yemegi sonras1 4-5 saat
boyuncahii;:bir§eyyemeyinve viicuuzunlistelerden
dunuza sindirim ii;:inzaman taruyin.
c;ok daha
6.Aktlhcave porsiyon olarak kiii;:iik.
bir ~ yemegiseyin.Ak¥myemegelecek"
giniz muhakkak pVjrni§besinlerden
olu§sun,saat 16.00'dan sonra i;:igbesinler tiiketmeyin.
Yukanda saydigim basit kurallar i;:eri;:evesinde
beslendiginizde
fark edeceksiniz ki yemeklerden zevk almak, oturarak, tadma
vararak,bolcai;:igneyerek
yemek uzun listelerden
i;:okdaha iyi gelecek.

Takviye besinler konusunda
dii§iinceleriniz neler? Ne zaman,
hangisini kullanmahyiz?
Kesinliklei;:okfazlatakviyebesinvar
ve insanlar bu konuda bilini;:sizce
ali§veri§yap1yorlar.Takviye besinleri
tedaviarao olarakkullanabilmeinikamnuz oldugu ii;:ini;:okmutluyum
fakat ne yazik ki piyasada sattlan
biri;:okbesin takviyesiii;:erikbakunmdan Vieyaramaz.Oncelikle,hangi takviyeyi kirnin, ne zaman ve hangi dozda kullanacagirubelirlemek uZinanlikgerektiren bir konu. ikincisi,
kullantlan takviye gidalar yiiksek kalite etken madde ve
iiretirn siirecine saliipolmah. Bunu katki ve koruyucu ii;:ermeyen yani 'terniz' ii;:erikliolarak tanmtlayabiliriz. Besin
takviyesininamac1giinliik.hayatta aldigimizbesinlerin kalitesini art:1rmakt1r.Besin takviyesi konusunda gene! kam,
viicudumuza zararvermeyecegidir.Ben buna katilrruyorum.
Bu nedenle besin takviyelerinindoktorlar tarafindantavsiye
edilmesii;:okonemli.

iyi

Yemeklerden sonra
olu§ahilen §i§kinlik
problemiyle
ilgili
oneriniz nedir?
~i§kinlik problerninin
i;:ogudaru§ammii;:inesas
sebebi az s;ignemek ve
yemeklerle beraber s1vi
tiiketmek.Azmhk:taolan
bir kisrru ise rnide, enzim yetersizligi,bagirsakfl.orasmmantibiyotik kullarnnu sebebiyle bozulmas1 gibi sebeplerden dolay1
§i§kinlikya§Iyor.
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Geceleri,;:igsebzetOketilmemesi
gerekiyor.iste,
aksamlanve tom gOnyiyebileceginiz
bir salatatarifi:

VIYAMAYRSEBZESALATASI
Malzemeler:
Havu,;:,
kabak,k1rm1z
1,sarive yesilbiber,
tatll patates,kuskonmaz,
balzamiksirke,zeytinya91,
limon, Himalayatuzu,karabiber.
Tarif:TOmsebzeleriesitbOyOklOkte
kestiktensonrabir
tavarnni,;:ineal1nve yags1z
bir sekildesoteleyin.Dise
gelir k1vama
ulast1g1nda
tuz, karabiberve biraz
zeytinyag1
ekleyin.Soguduktansonrasoguks1k1m
zeytinyag1,
tazelimonsuyuve bir ,;:aykas1g1
balzamik
sirkeilaveederekservisedin.Mevsimine
gore
dilediginizsebzelerikullanabilirsiniz.

