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وعده امتحان همیشه تلنگری دلهره آور و پایان ناپذیر است؛ و این نظام های اجتماعی اند که آدمی را به تنن
در دادن به امتحان مجبور می دارند ،و گرنه آدمی خود ترجیح می داد که هرگز امتحان ندهند .بشنر علینرم
دانایی فراوان ،بدون وعده ی این امتحان ها ،پر لغزش (تر) است.
پرده اول (از قضا) :از جمله تفاوت های انسان با جانداران دیگر یکی این است که آدمی بر خنف موجنودات
دیگر از قبل تولند تنا پنز از منر ناخواسنته امتحنان منی دهند .در رحن منادر بنا آزمنون هنایی دشنوار
محک می خورد؛ پا به دنیا می نهد توان سازگاریش از آن آب به این هوا سنجیده می شود؛ در آمناز کنودکی
سخن گفتن و کمی دیرتر ،نگفتنش را به امتحان می گذارند؛ و از مدرسه تا سالها بعد آن بنا امتحنان زنندگی
می کند :ورودی ،شفاهی ،کتبی ،نهایی و ...
در جوانی برای ازدواج کردن امتحان می دهد ،امتحانی که برای بعضی قبولی و برای برخی ردی دارد.
برای همسر خوب بودن ه ده ها امتحان می دهد ،سالروزهایی که خاطرت نباشد ،رفوزه ایی.
فرزندانت نیز امتحانت می کنند وقتی ده ها قول بی عملت را به انتظار نشسته اند.
و شاید مه تر ،آن من درون بود که بارها امتحان کرد ،وقتی می توانست و نکردم.
از این دنیا ه که بروی شب اول امتحان داری از دوازده امام تا  ....؛ و روز قیامت که آخر امتحان هنا اسنت،
لعنتی تمام جوارح ما که این دنیا بهشان حال دادی بر علیه مان شهادت می دهند.
پرده دوم (از مذا) :امروزه در عل طب از روان تا جس آدمی را بنا آزمنون هنای متعندد مرتنب منی سننجند.
دمدمه هایی که مردم قدی به لطف کمتر محک زدن سفمت نداشنتند ،امنروزه خینال راحنت در خنوردن و
ل دادن را بخاطر یک دهه زندگی بیشتر از آدمی گرفته است ،محک هایی مثل تشخیص زود هنگام ابتف به
مرض قند یا چربی خون باال .هنوز بسیاری از مردم از محک سنفمت جسن گریزاننند تنا شناید مجبنور بنه
تن در دادن به اصفح شیوه زندگی نشوند.
از بمب گذاری انتحاری تا تغذیه انتحاری هنوز بشر قدر جان را کمتر می داند و با آن خطرها می کند .ظریفی
می گفت" :وقتی معل مدرسه خواست سیلی ام بزند گفت عینکت را بردار .همانجا دانست که مال عزیزتنر از
جان است" .عصر حاضر عصر قربانی شدن بشر با بیماری های مزمن است ،بیماری هنایی کنه گرچنه قابنل
پیشگیری اند ولی به سرعت در حال افزایش اند .در حالیکه فرهنگ چگونه خوردن و فعالیت های بدنی برای
خروج از این بحران بهداشتی نیاز به تحول دارد ،خارج شدن از آموزه های ملط تغذیه حتنی بنرای فرهیختنه
ترین انسان ها سخت دشوار است.
چرا بسیاری افراد در تغییر عادت های مذایی شکست می خورند؟ عفوه بر روش های نادرسنت تغیینر شنیوه
زندگی مثل گرفتن رژی های مذایی سخت و نامانوس با فرهنگ مذایی معمول که موجب شکست می گردد،
وقتی فردی تغییر در الگوی تغذیه را آماز می کند ،الزم است که برای نظارت بنر عملکنرد خنود در تصنحیح
عادات مذایی از یک ناظر خارجی کمک بگیرد تا همه تعهدات خود در رابطه با تصحیح عنادات منذایی را در
طول زمان به عمل نزدیک کند و "می بایست همیشه" خود را در این چتر نظارتی باقی نگه دارد .عدم درک

نقش چنین ارتباطی با ناظر بیرونی ،موجب برآورده نشدن تعهدات بلند مدت در رابطه تغذیه سال برای کنترل
وزن و بیماری ها و حتی ورزش منظ می شود .در مشاوره های تغذیه برای تغییر شیوه زندگی یکی از نقنش
های مه متخصص تغذیه همین نظارت و پایش بلند مدت عملکرد فرد و گرفتن "امتحان" است.

