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 دانش این فرزانه طبیبان دهد، ارائه را D.N.A فرضیه پزشکی علم آنکه از پیشتر درواقع شود، می منتقل ژن طریق از و توارثی هستند انسان بدن کننده کنترل که دوشاها

 بهمراه حتما شرقی تیره نسبتا موي و پوست رنگ مثال. باشند می شده بندي دسته بصورت ژنتیکی خصوصیات که دانستند می و بودند برده کوانتومی بدن وجود به پی کهن

 استخوان بهمراه نیرومند عضالنی ساختار یک یا. اي قهوه نه بود خواهد آبی و سبز چشمان بهمراه مسلما بور موي و سفید پوست و آبی؛ نه بود خواهد رنگ اي قهوه چشمان

 دانستند می کهن دانش این در واقع در. بود خواهد صاف موي و بادامی چشم بهمراه زرد پوست رنگ ویا. دارد نگه بتواند را ها ماهیچه تا بود خواهد سنگین و درشت بندي

 بدن نوع که دانستند می همینطور و. شوند می آشکار دوشاها علم توسط فقط و یافتند همبستگی خاص ظرافتی با و پایدار بصورتی رفتاري هاي شیوه و بدن و ذهن که

 شناخت با واقع ودر. باشد سرنوشتشان یا و انسانها کننده کنترل اینکه نه روح اهداف براي ابزاریست صرفاً و است شده ریخته آن در روحمان که است قالبی و ظرف مانند

. دهیم ارتقا باالتر سطحی به را زندگی جوانب همه توانیم می بلکه یابیم می تکامل سالمتی از بهتري درجه به که تنها نه قالب این کننده تنظیم دوشا نوع و خود قالب

 باشند، می بدن و ذهن با تنگاتنگ پیوستگی داراي همگی معنوي رشد همینطور و خود جامعه با هماهنگی افراد، بین خوب ارتباط زندگی، و شغل از رضایت احساس

. باشیم داشته رفته بکار دانش شیوه مورد در الزم و کافی شناخت آنکه بر مشروط گیرد قرار تاثیر تحت پزشکی دانشی هاي شیوه بکارگیري طریق از توانند می فقط بنابراین

 .بشناسیم را آن از ناشی شخصیتی تیپهاي و دوشاها ویژگیهاي بایست می شیوه این بکارگیري و شناخت براي پس

 

 مسلط آنها در دوشا یک هستند،یعنی دوشایی دو نوع از مردم اکثر اما.است بدن در دوشا یک افراطی وجود معنی به بودن دوشا تک متن دوشایی دو بدنی هاي تیپ عنوان

 .ندارد افراطی حالت ولی است

 

 معموال اما باشد، پذیر هیجان هم و آرام تواند می هم کافا-واتا فرد یک.یافت دست دوشایی دو افراد تقریبی هاي ویژگی به توان اصلی،می دوشاي سه خصوصیات ترکیب با

 عنوان به دهد،اما می نشان مختلف طرق به را خود تاثیرات البته نیز دوم است،دوشاي اطراف دنیاي به نسبت ما ذهنی و فیزیکی العمل عکس اولین مسئول مسلط، دوشاي

 ).پیتاست مختص بدنی متوسط ساختار(شود متوسط ساختاري باعث بدن یک در کافا و واتا ترکیب که شوند نمی ترکیب رنگها مانند دوشاها باشید داشته توجه اصل یک

 

 

 :است زیر شرح به دوشایی دو تیپهاي خصوصیات
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 پیتا-واتا

 افراد این.ترند تیزهوش همچنین و بوده تر جرات و دل پر آنها از اما.اند پرحرف و محبت با واتا،پرتحرك افراد دیگر مثل هستند اندام الغر خالص واتاي تیپ همانند افراد این

 کلی ثبات یک از شان طبیعی ساختار.نیستند نامنظم یا و شکننده جسمی نظر از و واتاها،حساس اندازه به.شوند نزدیک خالص واتاي به اینها از بیش که دارد کمی احتمال

 آنها خون گردش بهبود باعث پیتا دوشاي که چرا دارند سرما مقابل در بهتري تحمل همچنین و واتا نوع به نسبت بهتري گوارش عموما.پیتاست اثرات از که است برخوردار

 .گردد می

 مورد در موضوع این اما.هستند جسمانی هاي ناراحتی و سرد هواي سروصدا،جریان تحمل عدم قربانی حساسند،اغلب شدیدا خود اطراف محیط به نسبت واتا خالص انواع

 .است صادق کمتر پیتا-واتا افراد

 

 

 کافا-واتا

 صرفنظر(دارند قرار یکدیگر مقابل نقطه دو در کافا و واتا شوند،زیرا می مشکل دچار بدن نوع تشخیص تست طریق از خود بدنی تیپ شناسایی هنگام به معموال افراد نوع این

 خالص واتاي یک در که کافاست،حالتی دغدغه بی و آرام رفتار با واتا باریک و الغر جثه تیپ،ترکیب این در افشاگر و بارز نکته معموال).واتا طرف از گیري تصمیم مشکل از

 بر واتایی نظمی بی که آنجا از حقیقت در.باشند مند بهره تنومندکافایی هیکل از آنکه بی دارند را کافا رفتاري شخصیت افراد دیگر،اینگونه بیان به. شود نمی مشاهده هرگز

 .باشند نیز اندام ریز خیلی حتی توانند می افراد دارد،این تسلط آنها جسم

 

 می عصبی فشارهاي تحت دارند،اما آرام خلقی معموال آنها.دهند می نشان را درونی ثبات از احساسی کافاها-هستند،واتا حرکت و جوش و جنب در همیشه که واتاها خالف بر

 کردن وجمع انداز پس به تمایل.آگاهند دارد رفتن طفره به میل که کافا گرایش از هستند،اما کفایت با و عمل،سریع هنگام در.دهند نشان خود از واتایی تند واکنشهاي توانند

 کندي باعث تواند می دوشاها بودن سرد همچنین.بیزارند سرما از شدت به افراد هستند،اینگونه سرد واتا و کافا دوشاي دو هر که انجا از.دارد افرادوجود این در نیز اشیاء

 .گردد ها آن نظمی بی و گوارش
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 واتا-پیتا

 و بوده سریع خود حرکات در.هستند تر عضالنی و تر قوي نزدیکترست واتا خالص نوع استخوانی اندام به بدنشان که پیتاها-واتا از.دارند متوسط اندامی معموال افراد نوع این

 گوارش دستگاه.کمتر مقدار به اما-دارد حضور نیز واتا سبکبالی.است آشکار کامال آنها در پیتا عمق و شدت.برخوردارند خوبی نفس به اعتماد از اغلب و دارند مستحکمی بنیه

 پیتا-واتا انواع.کنند می نرم پنجه و دست آنها با باکانه بی و وحرارت شور با و رفته مشکالت استقبال به.واتاست یا پیتا-واتا انواع از تر منظم آنها در دفع عمل و دارند قویتري

 احساس دو این روحی،ترکیب فشارهاي تحت و تعادل عدم هنگام به.باشند داشته گرایش شاست دو این منفی احساسات از که خشم و ترس به است ممکن واتا-پیتا و

 این از پیتا-واتا هاي تیپ و دارد قرار قلبی بیماریهاي خطر معرض در تیپها سایر از بیش واتا-پیتا ،نوع آیورودایی طب نظر از.کند می نگران و عصبی،بیمناك را منفی،آنها

 .دارند قرار آنها سر نظر،پشت

 

 کافا-پیتا

 قابل معموال کافا-پیتا تیپهاي.نباشد غالب دوشاي اگر حتی-شود می دوشایی دو انواع جسمانی تنومندي باعث که است نیرومندي عنصر آنچنان ساختاري نظر از کافا دوشاي

 است ممکن حتی و ند تر عضالنی واتا-پیتا نوع از آنها.هستند دارا را کافا نوع بدنی استحکام دیگر طرف از و بوده پیتا هیجان و پرشور رفتار داراي طرف یک از تشخیصند،زیرا

 آرامش از تر واضح بسیار معموال که باشد جویی بهانه و خشم به گرایش همراه پیتا،به قدرت و کافا ثبات از اي آمیزه است ممکن آنها شخصیت.باشند هیکل درشت خیلی

 حذف را غذا وعده یک است دشوار کافاها-پیتا براي.افزاید می کافا استقامت به را پیتا انرژي است،زیرا مناسب ورزشکاران براي مخصوصا بدن نوع این.است خالص کافاي تیپ

 .آورد می ارمغان به افراد اینگونه براي را خوبی بسیار جسمانی سالمت کافا،معموال پیتاومقاومت قوي گوارش کنندوترکیب

  

 واتا-کافا

 کافا-واتا نوع با درمقایسه و مالیم خلقی آنها به کافا.برخوردارند تري آهسته حرکات و محکمتر بدنی ساختار از که تفاوت این با دارند کافا-واتا نوع به شباهت نوع این افراد

 نیز گروه این.برخوردارند تري قوي بنیه از و دارند ورزش به بیشتري گرایش همچنین آنها.هستند واتا نوع مخصوص اشتیاق و شور فاقد ولی-دهد می بیشتري آرامش احتمال

 .کنند تحمل را سرما توانند نمی و برند می رنج نامنظم گوارش از کافا،احتماال-واتا انواع مثل
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 پیتا-کافا

 و چهره نتیجه در.پیتاست یا و کافا-پیتا انواع از بیش شان چربی البته-دارند خوبی عضالنی ساختمان پیتاها-کافا.است گر جلوه بیشتر کافا ساختاري نوع،استحکام این در

 و روحیه کنند ورزش مرتب طور به اگر.دهد می بیشتري انرژي و بنیه آنها به کافا اضافی و کافاست-پیتا تیپ از تر آرام و کندتر حرکاتشان.آید می نظر به گردتر آنها بدن

 .کافاست-پیتا نوع از کمتر آنها در فعالیت و تحرك انگیزه.شود می کافا رخوت و سستی شدن خنثی باعث امر این و دارند بهتري احساس
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 دوشایی سه هاي تیپ

 با ترجیحا سپس و بپردازند ماه دو حداقل مدت به خود واتاي دوشاي تعادل به شود می توصیه تیپ این افراد ،به ازموارد بسیاري در و است نادر دوشایی سه تیپ چه اگر

 دارند تعادل حفظ براي را شانس بهترین که گفت افراد این به باید شود محرز آنها بودن دوشایی سه که صورتی در دهند،اما پاسخ را پرسشنامه دقت به دوست یک کمک

 یک دوشایی سه تعادل،نوع عدم بروز هنگام دیگر،به طرف از اما.نیست بقیه از تر قوي و برتر دوشایی هیچ و برابرند هم با بیش و کم کافا و واتا،پیتا مقدار افراد اینگونه در زیرا

 لجام حرکت تا ندارد وجود دوشاها این بین در رهبریتی اینکه با توجه با امر این و درآورند تعادل حالت به را دوشا سه هر باید گروه این افراد که است،چرا منفی امتیاز

 .است دشوار بس کند،کاري متوقف را دوشاها خی بر گسیخته

 باشد اندازه یک به تولد هنگام در دوشا سه هر نسبت اینکه امکان و دارد وجود دوشاها بین ارتباط براي مختلف راه هزاران و دارند جابجایی و تغییر به بسیار تمایل دوشاها

 احتمال به دوشایی سه تیپهاي بنابراین.بگیرند قرار هم کنار مستقیم خط یک در آنها سه هر و کنیم پرتاب هم با را سکه سه که ماند می این مثل-است غیرمحتمل بسیار

 شبیه را پیتا و کافا هاي ویژگی و رفتار تعادل عدم هنگام در است قادر دوشاها دیگر سلطان و رهبر عنوان به واتا دوشاي شد گفته که همانطور هستند،زیرا دودوشایی زیاد

 . کند سازي
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 کافا بدنی تیپ ویژگیهاي

 .است بلغم ایرانی معادل اخالط ، وتر گرم ایرانی  معادل ب،طبع وآ خاك عناصر از شده تشکیل ساخت، یعنی کافا

 زمستان)مرطوب و بارانی روزهاي(بهار: کننده تشدید فصل آبی،:  رنگ

 . زنند می حرف وکمتر کنند می فکر بیشتر. دارند سنگینی و روان محکم، طبیعت. است عنصرغالب درآنها خاك 

 ثابت که ترند راحت). شان فعالیت شان، دفع شان، هضم(کنداست آنها فیزیولوژي در هرچیزي پس.است کند که وزمین خاك مثل هستند کند. هستند آرام ذهنی داراي

 .هستند هدفی به رسیدن دنبال به همیشه که پیتاها اندو حرکت درحال همیشه که واتاها برخالف بنشیند جایی

 و است دار وموج کلفت موهاشان. میکند چاق را کافا دهد تغییرنمی را واتا که غذایی و کندتراست آنها کنند،متابولیسم نگاه را کیک یک اگر حتی گیرند می وزن راحتی به 

 حافظه داراي ولی کند اطالعات جذب در. رنگ وپریده چرب "غالبا و دارند خنک و نرم پوستی. هستند خشم ودیر راحت اعصابی با ، آرام شخصیتی.دارند تري لطیف چهره

 .هستند وباگذشت  ،متحمل مهربان. دارند وممتد سنگین خوابی. هستند خوب اي

 را اي ذخیره حیاتی ونیروي جسمانی قدرت ،آن چنین هم.دارد می عرضه را وپایداري ثبات و بوده بدن ساختاري ،اصل کافا دوشاي. است " البالی  فارغ "کافا نوع بنیادي تم

 .است ، کافا شاخص هاي نمونه وتنومند ستبر بدن درقالب که کند می تامین

 .نگرند می دنیا به البالی بافارغ و بوده خشنود و متین که هستند هایی شخصیت بیانگر و ند مند بهره خوب ازسالمتی زیرا.داند می سعادتمند افرادي را کافاها آیورود،

 به بستر،نیاز ترك محض وبه مانند می بستر در زیادي ومدت بیدارشده ازخواب کندي به.کنند می تعمق امور درباره طوالنی مدتی به تصمیم، یک ازاتخاذ پیش کافاها

 با صمیمانه که دیگر افراد احساسات به. کنند می موجود وضع حفظ به ،اقدام دیگران دادن آشتی وازطریق باشند می خشنود موجود ازوضع. دارند قهوه فنجان یک نوشیدن

 .روند می ه را خرامان نیز، وزن اضافه با وحتی دارند نوازشگر ونگاهی آبدار چشمانی. است موزون آنها حرکات.گذارند می کنند،احترام می همدردي احساس آنها

 

 .باشند می پهن هاي شانه یا و کفل ،داراي هیکلی برخوش عالوه کافا هاي تیپ. کند می ایستادگی "وطبیعتا بوده مقاوم بیماري به نسبت کافا جسمانی،نوع لحاظ از

 گویند می سخن تانی به که کسانی چنین هم.هستند کافایی نوع "عموما باشد، می کند "معموال آنان گوارش وعمل خورند می غذا تانی به که کسانی. است کند کافا دوشاي

  .هستند تیپ این جزو باشد عمدي بیان شیوه این که گاه آن خصوص به و
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 حواس به ، باشند می خاکی افرادي "اصوال چون تر، کلی جنبه واز دهند می اهمیت خوراك به ، کافاها. است وبوییدن چشیدن طریق از دنیا به نسبت کافاها واکنش

 که افتد می اتفاق ندرت به. دیگراست انواع از افزونتر بدنی، اعمال انجام در آنان ونیزآمادگی حیاتی بنیه. است وثابت پایدار کافاها انرژي میزان.دارند اتکا خویش جسمانی

 جویی وصرفه خوراك، انرژي، ، وامالك اموال ، نقد وجوه:  چیزاست همه "تقریبا ونگاهداري ذخیره دوشا، این بارز خصوصیات از یکی.درآیند پا از جسمانی دراثرخستگی

 .گردد می ذخیره وکفلها رانها یعنی آنان، بدن تحتانی درقسمت "معموال خوراکی  چربی .درکالم

 سینه سرماخوردگی سینوسها، گرفتگی از کافاها. شود می ظاهر مخاطی هاي نیزدرپرده آن تعادل میکند،عدم کنترل را بدن مرطوب هاي کافابافت دوشاي اینکه به توجه با

 .برند می رنج دردناك ومفاصل ،آلرژي،

 تعادل عدم درحالت.است کافا افراطی میزان نباشد،نمایانگر کهنه ء اشیا ریختن به قادر که آنکس هر. است مفرط دلبستگی و آزمندي کافا، منفی مشخص ازحاالت یکی

 .شوند می وتنبل حال وبی سست کودن، لجوج، افرادي به کافاها

 و ها دست شدن ازسرد افراد است،این خوب "عموما کافاها خون گردش چون و باشد نمی خشکی داري که تفاوت این با. سرداست دوشاي یک نیز ،کافا واتا دوشاي همانند

 .دهند می نشان واکنش کامل افسردگی یا و بیشتر باکندي یعنی روانی، هاي نشانه ازطریق آن به نسبت ندارندو دوست را ومرطوب سرد هواي. برند نمی رنج خود پاهاي

 که باشند داشته یقین باید می کافا انواع. گردد تبدیل حالی بی و سستی به کافا ثبات که شود می سبب رکود.  باشند پیشرفت درحال که است این کافاها به اساسی توصیه

 .باشند نمی گردان رو ها دگرگونی ز ا ،یا نبوده وابسته چنان هم خویش ومایملک دیگران وبه نیستند گذشته به متکی

  

 :کافا تعادل عدم

 

 و متین افرادي کافاها نیز، آن از پس و کودکی دوران آغاز از. شود خارج تعادل ازحالت که ندارد تمایلی باشد،بنابراین می دوشاها وپایدارترین کندترین کافا اینکه به توجه با 

 .هستند وبخشنده ،مهربان آرام

 گرایش.ندارد را آن از پریشانی واحساس خویش وزن اضافه مهار توانایی که است ناامنی احساس با ،شنگول فربه فرد یک از تصویري زندگیش، بعد کافادرسالهاي تعادل عدم

 به. است درتنفس اشکال و باال فشارخون دچار. گیر،ناامیداست وگوشه خاموش فردي او تعادل عدم حالت در.شود می مشاهده افراط حد به دیگران از ومراقبت پرستاري به

  .گردد می سکته ،دچار خون احتقان ودرنتیجه میکند باد دربدن مایعات ازحد بیش میزان علت
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 شاید که قند بیماري مداواي امکان.کند می وخیم دوشارا این همگی که شوند می بلغم ازحد بیش ترشح شکر،موجب ،پنیر، شیر،کره ، خمیري غذایی مواد گندم، نان

 این دارید وگلودرد بلغمی هاي وسرفه هستید وآسم آلرژي و مکرر سرماخوردگیهاي دچار اگر. است غیرمتحمل بسیار ،امري کافااست اختالل از ناشی عارضه خطرناکترین

 وبیماري ها زائده دیگر و چرکی هاي ،غده  ورطوبت سرما تحمل وعدم  ودردناك شل ،مفاصل وپاها دستها ،سنگینی کلسترول باالي میزان. است شده ناهماهنگی دوشادچار

 .آید می وجود به کافا تعادل عدم از قند
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 :کافا کردن متعادل

 :سازید تر همگون خود غالب دوشاي رابا روزانه زندگی تاروال کرد خواهد کمک شما به زیر در مشروح ،نکات دیدید درخود را کافا تعادل ازعدم هایی نشانه اگر

 کافا بخش آرام غذایی رژیم یک از.است سودمند افراد این براي مدتیشن تمرینانت. نمایید دنبال را تنوع از برخورداري درزندگی. است کافا،وجودمحرك تعادل کلیدایجاد

 قاشق یک غذا ازصرف پس اگر. دوشااست این براي نوشیدنی بهترین زنجبیل چاي. دارد اهمیت کمال غذا خوردن در روي زیاده از افرادکافااجتناب براي. کنید پیروي

 توصیه وشیر ،کره گندم نان شیرین، دسرهاي بستنی، پرهیزازخوردن. دهید کاهش را شیرین مواد مصرف میزان. گیرید می نتیجه ،بهتر بجوید را رازیانه تخم چایخوري

 وتراکم ازرسوب که است راههایی بهترین از یکی کردن ورزش. دهید انجام منظم طور به را بدنی تمرینات. بنوشید گرم مایعات روز درطول. نگاهدارید گرم خودرا. میگردد

 .کند می جلوگیري دربدن سموم
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 پیتا بدنی تیپ ویژگیهاي

 

 سرخ یا روشن پوست رنگ -فشار تحت درشرایط وعصبانیت بروزخشم -نیرومند گوارشی شدیدودستگاه وتشنگی گرسنگی -معمولی وتوان تاب میزان -ساختارمتوسط

 تواند نمی -وشمرده دقیق بیان شیوه -قاطع ذهنی قدرت -طلبی ومبارزه چالش به وعالقمند جو وچاره زرنگ -گرم وهواي نورآفتاب از نفرت -ومک باکک همراه وسفید،اغلب

 -نماید پوشی چشم غذا وعده یک ازخوردن

 )سرخ به متمایل رنگی ته یا( سرخ یا روشن، اي قهوه بور،:موها رنگ

 تغییر: پیتا معناي

 وآب آتش: عناصر

 )است غالب آتش( وخشک گرم: ایرانی معادل طبع

 وصفرا دم: ایرانی معادل اخالط

 قرمز: رنگ

 اژدها: جانورمشابه

 .میشود کنیدمتوجه جا جابه را سنجاق اگریک.خوداست درجاي "دقیقا هرچیزي منظم، کامال:میزکار

 !گذاشتی کجا: شود می گم چیزيآنها  مشکالت براي مقصرند همه گویی! کردي اشتباهی توچه: درونی گفتگوي

 

 .است راضی وهمیشه میکند کاالراانتخاب یک کند می مطالعه "کامال رفتن ازبیرون خواهد،قبل می مشخصی چیزهاي: درخرید

 .دارد مشکلی چه ومیداند کرده تحقیق "کامال اماخودش دکترمیرود گاهی: پزشک به مراجعه

 براي اگر است درگیرکاري کشدوقتی نمی دست نشود مسلط موضوع  تابه.باشد ومنطقی بفهمد که گیرد یادمی وقتی اش خاطرساختارمنطقی به.یادمیگیرد باسرعت: حافظه

 .کند نمی نرسانداستراحت انجام رابه تاکاري.شود می دلخور کنی نهارصدایش
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 خنک باید ورزش بعداز.شود می تشدید پیتا باشد بازنده اگر کنداما می آرام اورا رقابتی داردوورزشهاي رادوست رادرگیرکند،بسیاررقابت جسمش دارد دوست: ها ورزش

 .است خوب ،یوگا سواري نوردي،دوچرخه ،کوه شنا.شود

 تابستان: کننده تشدید فصل

 .میکند کاري روغن را شان مفاصل حرارت.پذیر وانعطاف نرم: مفاصل

 وعضالنی متوسط: شکم

 .گوید می چه داند ومی بدهد رانشان این که زند می حرف طوري همیشه ببیند ترازخود راقوي کسی تواند نمی که آنجا زندواز می حرف وپرقدرت محکم: زدن حرف الگوي

 صریح، زیرك، طلب، جاه وسفید، سرخ چهره براق، سرخ موي: است برخوردار پیتا از زیادي مقدار ،به زیر مشخصات با هرفردي. است احساسات "وتیزي تند" پیتا نوع زمینه

 است وصمیمی گرم پیتاها وعواطف ،احساسات تعادل درحال.گردد ظاهرنمی "لزوما ولی است طبیعی گرایش ،یک پیتا نوع طلبی مبارزه جنبه.حسود یا طلب، مباحثه جسور،

 :باشند می شاخص نیزبسیار زیر موارد.  است پیتا نمودار میدرخشد ازشادي که اي چهره.باشند می وقانع مهربان وافرادي

 .گردد می شدید گرسنگی غذا،موجب درصرف تاخیر ساعت نیم

 .گردد می ناخشنود وقت وازاتالف) قیمت گران مچی ساعت یک با "معموال( شود می تنظیم ساعت برحسب زندگی

 .است وتشنگی گرما احساس با همراه بیداري واین شود می بیدار شب درطول

 .شد مسلط بروضعیت باید می که کند می احساس ویا میگردد حاکم برموقعیت

 .باشد می طلب زیاده بسیار فردي دیگران ازدیدگاه که یابد درمی تجربه به

 .میرود راه مصمم هایی گام با

 کاهش یا افزایش کیلو چند خودرا وزن ارادي صورت به توانند ومی کنند می حفظ  شدید نوسانات بدون خودرا وزن. دارند ومتناسب متوسط پیتاها،اندامی ، فیزیکی لحاظ از

 تشخیص قابل آسانی به پیتاها مووپوست رنگ. است عادي ومفاصل معمولی آنان وپاي دست اندازه. دارند نافذ نگاهی واغلب است معمولی هایشان چشم خطوط. دهند

 آنکه بدون موارد بیشتر ودر شده برنزه آسانی به نور تابش ودرمقابل است روشن رنگ وبه ونرم گرم بدن پوست. شود می خاکستري ازموعد زودتر و ولطیف صاف مو،.است

 از نیز پوستی وخالهاي مک کک.قرارندهد نور تابش درمعرض خودرا که است اضافی دلیل  امریک این ولی کنند می پرهیز آفتاب از "طبیعتا پیتاها.سوزد می شود برنزه

 .)نمود ویژگیهاتکیه دیگر به باید باشد می عادي امري ومو پوست رنگ تیرگی که نژادي هاي گروه در(است افراد بارزاین ویژگیهاي
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 را وامورخویش ومال وانرژي بوده منظم افرادي که دارند گرایش این به "ذاتا. است خوب آنان تمرکز وقدرت کند می نفوذ قضایا کنه وبه بیداراست پیتا ذهن طورکلی به

 پیرامون در را نفیس اشیاي ازاینکه. است لوکس اشیاي خرید جهت پول ،صرف وآن دارد وجود اشخاص نیزدراین چشمگیر استثنایی ویژگی یک ولی. نمایند اداره باکارآیی

 .گویند می است،پاسخ رویت قابل که آنچه طریق از دنیا وبه برند می ،لذت گردآورند خویش

 

 خود هاي چشم شود،در می گرم آنان وپاي ،دست گردد می ظاهر افراد این) یکدندگی( آتشین باشد،مزاج نامتعادل پیتا که آنگاه. است نمایان پیتاها، وجود درسراسر حرارت

 قرار خورشید نور تابش درمعرض طوالنی مدت به ازاینکه بالطبع ، هستند داغ خودشان چون ، پیتاها.گیرد می  "گر"آنان هاي وروده ومعده کنندوپوست می سوزش احساس

 .دهد می آزار را آنان دیدگان نوردرخشان. نمایند نمی تحمل را شاق بدنی اعمال کندوانجام می خسته را آنان سرعت به حرارت. دارند ،نفرت بگیرند

 

 پیتا که هنگامی ویژه به. شود می ظاهر سهولت به خشم ،حالت گیرند می قرار فشار تحت دارندووقتی گرایش خشم به که است این پیتاها عاطفی منفی ویژگیهاي از یکی

 رفتاري است هستند،ممکن رهبري خوب صفات ونمایانگر اند طلب کمال اینکه با. شوند می تبدیل پرست وکمال طلب پذیر،ناشکیبا،زیاده تحریک افرادي به باشد، نامتعادل

 .سازد می بیگانه پیتاها به نسبت را دیگران که دهند نشان ازخود را وبرنده فرسایشی

 

 جویی خرده و زدن طعنه. دارند عالقه وجدل بحث وبه بوده راسخ خویش درعقیده.شوند می خوبی  سخنرانان موارد ودراغلب کنند می ادا ودقیق شمرده را کلمات ، پیتاها

 می ،شجاع نفس اعتمادبه ،داراي ،شاد مالیم افرادي تعادل، درحال: دارند دیگر،دوجنبه دوشاهاي افراد نیزهمانند پیتاها ولی. سازد می مشخص را پیتا تعادل عدم ازدیگران،

 ومیزان قدرت.شوند می روبرو هایی موقعیت چنین با جسمانی انرژي عادي میزان صرف با "منحصرا اما وبانیرومندي برند می لذت خطرسپردن به وتن چالش از.باشند

 میانه درسنین "معموال که هستند افراد نوع آن از. شود ضایع استفاده دراثرسوء است ممکن نیز آنان نیرومند بسیار گوارش دستگاه حتی و دارد متوسط پیتاها،حدي مقاومت

 :گویند می عمر

 

 ".گذشت دیگر ،ولی بخورم چیز همه توانستم می "          
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 بیش میزان به ،مرتبط گوارش دردستگاه سوزش واحساس وبواسیر معده زخم به ابتال استعداد.هستند شدید تشنگی دچار واغلب داشته غذا خوردن به زیادي اشتهاي پیتاها

 می سرخ آسانی وبه داشته حساسیت پیتا چشمان سفیدي.گردد می پوستی هاي وجوش ،التهابات کهیر وموجب شده تحریک سهولت به پیتا پوست بافت. است پیتا ازحد

 بیدار ازخواب شدید گرماي احساس با شب درطول که دارد احتمال ولی است سنگین پیتاها خواب اینکه با). پیتااست تعادل عدم به نیزمربوط دید ضعف قدرت.(شود

 که هنگامی خصوص به گردد، می پیتاها خوابی بی باعث تعادل عدم. است بسیارنزدیک "طبیعی" خواب مدت ساعت هشت وبه بوده معتدل آنها شبانه خواب مدت.شوند

 .گردد می مستولی وجودشان وبرسراسر ساخته، درخودغرقه را آنان کاري مشغله

 

 ویژه وبه ودخانیات الکل وآب، هوا ،آلودگی ناخالص غذاي.نماید پیروي آالیش وبی متعادل زندگی روند ازیک پیتا نوع که شود می توصیه بنیادي احتیاطی اقدامات عنوان به

 .کند می نامتعادل را پیتا ،دوشاي حسادت درامور، وناشکیبایی وتنفر،تعصب خصومت احساس: ازقبیل کننده مسموم هیجانات

 

 :پیتا دوشاي شاخص ویژگی 

 ونوشابه پیتاها،غذاها. شود می منجر وغیره ها وروده وکبد درمعده گرما ،احساس متابولیسم اندازه از بیش فعالیت یا التهاب وهرنوع ، پوست  وبرافروختگی گرمی به که داغ،

 .شوند می آنان خود حرارت موجب زیرا دارند دوست "معموال را خنک هاي

 .گردد معدي اسیدهاي ازحد بیش وتراوش بدن بودن اسیدي مفرط میزان موجب تواند می خاصیت همین. گردد می برنده بیان وشیوه ذهنی قاطعیت به منجر تیز،که

 هواي نوع این افراد ، پیتا ورطوبت بودن داغ به توجه با.ظاهرگردد که است پیتا شاخص که آلود وعرق داغ دست کف ، فراوان تعریق صورت به است ممکن که مرطوب،

 .ندارند دوست را تابستانی مرطوب

 .گردد می بدبو مدفوع بدن،یا بدبوشدن به منجر باشد دربدن اضافی پیتاي که درصورتی که بو، ترش
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 :پیتا تعادل عدم هاي نشانه

 .ناگهانی حرارت یااحساس قلب سوزش -زیاد وتشنگی گرسنگی -تب -التهاب

 :پیتا کردن متعادل 

 اتاق دماي خواب موقع محرك ازمواد استفاده کاهش – وفعالیت استراحت هاي دوره موازنه – طبیعی زیباییهاي از تمتع -فراغت اوقات به توجه -خنکی احساس -روي میانه

 .باشد می نیازپیتا هرچیزي از بیش ویوگا مدتیشن و خنده.نمانید زیادي مدت حمام، آبگرم ودروان بیاورید پایین درجه 21تاحدود را

 :پیتا در ها طعم 

 وشور ترش ، تند: کننده تشدید

 وگس تلخ تند،: کننده متعادل

 انجام ودقت سرعت به را وامورمحوله زند می داد ازهمه بیش که است کسی. ندارند هدف بی وفعالیت دارد دلیلی هرکارشان دارد وجود درآنها تیزي جور یک همیشه

 .شود ورمی شعله آتش شود می شان برنامه در تغییر باعث چیزي یک وقتی دلیل همین وبه میخورند شام مشخص ساعت دریک.اند دقیق.میدهد

 .را بخاري کندوآن می روشن کولر این.کشد می خودش روي زنددیگري می پس پتورا دارند،یکی مشکل باحرارت کند زندگی باواتا وقتی

 .دارند دیکتاتوري به گرایش اما.آنهااست ذاتی وتیزي خاطربینایی به که هستند خوبی مدیران پیتاها. است زیراشجاع داند قلمروخودمی دنیارا پیتا
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  واتا بدنی تیپ ویژگیهاي

 .هستند اي کلیشه اي ،نمونه پیتاهاوکافاها کمتراز مراتب کردوبه بینی پیش توان نمی را آنان حاالت که هستند افرادي واتاها.است پذیري دگرگونی واتا، نوع بنیادي تم 

 .وناپایداراست شده نمایان انفجاري صورت به واتا نوع انرژي.است آنان مشخصه خودعالمت واعمال وحاالت وشکل قامت ازنظر آنان تنوع قابلیت

 

 :میباشند شاخص نیزبسیار مواردزیر واتا درنوع 

 روز ازشبانه درهرزمانی موقع بی گرسنگی احساس*

 دائمی حالت وتغییر عاشقانه هیجانات*

 درشب بستررفتن به مواقع نامنظمی*

 نامنظم ازعادات طورکلی،پیروي وبه غذا وعده یک ازخوردن پوشی چشم* 

 میشوند فراموش "سریعا که مدتی کوتاه عاطفی انفجارهاي ظهور* 

 رفتن درراه وتند شتابان هایی گام* 

 

 گونه به واتاها، برخی. است مشکل امري وزن، کردن اضافه واتاها از دربرخی. است آنان ویژه مشخصات ،جزو باریک خاصره هاي لگن ویا ها شانه.هستند الغر افرادي واتاها 

 .بخورند را هرچیزي توانند می ازچاقی واهمه بدون که هستند نوعی تنها واتاها ،ولی متغیراست غذا خوردن به آنان اشتهاي میزان اینکه با. هستند اندام ونازك دلپذیر،نرم اي

 

 دندانهاي یا.باشند نداشته تناسب بدن وبا بوده کوچک یا بزرگ حد از وپاهابیش ها دست که است ممکن. است ازحدواتا بیش ازمیزان ناشی افراد، این جسمانی قوارگی بی

 .باشند آمده وبیرون درشت ویا بسیارریز

 

 :باشد می نیزعادي زیر موارد ،ولی هستند هیکل خوش افرادي بیشترواتاها اینکه با. است واتا نوع ویژگیهاي از ،یکی لب گرفتن گاز
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 .ها چشم نامتعارف نزدیکی و دوري بینی، هاي حفره ،انحراف فقرات ستون انحناي ، کبوتري پا هاي شکل،پنجه کمانی پاي ساق 

 

 همچنین. است نازك زیرپوست چربی الیه دارد،زیرا برآمده حالتی ورگها ها پی و مفاصل ،بند واتاها از دربسیاري.باشند وسنگین دراز یا بسیارسبک استخوانها که است ممکن

 .است شاخص بسیار افراد این مفاصل بند تق وتق خشکی

 

 واتا تعادل عدم با. است عملکردواتا در ازبروزاختالل هایی نمونه عضالنی وانقباض عصبی ،حمله رعشه بروز. است مرکزي اعصاب سلسله ،کنترل واتا عملکرد مهمترین

 تا) دارد کافامغایرت سنگین باافسردگی که خالء بااحساس همراه توخالی افسردگی نوعی( وافسردگی دلهره که اختالالت از اي گستره. شوند می پدیدار عصبی اختالالت

 شفا هایی نشانه به اغلب واتا، تعادل ،اعاده لحاظ همین به است واتا وضع ازوخامت ناشی تنی -روان بیماریهاي هاي بروزنشانه.گیرد می دربر را  کلینیکی – روانی اختالالت

 .اند نموده دیگرمقاومت درمانی هرشیوه درمقابل که بخشد می

 اي گونه به افراد اینگونه.خورد می چشم بیشتربه ویژگی این باشد نامتعادل واتا که هنگامی. ندارد عهده به را امور رساندن پایان به مسولیت ولی میکند افراد،امورراآغاز این

 .شوند می وپایدار مزمن نارضایتی احساس ودچار برسند اي نتیجه به اینکه ،بدون گویند می سخن.خرند چیزنمی هیچ ولی روند می اجناس خرید دنبال اجباري

 برقراري مسول واتا دوشاي یابد،زیرا نمی امرمصداق باشند،این تعادل درحال که گاه آن ولی. کنند می تلف خودرا وکالم وانرژي ومال گذارند می مایه ازخود ازحد بیش گاهی

 .است درسراسربدن تعادل

 ترازانواع ،کوتاه واتا نرمال خواب مدت طول. برند می رنج خوابی بی ،از است همراه بابیقراري که تفکري شیوه درنتیجه وگاه بوده نگرانی احساس مستعد بیشترواتاها

 .دیگراست

 .رود شمارمی به مشخص گوارشی عارضه نیز،یک معده ویانفخ مزمن یبوست

 این به منسوب کلی طور نیزبه را ماهیانه ازعادت پیش ودردهاي گوارشی انقباضات.برند می رنج اعتمادي غیرقابل گوارش ووضع عصبی هاي ازمعده واتاها طورکلی به

 .دوشامیدانند
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 تغییرات درمقابل واتاها. دروجداست درونی وآهنگ وبیداراست ،روشن دهد،ذهن می سرایت دیگران به را حاالت واین است وفعال ومشتاق ،شاد باشد متعادل که واتا فرد یک

 .هستند حساس خود،بسیار محیط

 .دهد می آزار را آنان بلند وصداي داده نشان سریع هاي وصدا،واکنش تماس درمقابل

 .کنند می منعکس را واتا تیپ ،همگی تخیل ازقدرت وبرخوردار وراج بینی، پیش پذیروغیرقابل ،هیجان وجوش پرجنب سرزنده، هاي شخصیت

 .هستند متعادل "،پیتاوکافانیزمعموال باشد درتعادل وقتی ،زیرا دوشاهااست سلطان واتا

 .است واتا انواع براي اساسی هاي توصیه زندگی، منظم ازعادات دقیق ،پیروي مفرط ،پرهیزازتالش کافی استراحت ازمدت مندي بهره

 : است دوشایی "مشخصا واتا 

 .گردد می سرما از وبیزاري وپاها ها دست سردي به منجر که سرد،

 

 انقباض قلب، نامنظم ونیزضربان فشارخون افزایش.شود می خون جریان بدي یا خوبی برخوردارباشد،موجب تعادل حسن از میزانی تاچه ینکه ا به مشروط که متحرك،

  .است واتا تعادل ازعدم اي نشانه عصبی ونگاههاي چشمها سریع حرکات.  است واتا ازحد بیش میزان به مربوط پشت ودرد عضالنی

 ،نیروي بلندمدت حافظه ضعف.گردند می نیزفراموش سرعت همان به که جدید اطالعات سریع جذب قدرت ازقبیل. گردد می وابسته ازمشخصات بسیاري به منجر که سریع،

 بیان وشیوه ، پراکنده هاي واندیشه تفکرشتابزده ،نحوه متغیر آنی،حاالت هاي انگیزه برمبناي کردن ،عمل درفعالیت ترسناك،ناآرامی خوابهاي دیدن با همراه اما تخیل خوب

  .وسریع تند

 وترك شده پوسته پوسته آسانی به پوست که دارد احتمال. گردد می تعریق متوسط یا اندك حالت،میزان بی کدر،دیدگانی یا خشک ،موي پوست خشکی منجربه که ، خشک

  .باشد اگزما ومستعد بردارد

  .گردد می ومو پوست زبري موجب که ، زبروخشن

 مخاط یا پوست هرگاه.یابد می افزایش واتا میزان)  بیسکویتی خشک بوداده،نان ذرت(خشک هاي خوردنی یا پاییزي خشک باد ، خشک هواي:شود می خشک چیزي هرگاه 

 .است آمده در تعادل عدم حالت به "باشدواحتماال می افزایش درحال ،واتا شوند می خشک زیاد شما بینی
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  :واتا کردن متعادل 

  بدن ماساژ – تغذیه منظم روال – گرما -کافی استراحت -استرس کمتردرمقابل حساسیت -مایعات به توجه -آرامش – منظم عادات

  .کند می شکوفا واتارا امور،افراد تنوع. گردد زحدمی ا بیش تحریک قربانی سهولت به که تغییراست قابل سرعت وبه حساس ،آنچنان واتا. است نظم رعایت واتا تعادل کلید 

  .گردیده افراد این وروح جسم تنظیم باعث ویوگا مدتیشن به پرداختن

  .برخورداراست کافی ازرطوبت شما اتاق هواي که باشید مطمئن بنابراین است خشک واتا چنین هم.برد می سود وازگرما سرداست دوشایی واتا زیرا بمانید گرم

  :واتا کلی شرح 

  حرکت: معنا

  بادوفضا: عنصر

  سردوخشک:  ایرانی معادل طبع

  )کنند نگاه خورشید به بسته باچشم اگر(زرد: رنگ

  سودا:ایرانی معادل خالط

 کننده کالفه شود می تشدید واتا وقتی واین بمانند ثابت که دارند مشکل پس است هوادرحرکت که آنجا از. بردشان می ،باد والغرند سبک.است غالب درآنها باد:  کلی شرح

  .کند می تمیز خانه شب نصف. است نظم بی. است دیگري برنامه درگیر وفردا آغازکرده را اي برنامه امروز متغیردارد طبیعت .است

  .شود می تشدید شوند می که پیرتر خشکی این. زنند می حرف که ازبس ودهان گوارش مو،پوست،...اند خشک

 نمی. رسند می قراري بی به شوند می خارج ازتعادل وقتی اما.اند مناسب وتوسعه تحقیق بخش براي.دارد خود با ازخالقیت نشانی همیشه دارد، انرژیک طبیعت درتعادل واتا

  .است پذیري تطبیق آنها مثبت وجه. وناپایدارند باشند کاري مشغول باید همیشه.بنشینند توانندآرام

 اما.دارند آن درباره هم زیادي بسیار وهیجان کنند می شروع جدید چیز یک هرروز .نه دادن ادامه امادر هستند خوب خیلی جدید هاي وپروژه چیزها کردن درشروع واتاها

  .شود می تشدید تعادل درعدم همه واین.شود می شروع دیگري وچیز شده رها این بعد هفته چند

 اتفاقاتی چه گذشته سال2 طول که بفهمی توانی می دقیقه 15در.داشت خواهی درپیش آیندي خوش مصاحبت زنی می زنگ واتا دوست  به وقتی. اند عالی درارتباط واتاها

  .هستند هنري هاي توانایی ،با خالق پرداز، خیال درحرکت، همیشه "ذهنا .گیرند می خود دراختیار را مصاحبه واغلب نیستند خوبی شنوندگان واتاها .است افتاده



 20صفحه 

 وبالگ مسیحا

http://blog.masiha.ir/ 

 .هستند کننده وسرگرم وجوددارد جدید چیز یک همیشه.دارد همراه به را وزندگی خالقیت و است انگیز هیجان درکنارواتاها بودن

 .شود چندباربیدارمی شب درطول یا برد نمی خوابش تعادل ودرعدم خوابد می سبک.شوند می بیدار مرتب است جیرجیرك مثل ها واتا خواب

 محیط در.شود می ونگرانی دچارترس محرك یک دربرابر آسانی به.کشد می کنار زده وهیجان شود می گیردپریشان می سبقت آنها از کسی وقتی اتوبان در دررانندگی

 .اند درعجله همیشه.دارد کاردیگر عالمه یک چون کند می دیر کارهمیشه

 کردم؟ اشتباهی چه من: باخود واتا درونی گفتگوي

 گذاشتم؟ کجا:شود می گم چیزي

 .کند می فراموش سرعت وبه گیرد می یاد سرعت به: حافظه

 .است ناراضی ازخریدش بگیردوهمیشه تواندتصمیم خواهد،نمی می چیزها کند،خیلی خرید که است تاب بی:درخرید

 .نیست تر اصلی هیچکدام که دارند اصلی مشکل دهها چیست اصلی مشکل پرسی می وقتی روند می دکتر همیشه: پزشک به مراجعه

 .خواهد نمی غذا روز تمام وقت ویک است گرسنه گرگ مثل وقت یک متغیراست،:اشتها

 .دارد یبوست به تمایل خاطرخشکی به: دفع الگوي

 بار یک دوروز هریکی: دفع دفعات

 کم:تعریق

 .شود می واتاتشدید چون سنگین صورت به نه اما است خوب هم روي وپیاده سواري دوچرخه. است یوگابهترین: ورزشها

 یبوست به متمایل وضیف خشک: گوارش

 نامنظم:دندانها

 .کنند می قبول بدهی پیشنهاد هرجا: بیرون شام

 .است وخشک کوچک واتا چشمان: چشمها

 سردند خیلی کنی می لمس وقتی را واتاها: حرارت

 .کند می صدا تق تق دهد می تکان را گردنش وقتی است خشک: مفاصل
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 .دارد وضعیف لرزان صداي:زدن حرف الگوي

 ،شور ،ترش شیرین: غذاها در کننده متعادل


