
زمین برصحت جاذبه قوۀکشف جدید اثرات   

بعد از تحلیل معلومات حاصل شده از تجارب ، ه ویرنکاس مرت( محNASA) محقق مشهور پروگرام فضایی امریکا

 ا  به زمین یک عامل خیلی مهم برای صحت انسان میباشد. متعاقبذجا دریافت که قوۀ، ماه  ۀسفرهای فضانوردان به کر

زمین بر صحت را  جاذبه قوۀارتباط ، روی زمین تحقیقات متعدد دیگر ب

انسان صحت برای  دح تر ساخت. مطابق این تحقیقات نشستن زیایواض

 مضر بوده و بهتر است که روزانه در حدود چهل بار برخیزیم و بنشینیم.

بدین سو می فهمیدند که نشتسن زیاد روزانه  ادوار کهنعلمای طب از 

ن این بود که آنهائیکه زیاد می نشینند، برای صحت مضر است و تعبیر شا

معهذا به امراض گوناگون  ، کمتر حرکات بدنی )سپورت( را انجام میدهند

ر نشان داده که بدون شک سپورت بدنی برای یخاتحقیقات  . مبتال میگردند

ولی دلیل اینکه نشستن زیاد برای صحت مضر ،  مفید استبسا صحت 

 دیگری نیز دارد. واملبلکه ع ، میباشد تنها کمی سپورت نبوده

فضایی امریکا محترمه ویرنکاس کشف کرد که آن عبارت از استفاده انسان از فوه  جاذبه  زمین   این عامل را متخصص

 بدن ما قوه  جاذبه زمین را توسط ارگان های خاص بنام   ، ستدیمیباشد. وقتیکه انسان از حالت نشسته برمی خیزد و می ا

Proprioceptor  حس میکند وتکرار این عمل برای صحت فوق العاده مفید است. اگر سپورت و شغل انسان طوری باشد

برای صحت مفید است و از پیری ، که در آن برخاستن و نشستن های زیاد باشد 

 زود رس جلوگیری می کند.

یقننین کننه توجننه زینناد علمننای صننحت را بسننوی حرکننات بنندنی نمنناز  ایننن کشننف بننه

، سنجده وقعنده در اوقنات پنن   ، رکنو  مسلمانان جلب خواهد کرد زیرا حرکات قیام

زمنین مسنتفید منی گردانند  جاذبنه قوۀذار را از گنماز  ، ثریت خیلی عالیؤبام، گانه 

سنناعت  32ر مرتبننه د 23)قیننام وسننجده(  وتعننداد مجمننوعی چنننین نشسننت وبرخاسننت

ت تعنداد  ۲۳نشستن وبرخاستن های وضو نیز با  عدد و اګر است.  عالوه ګردنند یقیننا

مرتبه درروز می رسد واین همان عددیست کنه علمنای  ۰۴نشستن وبرخاستن ها به 

 .طب امروزآنرا برای بهبود صحت توصیه میدارند

نشستن انجام میدهند متوجه باشند که نشستن زیاد به   ل، دکانداران وغیره اهل کسبه که شغل شان را بیشتر در حا مامورین

، در نشسته وکمتر می ایستند بهتر است  برچوکی  مامورین عالی رتبه کشور که اکثر اوقات کارای بر .صحت مضر است

خود بایستند و سکرتر خودرا هدایت  ، عوض خواستن سکرتر خویش توسط صدا یا  زنگ تیلفون وغیره اوقات ممکن ، به

بدین  . ا آنها تعداد برخاستن را زیاد خواهد کردبو خدا حافظی  انهمچنان برخاستن در هنگام ورود مهمان فرمایند. 

صحت ، محترم به دفتر شما وادای نماز ها به اوقات معینه  یصورت رفت و آمد مامورین و مراجعه کنندگان بشمول وکال

 بهتر خواهد ساخت. جسمی ، روانی و اجتماعی شما را به حکم خدای )ج(

 موجیم که آسودگی ماعدم ماست                        ما زنده برآنیم که آرام نگیریم

 بااحترام
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