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KOVİD-19 KARANTİNASI SIRASINDA  
FİZİKSEL SAĞLIĞI KORUMAK

KOVİD-19 İzolasyonu sırasında Fiziksel Sağlığınızı korumaya yönelik tavsiyeler: 

İyi uyuyun – Sadece daha parlak bir görünüm için yatağa gitme isteksizliğini hepi-
miz yaşadık. İyi bir gece uykusu görünümümüzü  değiştirebilir ve bize yeni bir güne 
göğüs germek  için ihtiyacımız olan enerjiyi verebilir. Ancak iyi bir uyku  vücuttaki 
leptin ve ghrelin gibi, sizi tüm gün etkileyen hormonların düzenlenmesine, iştahınızı 
ve önceliklerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. İyi uyumak için elektronik 
cihazlarınızı yatmadan bir saat önce bir kenara koyun. Rahatlatıcı bir şey yapın (duş 
alma, günlük yazma, okuma gibi) ve yatmadan önce endişelerinizi Tanrı’ya teslim et-
meyi seçin.  Sonra Kral Davut’un sözlerini hatırlayabiliriz, “Esenlik içinde yatar uyu-
rum, çünkü yalnız sen, ya RAB, güvenlik içinde tutarsın beni.”

Tatlılardan kaçının – Sıkılmış veya stresli hissettiğimizde, çabuk ve lezzetli yiye-
ceklere erişmek kolaydır. Fakat güçlü bağışıklık sistemleri için veba gibi olan rafine şe-
kerden kaçınmamız gerekir! Rafine(beyaz) şeker, beyaz kan hücrelerinin mücadele ye-
teneğini azaltır ve bu baskı günlerce sürebilir. Şeker hızla bağımlılık yapar ve hep daha  
fazlasını isteriz. Kan şekerinin yükseselmesi ve düşmesi   duygusal dalgalanmalara ve 
hormonal dengesizliğe de neden olabilir. Fakat hurma, meyve (taze ve kurutulmuş), 
küçük miktarlarda bal, pekmez, şeker otu gibi birçok doğal sağlıklı tatlı gıdalar vardır. 
Sağlıklı birleşimlerle denemeler yapın!  Kolay bir dondurma tarifi için: 4 tane dondu-
rulmuş muz, 2 yemek kaşığı (28g) fındık yağı, 1 bardak(128g) dilimlenmiş çilek, ½ 
yemek kaşığı(5g) vanilya ile hepsini karıştırın. 

Güneş ışığının tadını çıkarın – D vitamini “güneş ışığı vitamini” olarak bilinir 
ve genel sağlığımız için çok önemlidir.  Güneş ışığında günde sadece 20 dakika çoğu 
vücudun vitamin D’yi yaratması için yeterli olabilir, bulutlu bir günde bile, ancak o 
zaman biraz daha fazla maruz kalmak gerekebilir.  D vitamini beyin fonksiyonlarını ge-
liştirmeye, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, iltihaplanmaya karşı korur ve hatta 
bakteri ve virüsleri öldürür. Evinizi havalandırmak ve güneş ışığının içeri girmesine izin 
vermek ortamınızın sağlığını artırabilir ve  aynı zamanda düşünce ve fikirlerinizin de 
daha parlak olmasına yardımcı olur! (Güneş ışığının tadını çıkarın, fakat 10:00 -16:00 
saatleri arasında dikkatli olun, böylece yanmazsınız!) 
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“Oturma Hastalığından” kaçının – Gün içinde en az 8  saati oturarak geçir-
mekle ilgili olan   bu terimi duymuş olabilirsiniz.  Bunu evlerimize izole edilip yapmak 
kolaydır,özellikle kendimizi bir kitap veya bilgisayar ekranına dalmış bulursak. Otur-
mak artık bizim için sigara içmek kadar kötü olarak biliniyor, bu da diyabet, kalp has-
talığı, belirli kanserler ve tüm ölüm sebeplerinde artışa neden oluyor. Bu sorunu önle-
mek için, her saat en az 250 adım atarak hareket etmek önemlidir. Bu sadece 3 dakika 
boyunca yerinde koşu ile yapılabilir! 

Egzersiz yapın – Sadece ara sıra hareket etmekten çok daha fazlasına yani, vücu-
dun tam sağlığı için aktif hareketlere ihtiyacı vardır. Bu, ruh halini iyileştirebilir, bize 
enerji verebilir ve bağışıklık sistemlerimizin iyi çalışmasını sağlayabilir. Başlamanın en 
iyi yolu yapmak istediğiniz basit ve eğlenceli bir egzersiz bulmak ve her gün yapma-
yı planlamaktır. Kalp atış hızınızı yükselten bir şey olmalı, ancak hala konuşabilecek 
durumda olmalısınız. Öneri olarak, “ev yürüyüşü” (bu şimdi bir moda oluyor!) veya 
yalnızca 7 dakika süren (Tüm Vücut Planına bakın) 12 alıştırmada size yol gösteren “7 
Dakikalık Egzersiz” gibi uygulamaları indirmeyi düşünün. Hadi hareketlenelim! (Her-
hangi bir yeni egzersiz planı yaptığınızdabaşlamadan önce doktorunuza danışın.)

Renkli beslenin – Diyetlerimize ne kadar çok renkli meyve ve sebze katarsak, bağı-
şıklık sistemlerimizin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olan besin ve antioksidan alı-
mımız o kadar daha iyi olur.  Vücuttaki her hücrenin düzgün çalışması için beslenmeye 
ihtiyacı vardır ve ekstra lif bağırsaklarımızı da sağlıklı tutacaktır! Mutlu bir bağırsak ve 
mutlu bir vücut iyi hissetmemizi ve o günkü işimiz her neyse gereklerini daha iyi yeri-
ne getirmemizi sağlayacaktır. . Öneri olarak: Renk bazlı yiyecekler için alışveriş yapın, 
yeni meyve ve sebzeleri deneyin, humus ve sebze, muhammara (bir çeşit sos) ve tam 
tahıllı krakerler, lahana veya meyve ile harmanlanmış diğer yeşillikler gibi sağlıklı gıda 
birleşimleri deneyin!  

Abur cubur yemekten kaçının – Bir gıda işlendikten ve lif çıkarıldıktan sonra, 
genellikle değerli bir şey kalmaz.  Makinelerden geçen herhangi bir yiyecek artık Allah’ın 
verdiği besinlerin tamamını içeren bir yiyecek olmayabilir. Stres altındayken vücudu-
muz antioksidan depolarından kullanır ve tüm gerçek gıdalardan yenilenmeye ihtiyaç 
duyar. Yemeklerinizi daha çok tam tahıllar, baklagiller, kabuklu yemişler, çekirdekler, 
meyveler ve sebzeler etrafında planlayın. Bir fikir: Pişmiş tahılı, bitki proteinini (bakla-
gil, soya peyniri, nohut…), sebzeleri (yeşillik, dilimlenmiş havuç, sevdiğin pişmiş seb-
zeler,v.b…) ve tahin sosunu (¼ bardak tahin, 1 limon suyu, 2+ kaşık sarımsak tozu, bir 
tutam tuz ve sıvı yapmak için istediğiniz kadar su) karıştırmayı deneyin.


