اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﭼﺎق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﻨﺎع از ورزش
ﻣﻮﺿﻮع داغ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ورزش ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﭼﺎق  11ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﯿﻨﺪرﺑﻼک« ) (Cinderblockﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺎر در ﺗﻮﺘﺮ و ﻓﯿﺴﺒﻮک دﯾﺪه ﺷﺪه و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﯿﻨﺪرﺑﻼک )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ( ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻏﺬا داده اﺳﺖ .او ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد و ﭘﺪرش اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت »ﻧﻮرت ﺷﻮر« )Northshore
 (Veterinary Hospitalدر اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﻨﺪرﺑﻼک در اﺑﺘﺪا ﻫﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﻻﻏﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻨﺎر ﺗﺮدﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮده .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ

راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ روی ﺗﺮدﻣﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ داده اﺳﺖ:

ﺳﯿﻨﺪرﺑﻼک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽ دارد .در ﺣﺴﺎب اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ او و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن روی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن
ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﻏﺮ ﺷﻮد.
وﯾﺪﯾﻮی راه رﻓﺘﻦ ﺳﯿﻨﺪرﺑﻼک روی ﺗﺮدﻣﯿﻞ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم درج اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺶ از  5.6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر در
ﺗﻮﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻣﺰه ای از او
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺳﯿﻨﺪرﺑﻼک ،ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را
اﻧﺠﺎم ﺑﺪه «.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﮔﺮﺑﻪ ﺷﺪه ام .ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ از ﭘﺴﺶ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﺪرﺑﻼک«.
ﺣﺴﺎب اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﻻﻏﺮی اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﭼﺎق آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﻏﺬا روی زﻣﯿﻦ و ﺑﺎزی ﮐﺮدن ،او را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وادار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

