
مصرف میوه و سبزیجات، ورزش و کمی خواب بیشتر، شروع بسیار 
خوبی برای سالمت بیشتر است.

هر روز نوید تازه ای از امید و میل به پیشرفت را به ارمغان می آورد. هر 
روز فرصتی برای شکستن الگوهای قدیمی و تغییر عادت های ناسالم 
در اختیار ماست. اگر واقعا  آرزو می کنید سالمتتان  را بهبود ببخشید، تصمیم درستی 
گرفته اید. ایجاد تغییرات طوالنی مدت و قدرتمند، سالمت روانی و جسمانی شما را 

بهبود می بخشد. در ادامه 10 کلید برای زندگی سالم به شما معرفی می کنیم.

 ترجمه: 
حمید 

عبدالوهابی

2. کارهایی که برای تقویت سالمت طوالنی مدت الزم است، مشخص کنید
همه ما خوب می دانیم که باید غذای سالم بخوریم، ورزش کنیم، به مقدار کافی بخوابیم و آب 
زیادی بنوشیم تا سالم بمانیم. بسیاری از ما فکر می کنیم کاری که انجام می دهیم درست است، 
در حالی که چنین نیست. طبق نتایج یک مطالعه، حدود 3 درصد از بزرگساالن در واقع تمام 
معیارهای زندگی سالم را رعایت می کنند. محققان 4 کلید سالمت را بررسی کردند، از جمله: 

 سیگار نکشیدن
 حفظ وزن سالم )BMI 25-18( یا کاهش درست وزن

 مصرف روزانه حداقل 5 وعده میوه و سبزیجات 
  ورزش کردن 5روز در هفته به مدت 30 دقیقه

گرچه این کارها مهم هستند اما در واقع تعداد کمی از ما همه این کارها را انجام می دهیم و 
مواردی مانند داشتن نگرش مثبت، داشتن تصویر ذهنی مثبت از خود، مراقبت از سالمت 

روانی خود و گذراندن اوقاتی با دوستان و... ضروری است.
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1. پذیرفتن تعهدنامه
مشکلی که در تصمیمات جدی زندگی وجود دارد این است که ما اغلب آنها را 
دنبال نمی کنیم و به سرانجام نمی رسانیم، به این دلیل که تعهد موقت است و افراد 
هرگز شیوه زندگی خود را به گونه ای تنظیم نمی کنند که از این تغییر پشتیبانی کند. 
زمانی به موفقیت پایدار می رسید که عادت هایی در خود ایجاد کنید که از تغییراتی 
که می خواهید در زندگی تان ببینید پشتیبانی می کند. به این معنا که هنگام لغزش 
تسلیم نشوید و حتی در مواقع دشوار و استرس زا هم آن را رها نکنید. جسورانه 
عمل کرده و وضوح آن را به خوبی لمس کنید. عادت های سالم و سازگار خود 
است.  مادام العمر  بهزیستی  برای  کلیدی  عادات،  این  زیرا حفظ  کنید  تقویت  را 
گذشته از این، آنچه ما هر روز انجام می دهیم مهم تر از کاری است که هر چند 

وقت یکبار انجام می دهیم.

4. اختالل و تغییر در عادت های ناسالم را فراموش نکنید
کارهایی که ما به طور مرتب انجام می دهیم؛ از مسواک زدن دندان ها گرفته تا صرف میا ن وعده، 
اغلب به عادت های ما تبدیل می شوند. اولین گام برای تغییر هر نوع رفتاری، ارزیابی عادت های 
فعلی است. اگر عادت دارید هر روز ورزش کنید، خوب است اما اگر این عادت را دارید که 
هر روز بعد از ظهر  چیپس و نوشابه بخرید، کارتاان اصال خوب نیست. همزمان که عادات 
سالم خود را تقویت می کنید، دنبال راه هایی برای اختالل در الگوهای عادات ناسالم و ایجاد 
الگوهای جدید باشید. شروع به ایجاد تغییرات روزانه کوچک کنید. میا ن وعده های سالم و 
کوچک برای خود آماده کنید. همیشه یک بطری آب با خود داشته باشید تا بتوانید در طول 

روز به بدنتان آبرسانی کنید.

3. بدانید چه کاری مناسب شماست
توانایی شما برای حفظ زندگی سالم به شخصیت شما در انجام این برنامه ریزی بستگی 
دارد. روی لحظه به لحظه موفقیت هایتان و زمان هایی که تالش کرده اید، تأمل کنید. چه 

شرایطی برای شما مفیدتر بوده و شما را به انجام هر چه بهتر آن تشویق کرده است؟
 در چه شرایطی ناامید بودید؟

چه مساله ای شما را از رسیدن به اهداف خود باز می دارد؟ اهداف شما هرچه 
می خواهد باشد، قبل از ایجاد تغییر در شیوه زندگی خود بدانید از کجا باید شروع 
کنید و به چه دلیل می خواهید تغییر کنید. بدانید چه کاری مناسب شماست و چه 

کاری مناسب نیست.

6. زندگی را بسازید و کار و سرگرمی را با هم بیامیزید
بسیاری از کارآفرینان موفق ادعا می کنند تعادل کار و زندگی یک افسانه است و اغلب ما را 
وادار به گرفتن امتیاز می کند. احساس می کنیم در یک کار بزرگ دست و پنجه نرم می کنیم و از 
تعهدات و استرس دچار سرگیجه می شویم. این واقعیت را در نظر بگیرید که دخیل شدن کار 
و زندگی باهم غالبا مبهم است. بیشتر افراد می دانند باید هنگام کار، به مسائل مربوط به زندگی 
بپردازند و در برنامه های کاری   انعطاف پذیر باشند. نکته مهم این است که به جای تمرکز بر 
مرزهایی که زندگی کاری به پایان می رسد و زندگی شخصی آغاز می شود، دنبال راه هایی برای 
آمیختن عناصر زندگی خود باشید. روی انتخاب های سالم و مثبت و سازگار با خودتان متمرکز 

شوید که ارزش ها، مسوولیت ها و اهداف شما را در تمام جنبه های زندگی منعکس می کند.

5. تغییرات کوچک و موثر در خود ایجاد کنید
سعی نکنید زندگی عظیم و گسترده تان را یکباره تغییر بدهید چون باعث می شود وسوسه 
شوید و در کل از تغییر آن صرف نظر کنید. از کارهای کوچک شروع کنید. اگر سعی دارید 

بیشتر اوقات ورزش کنید، با ساده ترین و کم خطرترین تمرین شروع کنید.
قبل از اینکه از محل کار به خانه بیایید، 10 دقیقه پیاده روی کنید یا حتی 5 دقیقه در اتاق 
نشیمن این کار را انجام دهید. این کار را به صورت روزانه شروع کنید، به گونه ای که 
احساس کنید بخشی معمول از زندگی شماست و به تدریج آن را زیاد کنید. اگر به خوبی 
پیش نرفتید خودتان را سرزنش نکنید. فقط برگردید و دوباره انجامش دهید. هدف ایجاد 

عاداتی است که دستیابی به آنها آسان است.

8. خواب باکیفیت داشته باشید
ممکن است بعضی اوقات از اهمیت خواب کافی غافل  شویم. اگر درست غذا می خوریم، 
کار می کنیم و از عادت های بد مانند سیگار کشیدن اجتناب می کنیم، آیا 8 ساعت خواب 
توصیه شده در شب را هم رعایت می کنیم؟ مطمئنا خواب کافی در سالمت ما نقش اساسی 
دارد. داشتن خواب باکیفیت در سالمت روح و جسم اثر دارد و برای عملکرد مغز مهم 
است. همچنین تاثیر زیادی در یادگیری، کار کردن، فکر کردن، واکنش نشان دادن و همراه 
شدن با دیگران دارد. کمبود خواب مداوم خطر ابتال به مشکالت مزمن را افزایش می دهد. 
در طول روز محیط و کارهایی که انجام می دهید بدنتان را تجزیه کرده و خواب  دوباره 
بدن را ترمیم می کند. پس اطمینان حاصل کنید که خواب باکیفیت را  سنگ بنای زندگی 

جدید و سالم خود قرار داده اید.

7. رژیم غذایی سالم داشته باشید
هما ن طور که گفته می شود، شما همان چیزی هستید که می خورید. وعده های غذایی و 
میا ن وعده هایی که مصرف می کنید تاثیر مستقیمی بر سالمت شما دارند. این بدان معنا نیست که 
ورزش نکنید. تمرینات منظم باعث می شود متابولیسم بدن دوباره زنده شود و به چربی سوزی 
بدن کمک می کند اما نباید بدون برنامه ورزش کنید. رژیم غذایی ضعیف می تواند باعث بروز 
مشکالت عدیده سالمت مانند چاقی، دیابت نوع2، بیماری های قلبی و سکته مغزی شود و 
این مشکالت در سنین جوانی هم مشاهده می شود. حتی اگر وزن متعادلی هم دارید، داشتن  
رژیم غذایی مغذی برای سالمت طوالنی مدت شما مهم است. این به معنای حذف قند، 
افزایش میزان مصرف سبزیجات و میوه ها و پرهیز از مصرف فست فودهاست. شاید نتوانید 
غذاهای خوشمزه و چاق کننده را به طور کامل حذف کنید اما می توانید آنها را کنترل کنید.

10. همیشه در حال یادگیری و کنجکاوی باشید
 هنگامی که بازی های ویدئویی انجام می دهید، مغزتان کار می کند و در حال رشد است. 
همان طور که می فهمید چگونه یک بازی کار می کند و پازل ها را کامل انجام می دهید، در 
ذهن خود اتصاالت جدید ایجاد می کنید. هرچه انگیزه بیشتری برای ضربه زدن داشته باشید، 

مغز شما بیشتر کار می کند و بیشتر هم یاد می گیرد.
استمرار یادگیري و تحریک مغز براي سالم نگه داشتن مغز با افزایش سن ضروري است.
بسیاری از بازی های ویدئویی  در دوره های مختلف یا با تنظیمات تاریخی متفاوت طراحی 
شده است. هنگام انجام این بازی ها نه تنها سرگرم می شوید، بلکه در مورد تاریخ نیز یاد 
می گیرید. هنگامی که یک بازیکن از ماجرا یا تنظیم یک بازی لذت می برد، می تواند انگیزه 

ایجاد کند که به یادگیری بیشتر ادامه دهد.

9. مغز را جوان نگه دارید
هرچه از سن مغز می گذرد، حافظه، تمرکز و توانایی روی چند وظیفه کم می شود، در حالی 
که افراد جوان غالبا می توانند چند کار ذهنی مختلف را همزمان انجام دهند، برای افراد مسن 
دشوار است که بتوانند حتی روی یک کار واحد متمرکز شوند. روش های زیادی برای جوان 
نگه داشتن مغز وجود دارد، مانند انجام پازل، خوردن غذاهای سالم، ورزش و حتی بازی های 
ویدئویی. در تحقیقی از سانفرانسیسکو، دانشگاه کالیفرنیا، محققان بازی رانندگی ساده را 
طراحی کردند که در آن بازیکنان مجبور بودند هنگام رانندگی  از روی موانع، عالئم جاده ای 
را شناسایی کنند. عملکرد بازیکنان در هر سنی در انجام همزمان چند کار، نسبت به زمان 
انجام یک کار بدتر بود. با این حال، افراد بین 60 تا 80 سال افت عملکرد 64 درصدی را 
نشان دادند اما شرکت کنندگان جوان بین 20 تا 30 سال تنها 26 درصد افت عملکردداشتند. 
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