رازھای سالمتـی از زبـان دانشمنـدان ژاپنـی

اگر به سالمت زﯾستی اھميت می دھيد و دوست ندارﯾد به اﯾن زودﯾھا
گوھر ارزشمند سالمتی را از دست بدھيد ،فقط کافيست به آخرﯾن
دستاوردھای متخصصين مرکز ملی ھداﯾت )ارتقاء( سالمت و رفتار
شناسی توکيو توجه کنيد! آنھا می گوﯾند :
1.ھرگز سيگار نکشيد و اگر ميکشيد ،نيمه آخر آن را به ھيچ وجه
نکشيد.
2.در حمام ھيچگاه مستقيما زﯾر دوش آب گرم نفس نکشيد .کلر ﯾک
قاتل تدرﯾجی است.
3.ھنگام شارژ موباﯾل ابتدا شارژر را به گوشی وصل کنيد و سپس آن
را به برق وصل کنيد .بھتر است موباﯾل خاموش باشد.
4.چای بيشتر از ﯾک روز مانده را اصال ننوشيد.
5.ھنگام روشن کردن کولر اتومبيل خود ابتدا به مدت حداقل  ۵دقيقه
پنجره ھا را باز بگذارﯾد و در پمپ بنزﯾن ھا ھم کولر را خاموش نماﯾيد.
6.غذای خود را بيشتر از ﯾکبار در ماﯾکروفر گرم نکنيد و بعد از آن در
صورت عدم استفاده دور برﯾزﯾد.
7.با حيوانات خانگی تعامل مثبت داشته باشيد .آنھا ممکن است از
خيلی از انسانھا سالمتر و تميزتر باشند .عوامل مشترک زﯾاد آنھا با
انسانھا ميتواند به شکل واکسن در بدن عمل کند.
8.ھنگام غذا بين ھر لقمه حداقل  ١دقيقه فاصله بگذارﯾد و دو ساعت
قبل و بعد از غذا و ھنگام آن نوشيدنی ننوشيد.
9.ھنگام حرکت اتومبيل ،پنجره ھا را تماما باز نکنيد تا ھوا بصورت باد
وارد مجاری تنفسی شما نگردد.
10.لوازم آراﯾشی را بيشتر از  ۵ساعت بر روی پوست خود باقی
نگذارﯾد .سلولھای پوستی نياز به تعرق و تنفس دارند .در منزل نيز تا
حد امکان از لباسھای گشاد ،راحت و باز استفاده نماﯾيد.
11.در صورتيکه ھر روز استحمام نمی کنيد ،موھای خود را بيش از
ﯾکبار در شبانه روز شانه نکنيد .مراقب ورود شوره سر )حتی بصورت

نامرئی( به چشمھا و مجرای تنفسی خود باشيد.
12.ھنگام دوﯾدن و راه رفتن سر خود را باال نگھدارﯾد .ھنگام نشستن و
خوابيدن برعکس سر خود را پاﯾين نگھدارﯾد.
13.توجه بيش از حد به وزن ،سودمند نيست .بدن انسان قادر است
بصورت خودکار ميزان ورودی ،جذب و ميزان دفع را تنظيم نماﯾد و
اشتھای طبيعی نيز متناسب با آن ميباشد .ھرچه قدر دوست دارﯾد
بخورﯾد.
14.اگر نياز مالی ندارﯾد ،الزم نيست روزی  ٨ساعت کار کنيد .بھترﯾن
تعداد ساعات کاری بين  ۵الی  ۶ساعت ميباشد.
15.ھرگز پشت مانيتورھای قدﯾمی که روشن ھستند قرار نگيرﯾد .ضرر
آنھا از خيلی از دستگاھھای عکسبرداری بيشتر است.
16.ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنھا سودمند نيست بلکه خطرناک
نيز ھست .سعی کنيد آن را در حداقل  ٣ساعت بعد از بيداری و ﯾا عصر
انجام دھيد.
17.توجه بيش از حد به امور سياسی ،ورزشی و اقتصادی برای
سالمت روان مضر بوده و در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر
کنترل آنھا ،باعث اختالالت روانی ميگردد.
18.معجزه جواھر آالت برای خانمھا را فراموش نکنيد .حتی اگر صرفا
به دﯾدن آنھا باشد.
19.ھيچگاه به پھلو نخوابيد .سعی کنيد در جھت عمود بر محور
مغناطيسی زمين بخوابيد.
20.از خوردن غذاھاﯾی که مشکوک به استفاده از فراورده ھای
گوشتی ھورمونی ھستند در حد امکان پرھيز کنيد.

