ﻫﻤﻪ ﻋﻀﻼت در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﻮی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ!

ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای آن ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ

ﻫﻤﻪ ﻋﻀﻼت در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻐﺰی در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪن ذﻫﻦ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ذﻫﻨﯽ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺪام ﻗﺎره
ﯾﺎ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.اﻧﺴﺎنﻫﺎ روز ﺑﻪ روز وﻗﺖ ﮐﻢﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد و آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻼش
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﺎوری و زﻧﺪﮔﯽ درﻋﺼﺮ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ آراﻣﺶ رواﻧﯽ و رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .دراداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﻫﻦ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﺑﺮای ﻗﺪم زدن ﺑﻪ ﭘﺎرک و ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای
ﺻﺮف ﻏﺬا ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﻗﻮﯾﺘﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ!
 ۱۰ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری زﯾﺎد و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ!

وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار و وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2015ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺘﻨﺪﻓﻮرد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺪم زدن در ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد .ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد در اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب  20درﺻﺪ و رﯾﺴﮏ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ  40درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺳﺎﮐﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﺛﺮ ﻧﺪارد ،ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻮق دﻫﯿﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ذﻫﻦ اﻓﺮاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ؟

ﭘﯿﺎدهروی در ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل  2015در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ژورﻧﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻧﯿﻢ ﻣﺎﯾﻞ راه رﻓﺘﻦ
در ﭘﺎرک ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ذﻫﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و
ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎی و ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮏ اﺛﺮ آراﻣﺶﺑﺨﺶ دارد
و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﺷﻬﺮی ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ذﻫﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهرودی ﻧﯿﻤﺮوزی ﺗﻨﺪ در
ﭘﺎرک ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﯾﮏ ﭘﺮوژه دﺷﻮار ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.

ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ،دردﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺎرک ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰی در ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﻈﺮه ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ دارﻧﺪ ،ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﻣﻨﻈﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﻈﺮه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .آنﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درد و اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎران را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﻈﺮات ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻢ اﻋﺼﺎب درﺑﺎره ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻐﺰ
ﻣﻐﺰﺗﺎن را ﻫﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اوج ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ

ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ درﯾﺎ اﺿﻄﺮاب را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
اﮔﺮ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺮف ﺗﻤﺎﺷﺎی درﯾﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه در  Health & Placeدر ﺳﺎل  ،2016ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی درﯾﺎ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .آب،
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ دروﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
 ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺗﺎق ﻫﺘﻞ ﺧﻮد را رو ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻐﺰ را ﭘﺮورش دﻫﺪ .و اﯾﻦ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪن ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﺎﻣﻞ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻋﺎدتﻫﺎی
ﺑﺪ روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳﺎده روزﻣﺮه ﻗﺪرت آن را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ و زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ راه ﺳﺎده ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
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