
ZDROWY  STYL ŻYCIA 

 

 

 Jak prowadzić zdrowy styl życia? Wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad,  

by cieszyć się dobrym samopoczuciem i zapobiec rozwojowi wielu groźnych chorób. Przede 

wszystkim należy dbać o odpowiednio zbilansowaną dietę i codzienną aktywność fizyczną. 

Dbaj o odpowiednią dietę 

 Jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest odpowiednio zbilansowana 

dieta. Według specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia, należy spożywać produkty z różnych 

grup żywności, tzn. dbać o urozmaicenie posiłków, tak aby codziennie dostarczyć organizmowi 

wszystkich potrzebnych mu składników odżywczych – białek, węglowodanów, tłuszczów, a także 

witamin i składników mineralnych. Produkty zbożowe powinny być głównym źródłem energii. 

Mleko i produkty mleczne również powinny być elementem codziennej diety. Nie może w niej 

zabraknąć także warzyw i owoców. Poza tym mięso należy spożywać z umiarem – najlepiej 

zastępować je rybami i roślinami strączkowymi. Ograniczyć spożycie soli oraz tłuszczów, zwłaszcza 

zwierzęcych, a także unikać cukru i słodyczy. 

Bądź aktywny fizycznie 

 Codzienny wysiłek pozwala nie tylko kontrolować wagę ciała, lecz także zmniejszyć 

prawdopodobieństwo zachorowania na raka, ryzyko rozwoju depresji, cukrzycy, chorób serca 

i układu krążenia na tle miażdżycy, a także zadbać o mocne kości. Do wyboru mamy jogging, jazdę 

na rowerze, pływanie czy ćwiczenia na siłowni. Wystarczy zaledwie kilkanaście minut spaceru 

dziennie, by znacząco poprawić stan zdrowia. 

Zrezygnuj z używek 

 Używki mają bardzo negatywny wpływ na zdrowie. Liczne badania udowodniły, że osoby, 

które sięgają po papierosy, alkohol, dopalacze czy narkotyki, są bardziej narażone na rozwój chorób 

nowotworowych układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, trawiennego i układu 

moczowego, niż osoby od nich stroniące. Poza tym papierosy m.in. zwiększają ryzyko wystąpienia 

zawału serca i udaru mózgu. Z kolei regularne sięganie po alkohol może skutkować rozwojem chorób 

wątroby i znacznie osłabić odporność organizmu. 

Znajdź czas na odpoczynek 

 Prawidłowo doba powinna składać się z 8 godzin pracy, 8 godzin snu i 8 godzin wypoczynku 

oraz pozostałych czynności. Zachwianie tej równowagi może być przyczyną ogromnego stresu,  

a w konsekwencji przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia. Przepracowanie zwiększa ryzyko 

rozwoju chorób cywilizacyjnych, w związku z tym codziennie trzeba dbać o higienę pracy, regularny 

wypoczynek i odpowiednią ilość, a także jakość snu. 
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Opanuj stres 

 Naucz się radzić sobie z długotrwałym stresem, ponieważ jego skutki mogą być bardzo groźne 

dla zdrowia. Przewlekły stres nie tylko zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory, choroby serca 

i inne choroby cywilizacyjne. Stres znacząco osłabia zdrowie psychiczne, dlatego życie w ciągłym 

napięciu może doprowadzić m.in. do zaburzeń pamięci i koncentracji, a nawet do rozwoju depresji. 

W jego zwalczaniu pomogą ćwiczenia relaksacyjne, medytacja, a nawet pozytywne myślenie. Dzięki 

temu zmniejszysz poziom lęku i zmęczenia psychicznego, a także poprawisz stabilność emocjonalną. 

 

„Tajemnica zdrowia i długowieczności polega na tym, żeby się nie stresować.  

Bądźcie wdzięczni za wszystko, co macie, trzymajcie się z dala od negatywnie nastawionych ludzi, 

zachowajcie uśmiech i biegajcie”. 

(Fauja Singh ur. 1911r. Brytyjczyk, który jako pierwszy ukończył maraton w wieku 100 lat). 

 

                                                                                       Zespół wychowawców internatu 

 

 

źródła: 

Sathin Panda „Śpij, jedz i ruszaj się” 

https://www.youtube.com/watch?v=cZVMyF5n4fA 
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