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 کندند میتحرکی فیزیکی، سرعت کار مغز را کُبی

 

  مشهور  تناسب اندام  کارشناس فعالیت فیزیکی برای حفظ بدن و ذهن شما در حالت بهینه، ضروریست. 

دهد. او هفتادمین سالگرد  ( مثال خوبی را در این زمینه به ما نشان میJack Lalannجک الالن)  آمریکایی،

کالیفرنیا جشن گرفت. او در حین شنا،  ( در Long Beach)  تولدش را با شنا کردن در عرض بندر النگ بیچ

موفق شد تا   ،به لطف ورزش مداوم و تغذیه سالم  این مرد کشید. هفتاد قایق حامل مسافر را نیز با خود می 

 را در خالل روند پیری، در خود حفظ کند.   نظیریو تیزهوشی بی حس شوخ طبعی عالی 

 

ذرد بقدری قوی است که دانشمندان آن را هم طراز با  گنیاز کودک به توضیح هر آنچه که در پیرامون او می"

   ".دانند می زناشوییرابطه  بالغ به آب و غذا و  دنیاز فیزویولوژیک افرا

 

مداوم،   ها با ورزش کردند و مغز آنطی می  در جستجوی غذاراه را کیلومترها هر روز های ماقبل تاریخ، انسان

د.  یحداکثر برسانید نیاز به حرکت بدنی بیشتری دارخواهید هوش خود را به  سازگار شده بود. بنابراین اگر می

کنند، هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ فیزیکی  افرادی که بیشتر اوقات روز را در حالت نشسته سپری می

برای مدت   که حتی درمورد کسانی ،های ذهنی تواناییورزش ژیمناستیک به بازیابی شوند. دچار پسرفت می

چند بار در هفته نیز تاثیرات  تعداد  ساعته به  روی معمولی  نیمکند. یک پیادهاند، کمک می طوالنی ورزش نکرده

 دهد.  کاهش می   در سنین باال را  بر قدرت ذهنی شما داشته و ریسک ابتال به بیماری فراموشی ی مفید 

ط  تواند به آسانی از خطوانتقال اطالعات است، می برای ترین ابزار بر روی این سیاره دهمغز شما که پیچی"

 " .معنی بپردازد استخراج به سیاه  نقش بسته بر روی کاغذ سفید، کوچک 



باعث اشباع شدن خون از   ، کند. حرکات بدنیبه کودکانی که مشکل تمرکز دارند کمک می ورزش همچنین 

درصد از کل انرژی تولید شده توسط    20کننده  د. مغز، که مصرف شو اکسیژن و پاکسازی بدن از سموم می

و   تمرینات فیزیکی، آسانتر با انجام  مغز  نیاز دارد. عملکرد منظم  ، به اکسیژن بدن است، بیش از آب و غذا

مجبور است زمان زیادی را بصورت نشسته سپری کند. اگر افراد این    مدرنمتاسفانه، انسان شود. می تر روان

  توانست تاثیراین امر میشغل روزانه یا در مدرسه، مدتی را به ورزش بپردازند،  خالل امکان را داشتند که در 

 داشته باشد.ها مثبتی بر روی هوش، سالمتی و عملکرد آن


