Hoạt động thể chất ở nhà
Tuy nhiên, con người không sống bằng công việc một mình. Chúng ta cũng có thể tìm thấy hoạt động
lành mạnh trong các hoạt động khác. Chúng ta ngày càng dành nhiều thời gian hơn trước TV. Đây là một
thực tế, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng hoạt động này một cách tích cực. Làm sao? Ngày nay, ngày
càng nhiều máy chơi game phổ biến, chẳng hạn như Xbox hoặc Playstation, có các hệ thống mà nhờ đó
chúng ta có thể kiểm soát các chuyển động của cơ thể trong trò chơi. Vì vậy, rất nhiều trò chơi thể thao
đã được tạo ra trong đó chúng ta phải thực hiện các động tác giống hệt như vận động viên quần vợt
trên sân, võ sĩ quyền anh trên võ đài hay cầu thủ bóng đá trên sân cỏ.
Huấn luyện khô khan như vậy là rất nhiều niềm vui và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ chúng tôi. Nếu chúng ta
đang nói về các tiện ích sáng tạo, thì cần chú ý đến các ứng dụng di động ngày càng phổ biến hơn cho
phép chúng ta đo cường độ và thời gian dành cho các hoạt động khác nhau. Một trong những đơn giản
nhất là máy đếm bước đi phổ biến được biết đến từ điện thoại Android. Ngoài ra còn có các ứng dụng
nâng cao hơn, không chỉ theo dõi mà còn tư vấn nên thực hiện bao nhiêu bước hoặc thực hiện các bước
khác để đáp ứng giới hạn hàng ngày giả định.
Như bạn thấy, để có một cuộc sống lành mạnh, bạn không cần phải nghỉ làm, về quê, mua vé tham gia
các lớp học trong các câu lạc bộ thể dục hoặc mua các thiết bị đắt tiền. Nếu mục tiêu của chúng ta là
một lối sống lành mạnh, tất cả những gì bạn cần là một chút thiện chí, một chút kiến thức và đều đặn.
Nếu đáp ứng đủ ba điều kiện này, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu.

HỆ THỐNG MIỄN DỊCH
Một cơ thể hoạt động thể chất có khả năng chống lại
các loại nhiễm trùng và bệnh tật tốt hơn nhiều. Vận
động cũng làm giảm lượng insulin trong cơ thể và giảm
nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.
Vận động có thể giúp bạn không phải dùng thuốc! Nhờ
hoạt động của, trong số những người khác nó làm giảm
đau ở khớp hoặc cột sống, tần suất nhiễm trùng và cải
thiện lưu lượng máu. Do đó, thuốc giảm đau hoặc thuốc
mỡ, thuốc cảm, và trong một số trường hợp, thậm chí
cả thuốc lưu thông máu là không cần thiết.

HỆ THỐNG LOCOMOTOR
Vận động tăng cường hệ thống xương và tính linh hoạt của cơ, chống loãng xương, ngăn ngừa thoái
hóa khớp, cải thiện sự cân bằng và thậm chí có thể giúp điều trị các tình trạng đau đớn.
Ngoài thể lực tổng thể, sức mạnh của cơ bắp cũng suy giảm theo tuổi tác. Kết hợp với một chế độ ăn
uống không phù hợp, điều này có thể dẫn đến xu hướng tự gây thương tích cho bản thân! Hoạt động thể

chất giúp cải thiện thể chất và tình trạng của xương và do đó làm giảm nguy cơ chấn thương, ví dụ như
do ngã.

