
Egészséges életmódhoz kapcsolódó általános tanácsok 

A mindennapi életmódbeli szokások kialakítása jelentős hatást gyakorolhat az 

általános egészségi állapotára. A megfelelő szokásokkal tovább élhet minőségi életet. 

Számos dolgot tehet azért, hogy minőségi életet éljen: a kiegyensúlyozott étrend, a 

meg felelő testedzés és a társas kapcsolatok mind segítenek ebben. 

Találja meg a megfelelő tempót  

Az életmódváltás kapujában sokat segíthet, ha meg találja a megfelelő tempót. Ha 

elegendő időt hagy egyes teendők elvégzésére, kisebb az esélye, hogy frusztrálttá 

válik, és túlságosan kemény lesz saját magához.  Ha például egy új receptet próbál ki, 

hagyjon magának negyedórával hosszabb időt az elkészítésére. Mielőtt bármilyen 

feladat elvégzésébe kezd, előre ütemezze be a szünetet is. 

 

Ha kertészkedik, figyelmeztesse magát, hogy időnként üljön le és igyon egy pohár 

vizet. A megfelelő tempó megtalálása a jobb napokon is ugyanolyan fontos. Ne 

engedjen a kísértésnek, hogy hosszabb időt töltsön munkával, vagy hogy mindent 

egyszerre elvégezzem! Ha fáradt, ossza el a feladatokat a nap folyamán több rövidebb 



részfeladatra. Tudta, hogy a célok kitűzése segíthet a sikeres életmódbeli változások 

elérésében? 

Hogyan befolyásolja az életvitele a közérzetét? És hol kezdje a változást? 

A közérzetében komoly változást hozhat, ha törődik magával, különösen egy 

egészségügyi kihívás esetén. Nehéz lehet viszont egészséges életmódbeli 

döntésekkel foglalkozni, amikor rosszul érzi magát. Ráadásul sokféle információ 

kering, és ezek összezavarhatják. Áttekintjük, miként hozhatnak a mindennapi 

döntései változást abban, ahogy érzi magát. 

Számít-e, hogy mit eszem? 

Összefüggés lehet a testi tünetei és az étkezés között is. Bizonytalanság esetén 

kérdezze meg orvosát, hogy a fogyás hasznos lehet-e az Ön számára. Próbáljon sok 

gyümölcsöt és zöldséget, valamint legalább hetente egyszer halat tartalmazó, 

kiegyensúlyozott, egészséges étrendet tartani. 

 

 

 



Miért érdemes mozognom?  

Az aktív életvitel javítja az izomerőt és az ízületi mozgásokat. Abban is segít, hogy 

testsúlya az egészséges tartományban maradjon. A testedzés nehéznek tűnhet vagy 

nagy kihívásnak tűnhet, a napi kihívások közepette, vagy ha éppen fájdalma van, vagy 

fáradt, ezért kezdje kis lépésekkel. Sétáljon minden nap a közeli parkban, hétköznapi, 

kényelmes ruházatban!  Beszélje meg kezelőorvosával, mielőtt új mozgásformát kezd 

meg, hogy az biztosan megfelelő legyen az Ön számára. 

 

 

 

Hogyan kezdjek hozzá?  

Próbálja ki ezeket a tippeket egyenként, ha úgy érzi, hogy a sok változás ijesztő az Ön 

számára. A kisebb lépések sikerét ünnepelje meg, ossza meg sikerét családjával, 

barátaival, akár a social media felületein, ezzel a változás fenntartását is segíti. Az apró 

tettek hozzászoktatnak a siker gyakori megéléséhez. 

 

 



Legyen a napi rutin része 

Gondolja végig, hogyan tudná az egészséges táplálkozást és a testmozgást nagy és 

nehezen fenntartható változtatások nélkül beiktatni az életébe. Például leszállhat a 

buszról egy megállóval korábban, hogy sétáljon, vagy liftezés helyett tudna-e 

lépcsőzni. 

Bőr táplálása 

A sok friss gyümölcs és zöldség, rostok és telítetlen zsírsavak fogyasztása 

egészséges – bőrünk számára is, hiszen a bőr regenerációjához szükség van 

tápanyagokra. 

 

 

Az alvás jelentősége 

Fontos, hogy éjszakája pihentető legyen. Fontos a meg felelő alvási rutin kialakítása. 

Az alvás javítása érdekében próbáljon meg mindennap ugyanabban az időben 

lefeküdni és felkelni! 
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