ملاذا تمتع ألاجداد بصحة أفضل من ألاحفاد؟ إليك  7أسباب
جخخلف العاداث الُىمُت وألاهظمت الغزائُت التي هدبعها في أًامىا هزه عً العاداث وألاهظمت التي اجبعها
أجذادها مىز كشون مضذ .فىحً وعخمذ على زالر وجباث سئِعُت خالٌ الُىم ،وهلجأ للىجباث الطغيرة
والخفُفت "ظىاهغ" حين وشعش بالجىع بين الىجباث الشئِعُت .وعىذما همشض ،وعشع بالزهاب إلى
ً
ً
العبِب لُععُىا كععا وفيرا مً ألادوٍت لِعاعذها في الشجىع بعشعت إلى همغ حُاجىا الزي اعخذها علُه.
ً
هما أهىا هىهي معظم أعمالىا وهحً جالعىن أمام جهاص الىمبُىجش ،بل أهىا هدعىق أًضا مً خالٌ
الىمبُىجش.
لىً إرا ما اظخعشضىا أهماط حُاة أجذادها وألاجُاٌ العابلت ،وهُف واهىا ًخمخعىن بصحت جُذة ووشاط
دائم ،سبما هبذأ في الخفىير بخغُير أهفعىا ومحاولت "العىدة إلى الضمً الجمُل".
فمىز كشون ظىٍلت ،لم ًىً أجذادها ًأولىن هفغ همُاث الععام التي هدىاولها هحً آلان ،وواهىا ًلىمىن
بأهثر مً  01أضعاف اإلاجهىد الزي هلىم به هحً في عطشها ؤلالىترووي الزي وعِش فُه .لم ًيىهىا ًدبعىن
أهظمت غزائُت خاضت إلهلاص الىصن ،ولم ٌعشفىا الزهاب إلى الـ"جُم" إلاماسظت الخماسًٍ الشٍاضُت.
وبحعب جلشٍش وششه مىكع "بىلذ ظياي" اإلاعني بالشؤون الصحُت ،فلذ حاوٌ العلماء الخىضل إلاا وان ًميز
أهماط الحُاة وألاهظمت الغزائُت التي واهىا ًدبعىنها للخىضل إلى ألاظباب التي جعلتهم ًخمخعىن بصحت
أفضل مً أحفادهم آلان .وكذ خلطىا إلى  7حلائم جىمً فيها ؤلاجابت ،وهي:
الحلُلت ألاولى
أزبدذ بعض ألابحار التي أجشٍذ على الحُىاهاث أن "الطىم الجضئي" ،أو جىاوٌ الععام في جضء واحذ مً
الُىم ًمىً أن ًخفض مً أخعاس بعض ألامشاض مثل العىشي والعشظان وبعض اإلاشاول اإلاشجبعت
بالللب .أما عً أجذادها ،فياهىا ًفضلىن جىاوٌ الىجبت الىحُذة وألاظاظُت كبل غشوب الشمغ مباششة.
الحلُلت الثاهُت
العذًذ مً الذساظاث كذ أزبدذ أن الترهيز على جىاوٌ ألاظعمت الغىُت بالعىاضش اإلافُذة أزىاء اجباع هظام
"الطىم الجضئي" ًمىً أن ًيشغ اإلاخ وَعضص مً أدائه لىظائفه ،مما ًلىي حىاط ؤلادسان وٍحعً مً
الزاهشة.
الحلُلت الثالثت
اعخاد أجذادها أن ًدىاولىا وجبت الععام ألاظاظُت كبل غشوب الشمغ ،وواهىا ًخلذون إلى الىىم مبىشا،

لزا فلم ًتروىا اإلاجاٌ للشعىس بالجىع أزىاء فتراث اللُل ومعاودة جىاوٌ أي أظعمت .هما أن رلً ظاعذهم
ً
أًضا على الخمخع بلعغ وافش مً الىىم الهادئ العمُم.
الحلُلت الشابعت
اعخمذ ألاجذاد في معظم أظعمتهم على ألاظعمت الخامت غير اإلاعهىة ،وخاضت الخضاس والفاههت ..وبعبُعت
الحاٌ لم ًخزوكىا أي أظعمت مطىعت.
الحلُلت الخامعت
ً
هظشا الجباعهم أهماط حُاة صحُت وأهظمت غزائُت مفُذة ،واهذ عالماث الشُخىخت والىبر جظهش مخأخشة
ً
جذا على وجىه ألاجذاد الزًً لم ٌعشفىا أي ش يء عً معخحضشاث الخجمُل أو هشٍماث الترظُب.
الحلُلت العادظت
وبما أن ألاجذاد لم ًماسظىا أًت أعماٌ مىخبُت داخل ششواث أو مطاوع أو مؤظعاث ،لم ٌعاهىا مً أي
ضغىط ًىمُت في العمل .والُىم ،وبما أهىا ال وعخعُع الخىكف عً مماسظت أعمالىاً ،جب علُىا محاولت
ً
البعذ عً الضغىط الحُاجُت كذس ؤلاميان ألنها جؤزش ظلبا علُىا في وافت اإلاجاالث.
الحلُلت العابعت
اعخاد ألاجذاد على مذاواة أمشاضهم بالعالجاث العبُعُت دون اللجىء لألظباء وألادوٍت .أما الُىم ،فما
أظهل جىاوٌ ألاكشاص الذوائُت لعالج أي مشض أو حعب وشعش به.
وآلان وبعذ حعشفً على جلً الحلائم ...هل عشفذ إلاارا جمخع أجذادن بصحت أفضل مىً؟
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