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10 Điều Kỳ Diệu 
Xảy Ra Với Cơ Thể Khi Đi Bộ                                     / 

AH Rừng Tràm sưu tầm

BPT nhận thấy sự công dụng của sự đi 
bộ rất tốt cho mọi người, đặc biệt người già, 
nên ghi lại bài tóm tắt những ích lợi của nó để 
các AH già ráng đi mỗi ngày cho sức khỏe tốt 
hơn. 

10 điều kỳ diệu xảy ra với cơ thể khi 
bạn đi bộ mỗi ngày bắt đầu từ hôm 
nay 

Bright Side cho ra rằng, đi bộ kết hợp 
với một giấc ngủ ngon và chế độ ăn uống lành 
mạnh sẽ giúp bạn hoàn toàn khỏe mạnh và 
không cần phải đến gặp bác sĩ. 

Chỉ cần 15-30 phút đi bộ hàng ngày có 
thể cải thiện được sức khỏe của bạn rõ rệt. 
Dưới đây là danh sách các lợi ích mà bạn có 
được khi đi bộ mỗi ngày. 

1. Giúp cải thiện hoạt động của não 

 

Một nghiên cứu cho thấy một bài tập 
aerobi, đi bộ có khả năng giúp cải thiện trí nhớ 
giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và tăng 
cường sức đề kháng cho cơ thể. Đồng thời 
còn giúp bạn giảm thiểu những căng thẳng và 
mệt mỏi. 

2. Cải thiện thị lực 

 

Đi bộ thực sự có rất nhiều lợi ích cho 
sức khỏe, làm giảm áp lực mắt và chống lại 
chứng tăng nhãn áp. 

3. Giúp tim thêm khỏe mạnh 

 

Theo Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ việc đi 
bộ sẽ phòng tránh được bệnh tim và đột quỵ. 
Ngoài ra, còn giúp tuần hoàn máu được lưu 
thông, giảm cholesterol cho cơ thể. 

 

https://phunugiadinh.vn/thong-tin-suc-khoe/10-dieu-ky-dieu-xay-ra-voi-co-khi-ban-di-bo-moi-ngay/
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4. Bảo vệ lá phổi 

 

Đi bộ làm tăng lượng oxy trong máu và 
giúp phổi hoạt động một cách nhịp nhàng để 
loại bỏ chất độc và chất thải. Điều này, làm cho 
quá trình hô hấp được sâu hơn và giảm các 
bệnh liên quan đến phổi. 

5. Giúp chống lại bệnh tiểu đường 

 

Là một công cụ hiệu quả giúp cơ thể 
bạn chống lại bệnh tiểu đường. Nghiên cứu 
này đã chứng minh nhóm người đi bộ sẽ cải 
thiện được lượng glucose gấp 6 lần so với 
nhóm vận động viên tiến hành trong 6 tháng 
thử nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

6. Cải thiện hệ tiêu hóa 

 

Giảm ung thư ruột già và còn cải thiện 
hệ tiêu hóa chống táo bón. 

7. Giảm mỡ, tăng cơ 

 

Những người thừa cân có thể đi bộ 
10,000 bước mỗi ngày trên thực tế hay trong 
phòng tập để cảm thiện tình trạng mỡ thừa và 
tăng độ săn chắc của cơ. 

Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đau đớn khi 
mới đầu tập nhưng nếu tập luyện thường 
xuyên, tình trạng sẽ được cải thiện và cơ thể 
phục hồi nhanh hơn. 

 

Sức khỏe của người già rất quí, xin quí 

AH ráng giữ gìn để tránh những tai 

nạn, nên cố gắng đi bộ hàng ngày. 
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8. Tăng cường hoạt động của xương, khớp 

 

Đi bộ thường xuyên làm các khối chân, 
khớp xương được hoạt động nhịp nhàng ngăn 
ngừa mất khối xương và giảm nguy cơ gãy 
xương. Arthritis Foundation khuyên bạn nên đi 
bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày để giảm đau khớp 
xương và mềm xương. 

9. Giảm đau lưng 

 

Với những người bị bệnh đau lưng, góp 
phần cải thiện tuần hoàn máu, sự linh hoạt của 
cột sống. Đối với những bài tập có tính tác 
động cao sẽ khó khăn hơn việc đi bộ. 

10. Đi bộ giúp thư giãn tâm hồn 

Đi bộ cải thiện được bệnh trầm cảm và 
những rối loạn tâm lý, đồng thời giúp bạn xóa 
bỏ mọi mệt mỏi, căng thẳng và tình trạng kiệt 
sức. Những buổi đi bộ vui vẻ cùng người thân, 
bạn bè sẽ thực sự hạnh phúc và giúp tâm 
trạng bạn tốt hơn rất nhiều. 

AH Rừng Tràm 
Theo Brightside 

 

 

 

 

Xót  Thương  Lịch  Sử 

Lịch sử dồn lại một thời, 

Trong cơn đắc ý, giọng cười xốn 

xang…. 

…. 

Gẫm nhìn mênh mông trường giang, 

Từng phân tử nước vượt ngàn dặm 

xa; 

Ngoài vườn rực rỡ ngàn hoa, 

Đã đau lòng đất mới ra sắc màu… 

…. 

Sang sông vội vã đốt cầu, 

Khói xây chiến tích, dấu màu vô 

ơn… 

 

Lê Phương Nguyên 

Xuân Lộc 

13/4/1994 


