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LIVE HEALTHY/NEWS 

f k T 7^ / [Βγες'Εξω!] 

Ασε Καιω to 
Tablet oou! 
TO ΝΑ ΠΕΡΝΑΣΧΡΟΝΟ ME ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ Φ ΥΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ YEE A ΣΟΥ, ΑΑΑΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ A ΥΞΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΕΙΚΟΥΣ «ΧΥΜΟΥΣ» ΣΟΥ-ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΘΕΙΣ 
ΑΠΟΤΗΝΤΕΧΝΟΑΟΠΑ. 

Σύµφωνα µε νέα έρευνα που 
δηµοαιεύιηκε στην επιθεώρηση PLoS 
One. γυναίκες και άνδρες είχαν 50% 
υψηβόιερη βαθµοβογία σε ενα τεοι παν 
µειρούαε την εφευρετικότητα αφούπέραααν 

4 ηµέρες σε ένα ταξίδι ιιεξοηορίας. 
«Φαίνεται jum υπάρχει nan ιδιαίτερο 
στην αββηβεηίδραοη µε in φύση, το 
οποίο ενισχύει m γναταιικήβειζουργία» 
ιονίξει ο συγγραφέας τηςµφέτης, David 
Strayer, Ph.D.. καθηγητής Ψνχοβογίας 
mo Πανεπιστήµιο tns Γιούτα. Όµακ. 
όσοι πήγαν mo ταξίδι άφησανηίοω ιον* 
νποβσγιστές, smartphones και άββα 
gadgets, νποδευίνύονιαςότι n αποσύνδεση 

τυτό ιούς σύγχρονους περιαπααµούςκαι n 
αποφυγή του multitasking 

αποτεβεί µέρος αυτής ιιις επίδρασης. 
Έτο% την εποµένη φορά που ita νιώσεις 
µπβοκαριοµένη. σταµάτα να... 
γκοικβάρεις και πάρεβίγο καθαρό αέρα. 

* Στάµατα 
να κάνεκ 
συνέχεια like 
Kaipokeoto 
Facebook και 
βγε$έξω! 
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∆ΙΑΒΑΣΕ TO! 

The. 
Healing 
Code 
Αυτοθεραπεία σε 6 
λεπτό/Των Alexander 
Love) και Ben Johnson, 
εκδοσειε ∆ιόπτρα, 
€16. 

To 2001 ο Dr AlexanderLoyd άλλαξε την 
πορεία Tns εναλλακτικής ψυχολογίας µε µια 
απίστευτη ανακάλυψη. Κατάφερε να ξεκλειδώσει 

τους κώδικες που ενεργοποιούν το 
ανοσοποιητικό pas σύστηµα ώστε να µπορεί 
να αντιµετωπίσει οποιοδήποτε κακό συµβαίνει 

στο σώµα µας. Σε auro το βιβλίο θα βρεις 
άµεσεςλύσεις για κάθεζήτηµα σχέσεων, 
υγείας, καριέρας. 

\ [ Shape Tip ] 

ΠΑΙΞΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ! 

Καταπολέµησε την 
ξηρότητα των µατιών, 
τον πόνο στον αυχένα 
και ξεκούρασετα µάτια 
σου από την οθόνη του 

υπολογιστή µε το σύστηµα 
20-20-20 που προτείνουν 

ερευνητές από το ^ 
Πανεπιστήµιο του Τέξας.· ^ανοιγόκλεινε 

τα µάτια σου ^¦Ο 
φορές, κάθε 20λεπτά. ^Λιτώντας 

µακριά από την ^Βρνη 
και εστιάζοντας σε 

f ένα αντικείµενο που 
βρίσκεται 20 πόδια 

¦.- ¦ (6 µέτρα) µακριά σου. 
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