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Здоров'я – це дар природи, який ми мусимо робити власним здобутком.
Щоб жити повним, яскравим життям, відчути усі його смаки, треба бути
здоровим. Здоров'я – це зелене світло в цікаве неповторне життя. Здоров'я – це
одвічна молодість і свіжість, посмішка на обличчі і бадьорий крок. За
молоддю – майбутнє країни. Здорова молодь – здорове майбутнє.
Тож ми повинні заохочувати юнацтво до активного, здорового способу
життя, аби будувати міцну і щасливу націю, бо здоров'я – національний скарб.
Ми повинні сказати «ні» алкоголю і тютюну, «ні» – наркотикам. Ми мусимо
поширювати культ здорового способу життя серед молоді. Бо на її плечах
лежить важлива місія, лежить доля усієї держави, витримати яку можуть лише
дужі плечі.
Починати треба з себе: навчитись цінувати своє здоров'я, любити себе,
не шкодувати часу на фізичні вправи, робити своє життя насиченим і цікавим,
жити в пошуку позитивних емоцій і посміхатися собі й оточуючим частіше. А
головне: пам'ятати, що здоров'я – найцінніший скарб, без нього немає
майбутнього, немає сьогодення. І як казав Генріх Гейне: «Здорові люди
люблять життя». А любов до життя – запорука успіху і найбільше щастя.

Турбота про фізичний стан людини набуває особливої значущості в наш
важкий з екологічної точки зору час. Все більша кількість людей починає
дбайливо ставиться до збереження власного здоров'я, до його поліпшення.
Засобом для виконання такого завдання є ведення здорового способу життя.
Для того щоб відповісти на питання про те, що ж таке здоровий спосіб
життя, необхідно розглянути всі його складові. Проте можна виділити деякі
базові компоненти, на основі яких і будується ведення здорового способу
життя.

До них відносяться:
1. Раціональне харчування.
2. Фізична активність.
3. Загальна гігієна організму.
4. Загартовування.
5. Відмова від шкідливих звичок
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