
Ingin Memulai Kebiasaan Hidup Sehat? Ini Nih, Enam Cara yang Wajib Kamu Coba! 

 

Ini masih bulan Februari lho, girls. Kamu belum menyerah, kan, untuk memenuhi resolusi tahun barumu 

soal hidup sehat? Yang jelas nih, ikut kelas senam sebanyak dua kali dalam sebulan dijamin tidak akan 

memberi hasil yang signifikan. Sama halnya dengan mengayuh sepeda selama satu jam, memang sih itu 

cara yang cepat untuk membakar kalori, tapi sifatnya temporer. Nah, kalau kamu ingin mengubah gaya 

hidupmu menjadi lebih baik, solusi temporer begitu bukanlah jawabannya. 

Jadi kalau kamu memang ingin menambah stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, atau mengurangi 

berat badan, ini saatnya bagi kamu untuk melepaskan semua kebiasan buruk dan mulai mengubah 

rutinitasmu sehari-hari. 

Kamu bisa mulai dengan: 

1. Mengontrol Porsi Makan 

Kami yakin, ini pasti salah satu hal tersulit untuk dilakukan saat diet! Psstt… Sedikit tips buat 

kamu: pakai piring kecil saat makan—ini untuk mengelabui otakmu supaya dia mengira kamu 

akan mengonsumi makanan dalam porsi besar, makan dengan perlahan, jauhkan makanan lain 

dari jangkauan supaya kamu tidak makan berlebihan, dan minum segelas besar air putih 

sebelum kamu makan. Harapannya, kamu akan kenyang sebelum kamu makan terlalu banyak. 

2. Ganti Junk Food dengan Kudapan yang Lebih Sehat 

Coba deh ambil satu buah pisang sebelum kamu berangkat kerja atau kuliah. Atau ketimbang 

kamu minum secangkir kopi di pagi hari, ganti dengan makan sebutir apel sebagai alternatif 

yang lebih menyehatkan. 

3. Selipkan Olahraga 

Entah kamu mau melakukan push-up 10 kali di pagi hari, atau memilih menaiki lantai tempat 

kerja/ruang kuliahmu dengan tangga ketimbang lift, sedikit menggerakkan badan setiap hari 

dapat menjadi kebiasaan baik, lho. 

4. Mulai Minum Air Lebih Banyak 

Minum air adalah kunci untuk selalu terlihat segar dan mengurangi berat badan. Tapi kalau 

kamu kesulitan minum delapan gelas air dalam sehari, coba deh minum satu atau dua gelas air 

lebih banyak dari jumlah yang biasanya kamu minum. Meskipun terdengar tidak banyak, tapi 

peningkatan konsumsi air yang signifikan bisa membantu mengurangi rasa lapar. 

5. Tidur Tujuh Jam 

Cukup tidur ternyata tidak hanya berpengaruh pada mood, tapi juga pada selera makan, lho! 

Kebiasaan tidur yang buruk justru meningkatkan kebutuhan tubuhmu. Jadi kalau kamu kurang 

tidur, efeknya bisa membuat kamu makan berlebih, kurang olahraga, lantas naik deh berat 

badanmu. 

6. Meregangkan Tubuh 



Pasti banyak dari kita yang menghabiskan lebih dari enam jam per hari dengan duduk. Nah, 

meregangkan tubuh (stretching) tidak hanya berguna mengurangi stres dan kepenatan, tapi juga 

memperbaiki postur tubuh, meningkatkan energi, dan yang jelas melepaskan tegangan di 

tubuhmu, girls. 


