
Mudah Lupa Padahal KamuMasih Muda? Ini Solusinya!

Yang namanya lupa adalah hal yang wajar. Sesekali kita melupakan beberapa

hal dalam hidup kita. Kadang karena lupa janji kita jadi terlambat datang untuk

hang out bareng teman kita, atau kita lupa minggu depan ada ujian dan terpaksa

harus ngebut belajar.

Lupa sesekali memang tidak terlalu mengganggu, tapi bagaimana kalau kamu

terlalu sering lupa atau bahkan pikun? Hal ini bikin repot dan tentunya

merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Pikun di usia muda adalah pertanda

yang buruk untuk kesehatan kamu.

Pikun adalah kondisi di mana kemampuan otak kita melemah sehingga

mempengaruhi daya ingat dan pikiran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan

daya ingat seseorang yang menurun, seperti faktor stress, kecapekan, kurang

tidur, zat-zat kimiawi, radikal bebas, narkotika, dan lain-lain.

Untuk mencegah pikun di usia muda kamu bisa melakukan beberapa solusi

berikut :



 Pastikan kamu memenuhi kebutuhan istirahat tubuhmu

Tubuh yang kelelahan akan mempengaruhi kerja tubuh dari ujung

kepala hingga ujung kaki. Otak pun mengalami kekacauan dan tidak

bisa mengingat secara sempurna.

 Jangan mudah stress

Ketika mengalami stress yang berlebihan kamu mengalami kesulitan

untuk fokus menjalankan sesuatu. Pikiranmu terbelah dan

konsentrasimu pun menjadi terpecah-pecah. Akibatnya kamu menjadi

acuh dan tidak bisa mengingat hal penting.

 Ubah gaya hidup yang buruk dan tidak sehat

Kamu harus mulai menjaga dan menghargai tubuhmu. Tubuh yang

tidak terawat akan mudah sakit dan rentan di saat tua nanti. Kamu harus

mengurangi paparan radikal bebas dalam keseharianmu dan mulai

konsumsi makanan yang sehat. Atur pula pola makanmu agar asupan

energi bisa masuk ke otakmu.

 Olahraga

Salah satu bentuk merubah gaya hidup menjadi lebih baik adalah

dengan rajin berolahraga. Dengan olahraga aliran darah menjadi lancar

dan penyebaran oksigen ke otak pun meningkat. Oksigen dibutuhkan

otak untuk berpikir dengan jernih.

 Buat catatan kecil hal-hal penting yang harus kamu lakukan

Buat catatanmu di sticky notes atau post it dan tempelkan di

tempat-tempat yang mudah kamu lihat. Bawa juga selalu di tasmu ke

mana pun kamu pergi agar kamu selalui siap kapan pun kamu

memerlukannya. Catatan ini akan mencegah kamu lupa akan janji dan

pekerjaan yang harus kamu selesaikan.


