
Tairbhí aclaíochta ar shláinte meabhrach 

 

An t-oideas aclaíochta do ghruaim, faitíos agus strus 

Tá a fhios ag gach duine go bhfuil aclaíocht maith don chorp.  Ach is í aclaíocht ceann de na 

bealaí is éifeachtaí chun feabhas a chur ar do shláinte meabhrach.  Tá éifeacht mhór 

dhearfach ag aclaíocht ar ghruaim, ar fhaitíos agus ar ADHD srl.  Tugann sé faoiseamh dúinn 

ó strus, feabhsaíonn sé cuimhne, feabhsaíonn sé codladh agus ardaíonn sé ghiúmar.  Ní gá 

duit dul thar fóir le haclaíocht chun tairbhí a fheiceáil.  De réir taighde, tá éifeacht ag aclaíocht 

meán-léibhéal.  Cibé aois, nó léibhéal aclaíochta atá agat, is féidir leat aclaíocht a úsáid mar 

uirlis dhearfach. 

 

Céard iad na tairbhí aclaíochta ar shláinte meabhrach 

Níl aclaíocht bainte le hinniúlacht aeróbach agus méid do mhatáin.  Cinnte, feabhsaíonn 

aclaíocht do shláinte fisiciúil agus do chruth, laghdaíonn sé an choim, feabhsaíonn sé gnéas 

agus méadaíonn sé fad do shaol.  Ach ní sin an rud a thiománann an chuid is mó de dhaoine 

chun coimeád aclaí. 

Glacann daoine páirt in aclaíocht rialta mar feabhsaíonn sé cúrsaí folláine go mór.  Bíonn siad 

níos fuinniúla i rith an lae, codlaíonn siad níos fear san oíche, bíonn cuimhne níos géire acu 

agus bíonn siad níos dearfaí fúthú féin agus a saoil.  Tá sé mar leigheas comónta cumhachtach 

do roinnt mhaith dúshláin sláinte meabhrach. 

 

Aclaíocht agus gruaim 

De réir staidéir, tá aclaíocht chomh héifeachtach le piollaí frithdhúlagráin chun gruaim ar 

bhonn nó ar mheánléibhéal a leasú.  Chomh maith leis na comharthaí gruaim a laghdú, 

taispeánann taighde go gcuireann sé bac ar athiompú. 

Tá fáthanna éagsúla go bhfuil aclaíocht éifeachtach agus cumhachtach i gcoinne gruaim.  An 

rud is tábhachtaí ná go gcúisíonn sé athruithe san inchinn m.sh fás néarónach, athlasadh 

laghdaithe, patrún gníomhaíochta nua a chruthú a chabhraíonn le folláine.  Chomh maith leis 

sin, scaoileann sé ionoirfín, ceimiceán cumhachtach isteach i d’inchinn a thugann fuinneamh 

don spiorad agus mothaíonn tú go maith.  Faoi dheireadh, is féidir le haclaíocht a bheith mar 

seachrán, ag tabhairt deis duit am ciúin a ghlacadh chun briseadh as an bhfáinne fí de smaointí 

diúltacha, a chuireann le gruaim. 

 

 

 



Aclaíocht agus faitíos 

Is leas nadúrtha agus éifeachtach í aclaíocht i gcoinne faitíos.  Faoisíonn sé teannas agus strus 

agus láidríonn sé fuinneamh coirp agus meabhrach.  Méadaíonn sé folláine tríd scaoileadh 

ionoirfín.  Tá aonrud a chuireann tú ag bogadh cabhrach ach beidh tairbhe níos mó má bhíonn 

tú ag díriú seachas a bheith gan aird.  Má bhaineann tú leas as an machnamh seo, ag díriú go 

láidir ar do chorp agus conas a mhothaíonn sé nuair atá tú ag aclaíocht, ní hamháin go mbeidh 

feabhas ar do chorp fisiciúil níos tapúla, ach beidh tú ábalta srian a chur ar na smaointí 

diúltacha atá ag rith tríd do cheann a fadú. 

 

Aclaíocht agus strus 

Ar thug tú faoi deara conas a mhothaíonn do chorp nuair atá tú faoi strus?  Bíonn na matáin 

teann, go háirithe i d’aghaidh, do mhuinéal agus do ghualainn, tú fágtha le piantaí i do dhroim, 

i do mhuinéal nó le tinneas cinn.  B’fhéidir go mothaíonn tú teann sa bhrollach, le cuisle ag 

bualadh go láidir nó le crampaí matáin agat.  Is féidir leat fadhbanna eile a bheith agat, easpa 

codlata, mí-dhíleá, bolg pianmhar, buinneach nó múnta rialta.  Is féidir leis an mbuairt agus 

an mí-chompord de na comharthaí seo uilig, níos mó strus a chur ort, ag cruthú fáinne fí idir 

chorp agus inchinn. Cabhraíonn aclaíocht leis an timthriall seo a bhriseadh. 

 

 


