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Jak zachować sprawny umysł 
przez całe życie 
Proste ćwiczenia mózgu na każdy dzień

ćwiczenia logicznenaukapsychika ruch

Dana Haralambie, Regina RademächersJesteś bystry? Jak długo taki pozostaniesz?
Tak długo, jak zechcesz!
Któż nie chciałby być przez całe życie młodym i zdrowym mentalnie? Korzystać ze wszystkich 
umiejętności, jakie nabyliśmy w trakcie całego życia? Pamiętać wszystko, co ważne? Czerpać nabytą 
wiedzę bez wysiłku  – i oczywiście tak samo łatwo uczyć się nowych rzeczy? Rzecz jasna wiemy, że 
nie jest to możliwe, ponieważ wiek ma swoje ograniczenia – ale poczekaj: czy naprawdę tak jest?

Starzeć się wcale nie oznacza być automatycznym, chaotycznym, roztargnionym i zapominalskim. 
Zapomnij o powiedzeniu: „Czego Jasio się nie nauczył, tego Jan już nigdy umiał nie będzie”. Ono już 
nie jest aktualne. Współczesna neurologia pokazuje nam fascynujące rezultaty. Uświadamiają one, że 
sposób w jaki człowiek się starzeje i jak rozwija swoją kondycję psychiczną, jest w dużej mierze zależne 
od niego samego: od trybu życia i stosunku do wszystkiego, co nowe.

Możesz na wiele sposobów wpłynąć na swój wiek.
Pomogą Ci w tym nasze praktyczne ćwiczenia.
Z książki dowiesz się:
  jak funkcjonuje Twój mózg, co potrafi , a czego nie,
�  jak powstają problemy z pamięcią i jak można ich uniknąć,
�  jak możesz się skoncentrować, a nawet nauczyć się nowego języka,
�  jaki wpływ na Twoją pamięć ma codzienne odżywianie się,
�  jaki rodzaj ruchu czyni Twój umysł bardziej elastycznym 
�  w jaki sposób można „zarazić” się radością,
�  na czym polega ciągły trening umysłu
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Już dziś zamów pierwszą książkę z tej serii, pt. „Jak zachować sprawny umysł 
przez całe życie. Nie pozwól swojej głowie się zestarzeć”
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Czy posiadasz listę leków, które przyjmujesz codziennie? 
Możesz z nich zrezygnować 

i całkowicie naturalnie przedłużyć swoje życie!

Dzięki tej książce 
weźmiesz swoje zdrowie 
we własne ręce!

 dowiesz się, w jakich sytuacjach należy dostarczać organizmowi więcej 
substancji witalnych,

 przejrzyste tabele pokażą, które produkty spożywcze zawierają szczególnie 
dużo witamin,
 znajdziesz ważne porady dotyczące właściwego przyjmowania preparatów 
zawierających witaminy, składniki mineralne i suplementy diety 

Specjalna cena 
dla naszych Czytelników

„Każde badanie wpływu witamin i minerałów udowadnia, jak te na-
turalne środki są skuteczne w walce z powszechnymi chorobami, 
takimi jak nadciśnienie tętnicze, zapalenie stawów lub nawet 
rakiem!” dr Ulrich Fricke

Napisz cok@wip.pl  lub zadzwoń 22 518 28 28  
Więcej na www.FABRYKAWIEDZY.com

 konkretny plan, który ułatwi Ci walkę 
z cukrzycą

 za pomocą check-listy możesz w prosty 
sposób kontrolować wszystkie codzienne 
zadania.

 dzięki terapii opisanej w  książce, każdy 
diabetyk jest w stanie zwalczyć swoją 
cukrzycę typu II

Zamów książkę już dziś 
i zacznij nowe, ZDROWE życie! 
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Prawdziwa historia:
„Pokonałem moją cukrzycę!”

Drodzy Czytelnicy,
Nazywam się dr med. Rainer Limpinsel. Udało mi się 
osiągnąć to, co jest pragnieniem milionów ludzi chorych 
na cukrzycę typu II: ostatecznie zwyciężyłem walkę z tą chorobą! 
Raz na zawsze pozbyłem się strachu przed powikłaniami.
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Rozdział 1. Stres, koncentracja, relaks.
Jak ze spokojem podejść do codzienności

2 rodzaje stresu:
Naucz się odróżniać, 
co jest dla Ciebie dobre, 
a co Ci szkodzi
W sytuacjach stresowych Twój organizm reaguje 
tak jak kiedyś w „epoce kamienia łupanego” –
uwalnianiem hormonów stresu. Ich zadaniem jest 
przygotować Cię do ucieczki lub do walki, ponie-
waż stres jest dla Twojego ciała komunikatem: 
„Uwaga, zagrożenie!”

Tak jest w każdym przypadku. Nawet jeśli nie 
znajdujesz się w niebezpieczeństwie, tylko prze-
wróciłeś filiżankę z kawą, bo zadzwonił telefon, 
a nie jest to scenariusz zagrożenia życia. 
Jednak Twoje ciało o tym nie wie. Naucz je tego!  
Zacznij odróżniać korzystny stres od szkodliwego. 

Bez stresu nie ma złotych medali 
Nie da się całkowicie uniknąć stresu. Życie nie 
jest w pełni przewidywalne i zawsze może się 
zdarzyć coś, czego nie byliśmy w stanie wcze-
śniej zaplanować. Aby osiągnąć cel, z którego 
będziemy dumni, nieuniknione jest przekroczenie 
granicy komfortu psychicznego i wygody oraz 
podjęcie ryzyka. Czy to oznacza, że życie samo 
w sobie jest czynnikiem wywołującym stres? Albo 
że lepiej jest całkowicie wyeliminować ze swojego 
życia współzawodnictwo i rywalizację sportową? 
Oczywiście, że nie! 

Odpowiedź brzmi: stres może być różny – może 
przynieść Ci korzyść, a może także zaszkodzić. 
 Naucz się odróżniać stres, który motywuje do po-
dejmowania wyzwań i uszczęśliwia od tego, który 
cię wykańcza i sprawia, że czujesz się chory.  

Pozytywny stres, który uszczęśliwia, nazywamy 
fachowo eustresem. Pomaga Ci on utrzymać mak-
symalną uwagę i sprawia, że wydajność twojego 
ciała oraz zdolność myślenia rosną. Wzmacnia na 
dłużej Twoją psychikę i sprawia, że jesteś bar-
dziej odporny na stresogenne czynniki. Eustres 
występuje wtedy, gdy na przykład podejmujesz 
się dużego zadania, z którym dasz sobie radę, 
potrafisz je wykonać. Pozwala Ci przejąć kontrolę 
nad sytuacją - i doprowadza do jej pomyślnego 
zakończenia.

Negatywny, chorobotwórczy stres nazywamy 
dystresem. Wyniszcza on organizm, sprawia, że 
jesteś rozkojarzony, nerwowy, osłabia na długi 
czas Twoją pewność siebie. Uszkadza komórki, 
co nie tylko osłabia Twój układ odpornościowy, 
lecz także obniża zdolność myślenia i zapamię-
tywania. Nie możesz zebrać jasnych myśli, co raz 
częściej zapominasz, czujesz się bezsilny.  

Dystres pojawia się wtedy, gdy – szczególnie 
w dłuższej perspektywie – nie potrafisz znaleźć 
rozwiązania w problematycznej sytuacji. Kiedy 
jesteś pod presją czasu, a nie możesz nic zmienić. 
Jeśli w kwestii rozwiązywania problemów jesteś 
zależny od innych ludzi, u których te problemy 
nie istnieją, bądź którzy nie dążą do ich roz-
wiązania. Kiedy nie masz kontroli nad sytuacją. 
I prawdopodobnie zakończenie nie zapowiada się 
pozytywnie. 
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Test:
Co dla Ciebie jest 
eustresem, a co 
dystresem? 

Sytuacja Dla mnie 
eustres:

Dla mnie 
dystres:

Muszę wygłosić 
przemówienie 
przed dużą gru-
pą ludzi.

Muszę w krót-
kim czasie 
złożyć regał.

Muszę na 
ślubie zaśpie-
wać piosenkę 
po hiszpańsku 
w chórze na 
sześć głosów.

Muszę wystar-
tować w wybo-
rach na prze-
wodniczącego 
stowarzyszenia.

Muszę o 1.00 
w nocy zadzwo-
nić do sąsia-
dów i poprosić 
ich o spokój 
podczas głośnej 
imprezy urodzi-
nowej.

Muszę zorga-
nizować grę 
w podchody dla 
20 osób.

Pytanie: co musiałoby się zmienić, aby sytuacja 
wywolała u Ciebie eustres zamiast dystresu? 

 Koniec z niepotrzebnym 
stresem: uwaga na 
tłuszcze trans, przez które 
Twoje komórki stają się 
porowate! 
Z kwasami tłuszczowymi trans masz do czynienia 
na co dzień, nawet jeśli o tym nie wiesz.  Są one 
zawarte w przemysłowo przetworzonej żywności 
i umożliwiają  długoterminowe przechowywanie 
tłuszczu, chronią go przed jełczeniem. Już podczas 
śniadania spotykasz się z tymi niebezpiecznymi 
kwasami pod postacią rogalika. Podczas obiadu 
czają się we frytkach lub sosie holenderskim, 
podczas przekąski w godzinach popołudniowych 
w porcji lodów lub ciasta z polewą czekolado-
wą, natomiast wieczorem zjadasz je jako paluch 
z serem. Wszędzie, gdzie na stole pojawiają się 
utwardzone tłuszcze, wpadasz w pułapkę trans 
tłuszczów. 

Co takiego złego jest w tłuszczach trans?
Przy regularnym spożywaniu niszczą elastyczność 
komórek nerwowych. Tym samym błona komórko-
wa, inaczej zewnętrzna warstwa komórki, staje się 
porowata. Traci ona wówczas naturalną ochronę 
przed atakami z zewnątrz. A ataki wolnych rod-
ników mają miejsce szczególnie w czasie stresu. 
Wolne rodniki mogą wtedy bez przeszkód przedo-
stać się do komórki i ją uszkodzić. Jedna z wielu 
możliwych konsekwencji:

Komunikacja między komórkami w Twoim mózgu 
zostanie przerwana przez uszkodzone komórki.  
Tracisz koncentrację, myśli „wyparowują”. Po-
nadto podejrzewa się, że tłuszcze trans sprzyjają 
rozwojowi raka.
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