
Jak zachować sprawny umysł 
przez całe życie
Nie pozwól swojej głowie się zestarzeć

nauka odżywianie stosunki społeczne

Część I

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 umie-
jętności, 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 zależ-
ne 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

Cena brutto: 39,90 zł
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Już dziś zamów drugą książkę z tej serii, pt. „Jak zachować sprawny umysł 
przez całe życie. Proste ćwiczenia mózgu na cały dzień”

Książka ta składa się z trzech części:
Rozdział 1.  Nauka, język, logika: pielęgnuj swoje talenty 

nawet w starszym wieku!
Rozdział 2.  Odżywianie: jedzenie, które pomoże

zachować młode ciało i sprawny umysł!
Rozdział 3.  Wewnętrzne zasoby i stosunki społeczne:

Twoi najważniejsi sojusznicy w procesie starzenia
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lub zadzwoń 22 518 28 28 
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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. Nauka, język, logika: 
pielęgnuj swoje talenty nawet w starszym wieku

T wój wiek 
w Twoich rękach!
Sam decyduj o swoim wieku: czyż nie brzmi to 
nieco nieprawdopodobnie? Wszyscy wiemy, że 
to geny decydują o możliwościach fizycznych 
naszego organizmu, a także o tym, co musi 
zostać zachowane w dobrym stanie. W jaki 
sposób możemy więc wpływać na to, jak się 
starzejemy? Ciesząc się zdrowiem czy chorując - 
polegając na swojej pamięci do końca  życia, czy 
też ją tracąc?

N agiczne słowo brzmi „epigenetyka”. Jest to ga-
łąź biologii, która bada w jakim stopniu determi-
nują nas geny, a w jakim środowisko, w którym 
żyjemy, czy sposób odżywiania. Prawdą jest, że 
geny nadają nam ramy, które następnie mogą 
kształtować nasze życie. Lecz nie zawsze muszą 
bezwzględnie je określać. Ponieważ w zależno-
ści od tego, jak się zachowujemy, pewne informa-
cje genetyczne są aktywne bądź nie.

W dużym uproszczeniu można sobie wyobrazić 
jakoby każdy z nas dziedziczył po rodzicach 
kompletny system oświetlenia, z licznymi  źródła-
mi światła, kolorowymi reflektorami i gwiaździ-
stym niebem z wieloma malutkimi światełkami. 
Po naciśnięciu włącznika numer 1 zapalają się 
duże światła, włącznik numer 2 to kolorowe 
reflektory, a numer 3 zapala gwiaździste świa-
tełka. Jeśli działają wszystkie trzy jednocześnie, 
nie wytrzymuje bezpiecznik. Sami decydujemy, 
czy włączać wszystkie światła jednocześnie czy 
lepiej po kolei. Można również nie naciskać 
żadnego z włączników. Tak właśnie jest z naszy-

mi genami: jeśli prowadzimy zdrowy tryb życia, 
jesteśmy w stanie walczyć z pewnymi skłonno-
ściami. Jeśli zaś przesadzimy, „wystrzelą korki”.
Opisane poniżej funkcje i fizyczne uwarunkowa-
nia są z reguły podobne u wszystkich ludzi. Jest 
jednak jedna zasadnicza różnica:

W naszych rękach jest to, czy wspomożemy nasz 
mózg w procesie starzenia, czy ułatwimy mu za-
chowanie młodości. Jak można w sposób naukowy 
zadbać o to, 
 a by Twój mózg, Twoje ciało i Twoje emocje 

pracowały dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie,
 aby Twoja zdolność do myślenia nie zmniej-

szała się automatycznie wraz z wiekiem; 

tego właśnie uczy ten kurs. O bok czysto na-
ukowej części podstawowej oferujemy obszerną 
część praktyczną, gdzie znajduje się mnóstwo 
zabawnych ćwiczeń, zagadek i ciekawych za-
dań, które działają bezpośrednio na wydajność 
twojego mózgu.

A by lepiej zrozumieć, jak można samodzielnie 
wpływać na procesy starzenia, uczenia się, zapa-
miętywania, zapominania, potrzebna jest odrobina 
fachowej wiedzy. Z acznij od przeczytania, co na-
leży wiedzieć, aby znaleźć się na obecnym etapie 
wiedzy w zakresie neurologii. A  następnie ciesz 
się radosną pracą nad duchem, emocjami i cia-
łem, ponieważ radość jest nieodłączną częścią 
bycia młodym!
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