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– w zdrowym ciele zdrowy duch

Zacznijmy od cytatu z książki Gotowy do biegu:
„Mając czterdziestkę na karku, zdążyłem nabawić
się tylu kontuzji, że wyglądałem, jakbym grał w filmie
Martwe zło. Chroniczne kłucie w kolanie i bóle pleców skutecznie niweczyły wszystkie moje niezdarne próby osiągnięcia kolejnych biegowych celów.
Jakby tego było mało, każda następna kontuzja, wraz
z nieodłącznym psychicznym dołkiem, powodowała
u mnie wzrost wagi”1.
To nie jest fragment thrillera. Słowa te
wypowiada o sobie jeden z najbardziej uznanych
amerykańskich trenerów i fizjoterapeutów, uprawiający przez całe dorosłe życie różnorodne sporty.
Jego osobiste doświadczenia potwierdzają, że nawet
gruntowne wykształcenie w dyscyplinie i podejmowanie aktywności w otoczeniu sztabu specjalistów

1 K. Starrett, Gotowy do biegu, Wydawnictwo Galaktyka 2015, s. 9.

u boku nie chroni przed kłopotami osób dbających
o kondycję fizyczną. Wszystko przez nieodpowiednie podejście sprzeczne z holistyczną filozofią
dbania o organizm.
Wiedza oraz świadomość w kręgach eksperckich kultury Zachodu na temat unikatowości
i potrzeb ludzkiego ciała rozwija się w nadzwyczajnym tempie, ale patrząc na współcześnie trenujących w parkach i klubach fitness, można odnieść
często wrażenie jakby mentalnie pozostali oni
w XX w. A zatem, jak sobie radzić z utrzymaniem
zdrowia, mając świadomość, iż „siedzenie to współczesne palenie”, a spontaniczne zrywy aktywności
mogą przynieść przynajmniej tyle kłopotów co
korzyści?

1

Jak traktujemy
NASZE CIAŁO?

CZY NA PEWNO UDZIAŁ W PĄCZKUJĄCEJ W EKSPRESOWYM TEMPIE LICZBIE ZAWODÓW
SPORTOWYCH MA SENS? CZY TO RZECZYWIŚCIE DOSKONAŁA DROGA DO DOBREJ ZABAWY
ŁĄCZONEJ Z ZACHOWANIEM SPRAWNOŚCI I ZDROWIA? ABSOLUTNIE NIE!
Uzgodnijmy na początek, co wiemy dzisiaj o złożoności ludzkiego ciała. Doskonałym wprowadzeniem do tematu jest książka Karen M. Gabler
Ciało konstrukcja doskonała, która ukazała się na
rynku amerykańskim w 2017 r. Gabler to bardzo
doświadczona terapeutka i twórczyni autorskiego
programu Zrównoważone Ciało, która odkrywa
przed nami geniusz ludzkiego ciała, przekonując iż:
„Jest ono zorganizowane w tak inteligentny sposób,
aby zarówno stabilizacja, jak i ruch miały początek
w powięziowym środku ciężkości i wewnętrznym
rdzeniu”1. Według tej koncepcji ludzkie ciało zorganizowane jest według jednego, zlokalizowanego
głęboko w miednicy punktu, który stanowi także
centrum sieci powięziowej2. Autorka nazywa go ściśnięciem rdzenia. Bez sygnału pochodzącego z tego
centrum ciało z trudnością przyjmuje poprawne
ułożenie i utrzymuje równowagę. Trzeba przyznać,
że jest to dość rewolucyjne podejście do kwestii
potrzeby ruchu, w którym nasze ciało jest przecież
nieustannie. Ruch to bowiem nie tylko ćwiczenia,
ale również oddychanie. Kiedy nabierasz powietrze,
kopuła przepony obniża się i zbliża do kopuły dna
miednicy. Ruch ten oddziałuje na wszystkie znajdujące się pomiędzy nimi narządy. Podczas wydechu
przepona unosi się w kierunku serca i płuc. Jej
nieustanne poruszanie się w górę i w dół odżywia
owinięte powięziowymi powłokami narządy, tj. serce, wątrobę, płuca czy mózg3.
Powięź. Skoro już padło to enigmatyczne
słowo, czas wyjaśnić, co oznacza. Powięzią nazywana jest gładka powłoka tkanki łącznej, która prze-

nika i otocza mięśnie, kości, organy wewnętrzne
i komórki. Jej zadanie polega na łączeniu ze sobą
innych tkanek, zapewnianiu podpory narządom
wewnętrznym oraz chronieniu wrażliwych miejsc.
Jest to odkryte w ostatnich latach brakujące ogniwo
wiedzy wynoszonej z lekcji biologii w szkole, z którą
zresztą dość szybko w procesie edukacji się rozstajemy. Niewiele również wynosimy z tego szkolnego
przedmiotu wiedzy na temat dbałości o własne
zdrowie. Spróbujmy zatem nieco nadrobić i należycie omówić ten temat.
Jak twierdzi Gabler, ciało człowieka zostało
zaprojektowane w taki sposób by chronić przed bólem. By w pełni z tego „projektu”skorzystać, należy
odnaleźć swój środek ciężkości (punkt ulokowany
głęboko w miednicy) oraz znaleźć swój wewnętrzny
rdzeń, którym są cztery odciągi pionowe biegnące
od łuków stóp aż po czubek głowy, tworząc wewnętrzny rdzeń wsparcia. Niestety nie nauczymy
się tego procesu na lekcji wychowania fizycznego.
Najbliżej tej praktycznej wiedzy są systemy chińskiego tai chi i qigong, ale przecież przeciętny Europejczyk nie ma o nich zielonego pojęcia, nie mówiąc już
o możliwościach czasowych, by te tajniki opanować.
W odpowiedzi współcześnie powstaje coraz większa
liczba form terapeutycznych (Technika Alexandra4,
TRE5, Integracja Strukturalna6, Zero Balancing7),
które tę wiedzę pozwalają nam wdrożyć. Wymaga to
jednak determinacji oraz obudzonej świadomości co
do słuszności pójścia właśnie taką ścieżką rozwoju.

1 K. Starrett, Gotowy do biegu, Wydawnictwo Galaktyka 2015, s. 9.
2 Siecią powięziową (powięzią) nazywamy powłokę znajdującą się tuż po skórą, która owija łączy i przenika każdy mięsień, kość i narząd. Jest gęstsza
w okolicy ścięgien, wiązadeł, chrząstek i kości oraz szczególnie uwypuklona wokół każdego stawu. Każdy mięsień – komórka mięśniowa i pęczki
komórek – są nią otulone i dzięki niej połączone w sieć przypominającą watę cukrową. Jesteśmy siecią powięziową wypełnieni od stóp do głów (def.
za K.M. Gabler s. 51).
3 Tamże, s. 121.
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Wielu z nas, zanim trafi na ścieżkę holistycznego rozwoju, cierpi niedogodności mentalne przez
większą część dorosłego życia. Po drodze poszukując na oślep i goniąc za króliczkiem różnorodnych
materialnych wyników. Ponieważ w głębi duszy
jesteśmy „urodzonymi biegaczami”8, jedną z najpopularniejszych form aktywności, również w Polsce,
stało się właśnie bieganie. W 2016 roku w Polsce
zorganizowano 101 maratonów, w których wzięło
udział 46 336 biegaczy9. Są miasta, jak Warszawa czy
Gdańsk, gdzie rozgrywane są nawet dwa maratony
w roku. Są biegacze, którzy mierzą się z dystansem
42 kilometrów już po kilku miesiącach treningu.
Są tacy, którzy startują w kilku maratonach w roku,
czasami tydzień po tygodniu, podczas gdy wielu zawodowych maratończyków ogranicza swoje występy
do kilku w roku.
Czy na pewno udział w pączkującej w ekspresowym tempie liczbie zawodów sportowych
ma sens? Czy to rzeczywiście doskonała droga do
dobrej zabawy łączonej z zachowaniem sprawności
i zdrowia? Absolutnie nie! Ludzkie ciało potrzebuje
zupełnie innego podejścia. Są na to dowody. Możesz
być w szoku, ale u osób uprawiających sport środki
uśmierzające ból są jednymi z najczęściej stosowanych medykamentów, a w trakcie zawodów nierzadko spotykamy osoby będące w trakcie kuracji jakiejś
formy nerwobólu, opuchlizny lub z różnego rodzaju
opatrunkami. Czy o to chodzi w rekreacji dla zdrowia? Przecież konsekwencje mogą być dramatyczne.

Kelly Starrett ostrzega, że choć ludzkie ciało zostało
zaprojektowane, by przeżyć 110 lat, to za sprawą
zbyt intensywnego życia można je wykończyć nawet
w 20 lat. Przeróżne badania i sondaże wskazują, że
spośród czterech biegaczy aż trzech doznaje kontuzji przynajmniej raz w roku, a 90% osób przygotowujących się do maratonu walczy przy okazji z jakąś
przypadłością10.
Jeśli to jeszcze kogoś nie przekonało, to
może przyda się kolejna historia o zapalonej ultramaratonce z książki noblistki Elizabeth Blacburn:
„Nagle po kilku tygodniach trenowania Maggie
praktycznie przestała sypiać. Noce spędzała na
czuwaniu. Nie była w stanie zasnąć i nie odczuwała zmęczenia. Miała mnóstwo energii… Później,
wczesną jesienią, jej organizm się poddał. Nie była
w stanie wykonywać ćwiczeń. Ledwo miała siłę, aby
wstać z łóżka czy dotrzeć do pracy”11.
Praktycznie każdy poradnik biegowy zawiera rozdział poświęcony kontuzjom. A Karen Gabler
dowodzi, że wymierne efekty dla zdrowia osiągnąć
możemy poprzez spacery oraz pracę z rollerem do
masażu, który aktywuje środek ciężkości ciała12.
Autorka jest przekonana, iż ciało zostało tak zaprojektowane by utrzymywać poprawną postawę, która
jest zakodowana wewnątrz naszej sylwetki. Wiele
szkół biegowych, m.in. POSE opracowanej przez dr.
Romanova zbliża się do tego ideału, pozwalając na
efektywny ruch bez przeciążeń i kontuzji13.

4 F. M. Alexander, The Alexander Technique: The Essential Writings of F. Matthias Alexander, Carol Publishing Group 1995.
3
5 D. Berceli, The Revolutionary Trauma Release Process: Transcend Your Toughest Times, Namaste Publishing,Vancouver, British Columbia 2008.
6 J. Smith, Structural Bodywork An introduction for students and practitioners 1e, Churchill Livingstone 2004.
7 F. F. Smith, The Alchemy of Touch: Moving Towards Mastery Through the Lens of Zero Balancing, Paradigm Publications 2005.
8 Ch. McDougall, Urodzeni biegacze. Tajemnicze plemię Tarahumara, bieganie naturalne i wyścig, jakiego świat nie widział, Wydawnictwo Galaktyka
2010. Komplet argumentów w wersji naukowej znajdziesz również w The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease Daniela Liebermana.
9 P. Matysiak, Największe maratony w Polsce w 2016, http://www.pawelbiega.pl/najwieksze-maratony-w-polsce-w-2016/ [dostęp: 15.05.2019].
10 Tamże s. 11.
11 E. Blacburn, E. Epel, Telomery i zdrowie, Wydawnictwo Galaktyka 2019, s. 177.
12 K. M. Gabler, dz. cyt., s. 21.
13 N. Romanov, J. Robson, Metoda Pose. Bieganie techniką dr. Romanova, Septem 2012.

CZEGO
POTRZEBUJE
LUDZKIE
CIAŁO?
NIE TRZEBA NIKOGO PRZEKONYWAĆ,
IŻ PORUSZANIE CIAŁA STANOWI NIEZBĘDNY
ASPEKT LUDZKIEJ CODZIENNOŚCI.
JEST NIEROZŁĄCZNYM ELEMENTEM NASZEGO
ŻYCIA. NAWET GDYBYŚMY SIĘ BARDZO
OPIERALI NIE DA SIĘ SPĘDZIĆ WIĘCEJ NIŻ KILKA
MINUT BEZ RUCHU. I TO RACZEJ GŁÓWNIE
W CZASIE UPRAWIANIA DOSTĘPNEJ
DLA NIELICZNYCH ZAAWANSOWANEJ
TECHNIKI MEDYTACYJNEJ, NP. VIPASSANA1.
A TAK NAPRAWĘ POPRZEZ ODDECH NASZE
CIAŁO PORUSZA SIĘ NIEUSTANNIE, CHOĆ MOŻE
NA CO DZIEŃ SIĘ NAD TYM NIE ZASTANAWIAMY.
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Nasi przodkowie a nawet współcześni długowieczni opisani w projekcie Dana Buettnera Niebieskie
Strefy (ang. Blue Zones) zapewniają sobie niezbędną
dawkę ruchu poprzez codzienne czynności2. Należą
do nich prace w ogrodzie, domowe porządki, wyprawy po zakupy czy odwiedzanie znajomych. My
praktycznie tracimy takie możliwości. Zaczęliśmy
spędzać zatrważającą ilość czasu w pozycji siedzącej3. Zajmuje nam to nieraz 90% czasu codziennych
zajęć. Sprzyja temu szczególnie siecioholizm, czyli
uzależnienie od Internetu4. Rozwój nowych technologii oraz nieograniczony dostęp do usług i informacji sprzyja nieustannemu korzystaniu z urządzeń.
Z reguły podejmowanych w pozycji niesłużącej
ergonomii pracy.

Pozyskując coraz większą świadomość,
staramy się temu przeciwdziałać w formie „noworocznych zrywów”przynoszących głównie zyski dla
klubów fitness oraz frustrację dla podejmujących
wysiłki5. A często nie mamy pojęcia o tym, że zbyt
intensywne ćwiczenia mogą wywołać różnorodne
dolegliwości, począwszy od naciągnięcia mięśni po
zawał serca. Przykładem dramatycznych skutków
zbyt intensywnego trenowania może być przypadek
Sharon Stone. Ta wysportowana i dbająca o dietę
akorka w wieku 43 lat przeszła udar wywołany zbyt
intensywnych treningami przygotowującymi do
maratonu6.
Nadmiar ćwiczeń wywołuje również stres,
mimo że, paradoksalnie, często podejmujemy je, by

1 Wykład wygłoszony przez S.N. Goenkę w Bernie w Szwajcarii w 1980 r., https://www.dhamma.org/pl/about/art [dostęp: 18.05.2019].
5
2 Buettner, Niebieskie strefy: 9 lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2014.
3 Każda godzina spędzona na siedząco zwiększa ryzyko cukrzycy, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C408291%2Ckazda-godzina-spedzona-na-siedzaco-zwieksza-ryzyko-cukrzycy.html [dostęp: 18.05.2019].
4 K. Czarnecka, Ofiary cyfrowej rewolucji, https://www.polityka.pl/jamyoni/1641011,1,ofiary-cyfrowej-rewolucji.read [dostęp: 18.05.2019].
5 M. Grzesiak, Dlaczego tylko 8% ludzi zrealizuje swoje postanowienia noworoczne?, https://natemat.pl/blogi/mateuszgrzesiak/84927,co-zrobic-aby-w-2014-roku-w-koncu-zrealizowac-swoje-noworoczne-postanowienia [dostęp: 18.05.2019].
6 K. Mróz, Udar nie tylko w podeszłym wieku. Syndrom Sharon Stone, http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,23077476,udar-nie-tylko-w-podeszlym-wieku-syndrom-sharon-stone.html [dostęp: 19.05.2019].
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go odreagować, zapominając, że ćwiczenia mają być
przyjemnością, a nie mordęgą. Niestety niejednokrotnie do aktywności przenosimy nawyki kariery
zawodowej – potrzebę nieustannego parcia do
przodu, które ma nam zagwarantować sukces. Warto jednak pamiętać, że to, co sprawdza się w warunkach biznesowych, niekoniecznie przekłada się na
korzyść w procesie dbania o zdrowie. Jak wskazuje
ajurweda – system medycyny indyjskiej rozwinięty
w starożytności – korzyści z ćwiczeń nie mogą wiązać się ze stresem psychicznym, bowiem „człowiek
to system złożony z ciała i umysłu. Co jednej części
organizmu przynosi korzyści, nie może powodować
udręki dla drugiej”7.
A zatem, polecamy ruch dla zdrowia, a nie
oparty na rywalizacji i pogoni za wynikami. Można
złożyć ukłon wszystkim ambitnym biegaczom jako
wyraz podziwu dla ich determinacji, ale statystyki medyczne i badania wskazują na wątpliwy sens
takich zmagań w życiu pozasportowym. Należy
doceniać oczywiście podejmowane wysiłki i życzyć
sukcesów, o ile nie niszczy to organizmu, a nawet
wtedy, jeżeli jest to świadoma cena, jaką ktoś ma potrzebę za to zapłacić. Każdy ma prawo do własnych
wyborów, lecz warto wskazać alternatywną drogę,
jeżeli celem jest kwestia zdrowia, ponieważ nasze
ciało, owszem, potrzebuje regularnego ruchu, ale
takiego, które nie będzie przeciążać organizmu.
Przed nadmierną aktywnością ostrzegał
już kilka dekad wcześniej amerykański psycholog
dr John Grey. Zwracał uwagę, że syndrom przetrenowania ćwiczeniami aerobowymi objawia się
w postaci niepokoju lub lęku, z kolei przeforsowanie
ćwiczeniami dotleniającymi może wywołać depresję.
O ile mężczyznom intensywny wysiłek służy, o tyle
kobiety z nadwagą powinny go unikać, koncentrując
się na ćwiczeniach umiarkowanych8. Tu może być
sedno różnic w podejściu obu płci do aktywności
i intensywności treningu. Warto również pamiętać,
że do aktywacji metabolizmu doskonale sprawdzają
się rozciągające ćwiczenia jogi, pilatesu, tai chi, chi
kung czy callanetics. Śmiało też możemy do nich
zaliczyć bieganie w wolnym tempie.

7 D. Chopra, Waga idealna, Studio EMKA 2002, s. 86.
8 J. Gray, Marsjanie i Wenusjanki. Odżywianie i ćwiczenia, Zysk i S-ka 2004, s. 132–136.

Jak zgubiliśmy nawyk
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ZDROWEGO RUCHU?

Przez ostatnie dwie dekady – a w krajach zachodniej
Europy proces ten zaczął się jeszcze wcześniej – tryb
naszego życia radykalnie się zmienił1. Nasi przodkowie zużywali znacznie więcej energii do pracy
fizycznej i uprawy roli, mając jednocześnie trudniejszy dostęp do żywności, a nawet okresy jej niedoborów na przednówku. Jeszcze w latach 80., choć
rodzice wybierali szkoły blisko miejsca zamieszkania,
to i tak dzieci nierzadko przemierzały do nich po
kilka kilometrów w ramach osiedla lub z odległych
miejscowości. Słabo rozbudowana sieć komunikacji publicznej i wolniejsze tempo życia w naturalny
sposób tworzyły warunki do codziennych wędrówek,
zarówno w ramach przebycia drogi do szkoły czy do
pracy, jak i po codzienne sprawunki. Dzięki temu pozostawanie w pozycji stojącej zajmowało od dwóch
do kilku godzin w ciągu dnia, szczególnie w okresach
wolnych od zimowej szarugi.
Współcześnie w skrajnej sytuacji może się
okazać, że zjeżdżamy windą na parking, wsiadamy
do samochodu, jedziemy do pracy, pracujemy ponad
8 godzin, spożywając tam też posiłki, a następnie
zmęczeni presją i sztucznym otoczeniem ponownie
schodzimy na firmowy parking, gdzie wsiadamy do

samochodu, aż w końcu lądujemy na sofie przed telewizorem, komputerem lub ze smartfonem w ręku.
Taki stan rzeczy dotyczy szczególnie przedstawicieli
klasy średniej, którzy, chcąc utrzymać swój status,
godzą się na coraz dłuższy czas pracy2. Niestety ten
tryb życia potęguje charakter współczesnych stanowisk pracy zdominowanych przez czynności wykonywane zza biurka przy użyciu komputera lub związane
z udziałem w monotonnych spotkaniach3.
Z drugiej strony postęp cywilizacyjny sprawia, że żyjemy coraz szybciej, mając coraz łatwiejszy
dostęp do przetworzonego, łatwego do spożycia
pożywienia. W konsekwencji zmienił się wzorzec
ludzkiej sylwetki. Osoby naturalnie szczupłe nagle
uznawane są za zabiedzonych chuderlaków. W standardzie mamy teraz brzuszek i puszyste pośladki4.
A powód jest dość banalny – spożywamy więcej kalorii, niż jesteśmy w stanie spożytkować na czynności
podejmowane w ciągu dnia. Konsekwencje otyłości
przekładają się na koszty osobiste i krajowe. Instytut Żywności i Żywienia szacuje roczne wydatki na
leczenie otyłości i jej powikłań na około 21% budżetu
przeznaczanego na ochronę zdrowia, czyli 11 mld zł5.

7
1 K. Gabler, dz. cyt., s. 37.
2 Polacy pracują coraz mniej. Ale wciąż dłużej niż na Zachodnie,
https://forsal.pl/artykuly/1411424,czas-pracy-polakow-dane-gus-i-oecd.html [dostęp: 19.5.2019].
3 Spotkania w pracy? Na większości z nich marnujesz czas, https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/spotkania-w-pracy-na-wiekszosci-z-nich-marnujeszczas,34931.html [dostęp 19.05.2019].
4 Naukowcy: otyłość zagraża szarym komórkom, https://www.dw.com/pl/naukowcy-otyłość-zagraża-szarym-komórkom/a-47033149 [dostęp:
19.05.2019].
5 Uzasadnienie do projektu Ustawy o zdrowiu publicznym z projektami aktów wykonawczych z dn. 15 lipca 2015 r., s. 50 (w części Uzasadnienie),
dokument elektroniczny BIP KPRM.

RUCH

RECEPTĄ NA ZDROWIE
LEKARZE I SPECJALIŚCI JAKO ANTIDOTUM
ZALECAJĄ REGULARNY RUCH, CZYLI
MINIMUM 30 MINUT DZIENNIE1. WRAZ
Z KOLEJNYMI BADANIAMI PRZYBYWA
DOWODÓW NA TO, ŻE WSZELKI RUCH
WPŁYWA POZYTYWNIE NA PLASTYCZNOŚĆ MÓZGU I UTRZYMANIE FUNKCJI
POZNAWCZYCH ZARÓWNO U OSÓB
STARSZYCH, JAK I U MŁODZIEŻY.
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W eksperymentach na uczniach potwierdzono, że
bezpośrednio po aktywności fizycznej przyswajanie
wiedzy jest znacznie łatwiejsze2. Wiodącą funkcją
naczyń krwionośnych jest bowiem dostarczanie
tlenu do mięśni oraz do mózgu. W przeciwnym
razie mięśnie nie pracują, a naczynia obumierają,
zmniejszając zaopatrzenie mózgu w tlen. Naukowcy
wnioskują, iż obniżona aktywność fizyczna powoduje, że nasz organizm redukuje system drugorzędnych naczyń krwionośnych oraz ich elastyczność,
co prowadzi do chorób sercowo-naczyniowych.
Dwaj badacze, dr David A. Raichlen i prof. Gene
E. Alexander z University of Arizona, twierdzą, iż
ma to związek z życiem naszych przodków sprzed
milionów lat, którzy chodzili i biegali, porzucając
stacjonarny tryb życia (prowadzony do dzisiaj przez
małpy na terenach obfitujących w pożywienie)
i przestawili się na tryb łowiecko-zbieracki, przemierzając połacie ziem w poszukiwaniu pożywienia3.
Warto tu jeszcze przypomnieć, że w przypadku podejmowania aktywności fizycznych dochodzi do produkcji różnego rodzaju substancji
poprawiających samopoczucie. Dla niektórych jest to
łatwiejsza droga do wymiernego sukcesu niż ta obrana w życiu osobistym czy zawodowym, może ona być
zarówno doskonałym źródłem odbudowy po kryzysie, jak i formą ucieczki od codziennych realiów4.
W brytyjskiej gazecie „Daily Mail”ukazał się artykuł
sugerujący zależność między bieganiem a produkcją
endorfin. Autorka powołuje się w nim na badania
zespołu z Uniwersytetu Arizony, które wykazały, że
w próbkach krwi biegacza pobranych tuż po wysiłku można znaleźć endokannabinoidy wywołujące
uczucie szczęścia i błogości, podobne do tych, które
znajdują się w marihuanie pozyskiwanej z konopi
siewnych. Powodują one złudne poczucie odprężenia
i przejściową euforię. Ich wysoki poziom to zachęta
do kolejnego treningu. Dr David A. Raichlen uważa,
że jest to ewolucyjna nagroda za zrobienie czegoś
trudnego i bolesnego. Prawdopodobnie właśnie to
pomogło naszemu gatunkowi przetrwać5.

Warto też zwrócić uwagę, iż regularna aktywność jest świetnym instrumentem regulacji nastroju. Wprawdzie psychologowie za główną przyczynę depresji uznają utrzymujący się przez dłuższy
okres stres6, ale mamy wiele badań, które wskazują,
iż podejmowanie aktywności jest doskonałą receptą na poprawę nastroju. I tak dr James Blumenthal
z Duke University Medical Center udowodnił, że
codzienny 30-minutowy jogging jest równie skuteczny w walce z objawami depresji, jak tabletki. Co
więcej, u pacjentów trenujących regularnie lekarz
zaobserwował dodatkowo rzadsze nawroty choroby7. Z kolei w 2008 r. w „Journal of Psychiatric
Research”opublikowano wyniki badań przeprowadzonych na grupie 14 tys. uczestników. Wykazano
w nich bezpośredni związek między trenowaniem
na ergometrze a częstotliwością występowania
depresji8.

1 Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activi9
ty-guidelines-2008_pl.pdf, s. 6.
2 K. Scharaldi, The Cognitive Benefits of Physical Activity in the Classroom, https://www.kidsdiscover.com/teacherresources/the-benefits-of-physical-activity-on-student-learning/ [dostęp: 17.06.2019].
3 A. Blue, UA Research: Brains Evolved to Need Exercise, University Communications, https://uanews.arizona.edu/story/ua-research-brains-evolvedneed-exercise [dostęp: 20.12.2018].
4 A. Gałka, Były heroinista uzależniony od gór. Poznajcie niezwykłą historię Tomasza Mackiewicza, „Aleteia”, https://pl.aleteia.org/2018/01/27/byly-heroinista-uzalezniony-od-gor-poznajcie-niezwykla-historie-tomasza-mackiewicza/ [dostęp: 18.05.2019].
5 V. Woollaston, Why dogs REALLY get into a frenzy at the mention of walkies: Researchers find canines get ‘runner’s high’ because their brains produce chemicals found in cannabis, „Mail Online”, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2324814/Dogs-experience-runners-high-brains-produce-chemicals-cannabis-claims-study.html [dostęp: 18.05.2019].
6 M. Szalavitz, Jak chroniczny stres prowadzi do depresji, http://www.psychologia.edu.pl/obserwatorium-psychologiczne/1867-jak-chroniczny-stres-prowadzi-do-depresji.html [dostęp: 22.05.2019].
7 J. A. Blumenthal, PhD i inni, Exercise and Pharmacotherapy in the Treatment of Major Depressive Disorder, „Psychosomatic Medicine”2007 Sep–
Oct;69(7), s. 587-596, https://journals.lww.com.
8 M. Rybałko, Bieganie: lek na depresję, „Runner’s World”, https://www.runners-world.pl/zdrowie/Bieganie-lek-na-depresje,5026,2 [dostęp:
15.05.2019].

A może wystarczy

CODZIENNE PODSKAKIWANIE?
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WSPOMNIANY JUŻ DR GREY UWAŻA, ŻE NAJSKUTECZNIEJSZĄ TECHNIKĄ LIKWIDACJI
TŁUSZCZU JEST… TECHNIKA PODSKOKÓW I OTRZĄSANIA CIAŁA1. MROWIENIE
OBSERWOWANE PO KILKUMINUTOWEJ SESJI POTRZĄSANIA CIAŁEM WYNIKA Z SZYBSZEGO
WIBROWANIA KOMÓREK. WIBRACJE GENERUJĄ ELEKTRYCZNOŚĆ KOMÓRKOWĄ NAZYWANĄ
PRZEZ CHIŃCZYKÓW CHI, PRZEZ HINDUSÓW PRANĄ, ZAŚ PRZEZ JAPOŃCZYKÓW KI.
W EFEKCIE UZYSKUJEMY EFEKT SPALANIA TŁUSZCZU, WZMACNIANIA MIĘŚNI I KSZTAŁTOWANIA
SYLWETKI. RYTMICZNE RUCHY KRĘGOSŁUPA STYMULUJĄ BILANSOWANIE CHEMII MÓZGU
PRZEZ POMPOWANIE PŁYNU RDZENIOWEGO. ŁAGODNE RUCHY CAŁEGO CIAŁA OSTATECZNIE
STYMULUJĄ UKŁAD LIMFATYCZNY DO OCZYSZCZANIA CIAŁA I POPRAWIAJĄ METABOLIZM.

Dr John Grey uważa to ćwiczenie za najważniejsze
z tych, które na co dzień wykonuje, utrzymując
swój organizm w zdrowiu. Stanowi ono doskonałe
uzupełnienie treningów biegowych w wolnych tempach, gdzie nie mamy możliwości wykonywania aż
takich skrętów na osi ciała, nie nabawiając się przy
tym kontuzji.
Wibracja i ruchliwość są też elementami
terapii bioenergetycznej opracowanej przez Alexandra Lowena2. Odkrył on, że zdrowe ciało jest
w ciągłym stanie wibracji, również podczas snu.
W ciele poddawanym skoordynowanym wibracjom
powstają fale pobudzenia, które się w nim rozprzestrzeniają. Wibracja jest spowodowana ładunkiem
elektrycznym w mięśniach. Zbyt duże wibracje
oznaczają, że pobudzenie przepływa przez mięśnie

będące w stanie skurczu bądź chronicznego napięcia. W bioenergetyce Lowena, ale też w innych
metodach terapeutycznych, poprzez specjalne
ćwiczenia wywoływane są wibracje, by doszło do
integracji i połączenia ciała wraz z umysłem poprzez
wejście w kontakt ze sobą. Ostatecznie, im bardziej
jesteśmy ożywieni, tym lepiej tolerujemy wyższe
stopnie pobudzenia w życiu. Docelowo powinniśmy
czuć nieustanne, delikatne pulsowanie organów
i układów: oddechowego, krążenia i pokarmowego.
O zdrowotnych skutkach wibracji ciała wiedzą producenci różnego rodzaju urządzeń treningowych
i tę wciąż jeszcze mało popularną wiedzę wykorzystują w projektowaniu sprzętu używanego później
w ośrodkach fitness i rehabilitacyjnych.

1 J. Gray, Marsjanie i Wenusjanki. Odżywianie i ćwiczenia, Zysk i S-ka 2004, s. 262.
2 A. Lowen, L. Lowen, Droga do zdrowia i witalności, Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej, Koszalin 2011, s.
17–21.
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AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
ma szansę
wydłużyć nasze życie

NIEDAWNO NAUKOWCY Z HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH OPUBLIKOWALI LISTĘ
REKOMENDACJI UPROSZCZONĄ DO PIĘCIU NAWYKÓW1, KTÓRYCH WDROŻENIE DO CODZIENNYCH
AKTYWNOŚCI PRZEDŁUŻA ŻYCIE. LISTA TA NIE POWINNA BYĆ DLA NIKOGO ZASKOCZENIEM:
A) ZRÓWNOWAŻONA DIETA – BOGATA W OWOCE, WARZYWA I PRODUKTY PEŁNOZIARNISTE
ORAZ O NISKIEJ ZAWARTOŚĆ CZERWONEGO MIĘSA, TŁUSZCZÓW NASYCONYCH2 I CUKRU,
B) REGULARNE WYKONYWANIE ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH – CO NAJMNIEJ 30 MINUT DZIENNIE,
C) DBAŁOŚĆ O UTRZYMYWANIE PRAWIDŁOWEJ WAGI CIAŁA – WSKAŹNIK MASY CIAŁA (BMI)
MIĘDZY 18,5 A 25,
D) REZYGNACJA Z PALENIA PAPIEROSÓW,
E) OGRANICZENIE SPOŻYCIA ALKOHOLU DO OKAZJONALNYCH SYTUACJI.

1 Following five healthy lifestyle habits may increase life expectancy by decade or more, https://www.hsph.harvard.edu/news/
press-releases/five-healthy-lifestyle-habits/ [dostęp 22.05.2019].
2 Tłuszcze nasycone znajdują się w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w olejach kokosowym i palmowym.
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Nie trzeba chyba wspominać, że warto wdrożyć
te zalecenia do swojego życia. Jeden z ważnych
raportów z 2017 r. dotyczących trendów w oczekiwanej długości życia, opublikowany w piśmie
naukowym „The Lancet”i firmowany przez prof.
Majida Ezzatiego z Imperial College w Londynie, na
podstawie analizy danych z 35 państw przewiduje,
że długość życia nieustanne będzie się wydłużać
i może przekroczyć nawet 110 lub 120 lat2. Obecnie za kraj najlepiej sprzyjający długiemu życiu
uznaje się Koreę Południową. Jednak aby dożyć tak
sędziwego wieku, nie wystarczy jedynie regularna
aktywność i dieta nastawiona na „niełapanie dodatkowych kilogramów”oraz unikanie używek. Ogromny wpływ, co zrozumiałe, ma odpowiedni styl życia,
który znacznie redukuje ryzyko interwencji medycznych. Będziemy o tym przekonywać na kolejnych
stronach, opisując pozytywne aspekty wolnych
technik biegowych na przykładzie slow joggingu.
Wiemy już, że ciało jest konstrukcyjnie
przystosowane do regularnej aktywności fizycznej,
a impuls do jej podejmowania jest naturalnym objawem. Przebywanie w odpowiednim dla ciała ruchu

powinno przekładać się na poczucie radości. Odpowiednia dawka ćwiczeń fizycznych nieprzeciążających ciała powoduje lekkość, większą zdolność do
pracy, stanowczość, łatwiejszą tolerancję trudności,
ograniczenie zanieczyszczeń fizycznych, wzmocnienie trawienia, poprawę przemiany materii3.
Ważne, by podczas ćwiczeń fizycznych energia, siła oraz witalność były wytwarzane, a nie zużywane. Intensywność ćwiczeń to sprawa indywidualna, jednak należy pamiętać, iż ich ilość nie przekłada
się w efekt zdrowotny. Nadmiar ćwiczeń prowadzić
może do jeszcze wyższego nadciśnienia, artretyzmu
czy chorób serca. O tym, że nadmiar ćwiczeń jest
szkodliwy, świadczy chociażby fakt, iż średnia przewidywana długość życia futbolisty wynosi poniżej
pięćdziesięciu lat. Generalnie zawodowi sportowcy
żyją krócej, niż wskazuje średnia wieku w danym
kraju. Wszystko to z powodu błędów w podejmowaniu aktywności fizycznej definiowanych przez
ajurwedyjskiego lekarza Deepaka Chopry. A są to
przede wszystkim4:

1 K. Wighton, Average life expectancy set to increase by 2030, https://www.imperial.ac.uk/news/177745/average-life-expectancy-increase-2030/
[dostęp: 18.05.2019].
2 D. Chopra, dz. cyt., s. 83-84.
3 D. Chopra, dz. cyt., s. 84-85.

1. Nieregularność
i brak zaangażowania

spadkiem energii. W zależności od rodzaju ćwiczeń,
zapasy glikogenu wyczerpują się po różnym czasie:
a) trening z przewagą ćwiczeń beztlenowych – po
upływie 30-40 min,
b) trening interwałowy – po upływie 45-90 min,
c) intensywny trening wytrzymałościowy – po upływie 120-180 min.
Całkowita odbudowa glikogenu może trwać nawet
do 48 godzin5.

Pożyteczność ćwiczeń zależy od częstotliwości ich
podejmowania, a nie długości i intensywności sesji.
Pobieganie wokół bloku raz w tygodniu nie ma
praktycznie żadnego wpływu na funkcjonowanie
organizmu. Ale już codzienny spacer po okolicznym
skwerku plus dłuższa wycieczka raz na jakiś czas
mają już wymierny wpływ na poprawę przemiany
materii, przyczyniając się do spadku wagi ciała. Pacjenci aktywni w szpitalach choćby poprzez spacery
znacznie szybciej wracają do zdrowia niż Ci spędzający całą dobę w łóżku. Warto również pamiętać, że
wykonywanie ćwiczeń nie musi się jedynie wiązać
z tymi podejmowanymi jedynie w pozycji pionowej,
można też napinać mięśnie w pozycji leżącej.
Często ćwiczący starają się jedną intensywną sesją nadrobić bierność wcześniejszych dni.
Powinno się jednak pamiętać, że aby spalić kalorie
dostarczone w obiedzie, należy biegać godzinę. Nie
ma to zatem większego przełożenia na efekt utraty
wagi. Naszym zdrowym celem będzie natomiast
uzyskanie takiej przemiany materii, by organizm
funkcjonował „na wyższych obrotach”, nawet gdy
nie wykonujemy ćwiczeń. Osiągamy to poprzez regularne treningi pobudzające organizm, ale unikając
przeciążania jego funkcji.

Unikając przemęczenia i przeciążeń, zmniejszamy
ryzyko wystąpienia zniechęcenia, któremu jedynie
zawodowi sportowcy są w stanie sprostać, co niekoniecznie się też przekłada na ich długookresowe
zdrowie. Warto zatem omówić najbardziej dostępne
formy aktywności niewymagające wielkich nakładów energii. Od najprostszych w zastosowaniu,
takich jak spacery i marsze, po bardziej zaawansowane, jak nordic walking, slow jogging czy ćwiczenia w systemie TRX.

Osoby z nadwagą i otyłością bardzo często
popełniają błąd. Wydaje im się, iż jeśli już zgromadziły spore pokłady tłuszczu, to intensywne
ćwiczenia przyspieszą proces dochodzenia do
optymalnej wagi, podczas gdy efektywnym rozwiązaniem jest wykonywanie lekkich ćwiczeń
przez dłuższy okres. Tylko wtedy tłuszcz zaczyna
być spalany w procesie przemiany materii. Krótkie
i intensywne ćwiczenia spalają głównie węglowodany, pobierając do sprostania wysiłkowi energię
z glikogenu gromadzonego głównie w wątrobie
oraz tkance mięśniowej, który stanowi ok. 10%
masy wątroby oraz 1,5-3% masy mięśni. W trakcie
intensywnego wysiłku fizycznego ten wielocukier
odłożony w mięśniach ulega rozpadowi do glukozy,
która następnie zostaje w nich utleniona. W ten
sposób zmniejszają się jego rezerwy, co objawia się
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2. Zbyt intensywne
ćwiczenia

1 J. Mizera, K. Mizera, Dietetyka sportowa, Wydawnictwo Galaktyka 2017, s. 32-33.
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SPACERY
I MARSZE
DOBRE NA
POCZĄTEK
SPACERY I ENERGICZNE MARSZE
SĄ NAJPROSTSZĄ AKTYWNOŚCIĄ RUCHOWĄ JAKĄ MOŻNA
PODJĄĆ W POZYCJI PIONOWEJ,
NIE UŻYWAJĄC PRZY TYM
DODATKOWYCH PRZYRZĄDÓW.
SĄ ONE ZATEM DOSTĘPNE
PRAKTYCZNIE DLA KAŻDEGO.
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Z badań wynika, iż spacer przynosi porównywalne korzyści dla zdrowia, co bieganie. Można o tym
przeczytać choćby w artykule opublikowanym na
łamach czasopisma „Arteriosclerosis, Thrombosis
and Vascular Biology”. Autorzy konkludują w nim na
podstawie badań przeprowadzonych dla Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca, iż chodzenie
o umiarkowanej intensywności jest równie zdrowe,
co intensywny bieg. Wymiernie przyczynia się również do zmniejszenia ryzyka pojawienia się nadciśnienia, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy
i chorób wieńcowych. Szczegółowe wyniki badania
pokazały, że bieganie zmniejszało ryzyko wystąpienia
nadciśnienia o 4,2%, wysokiego cholesterolu o 4,3%,
cukrzycy o 12,1% i chorób wieńcowych o 4,5%,
a chodzenie odpowiednio o 7,2%, 7%, 12,3% i 9,3%1.
Ponadto wiemy z analizy badaczy z New
Mexico Highlands University (USA), że nacisk stóp
na podłoże towarzyszący chodzeniu, podobnie jak
i bieganiu, wzbudza w tętnicach fale wsteczne, które

zwiększają dopływ krwi do mózgu, poprawiając
jego funkcjonowanie2. Z pewnością warto również
wiedzieć, iż aby zapewnić sobie w pełni zdrowotne
aspekty spaceru (utrzymanie dobrej kondycji i samopoczucia) powinno się według WHO wykonywać 10 tys. kroków dziennie. Szacuje się, że osoby
które prowadzą siedzący tryb życia nie przekraczają
dziennie liczby 5 tys. kroków3. Stąd wśród funkcji
nowoczesnego smartwatcha znajdziemy właśnie
takie rekomendacje.
Intensywniejszą formą spaceru jest marsz.
Poprzez zwiększone tempo podnosimy nasz puls,
intensyfikując spalanie kalorii oraz przemierzając
w tym samym czasie większe odległości. Warto
jedynie pamiętać, by się nie przeforsować. Bardziej
zaawansowaną formą marszu jest nordic walking
czyli marsz ze specjalnie zaprojektowanymi kijami,
który zyskał popularność w ostatnich dwóch dekadach na całym świecie.

1 Chodzenie tak samo zdrowe dla serca jak bieganie,
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C394862%2Cchodzenie-tak-samo-zdrowe-dla-serca-jak-bieganie.html [dostęp: 20.05.2019].
2 Chodzenie i bieganie poprawia ukrwienie mózgu,
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C414023%2Cchodzenie-i-bieganie-poprawia-ukrwienie-mozgu.htm [dostęp: 20.05.2019].
3 K. Koper, Ile kroków powinno się zrobić w ciągu doby, by zachować zdrowie?,
https://www.newsweek.pl/styl-zycia/5-kilometrow-do-zdrowia-aktywny-tryb-zycia-zdrowie/dlh0rl3 [dostęp: 20.05.2019].
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Nordic walking
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W POLSCE NORDIC WALKING POJAWIŁ SIĘ W 2003 R. W ZORGANIZOWANEJ FORMIE POLSKIEJ FEDERACJI NORDIC WALKING
ORAZ PRZEDSTAWICIELSTWA INTERNATIONAL NORDIC
WALKING ASSOCIATION1. ZNACZNĄ ROLĘ ODEGRAŁ TUTAJ
PIOTR KOWALSKI, KTÓRY BYŁ PIERWSZYM OFICJALNYM
PRZEDSTAWICIELEM TEJ ORGANIZACJI W NASZYM KRAJU2.

Osoby uprawiające nordic walking mają już nawyk
spędzania czasu na świeżym powietrzu, doceniają
to, często funkcjonują w grupach treningowych, ale
oczywiście wybrali świadomie tę aktywność, gdyż
najprawdopodobniej… nie lubią biegać lub mają złe
wspomnienia w związku z jakąś dolegliwą kontuzją.
Prof. Hiroaki Tanaka w swoich publikacjach zwraca
uwagę, że jest zasadnicza różnica między chodem
a biegiem. W bieganiu pojawia się faza lotu, gdy
przez ułamki sekund żadna ze stóp nie ma kontaktu
z podłożem. To sprawia, że w bieganiu, nawet tym
bardzo wolnym, angażujemy duże grupy mięśniowe

– mięśnie czworogłowe ud, mięśnie pośladkowe,
mięśnie grzbietowe – przez co zwiększamy wydatek energetyczny. W trakcie spokojnego biegu
łatwiej uzyskać efekt rozluźnienia całego ciała, co
w technice nordic walking jest praktycznie wykluczone przez konieczność odpychania się kijami. Tam
sam sposób marszu wymusza regularne napięcie
mięśni przy każdym odepchnięciu od podłoża3.
Zaletami nordic waking w stosunku do biegania z pewnością są kwestie związane z pracą tułowia. Kije pozwalają odciążyć stawy kończyn dolnych
o ok. 5 kg na każdy krok, co daje 30 ton w przeli-

1 A. Wilanowski, Nordic walking dla każdego, Bukowy Las, Wrocław 2014, s. 14–15.
2 Wywiad „rzeka”z Piotrem Kowalskim, http://www.nordicwalk.pl/index.php?strona=news&co=pokaz&id=18 [dostęp: 20.05.2019].
3 H. Tanaka, M. Jackowska, Slow jogging. Japoński sposób na bieganie, zdrowie i życie, Wydawnictwo Galaktyka oraz Sante A. Kowalski, 2014, s. 20–24.
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czeniu na godzinę marszu! Marsz z kijami wpływa
na poprawę funkcjonowania mięśni stabilizujących
kręgosłup, wzmacnia mięśnie oddechowe, znacznie wzmacnia siłę tylnych mięśni ramion. Z wielu
przeprowadzonych badań wynika, że aktywność ta
ma wszelkie zalety ogólnozdrowotne przypisywane
joggingowi, takie jak: obniżenie tętna spoczynkowego i ciśnienia krwi, zmniejszenie zapotrzebowania
na insulinę, lepsze ukrwienie, dotlenienie i odżywienie tkanek, obniżenie poziomu „złego”cholesterolu
LDL, odciążenie stawów, pobudzenie aktywności
pompy mięśniowo-naczyniowej, wzmacnianie
wszystkich mięśni, w szczególności mieśni pleców
i ramion, poprawa samopoczucia i nastroju4. Warto
odnotować, że nordic walking może być doskonałą
alternatywą w przypadku wszystkich drobniejszych
dolegliwości stawów u intensywnie trenujących
biegaczy.

4 Tamże, s. 21–23.
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SLOW JOGGING

Z uwagi na wymienione na początku zagrożenia
związane z intensywnymi formami ruchu, które
niosą ze sobą spore ryzyko kontuzji, osobom dbającym o holistyczne zdrowie zalecalibyśmy raczej
metodę slow joggingu, czyli truchtu, opracowaną
przez japońskiego profesora Hiroakiego Tanakę1.
Ta technika biegowa wydaje się złotym środkiem
dla aktywnych. Twórca w toku wieloletnich badań
potwierdził, iż posiada wszystkie zalety biegania,
ale nie ma jego wad. Może ją uprawiać każdy, bez
względu na wiek, wagę czy poziom kondycji fizycznej. Większość osób deklarujących, że nie lubi biegać, swoją negatywną ocenę tej aktywności często
kształtuje na podstawie złych doświadczeń wynikających ze zbyt szybkiego wejścia w strefę mocowania się z własnym organizmem, co w konsekwencji
prowadzi do wzrostu tętna wywołującego przyspieszenie oddechu i bicia serca. A takie fizyczne objawy często pojawiają się wraz z pierwotnym lękiem,
co może dodatkowo zniechęcać2.
By uprawiać slow jogging, potrzebujemy tak
naprawdę jedynie motywacji oraz sympatycznego
otoczenia, najlepiej w formie skweru, parku, lasu.
Idealnie, gdy jest to podłoże naturalne, nieutwar-

dzone. Ostatecznie nawet kwestia stroju i obuwia
jest drugorzędna – po prostu powinny być one
wygodne. Mimo że w slow joggingu opracowanym
przez prof. Tanakę zasady są ważne, wydaje się, że
jest to najprostsza metoda biegowa jaką poznasz.
No może poza spontanicznym biegiem transowym,
gdzie po prostu biegniesz przed siebie swobodnie,
jak nogi poniosą, z rozluźnionym ciałem.
Jedną z fundamentalnych różnic pomiędzy
slow joggingiem a zwykłym treningiem biegowym
jest sugerowane w tym pierwszym bieganie w rytmie niko niko3, czyli z uśmiechem na twarzy. O zbawiennym wpływie śmiechu na nasze zdrowie wiemy
sporo. Dodatkowym atutem truchtania w tempie
niko niko jest możliwość swobodnej rozmowy,
oczywiście na pozytywne i wywołujące uśmiech na
twarzy tematy. Biegamy w komforcie tlenowym, nie
łapiemy zadyszki, więc też nie pojawia się grymas
związany z wewnętrzną walką fizjologiczną o wynik.
Ale dlaczego nie łapiemy zadyszki? Tanaka i Jackowska wyjaśniają, iż ma to związek z fizjologią oraz
specyfiką dwóch rodzajów mięśni. Mięśnie szybkokurczliwe sprawdzają się w sportach wymagających
dynamiki w ruchu (sprint, skoki, rzuty) – produkują

1 M. Kozakiewicz, Slow jogging. Japońska droga do witalności, Pascal 2019, s. 63-80.
2 H. Tanaka, M. Jackowska, Slow jogging: Lose Weight, Stay Healthy, and Have Fun with Science-Based, Natural Running, Skyhorse Publishing, New
York 2016, s. 13-14.
3 H. Tanaka, M. Jackowska, dz. cyt., s. 17–20.

siłę i natychmiast się kurczą, co sprawia, że łatwo
gromadzi się w nich mleczan, czyli substancja powstająca podczas obciążania komórek w związku
z pojawiającymi się w konsekwencji niedoborami
tlenu. Im szybciej biegniemy, tym większe zaangażowanie tego typu mięśni. Ale w slow joggingu
głównie uruchamiane są mięśnie wolnokurczliwe,
fizjologicznie związane z aktywnościami długodystansowymi. Są one bardziej wytrzymałe, a mleczan
gromadzi się w nich wolniej.
W slow joggingu proporcje aktywności mięśni szybkokurczliwych i wolnokurczliwych przechylają się na rzecz tych drugich. Dzięki temu wolniej
się męczymy, w każdym razie dopóki nie zwiększymy tempa. Ćwiczenie tych włókien sprawia, że
z każdym treningiem mleczan odkłada się w nich
wolniej, my zaś możemy biec szybciej przy większym komforcie oddechowym, a więc nasze parametry wysiłkowe poprawiają się. Twoje indywidualne tempo będzie się zmieniało, ale na skali Borga4
powinno ono mieścić się w przedziale 10–12, czyli,
subiektywnie oceniając, od „dość lekko”do „trochę
ciężko”. Dla początkujących będzie to najczęściej
tempo truchtu z szybkością 4 km/h, dla wprawionych może dojść do 9–10 km/h.
Trener Danny Dreyer w Bieganiu bez
wysiłku twierdzi, że oddech odgrywa w bieganiu
kluczową rolę, podobnie jak choćby w jodze czy
w sztukach walki, dostarczając tlen dla pracujących
mięśni5. Warto zwrócić uwagę, iż utrata oddechu
przysparza nam bardzo niesympatycznych doznań,
stąd warto jednak zwiększać wydolność aerobową organizmu, czyli wytrzymałość organizmu na
wysiłek. W miarę regularnych treningów poprawia
się ona samoistnie. Bardzo dobrze sprawdza się
też wolne bieganie na dłuższe dystanse. Pokonując
większe odległości, oswajasz mięśnie z podwyższonym zapotrzebowaniem na tlen. Jest ważne, by
oddech był głęboki, sięgający aż do przepony, czyli
dolnych partii płuc, ale jednocześnie spokojny. Są
na to odpowiednie ćwiczenia. Warto pamiętać, by
wydech był nieco dłuższy niż wdech.
Dużą wiedzę na temat jakości oddychania
wnieśli dr Butejko oraz kontynuator jego koncepcji
Patrick McKeown prowadzący na całym świecie
warsztaty z technik prawidłowego oddychania.
Sugerują oni, że najlepiej, gdy proces oddychania
przebiega przez nos, ale nie możemy przesadzać
z ilością wdychanego powietrza, gdyż grozi nam
hiperwentylacja. Im spokojniej oddychamy, tym le-

piej. Warto robić też wyraźne przerwy, szczególnie
gdy uczymy się oddychania w bardziej optymalnym
dla procesów zachodzących w organizmie tempie6.
Wiele wskazuje na to, że nieustanny stres, siedzący
tryb życia, brak aktywności i przegrzane pomieszczenia utrwaliły u większości z nas złe nawyki
oddechowe, które prowadzą do apatii, otyłości,
kłopotów ze snem oraz chorób serca. Prawidłowy
oddech, nawet w trakcie treningu, nie powinien
generować zewnętrznych ruchów klatki piersiowej,
a zbyt głęboki oddech może zakłócić naturalne
procesy. Należy pamiętaj też, że ewentualne oddychanie przez usta w zimniejsze dni naraża układ
oddechowy na infekcje.
Już godzina truchtania dziennie trzy razy
w tygodniu przynosi wymierne korzyści zdrowotne – możemy zgubić nawet 1 kg masy ciała w miesiąc, nie zmieniając zanadto nawyków żywieniowych. Jednocześnie poprawiamy naszą wydolność,
usprawniamy pracę układu sercowo-naczyniowego,
wzmacniamy mięśnie, zwiększa nam się ilość komórek mózgowych. Innymi słowy: obniżamy ciśnienie,
zapobiegamy chorobom serca, cukrzycy, usprawniamy nasz układ ruchu, zapobiegamy nowotworom i,
co bardzo ważne w przypadku seniorów, przeciwdziałamy przedwczesnemu starzeniu się i demencji
starczej.
Dodatkowe korzyści z uprawiania slow joggingu potwierdzone przez zespół prof. Tanaki to7:
a) dwukrotnie zwiększony wydatek energetyczny bez poczucia zmęczenia,
b) efektywne spalanie kalorii prowadzące do
wyszczuplenia sylwetki,
c) podtrzymanie w formie mięśni przeciwstawnych typu antagonista: czworogłowy uda, lędźwiowy większy, pośladkowy wielki,
d) poprawienie poczucie równowagi,
e) zmniejszenie ryzyka chorób krążenia poprzez uregulowanie ciśnienia krwi, poziomu
cukru oraz cholesterolu,
f) wydzielanie substancji wywołujących poczucie szczęścia i radości,
g) obniżenie ekspresji ponad 400 genów poprzez bieganie w tempie progu mleczanowego.
Zatem korzyści są praktycznie takie same,
jakie uzyskujemy dzięki wymienianym wcześniej
formom aktywności. Warto je również uzupełnić
o ćwiczenia na świeżym powietrzu z zastosowaniem taśm TRX.

4 Skala Borga – skala do mierzenia subiektywnego odczucia wysiłkowego od „bardzo, bardzo ciężko”(20) do „bardzo, bardzo lekko”(1).
5 D. Dreyer, K. Dreyer, dz. cyt., s. 72–74.
6 M. Kozakiewicz, dz. cyt., s. 102-103.
7 H. Tanaka, M. Jackowska, dz. cyt., s. 34–46.
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Ćwiczenia TRX

W latach 90. Randy Hetrick, amerykański komandos Navy SEALS, dostrzegł podczas pełnienia
służby problem żołnierzy z utrzymaniem kondycji
w warunkach ograniczonej przestrzeni zarówno
treningowej, jak i bagażowej. Rozwiązaniem okazały
się mocne taśmy (poliamid, stilon) o regulowanej
długości, ważące mniej niż kilogram i dające się
przechowywać w małej torebce, opatentowane
ostatecznie jako TRX Suspension Trainer®. Obecnie ćwiczenia z TRX, dając możliwość niezwykle
efektywnego wzmacniania wszystkich mięśni, stanowią uzupełnienie treningów zawodników wielu
dyscyplin sportu na całym świecie, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów – łatwo się domyślić, że
w tym gronie znajduje się również rzesza biegaczy.
Ćwicząc z taśmami TRX, do budowania
siły wykorzystujemy ciężar własnego ciała, które
w trakcie treningu pozostaje w podwieszeniu. Tego
typu ćwiczenia dają poczucie wolności i swobody,
choćby dlatego, że nie ogranicza nas miejsce, w którym aktualnie przebywamy. Cały zestaw mieści się
do woreczka, który wybiegając na trening do parku,

można ostatecznie trzymać w dłoni lub małym plecaku. A będąc już w terenie i znajdując jakikolwiek
punkt zaczepienia dla TRX (drzewo, plac zabaw),
możemy zamienić je w bardzo przyjemną alternatywę siłowni, gdzie tylko nasze własne potrzeby i fantazja będą stanowiły granice tego, do jakich ćwiczeń
użyjemy taśm.
Co ważne, podczas ćwiczeń z TRX mamy
możliwość silnego angażowania wszystkich mięśni
ciała (rąk, nóg, brzucha, pleców, barków), również
tych głębokich, ale także rozluźniania i rozciągania,
które może być wręcz formą relaksu znaną z asan
jogi. Ponadto ćwiczenia z taśmami rozwijają cechy
motoryczne, które nie są tak eksponowane podczas
biegania – poprawiają siłę, wytrzymałość siłową,
stabilność oraz mobilność1. Oczywiście podstawą
naszej efektywności będzie odpowiednia technika
wykonywanych ćwiczeń, a także prawidłowe ustawienie ciała, które dzięki spięciu mięśni brzucha
i pośladków, powinno tworzyć linię prostą. Co ważne, wykorzystując TRX jesteśmy w stanie wykonać
nie tylko trening siłowy, ale i wytrzymałościowy.

1 M. Mroczek, BIEGAM i … PODWIESZAM SIĘ … bo lubię – czyli o tym jak z użyciem taśmy TRX pozabiegowo zwiększyć swój potencjał biegowy,
https://www.ekspertfitness.com/blog/369-biegam-i-podwieszam-sie-bo-lubie-czyli-o-tym-jak-z-uzyciem-tasmy-trx-pozabiegowo-zwiekszyc-swoj-potencjal-biegowy, [dostęp: 05.01.2019].

NAJLEPSZA
PORA
NA TRENING
NAWYK
ZDROWEGO
RUCHU?
Z pewnością nasuwa się teraz pytanie o to, kiedy najlepiej uprawiać aktywności ruchowe, by korzyści dla
organizmu były optymalne. Mając na uwadze formę
na zewnątrz, na powietrzu, realne są dwie pory dnia:
wczesny poranek i późne popołudnie czy nawet wieczór. Z ukształtowanego w procesie ewolucji zegara
biologicznego organizmu, do którego odwołuje się
tradycyjna medycyna chińska wiemy, że optymalny
czas na aktywność ruchową przypada w okolicach
godziny 7:00 rano, gdy aktywny zaczyna być nasz
żołądek, oraz 18:00 wieczorem, w porze aktywności
nerek. Liczne doświadczenia wskazują, iż rano ma się
większą motywację do intensywniejszych aktywności,
wieczorem zaś chętniej podejmować lżejsze aktywności, takie jak spacer.
Poranny trening pozwala zacząć dzień z poczuciem zrobienia dla siebie czegoś dobrego i nastraja pozytywnie na pozostałą część dnia. Zaletą
porannego treningu latem jest niższa temperatura na
świeżym powietrzu. Zimą raczej na odwrót, ale jeśli

posiadło się świadomość wagi hartowania organizmu, można z powodzeniem zamienić tę okoliczność w atut. Idealnie sytuacja zakłada wykształcenie
w sobie nawyku budzenia się wcześnie, gdyż naturalna pora na rozpoczęcie dnia przypada między 4:00
a 6:00 rano z uwagi na porę wschodu słońca – a więc
latem i wiosną odpowiednio wcześniej niż jesienią
i zimą. Niestety, przez blisko pół roku w tych godzinach na dworze jest jeszcze ciemno, ale należy mieć
na uwadze, że najkorzystniejszy czas dla organizmu
na aktywność jest w okolicach godziny 7:00. Zatem
zaraz po przebudzeniu warto wykonać delikatne
ćwiczenia energetyczne i oddechowe, bowiem nasze
mięśnie po kilku godzinach snu są „uśpione”i koniecznie trzeba je pobudzić. W tym celu wystarczy
potrząsnąć całym ciałem przez kilka minut oraz wykonać ulubiony zestaw skłonów. Warto też, zgodnie
z sugestiami Johna Gray i wielu innych ekspertów, na
początek dnia wypić szklankę letniej wody (lub wody
z cytryną i miodem). Przed wyjściem na zewnątrz
21
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można też spożyć lekkostrawny i odżywczy zielony
koktajl. Bardziej wartościowy posiłek warto zjeść już
po treningu, uzupełniając zużytą energię i dostarczając jej organizmowi na nadchodzące godziny intensywnych wyzwań zawodowych.
Gdy nie mamy możliwości odbycia treningu o poranku, zawsze pozostaje popołudnie. Chyba
że uprawiamy wolny zawód, co daje nam większą
elastyczność. Wczesnym wieczorem, ok. godziny
17:00, dysponujemy największą energią. Dodatkowym atutem wykonania ćwiczeń u schyłku dnia jest
możliwość relaksu i rozładowania zgromadzonego
napięcia. W czasie wieczornego treningu staramy się
myśleć o rzeczach przyjemnych i trzymamy się z daleka od trudniejszych okoliczności zawodowego dnia.
Największym zagrożeniem dla treningów w drugiej
części dnia jest lista niezrobionych zadań. Może ona
skutecznie zamknąć drogę do spokojnego truchtania.

W weekendy mamy większą elastyczność,
jednak ćwiczenia w środku dnia to raczej kiepski pomysł, choć zimą jest wtedy najprzyjemniej, szczególnie gdy zaświeci słońce. Weźmy też pod uwagę fakt,
że powinno się ćwiczyć przed posiłkiem lub dwie
godziny po nim. Chyba że jest to spacer. Ostatecznie
zatem najczęściej pozostańmy przy przebieżkach porannych, z ewentualną opcją wieczorną. Pamiętajmy,
że na aktywność należy zaplanować około 30 minut.
Jeśli potraktujemy go jako codzienny rytuał i tak
przekroczymy o kilkadziesiąt minut rekomendacje
ekspertów zachęcających do 150–180 minut tygodniowo. Z badań i analiza dr. Stevena Blaira z Institute
for Aerobics Research wynika, iż dla utrzymania organizmu w odpowiedniej kondycji i zachowania optymalnej długości życia nie ma większego znaczenia, że
trenujemy dłużej1. Zatem z tej perspektywy treningi
ciągnące się ponad trzy kwadranse tracą sens.

1 D. Chopra, Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej młodości ciała i umysłu, Septem 2013, s. 243.

AKTYWNOŚĆ
w kontakcie z naturą
BARDZO WAŻNYM ASPEKTEM AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ JEST STWORZENIE OKAZJI
DO KONTAKTU Z NATURĄ. KAŻDY, KTO WSZEDŁ
NA ŚCIEŻKĘ HOLISTYCZNEGO ROZWOJU, ZDAJE
SOBIE SPRAWĘ, ŻE JESTEŚMY NIEROZERWALNĄ
CZĘŚCIĄ NATURY. PRZEJAWIA SIĘ TO W DOBOWYCH RYTMACH NASZEGO CIAŁA I JEGO
BIOCHEMII. DLATEGO TAK WAŻNE JEST REGULARNE SPĘDZANIE CZASU WŚRÓD PRZYRODY.
W trakcie różnych eksperymentów zaobserwowano, że sama ekspozycja na kolor zielony uspokaja,
łagodzi zaburzenia nastroju i zmniejsza uczucie
zmęczenia. Badacze widzą w tym efekt ewolucyjnie zachowanej spuścizny po naszych przodkach,
dla których zieleń była sygnałem o dostępności
pożywienia. Jules Pretty i Jo Barton z brytyjskiego
Uniwersytetu Essex na podstawie badań wysnuli
wnioski, że nasze samopoczucie poprawia się już
nawet po pięciu minutach ćwiczeń w parku, pracy w ogródku czy spaceru poza miastem. Wiele
wcześniejszych badań wskazywało również na to,
że ruch w takim otoczeniu zmniejsza ryzyko chorób psychicznych i poprawia samopoczucie1. Nie
sądzono jednak, że nawet tak małe dawki są istotne.
Richard Ryan, psycholog z Uniwersytetu Rochester orzekł, że przyroda jest „paliwem”dla ducha.
Prowadzony przez niego eksperyment wyraźnie
potwierdził, że znacznie ważniejsze od wybranej
aktywności jest samo obcowanie z przyrodą. Efekt

pojawiał się po ok. 20 minutach czyli nawet po
krótkim spacerze2.
W przodującej w tego typu badaniach Japonii powstało kilkanaście ośrodków organizujących
„leśne kąpiele”. Terapia lasem nazywana jest w Japonii shinrin-yoku i została dogłębnie opisana w książce autorstwa dr. Qinga Li Forest Bathing: How
Trees Can Help You Find Health and Happiness3.
Nierozpoznane wciąż piękno lasu odkrył przed
nami również Peter Wohlleben w książce Sekretne
życie drzew. W rozdziale Zdrowe leśne powietrze
sugeruje on, że „powietrze między drzewami jest
wyraźnie czystsze, bo działają one jak potężne urządzenia filtrujące”. Ale dodatkowo drzewa wydzielają fitoncydy, czyli naturalne substancje hamujące
rozwój mikroorganizmów. Lasy iglaste obniżają
zawartość drobnoustrojów w powietrzu, co jest
szczególnie ważną informacją dla alergików. Wohlleben odwołuje się do badań koreańskich, które
wykazały, iż w organizmach starszych kobiet space-

1 J. Barton, J. Pretty, What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis, „Environmental
Science & Technology”2010, vol. 44, no. 10, s. 3947–3955.
2 R. M. Ryan i inni, „Vitalizing effects of being outdoors and in nature”, „Journal of Environmental Psychology”, June 2010, vol. 30(2), s. 159–168.
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rujących po lesie poprawiły się parametry ciśnienia
krwi, pojemności płuc i elastyczności arterii. Warto
jednak pamiętać, że najlepsze efekty uzyskuje się
wśród starodrzewia, w rezerwatach i parkach narodowych4.
Zatem bardziej otwarci mogą skorzystać
na treningu z drzewoterapii poprzez dodatkowy
fizyczny kontakt z roślinami. Należy tu nadmienić
też, że drzewa wytwarzają jony ujemne. To one neutralizują niekorzystne dla organizmu jony dodatnie,
które powstają w wyniku chorób lub są emitowane
przez otaczający nas ze wszystkich stron sprzęt
elektroniczny.
Inną ważną zaletą treningów w naturze jest
sposobność do hartowania ciała poprzez przebywanie w niskich temperaturach. W ostatnich dwóch
dekadach zaczęliśmy przebywać praktycznie przez
całą dobę w zamkniętych pomieszczeniach lub
samochodach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. Przyzwyczajanie organizmu
do różnych warunków pogodowych to najtańszy
przepis na zdrowie i idealnie łączy się z omawianą
w tej książce prostą techniką biegową. Wzmacniając
układ odpornościowy, obniżamy jednocześnie ryzyko infekcji. Zachowujemy dzięki temu doskonałą
kondycję, opóźniamy procesy starzenia, zwiększamy
wydolność organizmu, zachowujemy elastyczność
skóry.
Jeszcze skuteczniejsze jest hartowanie organizmu bezpośrednio wodą, co usprawnia krążenie
krwi i pobudza pracę serca. Można to osiągnąć, truchtając w trakcie deszczu. Jednak wybierając taką
formę aktywności, warto pozostać blisko domu lub
zabrać ze sobą zapasowe ubranie, by nie wychłodzić przemokniętego ciała. Jeżeli mamy dostęp do
zbiornika wodnego, można zanurzyć w nim nogi do
połowy łydki i przespacerować się lub po prostu go
przepłynąć.

3 W Polsce wydana jest inna książka autora: Q. Li, Shinrin-yoku. Sztuka i teoria kąpieli leśnych, Insignis 2018.
4 P. Wohlleben, Sekretne życie drzew, Otwarte, Kraków 2016, s. 225.
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REGULARNA
DAWKA
ZDROWIA

Nasze ciało to bardzo skomplikowana maszyna.
Wciąż je poznajemy ale tak naprawdę jeszcze wiele
pokoleń naukowców będzie odkrywało różnorodne tajniki, procesy i ich powiązania. Nie ulega
jednak wątpliwości, iż na co dzień potrzebujemy
regularnej dawki aktywności. Codzienne ćwiczenia
należy uznać za swoisty lek pozytywnie wpływający
na fizjologię organizmu. W skali makro wywołują
one większy dopływ krwi do serca i mózgu oraz
wzmocnienie mięśni i kości. Mają też wpływ na
nasze komórki. Podjęcie ćwiczeń na dłuższą metę
poprawia równowagę pomiędzy antyutleniaczami a wolnymi rodnikami, zapewniając zdrowsze

funkcjonowanie komórek. Regularne ćwiczenia
sprawiają, iż komórki w korze nadnerczy uwalniają
mniej kortyzolu czyli hormonu stresu. Spowalniają
pośrednio starzenie się limfocytów czyli ostatecznie – naszego organizmu. Poprawiają też parametry
odpornościowe organizmu. Badania na bliźniakach
potwierdziły, że te aktywniejsze miały dłuższe telomery, czyli struktury domykające końce naszych
chromosomów i procesy telomerazy. Nie musisz
rozumieć tych wszystkich biologicznych pojęć.
Ważne by przeniknęło do Twojej wyobraźni to, że
siedzący tryb życia skraca je w wymierny sposób.
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