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NEURO – trening 
dla zdrowia 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Kolejne spotkanie w Klubie Zdrowia przed nami. Dzisiaj porozmawiamy 

o naszym mózgu. MÓZG – to niezwykły instrument, który pozwala na 

odbieranie, przetwarzanie i generowanie informacji zarówno ze świata 

zewnętrznego jak i wewnętrznego. Nadzoruje nasze myśli, ruchy  

i czucie. Filtruje i ocenia ważność wszystkich informacji odbieranych 

przez nasze zmysły, czyniąc to nawet podczas naszego snu. Okazuje się 

jednak, że aby dobrze nam służył musi być trenowany! 
  

zawsze? nam służył by dbać niego o Jak 

robić? to jak i czas to na znaleźć Kiedy 

wiekiem? z zanikały nie poznawcze funkcje nasze by  i sprawny był by 

MÓZG karmić czym i  wykonywać ćwiczenia Jakie 

Czy monża ckolowiek uczniyć by unkiąnć chorób neurodegeneracyjnych 

typu choroba Alzheimera? 

 
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w Klubie Zdrowia, które 

poprowadzi dla nas mgr inż. Monika Sosialuk – trener technik 

pamięciowych i szybkiego czytania. Po spotkaniu zapraszamy  

na degustację puddingu z nasionami chia oraz sezamków. Przepisy 

znajdziecie Państwo w dalszej części biuletynu. 
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Pudding z nasionami chia i mango 

Składniki:  
240 ml mleka roślinnego (np. sojowe, migdałowe), 5 łyżek nasion chia, ½ łyżeczki 
ekstraktu waniliowego, 1 łyżka syropu klonowego, szczypta cynamonu, szczypta 
kardamonu. Mus z mango: 2 małe mango, 1 łyżka syropu klonowego. 

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki za wyjątkiem musu wymieszać trzepaczką. Wstawić do 
lodówki na 8 godzin lub na noc. 

2. Mango zmiksować z syropem klonowym na puree. 

3. Układać w wysokich szklankach warstwami: pudding z chia i mango. 

Sezamki  

Składniki:  
3 szklanki nasion sezamu, 1 ½ szklanki wiórków kokosowych, ½ szklanki masła 
orzechowego, ½ szklanki miodu, 1 łyżeczka wanilii, ½ łyżeczki soli, ½ szklanki 
posiekanych orzechów, ½ szklanki rodzynek. 

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki dobrze wymieszać.  
Ugnieść na blasze wyłożonej papierem do pieczenia na grubość ok. 1,5 cm. 

2. Piec w temperaturze 150 C przez ok. 30 minut. 

3. Po upieczeniu pociąć na kawałki długości około 5 cm i ochłodzić. 

 
JAK USPRAWNIĆ PRACĘ MÓZGU? 

 
Po pierwsze - DIETA (och, nie...znowu???) 
nie oszukujmy się, właściwe odżywianie to jedyne lekarstwo, które może złagodzić proces 
zaniku funkcji poznawczych. Dlatego jedzenie jest pierwszym czynnikiem warunkującym 
powodzenie neurotreningu.  Z chorobami neurodegeneracyjnymi prawie zawsze wiąże się 
dieta bogata w duże ilości mięsa i tłuszczy nasyconych a uboga w białka roślinne i tłuszcze 
nienasycone. Odnośnie tłuszczów - należy pamiętać, że jest on kluczowy dla zdrowia mózgu. 
Mózg w ponad 60% składa się z tłuszczu i stale go wykorzystuje w procesie odbudowy 
komórek. Optymalne źródło tłuszczu dla mózgu to orzechy, nasiona (zwłaszcza lnu, sezamu, 
słonecznika, dyni), owoce awokado, oliwki, zielone warzywa liściaste (jarmuż, brukselka, 
szpinak), ryby i algi morskie. Kwasy omega-3 obecne w tych produktach umożliwiają 
optymalny rozwój mózgu, budowę neuroprzekaźników i stanowią podstawę reakcji 
przeciwzakrzepowych i przeciwzapalnych. 
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Po drugie - ĆWICZENIA FIZYCZNE  
brzuszki po obudzeniu się :) spacer, taniec, pływanie… 
  
Po trzecie - RELAKS   
świadome oddychanie, spacer, spotkanie ze znajomymi, słuchanie muzyki, rękodzieło, 
ogrodnictwo... o czym marzysz, co Cię wycisza... Stres uszkadza całe ciało, ale najbardziej 
podatny na niego jest mózg, jeszcze bardziej niż serce. Niekontrolowany stres może 
uszkadzać struktury mózgu, niszcząc neurony i połączenia między nimi. Jednak czy zawsze 
jest dla nas szkodliwy? Można nauczyć się radzić sobie z nim i wręcz uczynić z niego 
sprzymierzeńca. Dążenie do długofalowych celów jest przytłaczające, ale takie celowe 
działanie wspomaga odporność naszego mózgu. Dążenie do spełniania zadań czyni nas 
silniejszymi i odporniejszymi - taki stres przyjmuj z radością... 
 
Po czwarte - REGENERACJA = SEN 
sen to kolejna podstawa neurotreningu, podwyższa naszą odporność na choroby, poprawia 
nam nastrój, wyspani jesteśmy bardziej spostrzegawczy. Sprawność intelektualna zależy  
od koncentracji i skupienia uwagi a zaburzony sen upośledza je.  
 
Po piąte - ZOPTYMALIZOWANA NAUKA 
uczymy się przez całe życie, najpierw przede wszystkim w domu, potem w przeróżnych 
szkołach (przeciętnie do około 20 a nawet 25 roku życia). Czyli pierwsze lata życia, licząc 
optymistycznie około 25% czasu naszego życia, poświęcamy nauce... Później, w pracy, też 
nie jesteśmy wolni od przymusu uczenia się. I co z tego wynosimy? Czy rzeczywiście, to co 
nam wpajano do głów, w nich jest? Pewnie tak...tylko  gdzie? Jak odtworzyć to, co wiemy ze 
szkół? Czy sposób w jaki się uczymy jest prawidłowy, skoro tak wiele zapominamy? Dlaczego 
chyba wszyscy ludzie mają poczucie, że nasza pamięć szwankuje, a z wiekiem staje się jak 
dziurawe sito? Dzieje się tak dlatego, że w dużej mierze przestajemy dawać naszemu 
mózgowi nowych bodźców. Organ słabiej używany - mózg - zanika :) Żyjemy w czasie   
i przestrzeni względnie przez nas poznanej - a co zatem idzie - rozleniwiamy się. Człowiek  
w swoim upodobaniu do wygody uwielbia rutynę, wówczas nie naraża się na nowe zadania. 
Wszyscy ludzie mają tendencję do tego by postępować w sposób rutynowy a rutyna 
przytępia umysł. MÓZG DO CIĄGŁEGO ROZWOJU POTRZEBUJE NOWOŚCI !!! 
nowości w wyzwaniach jakie mu stawiamy, niestety nie nowości w szafie, czy garażu... 

 
Albert Einstein powiedział kiedyś takie zdanie: 

 
„Życie jest jak jazda na rowerze - aby utrzymać równowagę, musisz cały czas być w ruchu.” 

 
Jeśli się zatrzymasz… no właśnie… Nasz umysł lubi wyzwania. Lubi się napracować,  
lubi tworzyć nowe połączenia między neuronami. Nieustanna nauka, ciągłe ćwiczenie 
pamięci jest wręcz wskazane - bez względu na wiek.   Przy tym istotne jest, aby uczyć się 
mądrze - używaj wszystkich zmysłów, zwłaszcza tego  szóstego, o którym nie uczą - EMOCJI. 
To emocje zapisują nam wiedzę w głowie! 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 
 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa 16:00 – 17:00 

17.00 – 18.00 – gimnastyka ogólna  
 

 

Z NIEWOLI DO WOLNOŚCI 

02 luty 2019 – 03 marzec 2019 

seria wykładów na temat dekalogu 

spotkania w systemie weekendowym (soboty, niedziele), godz.18.00 

Tematyka: 

 

13.01 Poszukiwanie sensu prawa - pierwsze spotkanie stanowi wstęp do dekalogu  

02.02 Zasada Wielkiego Architekta  

03.02 Bogowie i idole  

09.02 Bóg niejedno ma imię  

10.02 Siódmy dzień tygodnia – sobota  

16.02 Testament rodziców  

17.02 Nie morduj, nie kradnij, nie wyrzucaj na ulicę  

23.02 Bez obrączki  

24.02 Jazda bez biletu  

02.03 Białe kłamstwa  

03.03 Żądza namiętności 

na wszystkie programy wstęp wolny!!! 

 

KLUB ZDROWIA W MARCU 

„JAK ZADBAĆ O SERCE?”  

Prelegent – mgr Lidia Szłowiecniec 

10 marzec (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


