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OPTYMIZM A KORZYŚCI
ZDROWOTNE

Przeprowadzono metaanalizę 15 bada� z udziałem prawie
230 000 uczestnik�w, kt�ra wykazała, że optymizm jest
związany z 35-procentowym zmniejszeniem zdarze�
sercowo-naczyniowych i 14-procentowym zmniejszeniem
�miertelno�ci z jakiejkolwiek przyczyny. Jest to znacznie
więcej niż wyniki, kt�re można uzyska� za pomocą statyn
oraz każdego innego leku dla zdecydowanej większo�ci
ludzi.
Dane zebrano za pomocą metody obserwacji. 
Badania pokazują, że:

        - optymi�ci mają zwykle mniej stan�w zapalnych niż
           pesymi�ci,
        - optymi�ci zwykle mają niższy poziom kortyzolu niż
           pesymi�ci,
        - optymi�ci czę�ciej podejmują działania prozdrowotne,
        - optymi�ci są bardziej odporni niż pesymi�ci w obliczu
           wyzwa�, działania pod presją lub w stresie.

Czy Twoje nastawienie
może wpłynąć 

na Twoje zdrowie 
i długość życia? 



Jak być optymistą 
i dbać o swoje

zdrowie
psychiczne?



Regularnie graj w plansz�wki, szachy i gry karciane, kt�re poprawiają pamię�                      
i koncentrację.
Odkryj na nowo miejsca, w kt�rych już byłe� i nie przestawaj się kształci�. Korzystaj           
z zaję� na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Domach Kultury czy w Klubach Seniora.
Je�li dotarcie do wybranych miejsc stanowi dla Ciebie problem – popro� o pomoc.        
 Nie zamykaj się w czterech �cianach.
Nie tra� pogody ducha, bo każdy dzie� to nowe możliwo�ci.

Realizując cele poczujesz się spełniony. Dzięki nim będziesz czu� motywację do wstania rano
z ł�żka. R�b rzeczy, kt�re sprawiają Ci rado��. Nie wycofuj się z życia społecznego i pozosta�
aktywny:

Postaw sobie cel!



Zadbaj o swoje wnuki lub wnuki swoich
sąsiad�w. Odciąż w życiu codziennym swoje
dzieci, kt�re w dobie gonienia za karierą,       
 nie zawsze znajdują czas na to, co ważne.
Spędzaj czas z maluchami i ucz je �wiata.
Przekazuj im swoją wiedzę i do�wiadczenie.
Możesz r�wnież zaangażowa� się w wolontariat. 

Bądź potrzebny!



Seniorze, marzyłe� o �piewaniu,
ta�czeniu, czy zgłębianiu sztuk walki?
Teraz masz na to czas i możesz rozwiną�
swoje zainteresowania. Pamiętaj, że wiek
nie jest przeszkodą i nie ma czego się
wstydzi�. Miejsc, kt�re pomogą Ci
realizowa� swoje pasje jest wiele –
wystarczy tylko poszuka�.

Znajdź pasję!



By� może emerytura i zbyt długi
odpoczynek nie kojarzą Ci się zbyt
interesująco? Z pewno�cią jeste�
znakomity w tym, co robiłe�
zawodowo przez ostatnie kilkadziesiąt
lat. Pozosta� aktywny w tym obszarze         
i dziel się z młodymi swoją wiedzą                                       
i do�wiadczeniem. 

Pozostań aktywny
zawodowo!



Pęd życia oraz natłok informacji mogą powodowa�                 
w dzisiejszym �wiecie zagubienie w�r�d senior�w.                 
W związku z tym bardzo często osoby starsze izolują           
 się we własnych domach. Brak kontaktu z innymi lud�mi
może negatywnie wpływa� na sferę psychiczną. Izolowanie
się może powodowa� uczucie osamotnienia i wyzwala�
pojawianie się r�żnych, negatywnych my�li. Samotno��
zwiększa prawdopodobie�stwo �mierci nawet o 26 %.
Badania pokazują, że brak relacji z innymi jest tak samo
szkodliwy dla zdrowia jak palenie 15 papieros�w dziennie.

Spotykaj się z innymi!



Aktywno�� fizyczna, szczeg�lnie uprawiana                   
w towarzystwie innych os�b, poprawi nie tylko
stan Twojego zdrowia, ale i wydzieli endorfiny,
kt�re mają wpływ na zmniejszone odczuwanie
b�lu, a także dobry nastr�j. Aktywno�� fizyczna
powoduje, że wzrasta liczba czerwonych krwinek,
zawarto�� hemoglobiny, zmniejsza się poziom
cukru we krwi, poprawia się wentylacja 
i pojemno�� życiowa płuc. Systematyczny ruch
pomaga przeciwdziała� osteoporozie, poprawia
pamię� i wszelkie procesy umysłowe.

Postaw na ruch!



Odżywiaj się zdrowo!



Zjadam mniej niż 2
posiłki w ciągu dnia

NIE
0 punktów

TAK
2 punkty



Zjadam niewiele
warzyw, owoców 

i produktów mlecznych

NIE
0 punktów

TAK
3 punkty



Spożywam ryby raz 
w tygodniu lub rzadziej

NIE
0 punktów

TAK
1 punkt



Rzadko piję wodę, zamiast
niej słodzoną herbatę, kawę

bądź owocowe napoje

NIE
0 punktów

TAK
3 punkty



Regularnie stosuję sól 
w kuchni

NIE
0 punktów

TAK
3 punkty



Słodzę kawę i herbatę,
często jem słodycze 

i ciasta 

NIE
0 punktów

TAK
3 punkty



Mimowolnie przybrałem lub
straciłem na wadze 5kg w
ciągu ostatnich 6 miesięcy

NIE
0 punktów

TAK
3 punkty



Nie uprawiam żadnej
aktywności fizycznej

NIE
0 punktów

TAK
3 punkty



Kilka razy w tygodniu
wypijam 3 lub więcej porcji

wybranego alkoholu

NIE
0 punktów

TAK
3 punkty



BRAWO!
Gratuluję!

Złe nawyki żywieniowe i brak ruchu to nie Tw�j problem!
Tak trzyma�!

Jeśli Twój wynik to 0...



Czę�� Twoich nawyk�w żywieniowych, czy stylu życia
powinna ulec zmianie. Spr�buj poprawi� swoją dietę, a tym
samym zdrowie. Zweryfikuj listę kupowanych produkt�w.

Układaj listy zakup�w i komponuj posiłki zgodnie z zasadami
piramidy żywieniowej. 

Jeśli uzyskałeś wynik
pomiędzy 1 a 12...



Na zmianę nigdy nie jest za p��no, a w tej sytuacji jest ona
konieczna. Już dzi� zacznij zmienia� swoje życie, aby
zmniejszy� ryzyko wystąpienia gro�nych chor�b lub

spowolni� ich rozw�j. Koniecznie zastosuj się do zalece�
piramidy zdrowego żywienia. 

Jeśli uzyskałeś wynik
pomiędzy 13 a 24...



Czym jest lęk przed zmianą?

Lęk jest jak najbardziej naturalnym stanem
emocjonalnym, kt�ry pojawia się w codziennym
życiu. Może zosta� wyzwolony przez wiele
czynnik�w – gł�wnie przez sytuacje czy zdarzenia,
kt�re dana osoba uważa za stresujące. Czasami
jednak lękiem napawa sam fakt, że co� w życiu
mogłoby się zmieni�. Strach przed wyj�ciem ze
swojej strefy komfortu, przed zmianą regularnego
trybu życia, przymus podjęcia decyzji, czy zrobienia
czego� nowego – tym wła�nie jest lęk przed zmianą. 



Przyczyny lęku przed zmianą

Zaburzone
poczucie

bezpieczeństwa 

Niskie poczucie
własnej

wartości 



Jak pokonać lęk przed zmianą?

Spr�buj traktowa� zmiany jako tymczasowe niedogodno�ci – jako co�, co szybko przeminie. 
Gdy stoisz przed zmianą w swoim życiu, pomy�l o innych, kt�re już przeżyłe� – na przykład o przej�ciu
na kolejny stopie� edukacji, o nowej pracy czy nowym mieszkaniu. Z perspektywy czasu okaże się,     
 że przystosowanie się wcale nie trwało tak długo, jak Ci się wydawało na początku.
Zatrzymaj się ma chwilę! Odpocznij i pobąd� chwilę sam ze sobą. Zastan�w się nad swoimi potrzebami,
pomy�l o swoich uczuciach i pragnieniach. To wszystko pozwoli Ci też zastanowi� się nad wszystkimi
zmianami w Twoim życiu, kt�re już nastąpiły i jak wiele do�wiadczenia wniosły one w Twoje życie.
Nie odcinaj się od ludzi i nie izoluj od nich kompletnie, ponieważ wiele rzeczy dużo lepiej znosi�          
 w dobrym towarzystwie. Poszukaj wsparcia w bliskiej Ci osobie lub osobach – poczucie, że nie jest     
 się samemu pomoże Ci lepiej mierzy� się z pojawiającymi się zmianami.
Je�li czujesz, że podejmowanie powyższych działa� jest niewystarczające, lęk nadal Cię paraliżuje

       i nie daje Ci normalnie funkcjonowa�, bardzo pomocna będzie w tym przypadku psychoterapia. 



to zautomatyzowana czynno�� (spos�b zachowania, reagowania)
nabyta w wyniku �wiczenia, zwłaszcza przez powtarzanie; zwykle

nawyk wiąże się z aktywno�cią typu motorycznego (ruchową),
można też m�wi� o nawykach my�lowych, poznawczych,

językowych; przyswojenie sobie nawyku przebiega przez wiele faz,
w kt�rych dana czynno�� automatyzuje się, uwalniając się

stopniowo od �wiadomej kontroli (Encyklopedia PWN).

Czym jest nawyk?



Zwyczaj to co�, do czego się zmuszamy, co robimy
regularnie, ale za sprawą innych obowiązk�w,

możemy też o tym łatwo zapomnie�. Z kolei nawyk,
to co�, co robimy automatycznie. Dodatkowo musi

wystąpi� bodziec, kt�ry popchnie nas do
wykonywania jakiej� czynno�ci. 

Różnica między nawykiem a
zwyczajem



Kluczową rolę w kształtowaniu zdrowych nawyk�w odgrywają
przekonania, kt�re posiadasz. 95% tego, co my�lisz, czujesz i robisz jest
bezpo�rednim skutkiem twoich nawyk�w. To jakimi my�lami karmisz

sw�j m�zg odgrywa bardzo duże znaczenie. Jest takie powiedzenie “stajesz
się tym, o czym my�lisz”. Je�li więc my�lisz o sukcesie, o tym, że ci się uda,

jest duża szansa, że w połączeniu z działaniem, uda ci się osiągną� to,
czego pragniesz. Nawet je�li przez długi czas pielęgnowałe� w sobie

negatywne przekonania i nawyki, masz szansę to zmieni�. Nawyki są
wyuczone, więc to Ty decydujesz jakie działania podejmujesz i powtarzasz. 

Zdrowe nawyki a nasze myśli



Kluczowym czynnikiem sukcesu            
 w kształtowaniu zdrowych nawyk�w     
 jest samodyscyplina. Samodyscyplina  
 to po�więcenie, u�wiadomienie sobie,       
że nic nie spadnie nam z nieba                 
 i patrzenie na co� przyszło�ciowo.        
 Nie chce nam się, ale to robimy;           
 nie zniechęcamy się, jeste�my wytrwali.

Zdrowe nawyki a samodyscyplina



 Podejmij decyzję 
 Wyznacz sobie realistyczny cel 
 Powiedz o tym innym ludziom 
 Wyobrażaj sobie siebie 
 Stw�rz afirmację 
 Obiecaj sobie, że się nie poddasz
 Notuj swoje osiągnięcia, m�w o nich innym 
 Nagradzaj się i otaczaj zdrową motywacją

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etapy kształtowania nawyku



5 zasad
zachowania
sprawnej
głowy 
i optymizmu
w wieku
senioralnym 

2. Dbaj o to, aby mie� dobre relacje 
z bliskimi osobami i jak najczę�ciej 
 się z nimi spotykaj!

3. Jedz zdrowo i codziennie �wicz
swoje ciało, w taki spos�b, jaki
sprawia Ci największą przyjemno��!
4. Zaangażuj się w jaką� aktywno��,
kt�ra da Ci cel do realizacji i poczucie
spełnienia!

5. Doceniaj każdy dzie� za to, 
co dobrego Cię w nim spotkało!

1. Interesuj się �wiatem i ucz się
nowych, pasjonujących Cię rzeczy!



Dziękuję za uwagę!

Zadanie publiczne „Ruszaj się i jedz z głową” jest wsp�łfinansowane
z budżetu Samorządu Wojew�dztwa Kujawsko-Pomorskiego


