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Eksperci przewidują koniec ery czterech astronomicznych pół roku. 
Wiosna, na którą z takim utęsknieniem czekamy, ma zniknąć. Po okresie 
zimy wiosenne miesiące będą nas od razu zaskakiwały

upałami. Tak właśnie twierdzą naukowcy, którzy od lat badają klimat naszych 
obszarów. A więc cieszmy się wiosną, póki ją mamy!
Kiedy wieje cieplejszy wiatr, dni wydłużają się, a słońce chętniej wygląda zza 
chmur, warto skupić się na swoim wnętrzu. Wnętrza w wymiarze duchowym 
oraz tym odnoszącym się do znajomych czterech ścian domagają się wiosennej 
odmiany!  Pora zmienić nawyki żywieniowe na zdrowsze, zregenerować organizm 
po długiej zimie, zapanować nad stresem, rozpocząć przygodę ze sportem 
i aktywnością fizyczną. W ten sposób można odnaleźć równowagę, która 
sprawi, że codzienność wyda się piękniejsza. Wiosenne porządki dotyczą nie 
tylko domów! 
Westwing Home&Living we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin stworzył 
wyjątkowy poradnik. Wraz z nadejściem wiosny specjaliści doradzą:
• jaką dietę wybrać, 
• jak zadbać o ciało i duszę po zimie, 
• jak zacząć uprawiać jogging, 
• jak przyrządzić pyszne, wiosenne dania na bazie nowalijek. 

Życzymy inspirującej lektury!

Przemija szarość wielkopostna,
Budzi się ziemia letargiczna.
Połowa marca. Idzie wiosna,
Nie tylko już astronomiczna.  – pisał Leopold Staff. 
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”
Kluczem do sukcesu jest praca nad 
zmianą nawyków żywieniowych na 

stałe.

“
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PAULINA ST YŚ

Paulina Styś, dietetyk, autorka książki 
„20 kroków dla zdrowia“ odpowiada 
na nasze pytania dotyczące wiosennej 

diety. Paulina Styś zajmuje się układaniem 
indywidualnych planów żywieniowych dla 
osób z nadmierną masą ciała i z problemami 
zdrowotnymi, a w wolnych chwilach prowadzi 
strony o zdrowym odżywianiu: cojesc.net i 
zdrowe-odzywianie-przepisy.blogspot.com.

W I O S E N N A  D I E T A
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DLACZEGO WARTO ZMIENIĆ DIETĘ NA 
WIOSNĘ?

Wiosna, jak żaden inny okres w roku, sprzyja utracie zbędnych kilogramów i 
zmianie diety na zdrowszą. Wraz z budzącą się od życia przyrodą odkrywamy 
nowe pokłady energii i motywacji. Zmniejsza się ilość wymówek, a przede 
wszystkim okazji, które mogłyby sprawić, że nie dotrzymamy nowych 
postanowień i zmienimy plan działania. Odchudzanie i zmiana nawyków 
żywieniowych na wiosnę ma dużo większe szanse powodzenia niż w każdym 
innym okresie. 

Sprzyjająca pogoda pozwala na zwiększenie aktywności fizycznej. Zrzucając 
puchowe kurtki i wełniane swetry zauważamy, że spożyty w czasie zimy 
nadmiar kalorii odłożył się na brzuchu i boczkach. Żadna cienka, letnia 
bluzeczka nie jest w stanie tego zatuszować? Na szczęście jest na to sposób! 
Wystarczy wskoczyć w ulubiony dres i sportowe buty, i wygospodarować trochę 
czasu w ciągu dnia na umiarkowany trening. 

Należy pamiętać, że dużo większe znaczenie ma regularność i czas trwania trenin-
gu niż jego intensywność. Dlatego nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę 
i nie planujmy maratonu. Jeśli w ciągu ostatnich miesięcy nasza aktywność 
fizyczna ograniczała się do codziennych obowiązków domowych, zacznijmy 
od spokojnego truchtu, trwającego 30 – 40 minut. Postarajmy się ćwiczyć w 
ten sposób przez 3 – 4 dni w ciągu tygodnia. Z czasem, gdy nabierzemy już formy, 
zwiększajmy częstotliwość, intensywność i długość treningów. 
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Piękna, motywująca do zmian pogoda to jedno. Jeszcze bardziej atrakcyjne wydają się 
być coraz to smaczniejsze i bardziej różnorodne produkty w warzywniakach. Przyszedł 
czas na uzupełnianie witamin, których w zimę często dostarczamy zbyt mało. Już w 

marcu zaczynają pojawiać się smaczne rzodkiewki, a przełom kwietnia i maja obdarowuje 
nas szpinakiem, botwinką, młodą kapustą, rabarbarem i niezwykle wartościowymi 
szparagami. Początek czerwca to istne bogactwo barw na straganach. Soczyste truskawki, 

czereśnie, agrest, fasolka szparagowa czy bób to tylko przedsmak tego, co czeka nas 
latem. 

To właśnie wiosną mamy możliwość urozmaicenia diety niezwykle wartościowymi i 
jednocześnie niskokalorycznymi produktami. Wymówki typu „zbyt drogo”, „zbyt trudno”, 
„zbyt długo” nie wchodzą teraz w grę. Z pojawiających się na wiosnę produktów można w oka 

mgnieniu wyczarować smaczny, prosty i tani posiłek. Zapewniam, że nie będzie lepszej pory 
na zmianę diety i odchudzanie. Teraz jest idealny czas!

JAK ZABRAĆ SIĘ DO ODCHUDZANIA?

To wcale nie jest takie trudne! Ważne, by przestrzegać pięciu podstawowych zasad.

PO PIERWSZE:  skupiamy się na zmianie nawyków żywieniowych a nie na restrykcyjnych 
dietach czy głodówkach. Między bajki można włożyć teorie, że odchudzanie wiąże się z ciągłym 

głodzeniem się i wyrzeczeniami. Stosując tego typu metody można doprowadzić do spowolnienia 
tempa przemiany materii. Gdy dostarczamy sobie zbyt mało kalorii (poniżej podstawowego 
zapotrzebowania energetycznego) organizm włącza „tryb oszczędzania”, by utrzymać zapasy tkanki 

tłuszczowej jak najdłużej. Późniejszy powrót do dawnych przyzwyczajeń kończy się popularnym efek-
tem jojo. Trzeba uświadomić sobie, że kluczem do sukcesu jest praca nad zmianą nawyków żywie-

niowych na stałe. 
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Pokochajmy zdrowe odżywianie i nauczmy się przygotowywać zdrowe 
posiłki w atrakcyjny dla nas sposób. Pamiętajmy, że zdrowa dieta nie 
musi być nudna i niesmaczna. Wystarczy tylko przełamać utarte stereotypy 
(dietetyczne = niesmaczne) i dać szansę przepisom opierającym się na 
lekkich i zdrowych produktach.

PO DRUGIE: wyznaczamy realny cel. Odchudzanie to proces. Tak jak 
nie przytyliśmy w ciągu tygodnia, tak też nie należy spodziewać się, że 
z dnia na dzień osiągniemy wymarzoną sylwetkę. Dobrze jest wyznaczyć 
sobie realistyczny cel i podzielić go na mniejsze etapy. 

Załóżmy, że Pani X ma do „zgubienia” 15 kilogramów. Jest to bardzo 
ambitny cel, który wydaje się zbyt odległy, żeby mógł być możliwy 
do zrealizowania. Pani X może odnieść wrażenie, że potrzeba nadludzkiego 
wysiłku, aby osiągnąć zamierzony efekt. Taka postawa z pewnością nie 
buduje i nie motywuje do dalszych działań.

Zapewne każdy słyszał, że najzdrowszym tempem utraty masy ciała jest 0,5 
– 1 kg w ciągu tygodnia. Warto wykorzystać tę wiedzę: podzielmy proces 
odchudzania na mniejsze, osiągalne etapy, które nie wzbudzą już takiego przerażenia. 
Dzięki temu realizacja kolejnych, mniejszych zamierzeń, będzie z dnia na dzień 
przybliżała nas do wielkiego sukcesu. Dla podtrzymania motywacji dobrze jest 
też wyznaczyć pewne granice (nie 1 kg, lecz 0,5 – 1 kg w ciągu tygodnia). 
 
PO TRZECIE: dobra organizacja to podstawa. Aby wprowadzać zdrowe nawyki 
żywieniowe potrzebna jest dobra organizacja i planowanie. Warto zrobić przegląd 
swoich szafek kuchennych i lodówki. Jeśli znajdziemy w nich sklepowe ciasteczka, 
cukierki, batony, zupki chińskie, fast foody i słone przekąski, koniecznie musimy się 
ich pozbyć. Usuńmy wroga ze swojego terenu, w przeciwnym razie wróg ten będzie 
nas atakował. 
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Warto zaopatrzyć się w zdrowe produkty, które wykorzystamy do przygotowywania 
lekkich potraw i przekąsek. Na pewno przydadzą się suszone owoce, orzechy i nasiona, gorzkie 
kakao i suche nasiona roślin strączkowych (fasola, ciecierzyca, soczewica). Oprócz tego 

dobrze mieć pod ręką świeże owoce i warzywa, szczególnie sezonowe.

Na początku zmiany nawyków żywieniowych na zdrowsze przydatne może okazać się 
dokładne planowanie posiłków. Zapisywanie poszczególnych posiłków na przyszłe kilka 
dni niezwykle ułatwia sprawę zakupów, a także zmniejsza ryzyko sięgania po niezdrowe

przekąski. Zapisanie czegoś stanowi pewny rodzaj zobowiązania. Jeśli założymy, że na jutrzejszy 
podwieczorek wypi jemy koktaj l  bananowy z  truskawkami,  to istnie je  większe 

prawdopodobieństwo, że będziemy działać według planu i nie sięgniemy po ciastko z 
kremem.

PO CZWARTE: regularność. Regularne posiłki, spożywane co 3 – 4 godziny, to podstawa 
zdrowej diety. Dostarczając co jakiś czas porcji energii i składników odżywczych zapobiegamy 
napadom głodu, które zwykle kończą się „pożeraniem” wszystkiego, co wpadnie nam w ręce. 

Najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie. Badania naukowe potwierdzają, że 
spożywanie obfitych śniadań istotnie wpływa na spożycie mniejszych ilości kalorii w ciągu dnia 

i szybszą utratę masy ciała. Dlatego też nie należy omijać pierwszego posiłku. Jedzmy pożywne 
i duże śniadania, np. owsianki z dodatkiem owoców i orzechów, sałatki na bazie kasz z warzywami 

czy kanapki z pastami z roślin strączkowych.

PO PIĄTE: nie liczy się ilość – liczy się jakość! Kto myśli, że żeby schudnąć, należy ograniczać 
ilość jedzenia, jest w błędzie. O wiele bardziej skuteczną metodą jest zwrócenie uwagi na jakość wy-
bieranych produktów, a dokładniej ich gęstość energetyczną. Gęstość energetyczna określa ilość 

energii dostępnej dla organizmu w wyniku spożycia jednostki wagowej lub objętości danego produk-
tu czy potrawy. 



07

Wysoką gęstością energetyczną (wysoką kalorycznością w przeliczeniu na 
ilość) charakteryzują się produkty tłuste i z dodatkiem cukru. Mowa 
tu przede wszystkim o słodyczach, tradycyjnych wypiekach, tłustym 
nabiale, tłustych mięsach i ich przetworach, ale także o orzechach, 
suszonych owocach czy tłuszczach (maśle, margarynie, olejach roś-
linnych).  Z kolei produkty o niskiej gęstości energetycznej to przede 
wszystkim produkty o wysokiej zawartości wody, czyli warzywa i świeże 
owoce, chudy nabiał, chude mięso, pełnoziarniste przetwory zbożowe 
(głównie kasze, które nasiąkają dużą ilością wody podczas gotowania).

Podstawę diety odchudzającej powinny stanowić produkty o niskiej gęstości 
energetycznej. Te o wysokiej gęstości powinny zostać ograniczone. Należy 
także pamiętać, że niektóre produkty o wysokiej gęstości energetycznej 
dostarczają nam mnóstwa korzystnych wartości odżywczych, np. zdrowych 
tłuszczów. Dotyczy to szczególnie orzechów i nasion, tłustych ryb morskich 
czy awokado. Dlatego też warto dodawać je od czasu do czasu do głównych 
posiłków.

Na wiosnę asortyment produktów o niskiej gęstości energetycznej szybko się 
poszerza. Wykorzystajmy ten moment i przemyślmy dietę. Jeśli do tej pory nasz 
sposób odżywiania pozostawiał wiele do życzenia, nie oczekujmy, że wszystko 
uda się zmienić z dnia na dzień. Jedynie systematyczna praca nad nawykami 
żywieniowymi przyniesie efekty w postaci utraconych kilogramów i lepszego 
samopoczucia.
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Śniadanie: owsianka z owocami

 Mleko 2% lub dowolne
        mleko roślinne
 Płatki owsiane
 Jabłko
 Dowolne owoce sezonowe
        (truskawki/maliny/jagody)
 Suszona żurawina
 Orzechy włoskie

2/3 szklanki (200g)

4 łyżki (40g)
sztuka (150g)
100g

łyżeczka (5g)
łyżka (10g)

Płatki zagotuj w mleku. Do 
owsianki dodaj posiekane 
jabłko, owoce sezonowe i 
suszone oraz orzechy.

Co? Ile? Jak?
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II śniadanie: kanapka z wiosennym twarożkiem

 Bułka graham
     Sałata
 Chudy twaróg
 Mleko 2% lub dowolne
       mleko roślinne
 Rzodkiewka
 Szczypiorek (posiekany)

sztuka (60g)
liść
plaster (30g)
łyżeczka

2 sztuki
łyżka

Szczypiorek i rzodkiewkę drobno 
posiekaj. Wymieszaj je z serem z
dodatkiem odrobiny mleka.
Przygotuj kanapkę.

Co? Ile? Jak?
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 Ziemniaki
 Koperek (posiekany)

 Pierś z kurczaka
 Sól, pieprz, papryka ostra
        i słodka, curry

 Szparagi zielone
 Sos winegret:
        o Oliwa extra virgin
        o Musztarda
        o Miód
        o Sok z cytryny
        o Sól, pieprz
   

2 - 3 sztuki (250g)
1 – 2 łyżki

½ małej sztuki (100g)

10 sztuk (ok. 250g)

łyżka (10g)
½ łyżeczki
½ łyżeczki
łyżeczka

Ziemniaki ugotuj w delikatnie
osolonej wodzie. Ugotowane
ziemniaki posyp koperkiem.

Mięso zamarynuj w przyprawach
i upiecz w piekarniku w naczyniu
żaroodpornym (bez przykrycia) 
przez ok. 25 minut w temp. 180°C.

Odłam zdrewniałe końcówki
szparagów. Szparagi ugotuj w 
wodzie tak, aby główki wystawały 
nad powierzchnię wody. Gotuj 
przez ok. 5 – 10 minut.
Wymieszaj składniki na sos – polej
nim ugotowane szparagi.

Co? Ile? Jak?

Obiad: pieczony kurczak z 
ziemniaczkami i szparagami
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Podwieczorek: zieloony koktajl

 Banan
    Młody szpinak
 Wiórki kokosowe

sztuka (120g)
garść
łyżka (6g)

Zmiksuj wszystkie 
składniki na gładki 
koktajl. Rozcieńcz
odpowiednią ilością 
wody.

Co? Ile? Jak?
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 Jajo ugotowane na twardo
 Mieszanka ulubionych sałat
        (np. szpinaku, botwinki,
        lodowej)
 Rzodkiewki
 Szczypiorek (posiekany)
 Pomidorki koktajlowe
 Pestki dyni
 Sos czosnkowy:
        o Jogurt naturalny
        o Czosnek
        o Sok z cytryny
        o Sól, pieprz
 Grzanki:
        o Chleb pełnoziarnisty
        o Oliwa extra virgin

sztuka (60g)
garść (80g)

kilka sztuk (40)
2 łyżki
kilkanaście sztuk
(150g)

2 łyżki (50g)
½ ząbka
do smaku

kromka (30g)
łyżeczka (5g)

Na sałacie rozłóż posiekane 
na ćwiartki jajo oraz pokrojone 
warzywa.

Przygotuj sos: do jogurtu 
przeciśnij czosnek, dopraw do 
smaku. Polej sałatkę sosem.

Przygotuj grzanki – chleb 
posiekaj i skrop oliwą. Rozłóż 
na suchej patelni i „smaż” aż 
lekko się zarumienią.

Co? Ile? Jak?
Kolacja: sałatka z gotowanym jajem i grzankami



Klaudia Sroczyńska

Na wiosnę na talerzach robi się kolorowo – pachnące i soczyste nowalijki to nie tylko 
różnorodność smaków, na które czekaliśmy całą zimę, ale także źródło niezbędnych 
minerałów i witamin. Klaudia Sroczyńska, z wykształcenia biolog, autorka popularnego blo-

ga kulinarnego dusiowakuchnia.pl, przygotowała pyszne i zdrowe wiosenne przepisy, które 
zachwycą każdego. Smacznego! 

13

N O W A L I J K I  N A  T A L E R Z U



SKŁADNIKI

pół główki sałaty
2 pomidory

pół pęczka rzodkiewek
kostka fety
kilka listków bazylii

zioła prowansalskie
oliwa

sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Liście sałaty rwiemy na mniejsze kawałki.
Pomidory i rzodkiewkę kroimy drobno.
Fetę pokroić w kostkę.

Całość wymieszać, dodać zioła, sól i pieprz.
Polać oliwą i dodać posiekaną bazylię.

Ponownie wymieszać.

S U RÓ W K A  Z  F E TĄ
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J A J K A 
FA S Z E R O WA N E 
R Z O D K I E W K A M I

SKŁADNIKI

kilka jajek
pęczek rzodkiewki

2 łyżki majonezu
sól, pieprz

ogórek konserwowy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Jajka ugotować na twardo - włożyć do zimnej wody, 
po zagotowaniu czekać jeszcze 7 minut.

Przelać zimną wodą garnek, ostudzić 
jajka i obrać ze skorupek.

Przekroić na pół i wyjąć żółtka.
Żółtka wymieszać z majonezem, dodać drobno posiekane 

rzodkiewki (część zostawić do dekoracji) i doprawić solą i pieprzem.
W zagłębieniach po żółtkach nakładać farsz, 

ozdabiać rzodkiewkami i kawałkami ogórka.
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SKŁADNIKI

2-3 placki tortilli
puszka tuńczyka w sosie własnym

kilka suszonych pomidorów
miks sałat z rukolą

natka pietruszki lub szczypiorek
sos ziołowy: 3 łyżki majonezu,  2 łyżki śmietany, 

zioła prowansalskie, sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Przygotować sos ziołowy- wymieszać majonez ze śmietaną, dodać zioła, 
doprawić solą i pieprzem.
Tuńczyka odsączyć z zalewy, pomidory pokroić na mniejsze kawałki.

Placki tortilli wysmarować sosem, nałożyć garść sałat, kilka kawałków tuńczyka i 
suszonych pomidorów i pokrojony szczypiorek lub natkę.
Ściśle zawinąć placek w roladek, przekroić najlepiej pod skosem na trzy kawałki.

R O L A D K I  Z  TO R T I L L I  Z 
T U Ń C Z Y K I E M  I  S U S Z O N YM I

P O M I D O R A M I



SKŁADNIKI

różnokolorowe i różnej wielkości pomidory 
(malinowy, limo, żółte koktajlowe)

spora garść bazylii
oliwa

sól, świeżo mielony, kolorowy pieprz
listki oregano i bazylii do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Każdy z pomidorków pokroić na plastry.
Na talerzu układać najpierw plastry większych pomidorów, 

a potem te mniejsze.
Oliwę zmiksować w blenderze razem z garścią bazylii.

Pomidory doprawić solą i pieprzem.
Przed podaniem polać całość oliwą bazyliową.

Udekorować listkami ziół.
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S A Ł AT K A  Z  KO LO R O W YC H 
P O M I D O R KÓ W 

Z  O L I WĄ  B A Z Y L I O WĄ



18

SKŁADNIKI

pęczek botwinki z małymi buraczkami
pęczek rzodkiewek

2 świeże ogórki
0,5 l wody

500 ml zsiadłego mleka/kefiru
500 ml maślanki
sok z połowy cytryny

sól, pieprz
łyżeczka cukru

szczypiorek/koperek
około 150 g szynki konserwowej

do podania: jajko na twardo

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

W garnku zagotować wodę, potem dodać posiekane drobno buraczki z 
łodyżkami, a po jakimś czasie liście botwinki oraz sok z cytryny. Wystudzić 
i dodać następnie starte na tarce drobno rzodkiewki i ogórki.Dolać zsiadłe 

mleko lub kefir oraz maślankę, wymieszać i doprawić do smaku solą, pieprzem 
i dodać łyżeczkę cukru. Na koniec wmieszać pokrojoną drobno szynkę 

konserwową oraz posiekany szczypiorek i koperek. Podawać schłodzone z 
ugotowanym jajkiem na twardo.

C H ŁO D N I K  Z 
B OT W I N K I  Z  S Z Y N K Ą



”
Biegacza można poznać po 

roześmianych oczach.

“
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PRZEMEK WALEWSKI

Maratończyk,  b iegacz górski  i 
triathlonista, dziennikarz prasowy 
i telewizyjny, redaktor naczelny 

P o l s k i e g o  P o r t a l u  d l a  B i e g a c z y 
wszystkoobieganiu.pl. Wielokrotny mistrz 
i wicemistrz Polski i Europy masters w maratonie 
i w półmaratonie. Przebiegł do tej pory 130 
tysięcy kilometrów. 

B I E G I E M  P O  W I O S N Ę !



CZY BIEGANIE TO DOBRY POMYSŁ? JAKIE KORZYŚCI 
DLA ZDROWIA PŁYNĄ Z BIEGANIA?
Bieganie jest najprostszą formą aktywnego odpoczynku. Ci, którzy zaczę-
li truchtać, by stracić zbędne kilogramy, szybko się przekonali, że to działa. To 
najszybsza droga do szczupłej sylwetki i zdrowia. Biegać można zacząć w każdym 
wieku i nie ma tu limitów. Żadnych! Najstarszy maratończyk skończył sto lat, 
a 60-letni Anglik Martin Rees podbił rekord świata na 10 km (w swojej kate-
gorii) przebiegając 10 km w 32 minuty 48 sekund. Nie byłoby może w tym nic 
niezwykłego, bo w takim tempie meldują się w Polsce młodsi o połowę wyczynow-
cy, gdyby nie fakt, że weteran zaczął biegać w wieku … 37 lat. Pamiętajmy jed-
nak, żeby bieganie sprawiało nam przede wszystkim radość. Pamiętam, jak wiele 
lat temu, gdy zaczynałem biegać, trener powtarzał jak mantrę: „Biegacza można 
poznać po roześmianych oczach”.

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ TRENING OSOBY 
POCZĄTKUJĄCEJ, KTÓRA NIGDY WCZEŚNIEJ NIE 
BIEGAŁA? 
•  Rozpoczynajcie powoli od krótkich dystansów i biegnijcie tylko tyle, ile dajecie 
radę. Jeżeli musicie przestać na chwilę biec i iść przez jakiś czas – nie ma proble-
mu.
• Odpocznijcie 48 godzin pomiędzy treningami, kiedy rozpoczynacie przygodę 
z bieganiem. Nie oznacza to, że macie przez ten czas leżeć, a jedynie dać swoim 
mięśniom, płucom i sercu odpocząć.
• Nie próbujcie biegać za dużo za wcześnie, gdyż może skończyć się to wypale-
niem, kontuzją albo po prostu frustracją. Nie poddawajcie się, kiedy nie widzicie 
natychmiastowych rezultatów. Nie spodziewajcie się ich od razu. Poczujecie się 
lepiej i będziecie lepiej wyglądać dopiero po kilku tygodniach. Po prostu 

biegajcie – wystarczy postawić jedną stopę za drugą – i nie dać się powstrzymać 
ciężarowi ciała. Nawet rygorystyczna dieta bez połączenia z ruchem nie da 
długotrwałych efektów.

JAK SIĘ NIE ZNIECHĘCIĆ, KIEDY POCZĄTKI SĄ 
TRUDNE?
Motywacja jest jedną z najważniejszych cech potrzebnych przy realizacji celów. 
W sporcie pojawia się często pojęcie motywacji osiągnięć, która stanowi chęć, 
dążenie do współzawodnictwa, do wykazywania swoich umiejętności, wartości 
i zwyciężania. To właśnie motywacja pomaga nam znaleźć rezerwy i zapasy sił 
w trudnych momentach, nie tylko w czasie startu, ale i do codziennej pracy 
na treningach. W trakcie treningu uwaga powinna być skierowania na zadania 
(np. wydłuż krok, utrzymaj tempo, wyrównaj oddech po podbiegach, pracuj 
ramionami), czyli co mam konkretnie zrobić, aby trening był dobry lub aby 
osiągnąć założony cel startowy. Myślenie tylko o wyniku powoduje, że nie 
widzimy drogi, która do niego prowadzi. W sytuacji kryzysu często pojawiają się 
w głowie myśli, które mówią nam, że nie damy rady osiągnąć założonego celu. 
W takiej sytuacji warto podjąć dyskusję z tymi myślami, w wiec dostarczyć sobie 
argumentów, że jednak jesteśmy w stanie osiągnąć cel. Potrzebna jest do tego 
chęć i brak zgody na to, aby kryzys w postaci negatywnych myśli był przeszkodą 
w realizacji naszych sportowych marzeń. Nie mamy do końca wpływu na to, 
czy pojawi się sytuacja kryzysu, ale możemy zaplanować sobie wcześniej, jakie 
strategie podejmiemy, kiedy on wystąpi. Warto przyjrzeć się treściom myśli, 
które nam przeszkadzają i pomagają oraz tak zaprojektować swój własny dialog 
wewnętrzy, aby pokonanie kryzysu odbyło się jak najszybciej. 
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W CO SIĘ UBRAĆ, BY BIEGAŁO SIĘ WYGODNIE?
Sprawcie sobie odpowiedni biegowy sprzęt – odwiedźcie sklep dla biegaczy 
i zapytajcie, czego potrzebujecie – zwłaszcza, jeżeli chodzi o obuwie, które 
będzie odpowiednie dla waszego rodzaju stóp i treningu. Jeżeli nie czujecie się 
jeszcze pewni siebie, nie kupujcie obcisłych spodenek i koszulek.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEGO 
PÓŁMARATONU / MARATONU?
Najlepszym sposobem na przygotowanie się do danego dystansu jest znalezienie 
właściwego rytmu kilka miesięcy przed zawodami.
Trening prędkości pomoże poprzez serie powtórzeń nauczyć, jak utrzymać 
zakładane tempo oraz zbudować pewność siebie. Warto zaplanować bieg na 15 
km w zakładanym tempie półmaratonu na dwa tygodnie przed startem. Ten bieg 
pomoże nam przyzwyczaić się do startowej prędkości.  

Przed następnym biegiem trenujcie dystanse, które stanowią połowę lub trzy 
czwarte dystansu, do którego się przygotowujecie i biegajcie w zamierzonym 
tempie startowym. Co drugi tydzień powtarzajcie taki bieg. Z czasem dowiecie 
się, jakie jest optymalne tętno, oddech i jaki wkładacie wysiłek na tym poziomie.

CZEMU PAN POKOCHAŁ BIEGANIE? 
Bieganie daje mi radość! Sami ustalamy sobie cele, a definicja sukcesu jest inna 
dla każdego biegacza. Dla wielu jest to ukończenie maratonu, dla innych zrzucenie 
zbędnego balastu tłuszczu i odnalezienie nowej, zdrowej drogi życia. Trzeba tu nie 
tylko postanowienia, ale przede wszystkim wytrwałości. Bieganie musi się stać 
tak naturalne jak oddychanie czy jedzenie, dopiero wtedy staje się prawdziwą 
przyjemnością. 

Sport uczy, by walczyć do końca i nie poddawać się. To przekłada się na 
wszystkie sfery życia, porządkuje relacje w rodzinie i pracy. Warto pamiętać 
słowa Mahatmy Gandhiego: „W życiu jest coś więcej do zrobienia, niż tylko 
zwiększyć jego tempo”. Paradoksalnie bieganie pozwala nam wyhamować tam, 
gdzie nie należy się spieszyć. Radość życia można sobie wybiegać.
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”
Gdy myśli odpłyną w kierunku spraw, które 

trzeba załatwić, 
potraktujmy to jak chmury na 

błękicie nieba – niech przepłyną i niebo znów 
będzie czyste.

“
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BEATA MĄKOLSKA

Trenerka rozwoju osobistego prowadząca 
warsztaty rozwojowe i  konsultacje 
indywidualne oraz portal zdrowego stylu 

życia dla kobiet Wellnessday.eu radzi, jak medytować 
i radzić sobie ze stresem.

W I O S E N N A  M E D Y T A C J A



Wraz z wiosną pojawia się w nas nowa energia, którą warto wykorzystać na 
wprowadzenie nowych, zdrowych nawyków, jak... medytacja. Wielu osobom 
praktyka medytacji nadal kojarzy się z wielogodzinnym, nieruchomym siedzeniem w 
pozornie niewygodnej pozycji, a tymczasem najprostsza medytacja to praktyka 
świadomego oddychania, którą możemy zastosować codziennie.

DLACZEGO WARTO MEDYTOWAĆ?
Przede wszystkim medytacja poprawia samopoczucie i wzmacnia wewnętrzny 
spokój, co udowodniło już wiele badań naukowych. Na skutek medytacji obniża się 
poziom neurohormonów związanych z lękiem i pozostaje długo na niskim pozio-
mie nawet po jej zakończeniu. Dlatego właśnie w nerwowym lub trudnym okresie 
życia zdecydowanie lepiej jest sięgnąć po bezpłatną i bezpieczną medytację, niż 
szukać pomocy w tabletkach na uspokojenie. Kolejny argument związany jest z 
tym, co kobiety ostatnio cenią sobie najbardziej – młodością. Medytacja 
spowalnia pracę całego organizmu, zatem spowalnia także procesy starzenia się. 
Spokojniej i wolniej oddychamy, zużywamy mniej tlenu, obniża się napięcie mięśni, 
ciśnienie krwi, mniej obciążamy serce. Te dobroczynne efekty medytacji możemy 
zaobserwować u siebie już po 2-3 tygodniach regularnej, codziennej praktyki 
przynajmniej 20 minutowej medytacji.

JAK MEDYTOWAĆ? WSKAZÓWKI KROK PO KROKU:
1. Znajdź najbardziej sprzyjający czas.
Niektóre osoby medytują rano, zanim inni domownicy wstaną, inne późnym wieczorem, 
gdy dzieci śpią. Są także osoby, którym najłatwiej medytować w pracy, gdy przyjdą 
kilkanaście minut wcześniej do biura, zanim rozpocznie się codzienny harmider. 
Warto znaleźć przynajmniej dwadzieścia minut w ciągu dnia, w którym można 
zapewnić sobie optymalną ciszę i spokój (przynajmniej na początku dźwięki życia

domowego lub hałasujące dzieci mogą rozpraszać). Wyłączmy telefony, komputery, 
telewizory; uprzedźmy domowników, że na dwadzieścia minut „znikamy”. Czas 
zaplanowany na medytację dobrze wpisać w kalendarz, aby wyeliminować 
wymówki w stylu „nie mam kiedy medytować”. Najlepiej, żeby to była codziennie 
stała pora – wtedy można najszybciej wytworzyć w sobie nawyk medytacji.

2. Przygotuj miejsce
Właściciele dużych domów mogą przeznaczyć jedno pomieszczenie na pokój 
medytacyjny. Ascetyczne wnętrze w stonowanych barwach pomoże w skupieniu. 
Tak naprawdę medytować można w każdym miejscu, w którym czujemy się 
bezpiecznie. Uczestniczki warsztatów medytacyjnych najczęściej wybierają sypialnię, 
choć zdarza się, że medytują także we własnym czy męża gabinecie, a nawet w 
dużej łazience. Ważne, aby wybrane miejsce budziło pozytywne emocje (z tego 
względu nie każdy będzie w stanie praktykować medytację w miejscu pracy) i 
było schludne (bałagan rozprasza). Przygotowanie miejsca, które na co dzień służy 
innym celom, nie jest trudne – warto zaopatrzyć się w poduszkę do medytacji 
lub siedzisko, usunąć z widoku zbędne akcesoria, bibeloty, ewentualnie zapalić 
aromatyczną świecę.

3. Po prostu zacznij!
Ustawiamy zegar na 20 minut (najlepiej, żeby nie był to gwałtowny budzik, tylko 
spokojna, optymistyczna piosenka uruchamiająca się w telefonie). Następnie 
siadamy: plecy mają być proste, a pozycja wygodna. Często na początku zaleca 
się siadanie przy ścianie, co ułatwia utrzymanie prostej sylwetki, a osobom, które 
nigdy nie medytowały, pozwala czuć się bezpiecznie z zamkniętymi oczami. Na 
początku dyskomfort jest całkowicie normalny, więc zmiana pozycji nie jest 
problemem. 
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MEDYTACJA ODDECHU

Zamknięcie oczu wielu osobom pomaga w koncentracji. Skupmy uwagę na 
oddechu. Starajmy się oddychać wolniej niż zwykle. Przenieśmy świadomość 
na wdech, na to jak powietrze dociera do płuc i komórek w ciele, jak 

zatrzymujemy je na chwilę w sobie, po czym jak spokojnie uwalniamy oddech. Po 
pierwszych kilku minutach oddech unormuje się, stanie się równiejszy. Koncentrujmy się 

nadal na oddechu. Gdy myśli odpłyną w kierunku spraw, które trzeba załatwić, 
potraktujmy to jak chmury na błękicie nieba – niech przepłyną i niebo znów 

będzie czyste. Ludzki umysł, który nie nawykł do medytacji, będzie płatał figle. 
Pojawi się dużo różnych myśli, które ktoś kiedyś bardzo słusznie porównał do 

skaczących małp po drzewach w dżungli. Nie podążamy za nimi. Koncentrujemy 
się na oddechu, na powietrzu, które wypełnia płuca wnosząc spokój, a które uwalniamy z 
płuc oddając wszelkie lęki i zmartwienia. Oddychamy. Po prostu oddychamy.

Medytacja jest jednym z najlepszych sposobów na stres. Czasem warto te chwile 
wyciszenia połączyć z wizualizacją. Jeżeli jesteśmy smutni, warto przypomnieć sobie 
sytuację, w której czuliśmy radość, spokój, szczęście i uśmiechnąć się!  Oddychając 

podtrzymywać wszystkie doznania z tej cudownej sytuacji i jednocześnie czuć jak 
uśmiech zajmuje coraz więcej miejsca na naszej twarzy. Medytacja uśmiechu jest 
zdecydowanie lepszym lekiem na chandrę niż lody czy tabliczka czekolady!

Pozycja lotosu: Bardziej zaawansowanym polecamy pozycję lotosu do medytacji. Na 
zdjęciu Agata Surdy-Kruszyńska, nauczycielka jogi.
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”
Każdy z nas właśnie na wiosnę 

chciałaby wyglądać pięknie, świeżo i 
roztaczać wokół siebie aurę 

pewności siebie.

“
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ALEKSANDRA ZAŁĘSKA

Aleksandra Załęska, z wykształcenia 
filolog języka polskiego, uczestniczka 
licznych szkoleń z zakresu dietetyki 

i aktywności fizycznej, doradza, jak być fit na 
wiosnę. Od 2010 roku pracuje w portalu fit.pl, a 
od 2012 pełni funkcję Dyrektora Wydawnictwa 
Fit.pl.

J A K  B Y Ć  F I T  N A  W I O S N Ę ?



JAK PO ZIMIE ROZRUSZAĆ MIĘŚNIE I ZADBAĆ O 
SYLWETKĘ?
Wiosna to dobry moment na wyjście z domu i aktywność na świeżym powietrzu. 
Warto więc wyciągnąć rower z piwnicy i dojeżdżać nim do pracy. Pozwoli to nie 
tylko zaoszczędzić parę groszy na paliwie lub bilecie, ale wpłynie też na lepsze 
samopoczucie. Jeżeli nie możemy jeździć rowerem, do pracy czy szkoły możemy 
dotrzeć na piechotę. Jeśli postawimy na codzienne spacery,  możemy zafundować 
sobie specjalny program składający się z trzech typów marszu. 20 minutowy, 
intensywny marsz (najlepiej interwałowy, o naprzemiennej intensywności) trzy 
razy w tygodniu, 25 minutowy marsz regeneracyjny (w dni po marszu intensywnym) 
oraz spacer kondycyjny jeden raz w tygodniu (godzina w średnim tempie). Wiosna 
to także dobry moment, aby zacząć biegać lub uprawiać marszobieg. Bieganie 
można uprawiać wszędzie, bez specjalnego sprzętu, ograniczeń czasowych czy 
ograniczeń dotyczących miejsca. 

JAK BYĆ FIT NA WIOSNĘ?
Odwieczną prawdą jest, że pozimowe rozleniwienie nie nastraja do aktywności 
fizycznej. A przecież każdy z nas właśnie na wiosnę chciałaby wyglądać pięknie, 
świeżo i roztaczać wokół siebie aurę pewności siebie.  Najprostszym przepisem 
pod słońcem, by to osiągnąć jest systematyczny trening i zmiana nawyków żywieniowych. 
Do bycia fit sam trening nie wystarczy. 

Jeśli będziemy wylewać siódme poty na siłowni, a po powrocie do domu 
„zrekompensujemy” sobie wszystkie trudy wysokokaloryczną kolacją z 
deserem – możemy zapomnieć o efektach. Aby schudnąć, potrzebujemy dwóch 
elementów: regularnej aktywności i optymalnie dobranej diety. Jedno bez 
drugiego nie zadziała.

KORZYŚCI Z REGULARNYCH ĆWICZEŃ 

Przede wszystkim błyskawicznie spostrzeżemy, że aktywność fizyczna przyczynia 
się do spadku i uregulowania naszej wagi. Zniwelowanie nadwagi niesie za sobą 
ogromne korzyści zdrowotne, nie tylko odciąża kręgosłup i cały układ kostny, 
ale także zmniejsza ryzyko cukrzycy i chorób układu krwionośnego. Ponadto 
zadbana i lekka sylwetka poprawia nam humor i podnosi pewność siebie. Nawet 
nie zauważymy, jak zaczniemy wychodzić do ludzi i na nowo angażować się w 
uśpione niegdyś życie towarzyskie. 

Regularna porcja ruchu wzmocni również nasze stawy i przyczyni się do wzrostu 
gęstości kości. Ponadto ruch przyczynia się do zwalczania stanów depresyjnych, 
odpręża, pobudza ciało i dodaje energii. Doktor Kraft przypomina, ze podczas 
aktywności fizycznej usuwane są z organizmu hormony stresu, a endorfina, czyli 
hormon szczęścia, wytwarza się szybciej. To dzięki temu po wysiłku odczuwamy 
miłe zmęczenie i poprawia się nasz nastrój.
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PROPOZYCJE WIOSENNYCH ĆWICZEŃ W PARKU

POMPKI – 15 POWTÓRZEŃ
Dłonie kładziemy na ławce lub jej oparciu, rozstawiamy je jednak szerzej niż tułów. 
Schodzimy w dół, pilnując, by łokieć uginać do kąta prostego i pochylamy się do 
przodu. Wracając do pozycji wyjściowej nie prostujemy do końca łokci.

PRZYCIĄGANIE KOLAN – 15 POWTÓRZEŃ
Siadamy na ławce, podpierając się z tyłu rękami. Unosimy zgięte nogi, utrzymując 
stopy na wysokości kolan. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej, pilnując, by 
towarzyszył temu wydech. Brzuch powinien być cały czas napięty. 

WCHODZENIE NA ŁAWKĘ Z LIFTEM DO TYŁU – 
10 POWTÓRZEŃ NA KAŻDĄ NOGĘ
Wybieramy do tego schodek, stopień lub niską ławkę - podwyższenie nie może 
sięgać powyżej kolan. Wchodzimy prawą nogą na ławkę, wypychając w tył lewą 
(prawa może być lekko ugięta w kolanie). Plecy są proste, a tułów lekko pochylony 
do przodu. Ręce wyciągamy wprzód. Podczas tego ćwiczenia pracują nie tylko 
pośladki, ale także mięśnie ud i łydek.towarzyszył temu wydech. Brzuch powinien 
być cały czas napięty. 
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PRZYCIĄGANIE NÓG DO ŁOKCIA – 10 POWTÓRZEŃ 
NA KAŻDĄ NOGĘ 
Do tego ćwiczenia potrzebujemy niskiej ławki. Przyjmujemy pozycję do pompki. 
Następnie przyciągamy na przemian ugiętą nogę do przeciwległego łokcia.

ĆWICZENIA NA NOGI – 10 POWTÓRZEŃ NA KAŻDĄ 
NOGĘ 
Oprzyj stopę na ławce. Obniż biodra w taki sposób, aby udo znajdujące się z przodu 
było w pozycji równoległej do podłogi. W tym momencie kolano z przodu powinno 
znajdować się bezpośrednio nad kostką. Pamiętaj o zachowaniu prostego tułowia. 
Dodaj ruchy rąk, tak jak w przypadku biegania.

PRZYSIAD – 20 POWTÓRZEŃ

Stopy ustawiamy na szerokość bioder. Schodzimy w dół, wypychając biodra do 
tyłu. Pilnujemy, by kolana nie wychodziły poza stopy i by nie przenosić ciężaru 
ciała do przodu. Pomocne przy utrzymaniu równowagi może okazać się trzymanie 
się drzewa.

Zdjęcia: Łukasz Pęksyk fit.pl. Na zdjęciach: Aneta Jemioł, Mistrzyni Europy w 
Oyama Karate. 28
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Serdecznie dziękujemy wszystkim Ekspertom, którzy pomogli 
nam stworzyć ten Ebook!

Nasi Eksperci:
 

Paulina Styś
Dietetyk – www.cojesc.net i www.zdrowe-odzywianie-przepisy.blogspot.com

Klaudia Sroczyńska
Biolog, autorka bloga – www.dusiowakuchnia.pl

Przemek Walewski
Maratończyk, dziennikarz prasowy i telewizyjny – www.wszystkoobieganiu.pl

Beata Mąkolska 
Trenerka rozwoju osobistego – www.wellnessday.eu

Aleksandra Załęska
Dyrektora Wydawnictwa Fit.pl – www.fit.pl
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