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© SzybkaNauka.pro 
Ten dokument jest częścią kursu „7 Najlepszych Narzędzi Szybkiej Nauki” 

 

Jak w 5 minut pozbyć się stresu w najbardziej spiętych miejscach ciała? 

  Usuwacze 
Blokad 

1. KarkoCiąg. Złap rękę z tyłu za nadgarstek i pochyl głowę w 
drugą stronę. Oddychaj głęboko podczas naciągania ścięgien 
szyjnych. Powtórz na drugą rękę. 

2. Kręcenie kciukami. Stao na ugiętych nogach. Unieś 
wyprostowane ręce na wysokośd klatki piersiowej, tak aby kciuki 
wskazywały w kierunku patrzenia. Zacznij kręcid rękami okręgi. 
Po 20 okrążeniach skieruj kciuki w tył i powtórz 20 okrążeo do 
tyłu.  

3. Koci Grzbiet na Stojąco. Stao na ugiętych nogach i podeprzyj 
się rękami na kolanach. Z wdechem odchyl głowę do tyłu i 
wygnij plecy do wewnątrz. Na wydechu ściągnij podbródek do 
szyi wyginając plecy na zewnątrz. Powtórz powoli 5 razy.  

4. Naciągacz Łydek. Stao na jednej ugiętej nodze, drugą postaw 
wyprostowaną na 15 cm przed sobą. Pochyl tułów do 
wyprostowanej przedniej stopy. Oddychając głęboko rozciągaj 
ścięgna wyprostowanej nogi. Zmieo npgę i powtórz dwiczenie. 
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Jak wykonywać ćwiczenia? 

1. KarkoCiąg 
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2. Krążenie Kciukami 
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3. Koci Grzbiet na Stojąco 
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4. Rozciągacz Łydek 
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Kiedy stosować? 

 Od razu po obudzeniu się i wstaniu z łóżka 

 Przed położeniem się spać 

 W przerwach w nauce lub pracy 

 Przed stresującym wydarzeniem (wystąpienie publiczne, egzamin, rozmowa z klientem) 

Cześd, tutaj Artur Zygmunt! 

Tym razem ja piszę do Ciebie jako najbardziej doświadczony rozciągacz mięśni w ekipie SzybkaNauka.pro  

Byd może zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoje ciało nie jest fizycznie skonstruowane do długiego siedzenia w 

miejscu. Wyewoluowaliśmy chodząc po lasach, biegając po sawannach i wspinając się po górach szukając 

pożywienia i schronienia. 

Dzisiaj bardzo wielu z nas uzyskuje pożywienie i schronienie (a także inne przyjemności) za pomocą siedzenia 

przy komputerze, książkach, na spotkaniach itp, itd. 

Żeby zmotywowad Twoją lewą – logiczną półkulę mózgu do intensywnego myślenia, a prawą – częstego 

działania mam dla Ciebie kilka wręcz przerażających faktów. 

 Chwilę po tym jak usiądziesz aktywnośd elektryczna Twoich mięśni spada, po 24 godzinach 
ciągłego siedzenia powoduje 40% spadek wychwytywania cukru z insuliny, który może 
doprowadzid do cukrzycy typu drugiego. 

 Po 2 tygodniach siedzenia dłużej niż 6 godzin dziennie w Twoim ciele wzrasta ilośd złego 
cholesterolu oraz poziom cukru we krwi. Twoje mięśnie zaczynają stopniowo tracid swoją 
objętośd, a maleje maksymalna ilośd przyswajanego tlenu. To znaczy, że mocno obniża się 
wydajnośd Twojego organizmu. 

 Po roku siedzenia więcej niż 6 godzin dziennie możesz stracid aż 1% masy Twoich kości. 

 Po 10-20 latach takiej siedzącej pracy zabiera Ci 7 lat życia, a ryzyko śmierci na zawał serca 
rośnie aż o 64%. 

Rozwiązanie? 

Rób częste przerwy w siedzeniu (co 30-40 minut). W przerwach rób dwiczenia rozciągające, intensywne-

marszowe spacery, „biurowe dwiczenia kondycyjne” czyli tzw. home fitness – jogging w miejscu, pajacyki, 

przysiady. Konkretny wysiłek 30 minut dziennie (możesz ten czas rozłożyd na kilkuminutowe sesje) uratuje Cię 

przed wszystkimi powyższymi problemami oraz wieloma innymi. 


