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Zimą zmienia się nasze 
samopoczucie, jak i poczucie 
czasu. O ósmej rano czujemy 
się tak jak o szóstej rano 
wiosną, a o trzeciej po południu 
podobnie jak o siódmej 
wieczorem latem. 

„Zimową porą z natury chcemy 
spać dłużej i wolimy być mniej 
aktywni, jedyne co powinniśmy 

zrobić, to w miarę możliwości się temu 
nie przeciwstawiać” – twierdzi prof. Till 
Roenneberg.

NaturalNe światło
Zimą, gdy dzień jest najkrótszy, starajmy 
się jak najwięcej przebywać na zewnątrz, 
najlepiej jeszcze za dnia, by korzystać z 
naturalnego światła. Poprawia to wydol-
ność naszego organizmu i samopoczucie. 
Przy pochmurnej nawet pogodzie światło 
dzienne jest bardziej intensywne aniżeli 
najsilniejsze oświetlenie w pomieszcze-
niach. A to czego zimą najbardziej nam 
brakuje to naturalne światło. Kiedy ogar-
nia nas melancholijny nastrój, powin-
niśmy w ciągu dnia więcej wychodzić z 
domu, choćby na szybki spacer, gdyż na 
zimowe niedomagania najlepszym spo-
sobem jest ruch na świeżym powietrzu 
w ciągu dnia.

Dieta
Zimą zmieniają się również nasze preferen-
cje dietetyczne. Latem nasz organizm woli 
spożywać więcej białka, zimą natomiast 
wykazujemy większe zapotrzebowanie na 
węglowodany. Zmiany na zapotrzebowa-
nia organizmu ściśle związane są z porą 
roku. Jeśli chcemy utrzymać zgrabną syl-
wetkę oraz cieszyć się dobrym zdrowiem, 
nie rezygnujmy zupełnie z węglowoda-
nów. Omijajmy jednak szerokim łukiem 
węglowodany proste, czyli te bardzo słod-
kie i przetworzone, sięgajmy natomiast po 
zdrowe źródła tego składnika – węglowo-
dany złożone takie jak kasza jaglana, gry-
czana, czy pęczak. Powoli podnoszą one 
poziom cukru we krwi i zapobiegają jego 
nagłym spadkom. Dzięki temu jesteśmy  
dłużej najedzeni i nie mamy ochoty się-
gać po przekąski. Zielony groszek to rów-
nież ładunek zdrowych węglowodanów. 
70 g tego produktu zapewni dzienne zapo-

trzebowanie na cynk. Co więcej, groszek 
zwiększa również ilość leptyny – hormonu 
odpowiedzialnego za wysyłanie naszemu 
mózgowi informacji, że jesteśmy już naje-
dzeni. Dobrym wyborem jest też jedzenie 
różnych odmian fasoli. Badania pokazują, 
że dzięki niej zmniejszamy ryzyko otyło-
ści o ponad 20 procent. Pomimo że wła-
ściwości i wartości każdej z nich trochę 
się między sobą różnią, to każda zawiera 
błonnik, białko oraz żelazo – wszystkie 
bardzo ważne dla naszego organizmu. W 
węglowodany złożone bogate są również 
płatki owsiane. Błonnik zawarty w nich 
jest łatwo rozpuszczalny i podczas trawie-
nia zamienia się w substancję przypomi-
nającą żel, która następnie odkłada się w 
żołądku. Dzięki temu nie jest on pusty, a 
my dłużej nie odczuwamy głodu. Badania 
pokazują również, że włączenie do swojej 
diety płatków owsianych pomaga w walce 
z tłuszczem trzewnym, czyli tkanką tłusz-
czową odkładającą się w okolicach brzu-
cha. Pozbycie się jej zmniejsza ryzyko oty-
łości, cukrzycy typu 2 czy chorób serca 
oraz zapobiega problemom trawiennym. 

Sen
Czas zimowy ma także wpływ na inną 
ważną w naszym organizmie substancję, 
której wydzielanie uzależnione jest od ilo-
ści światła. To melatonina, zwana hormo-
nem snu. Jej poziom rośnie, gdy robi się 
ciemno, dlatego chce nam się spać. Gdy 

jest dużo światła, produkcja hormonu snu 
spada i czujemy przypływ energii. Nie-
stety, zimą dni są krótkie, a niebo często 
bywa zasnute chmurami. Dlatego poziom 
melatoniny przez całą dobę utrzymuje się 
na dość wysokim poziomie. Z tego samego 
powodu w ciągu dnia jesteśmy bardziej 
ociężali, mniej sprawni. Nocą zaś częściej 
miewamy kłopoty ze snem: wybudzamy 
się lub nie możemy zasnąć i wstajemy nie-
wyspani. Aby w ciągu dnia dodać sobie 
energii, częściej słuchajmy muzyki, energii 
doda nam również filiżanka zielonej her-
baty. Warto też stworzyć sobie jak najlep-
sze warunki do snu utrzymując w sypialni 
temperaturę nie wyższą niż 18°C. W trak-
cie snu nasz organizm oczyszcza się i leczy, 
dlatego wysypiajmy się!

NawoDNieNie
Zimą skóra traci wilgoć prawie 2 razy 
szybciej niż latem. To zasługa wysuszają-
cego działania wiatru i chłodnego powie-
trza, ale także długiego przebywania w 
niewietrzonych, ogrzewanych i klima-
tyzowanych pomieszczeniach. Skóra nie 
tylko się przesusza, ale staje się  bardziej 
skłonna do podrażnień.  Symptomy niedo-
boru wody to chroniczne zmęczenie. Gdy 
jesteśmy odwodnieni, krew gęstnieje, pły-
nie wolniej i z tego powodu do wszystkich 
komórek naszego ciała dociera mniej sub-
stancji odżywczych. Wysychają śluzówki 
i w efekcie organizm gorzej broni się przed 

atakami drobnoustrojów. Pamiętajmy, że 
często odczuwane wzmożone pragnienie 
to sygnał, że organizm już się odwodnił. 
Dlatego pijmy często, nawet gdy nam się 
nie chce – minimum 2 litry płynów dzien-
nie. Herbaty owocowe i ziołowe oraz zupy 
również dostarczają organizmowi wody. 

oDDychaNie
Największym zagrożeniem dla płuc jest 
skażone substancjami chemicznymi 
powietrze. Zawartość tych zanieczysz-
czeń jest największa późną jesienią, zimą 
i wczesną wiosną, bo wtedy brakuje natu-
ralnych filtrów, jakimi są liście roślin. O 
tej porze roku w dużych miastach zawar-
tość tlenu spada nawet do 18 procent, czyli 
zaledwie pokrywa minimalne zapotrze-
bowanie człowieka. Dodatkowo niskie 
temperatury wywołują skurcz naczyń 
krwionośnych, pogorszenie ukrwienia, a 
tym samym gorsze rozprowadzanie tlenu 
po całym organizmie. Szczególnie zimą 
należy często wietrzyć pomieszczenia, w 
których przebywamy.  Mimo nieprzychyl-
nej pogody róbmy weekendowe wypady 
do parku czy lasu. Znakomicie dotlenimy 
wtedy organizm. Warto też codziennie 
wykonywać ćwiczenia aerobowe takie 
jak: nordic walking, pływanie, czy jazda 
na rowerze stacjonarnym, gdyż powięk-
szają one pojemność płuc, przyspieszają 
krążenie i tym samym poprawiają dotle-
nienie krwi. 

Zimowa, 
senna energia
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