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W

dzisiejszych czasach nikogo juĝ nie dziwi stwierdzenie, ĝe najwiÚkszym wrogiem w diecie czïowieka jest stan zapalny. Moĝe on obejmowaÊ wszystkie aspekty funkcjonowania ludzkiego organizmu i przyjmowaÊ postaÊ rozmaitych schorzeñ — od chorób przewlekïych i otyïoĂci po
zespóï nieszczelnego jelita i choroby umysïowe. Dieta przeciÚtnego Amerykanina
sprzyja powstawaniu stanów zapalnych, dlatego konieczna jest zmiana. Kaĝdy,
kto ĝywi siÚ gïównie fast foodami i Ămieciowym jedzeniem, uzna jÈ za drastycznÈ.
Gïównym bïÚdem jest jednak nadmierne spoĝycie cukru, który popeïniajÈ niemalĝe wszyscy, bez wzglÚdu na stosowanÈ dietÚ. Ewolucja nie przygotowaïa
nas do spoĝywania ponad 50 kilogramów biaïego rafinowanego cukru rocznie.
Nie wiadomo, czy w ogóle jesteĂmy przystosowani do tego, aby jeĂÊ cukier lub
jego tañszy odpowiednik — syrop glukozowo-fruktozowy, który moĝna znaleěÊ w skïadzie wiÚkszoĂci przetworzonych produktów.

Stan zapalny jest niezbÚdny w procesie leczenia, poniewaĝ dziÚki niemu
ukïad odpornoĂciowy kieruje strumieñ wolnych rodników do miejsca zaatakowanego przez chorobÚ. Prawie wszystkie objawy grypy, takie jak gorÈczka
oraz ból miÚĂni, nie sÈ skutkiem dziaïania wirusa grypy, lecz Twojego organizmu, który z nim walczy, wywoïujÈc stan zapalny. Z tego punktu widzenia stan
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zapalny jest naszym sojusznikiem. Jednak czasem ten sojusznik siÚ od nas
odwraca, a my moĝemy nawet tego nie zauwaĝyÊ.
Moĝesz cierpieÊ na przewlekïy stan zapalny, nawet o tym nie wiedzÈc, poniewaĝ w przeciwieñstwie do wysypki i opuchlizny towarzyszÈcej oparzeniu
skóry wewnÚtrzne objawy zapalenia czÚsto sÈ niewidoczne. Zazwyczaj nic nie
czujemy, gdy nasz ukïad odpornoĂciowy staje siÚ zagroĝony, a niektóre objawy zapalenia, takie jak ból stawów, mogÈ mieÊ równieĝ inne przyczyny. Nasza metoda jest prosta: wprowadzaÊ proste zmiany, które pomogÈ walczyÊ ze
stanem zapalnym. U wiÚkszoĂci osób korzyĂci diety przeciwzapalnej sÈ widoczne od razu.
Jak czytaÊ menu? Menu — czyli lista propozycji zmian — zostaïo podzielone
na trzy czÚĂci zgodnie z poziomem trudnoĂci i dowiedzionÈ skutecznoĂciÈ.

CzÚĂÊ 1. Proste zmiany
Najpierw opowiemy o zmianach, które moĝe wprowadziÊ kaĝdy. Jeĝeli to
zrobisz, zbudujesz fundament dla swojej piramidy. I choÊ wprowadzenie kilku prostych zmian naraz moĝe wydawaÊ siÚ kuszÈce, oprzyj siÚ tej pokusie.
Za rok bÚdziesz mógï siÚ pochwaliÊ 52 zmianami w swoim ĝyciu, które
wprowadzaïeĂ regularnie raz na tydzieñ. Nie ma potrzeby, aby braÊ na siebie
zbyt wiele.

CzÚĂÊ 2. Trudniejsze zmiany
To sÈ zmiany, co do których czujesz opór albo o których wiesz, ĝe trudno
bÚdzie Ci je wprowadziÊ na staïe. I nie ma w tym niczego zïego. Z trudniejszymi decyzjami poczekaj, aĝ poczujesz, ĝe wprowadziïeĂ wszystkie moĝliwe
proste zmiany. Dla niektórych zmiany zaproponowane w tej czÚĂci bÚdÈ tak
naprawdÚ ïatwiejsze, poniewaĝ kaĝdy czïowiek zaczyna swojÈ pracÚ z innego
punktu wyjĂcia. Jednak dla wiÚkszoĂci z nas trudniejsze zmiany stanowiÈ wyĝszy poziom piramidy. Zanim je wprowadzisz, musisz poczuÊ, ĝe sÈ dla Ciebie
proste. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko, ĝe nie uda Ci siÚ wprowadziÊ
danej zmiany na staïe.
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CzÚĂÊ 3. Eksperymentalne zmiany
To sÈ kroki, które gorÈco zaleca wielu specjalistów, a ich skutecznoĂÊ zostaïa
potwierdzona licznymi badaniami, jednak obecnie nie sÈ one jeszcze zbyt popularne. Mody na róĝne diety rodzÈ siÚ i przemijajÈ. Wyniki badañ prowadzonych dzisiaj zostanÈ zmodyfikowane albo caïkowicie obalone jutro. Zanim
podejmiesz decyzjÚ dotyczÈcÈ eksperymentalnej zmiany, przeczytaj nasze zastrzeĝenia, poszerz swojÈ wiedzÚ na dany temat i dokonaj Ăwiadomego wyboru.
Tak czy inaczej ĝadna z tych eksperymentalnych zmian nie powinna zostaÊ
potraktowana jako odpowiednik decyzji z czÚĂci 1. i 2.
PamiÚtaj, ĝe wszystkie zmiany, na które siÚ zdecydujesz, muszÈ zostaÊ
wprowadzone na staïe. Poniewaĝ wybierasz tylko jednÈ rzecz tygodniowo,
masz siedem dni na sprawdzenie, jak Ci poszïo z wprowadzeniem zmiany. JeĂli wszystko idzie gïadko, to w nastÚpnym tygodniu moĝesz wprowadziÊ coĂ
nowego. Nie spiesz siÚ i do niczego siÚ nie zmuszaj. Sekretem tej strategii jest
robienie postÚpów bez ĝadnego wysiïku.
Uwaĝamy, ĝe najrozsÈdniej jest zaczÈÊ od zmian w diecie, poniewaĝ jedzenie ma najbardziej bezpoĂredni wpïyw na nasz mikrobiom. Radzimy, abyĂ
przez pierwszy miesiÈc skupiï siÚ wyïÈcznie na zmianach w diecie, ale ostateczna decyzja naleĝy do Ciebie. Zanim wprowadzisz jakÈkolwiek zmianÚ,
koniecznie przeczytaj wszystkie szeĂÊ punktów naszego programu.
Dieta: Menu zmian
Zaznacz od dwóch do piÚciu zmian dotyczÈcych diety, które Twoim zdaniem bÚdzie Ci ïatwo wprowadziÊ. Z trudniejszymi zmianami poczekaj,
aĝ wprowadzisz te proste — po jednej na tydzieñ.

CZ}¥m 1. PROSTE ZMIANY
x Zacznij dodawaÊ do Ăniadania prebiotyki zawierajÈce rozpuszczalny

bïonnik (na przykïad pïatki owsiane, sok pomarañczowy z miÈĝszem,
otrÚby zboĝowe, banany albo koktajl z owoców zmiksowanych razem
ze skórkÈ).
x Do normalnego lunchu albo obiadu (a najlepiej do obu posiïków)
zawsze dodawaj saïatkÚ.
x Dodaj do swojej diety produkty przeciwzapalne (patrz strona 133).
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x Raz dziennie jedz probiotyk (na przykïad jogurt z aktywnymi

kulturami bakterii, kefir, ogórki kiszone, kapustÚ kiszonÈ albo
koreañskÈ potrawÚ kimchi).
x Przejdě na razowy chleb i pïatki zboĝowe.
x Co najmniej dwa razy w tygodniu jedz tïuste ryby (na przykïad
Ăwieĝego ïososia, makrelÚ, tuñczyka albo sardynki — Ăwieĝe
lub z puszki).
x Ogranicz spoĝycie alkoholu do jednego piwa lub jednego kieliszka wina
dziennie, spoĝywanego do posiïku.
x Codziennie przyjmuj probiotyk i multiwitaminÚ. Oprócz tego

zaĝywaj poïowÚ aspiryny dla dorosïych albo jednÈ aspirynÚ dla dzieci
(patrz strona 131).
x Ogranicz liczbÚ zjadanych przekÈsek do jednej wymierzonej porcji
w miseczce (nie jedz prosto z opakowania).
x Kiedy chcesz zjeĂÊ deser w restauracji, umów siÚ z osobÈ towarzyszÈcÈ,
ĝe podzielicie siÚ nim na póï.

CZ}¥m 2. TRUDNIEJSZE ZMIANY
x Przejdě na jedzenie organiczne, wïÈcznie z miÚsem — niech pochodzi

ono tylko od takich zwierzÈt, które nie byïy karmione hormonami.
x Ogranicz spoĝycie czerwonego miÚsa albo caïkowicie wyeliminuj je
ze swojej diety, a jeĂli nie potrafisz tego zrobiÊ, to przynajmniej
przejdě na organiczne alternatywy (miÚso zwierzÈt niekarmionych
hormonami).
x Zamiast zwykïych jaj kupuj jaja kur z wolnego wybiegu bogate w kwasy

tïuszczowe omega-3 (patrz strona 149).
x Zostañ wegetarianinem.
x Zmniejsz spoĝycie rafinowanego biaïego cukru albo caïkowicie z niego

zrezygnuj.
x ZnaczÈco zmniejsz spoĝycie pakowanych produktów.
x Wyeliminuj alkohol ze swojej diety.
x Przestañ jeĂÊ fast foody.
x Przestañ kupowaÊ przetworzone jedzenie.
x Przestañ jeĂÊ, gdy nie jesteĂ gïodny.
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CZ}¥m 3. EKSPERYMENTALNE ZMIANY
x Przejdě na dietÚ bezglutenowÈ.
x Zostañ weganinem.
x Caïkowicie wyeliminuj ze swojej diety produkty zboĝowe.
x Gdy masz ochotÚ na deser, zjedz jakiĂ owoc i (lub) ser.
x Przejdě na dietÚ ĂródziemnomorskÈ (patrz strona 135).

Omówienie poszczególnych punktów
Nie musimy dokïadnie omawiaÊ wszystkich propozycji z naszej listy, poniewaĝ kaĝdej z nich przyĂwieca ten sam cel, jakim jest zwalczenie stanu zapalnego. W pierwszej czÚĂci przedstawiliĂmy proste sposoby na walkÚ ze stanem
zapalnym, które nie wymagajÈ ĝadnego wysiïku. Najwaĝniejszym z nich jest
odnowienie mikrobiomu, poniewaĝ w tym miejscu zaczyna siÚ proces, który
prowadzi do stanu zapalnego. Jak powiedzieliĂmy wczeĂniej, toksyny wytwarzane przez mikroby zamieszkujÈce Twoje jelita sÈ bezpieczne, dopóki pozostajÈ w przewodzie pokarmowym. Jednak zespóï nieszczelnego jelita, który
wystÚpuje duĝo czÚĂciej, niĝ do niedawna sÈdzono, powoduje przejĂcie toksyn
do ukïadu krwionoĂnego. Wówczas organizm zaczyna z nimi walczyÊ, wywoïujÈc stan zapalny — jest to zdrowa, lecz niebezpieczna reakcja. Odnowienie
mikrobiomu jest najlepszÈ metodÈ obronnÈ i pierwszym krokiem, który sprawi,
ĝe toksyny pozostanÈ tam, gdzie jest ich naturalne miejsce.
W dzisiejszych czasach jesteĂmy naraĝeni na wiele czynników, które uszkadzajÈ nasz mikrobiom albo sÈ o to podejrzewane. NaleĝÈ do nich miÚdzy innymi powszechne stosowanie antybiotyków, dieta bogata w tïuszcze i cukier,
a uboga w bïonnik, zanieczyszczenie powietrza, stres, niedobór snu, a takĝe
róĝne dodatki i hormony obecne w produktach spoĝywczych. Mikroby, które
tworzÈ kolonie w naszych jelitach, sÈ bezpoĂredniÈ przyczynÈ stanów zapalnych,
ale jednoczeĂnie stanowiÈ wspaniaïÈ ochronÚ przed zapaleniami, gdy mikrobiom jest zdrowy.
Twoim celem nie jest posiadanie „doskonaïego” mikrobiomu, poniewaĝ nikt
nie umie zdefiniowaÊ, jak taki mikrobiom powinien wyglÈdaÊ — przynajmniej
jeszcze nie na obecnym etapie rozwoju nauki. MusielibyĂmy wziÈÊ pod uwagÚ
tysiÈc róĝnych gatunków bakterii, a takĝe to, ĝe mikrobiom znajduje siÚ w stanie
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ciÈgïej zmiany. Moĝliwe, ĝe doskonaïoĂÊ jest niemoĝliwa do osiÈgniÚcia i wcale
nie warto do niej dÈĝyÊ. atwiej i sensowniej jest tak zmieniÊ swojÈ dietÚ, ĝeby nie doprowadzaÊ do stanów zapalnych. Takie dziaïania na pewno nie wyrzÈdzÈ Ci szkody, a mogÈ przynieĂÊ wiele korzyĂci.
Prebiotyki sÈ na pierwszym miejscu. StanowiÈ poĝywienie dla mikrobiomu, a ich gïównym ěródïem jest bïonnik, którego nasz organizm nie umie
strawiÊ. Miliony lat ewolucji przyniosïy zgodnÈ wspóïpracÚ miÚdzy czïowiekiem a bakteriami, które pozyskujÈ potrzebne paliwo, nie okradajÈc nas z cennych substancji — i na odwrót. Produkty prebiotyczne chroniÈ organizm
przed stanami zapalnymi, poniewaĝ redukujÈ endotoksyny — trucizny wytwarzane przez okreĂlone bakterie, które sÈ nieszkodliwe wewnÈtrz przewodu
pokarmowego, ale wywoïujÈ silne stany zapalne, jeĂli przedostanÈ siÚ do ukïadu
krwionoĂnego i spowodujÈ reakcjÚ ukïadu odpornoĂciowego. (WróÊ do strony 96, aby przeczytaÊ o badaniach, które dowiodïy, ĝe szklanka Ăwieĝo wyciĂniÚtego soku z pomarañczy caïkowicie eliminuje dziaïanie zapalne wysokotïuszczowego Ăniadania z McDonald’s).
Nietrudno jest znaleěÊ produkty zawierajÈce prebiotyki. Polecamy jedzenie na Ăniadanie produktów prebiotycznych, takich jak banany, sok pomarañczowy z miÈĝszem, pïatki owsiane, pïatki peïnoziarniste czy koktajle z owoców
zmiksowanych razem ze skórkÈ, np. jabïek czy jagód. W internecie znajdziesz
mnóstwo przepisów na takie napoje. JeĂli wolisz, moĝesz je zrobiÊ z warzyw.
PamiÚtaj tylko, ĝe zielone warzywa, bÚdÈce gïównym skïadnikiem wegetariañskich koktajli, majÈ znacznie mniej kalorii niĝ owoce. Twoje Ăniadanie powinno zawieraÊ nie mniej niĝ 350 – 500 kalorii, jeĂli chcesz mieÊ doĂÊ energii, aby
dotrwaÊ do lunchu bez napadów gïodu i nagïych osïabieñ. Saïatka dodana do
lunchu lub do obiadu równieĝ jest dobrym prebiotycznym buforem.
Probiotyki to produkty, które zawierajÈ aktywne kultury bakterii. Najpopularniejsze z nich to jogurty naturalne, ale probiotykami sÈ równieĝ ogórki kiszone, kiszona kapusta, kimchi (tradycyjne koreañskie danie z kiszonej kapusty)
czy kefir. Dodawanie tych produktów do posiïków pomoĝe Ci odnowiÊ mikrobiom, poniewaĝ zawierajÈ one korzystne bakterie, które skolonizujÈ Ăciany jelita i byÊ moĝe równieĝ usunÈ szkodliwe bakterie z przewodu pokarmowego. Jak wiadomo, mikrobiom skïada siÚ z tysiÚcy bakterii, a kaĝdy czïowiek
ma inny mikrobiom, dlatego nie jesteĂmy w stanie dokïadnie przewidzieÊ skutków spoĝywania probiotycznych produktów. Najlepiej po prostu je wypróbowaÊ
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— sÈ caïkowicie nieszkodliwe — i samemu siÚ przekonaÊ o ich dobroczynnym dziaïaniu.
Suplementy probiotyczne to kwitnÈcy biznes, który w najbliĝszej przyszïoĂci
prawdopodobnie bardzo siÚ rozroĂnie. Sklepy ze zdrowÈ ĝywnoĂciÈ oferujÈ
ogromnÈ iloĂÊ tych suplementów: niektóre majÈ postaÊ tabletki, którÈ przyjmuje
siÚ na peïny ĝoïÈdek, inne ïatwo siÚ psujÈ i muszÈ byÊ trzymane w lodówce. Nie
ma ĝadnego specjalistycznego medycznego zalecenia sugerujÈcego, które suplementy probiotyczne sÈ najlepsze. Powód jest ten sam, co zawsze: mikrobiom
jest zbyt skomplikowany i ciÈgle siÚ zmienia. Naleĝy równieĝ zauwaĝyÊ, ĝe
dobrej jakoĂci suplement zawierajÈcy miliard bakterii wnika do ekosystemu jelit,
który obejmuje 100 bilionów mikrobów. Przy przewadze mikrobów jelitowych
wynoszÈcej 100 000 do 1 suplement moĝe mieÊ tylko marginalne dziaïanie.
Wolimy jednak patrzeÊ na to optymistycznie. Kaĝda okazja do odnowienia mikrobiomu i przywrócenia stanu naturalnej równowagi jest warta podjÚcia próby. Suplement nie zastÈpi probiotyków spoĝywanych z jedzeniem, ale
na pewno jest to proste rozwiÈzanie. Aby wzmocniÊ korzystne dziaïanie suplementu, dodaj do niego multiwitaminÚ i jednÈ aspirynÚ dla dzieci (albo póï
aspiryny dla dorosïych) i taki zestaw przyjmuj kaĝdego dnia. Aspiryna jest
sprawdzonym sposobem na zmniejszenie ryzyka zawaïu i niektórych rodzajów
nowotworu. (Zanim zdecydujesz siÚ na poïÈczenie aspiryny z innymi lekami,
zwïaszcza tymi, które majÈ dziaïanie przeciwzapalne albo zagÚszczajÈ krew,
koniecznie skonsultuj siÚ z lekarzem). Multiwitamina nie jest konieczna, jeĂli
Twoja dieta jest zbalansowana, musisz jednak wiedzieÊ, ĝe z wiekiem ukïad pokarmowo-jelitowy coraz gorzej radzi sobie z przetwarzaniem witamin i mineraïów. Badania wykazaïy, ĝe aĝ jedna trzecia przypadków demencji jest powiÈzana z niedoborem mineraïów albo ubogÈ dietÈ.
Demencja to ogólne pojÚcie obejmujÈce wiele róĝnych chorób, takich jak
choroba Alzheimera, nad którÈ badania prowadzi Rudy. Nie wymyĂlono jeszcze
diety, która miaïaby sprawdzone dziaïanie profilaktyczne. Badania nad wpïywem spoĝywanego jedzenia na komórki mózgu dostarczyïy nam jednak kilku
ogólnych wskazówek, które ïatwo jest wprowadziÊ w ĝycie. WiÚkszoĂÊ z nich
jest bezpoĂrednio powiÈzana z dietÈ przeciwzapalnÈ. Oto produkty, które
mogÈ dziaïaÊ profilaktycznie:
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Kwasy tïuszczowe omega-3 wystÚpujÈce w tïustych rybach (dla tych,
którzy obawiajÈ siÚ metali ciÚĝkich obecnych w oleju rybnym, istnieje alternatywa w postaci organicznego oleju lnianego oraz porcji
orzechów wïoskich dziennie. JeĂli wybierzesz olej rybny, uĝywaj
takiego, który byï trzykrotnie destylowany, ĝeby uniknÈÊ zanieczyszczeñ w postaci metali ciÚĝkich).
Mikroelementy o dziaïaniu przeciwutleniajÈcym (owoce leĂne, gorzka
czekolada, zielona herbata), które naprawiajÈ zniszczenia dokonane
przez wolne rodniki w mózgu.
Witaminy z grupy B (nie wiÚcej niĝ dzienna zalecana dawka).
Dieta Ăródziemnomorska (patrz strona 135).
PamiÚtaj, ĝe to sÈ tylko sugestie dotyczÈce profilaktyki. Niedawno na nowo zbadano witaminÚ E, której dziaïanie przeciwutleniajÈce jest znane juĝ od
dziesiÚcioleci, a wyniki tego badania zaprzeczyïy konwencjonalnej wiedzy.
Podstawowa neurobiologia jest oparta na fakcie, ĝe tkanka mózgowa jest wraĝliwa na zniszczenia dokonywane przez wolne rodniki, poniewaĝ mózg zuĝywa
20 procent tlenu pobieranego przez organizm. Wolne rodniki to czÈsteczki zawierajÈce dodatkowy atom tlenu, które ïatwo ïÈczÈ siÚ z innymi czÈsteczkami.
SÈ potrzebne w procesie gojenia ran jako element reakcji przeciwzapalnej, ale
w nadmiarze mogÈ zniszczyÊ zdrowe komórki, wywoïujÈc niepoĝÈdane reakcje
chemiczne. W przypadku demencji gïównym celem ataku sÈ prawdopodobnie
komórki mózgu.
Zmniejszenie potencjalnych uszkodzeñ bÚdÈcych skutkiem zbyt aktywnego dotlenienia jest ogniwem, które ïÈczy wiÚkszoĂÊ substancji dziaïajÈcych
profilaktycznie wymienionych na powyĝszej liĂcie, ale powiÈzanie to nie zostaïo jeszcze udowodnione w sposób niebudzÈcy ĝadnych wÈtpliwoĂci. Nasze
stanowisko jest takie, ĝe zbalansowana dieta to najlepszy sposób na chronienie organizmu, jednak przyjmowanie suplementów moĝe byÊ równieĝ pomocne,
zwïaszcza u osób powyĝej 65. roku ĝycia. Typowym efektem starzenia siÚ jest
osïabienie pracy nerek, do którego czÚsto dochodzi po ïagodnym zapaleniu nerek. Sïabsza praca nerek powoduje, ĝe organizm przyswaja mniej witamin z grupy B oraz witaminy C rozpuszczalnych w wodzie. Dlatego przyjmowanie su-
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plementów wydaje siÚ sensowne u osób w starszym wieku. GïównÈ wadÈ tego
rozwiÈzania jest to, ĝe witaminy zazwyczaj nie majÈ zauwaĝalnego wpïywu na to,
jak siÚ czujemy, a szkody wywoïane przez zapalenie (wïÈcznie z nadmiarem wolnych rodników) powinny zostaÊ naprawione bezpoĂrednio za pomocÈ diety
przeciwzapalnej.
Produkty o dziaïaniu przeciwzapalnym cieszÈ siÚ coraz wiÚkszym zainteresowaniem badaczy i zwykïych konsumentów. Jeĝeli chcesz poznaÊ powszechnie
akceptowanÈ listÚ produktów przeciwzapalnych, znajdziesz jÈ na www.health.com.
Duĝo skuteczniejsze jest jednak zrozumienie caïego zagadnienia stanu zapalnego, poniewaĝ holistyczne podejĂcie pozwala zaatakowaÊ problem z wielu
miejsc, a nie tylko z jednego. Poniĝsza lista produktów ma przede wszystkim
na celu poszerzyÊ TwojÈ wiedzÚ. W ĝadnym razie nie twierdzimy, ĝe sÈ to jedyne „wïaĂciwe” produkty, z których powinna siÚ skïadaÊ caïa Twoja dieta.
Produkty, które zwalczajÈ stany zapalne:
tïuste ryby (najpierw jednak przeczytaj uwagi na temat metali ciÚĝkich
na stronie 132),
owoce leĂne,
orzechy rosnÈce na drzewach,
nasiona,
peïne ziarna,
ciemnozielone warzywa liĂciaste,
soja (wïÈcznie z mlekiem sojowym i tofu),
tempeh,
mikoproteiny (pochodzÈce z grzybów),
niskotïuszczowy nabiaï,
papryka (na przykïad papryka o wydïuĝonych strÈkach, róĝne papryczki
chili — ich piekÈcy smak nie oznacza dziaïania zapalnego w organizmie),
pomidory,
buraki,
wiĂnie,
imbir i kurkuma,
czosnek,
oliwa z oliwek.
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Harwardzka Szkoïa Medyczna dodaje jeszcze kilka punktów do tej listy w swoich internetowych publikacjach:
kakao i gorzka czekolada,
bazylia i inne zioïa,
pieprz czarny,
alkohol w umiarkowanych iloĂciach (ale zobacz równieĝ informacje na
stronie 139).
W innych zaleceniach moĝna znaleěÊ jeszcze nastÚpujÈce produkty:
warzywa kapustne (kapusta, kapusta chiñska, brokuïy, kalafior),
awokado,
pikantne sosy,
curry,
marchew,
organiczny filet z indyka (jako substytut czerwonego miÚsa),
rzepa,
cukinia,
ogórek.
Nie trzeba wspominaÊ, ĝe listÚ tÚ tworzÈ wyïÈcznie zdrowe, peïnowartoĂciowe produkty, a wïÈczenie ich na staïe do naszej diety moĝe tylko przynieĂÊ nam korzyĂci. Naukowcy jednak wciÈĝ jeszcze nie odkryli, czy wszystkie te produkty majÈ dziaïanie przeciwzapalne. Nie wiedzÈ równieĝ, czy majÈ
wpïyw na nasz genom, epigenom i mikrobiom — a jeĂli tak, to jaki. Niezaprzeczalnym faktem jest jednak to, ĝe Twój supergenom reaguje na kaĝde Twoje
przeĝycie, dlatego to, co jesz, najprawdopodobniej wpïywa na Ciebie na poziomie genetycznym. To, ĝe tak wiele chorób jest ïÈczonych ze zïÈ dietÈ, dowodzi istnienia genetycznego poïÈczenia, dlatego naszym zdaniem prawidïowa
dieta jest jednym ze sposobów na osiÈgniÚcie lepszej aktywnoĂci genów.
A teraz druga strona medalu: potrawy, które nasilajÈ stany zapalne. Moĝesz je
znaleěÊ w tym samym biuletynie Harwardzkiej Szkoïy Medycznej.
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Potrawy, których naleĝy unikaÊ lub caïkowicie z nich zrezygnowaÊ:
czerwone miÚso,
tïuszcze nasycone i tïuszcze typu trans (na przykïad tïuszcze zwierzÚce i utwardzone tïuszcze roĂlinne obecne w wielu przetworzonych
produktach),
biaïy chleb,
biaïy ryĝ,
frytki,
napoje sïodzone.
Wiarygodne ěródïa dodajÈ do tych produktów jeszcze kilka innych:
biaïy cukier i syrop glukozowo-fruktozowy (czÚsto ukryte w przetworzonych produktach, które wcale nie majÈ sïodkiego smaku),
kwasy tïuszczowe omega-6 (patrz strona 146),
glutaminian sodu,
gluten (patrz strona 140).
Naszym zdaniem dieta przeciwzapalna musi byÊ lepsza niĝ ta zapalna, poniewaĝ produkty, których szkodliwoĂÊ dla czïowieka zostaïa juĝ udowodniona — Ămieciowe jedzenie, fast food i produkty o duĝej zawartoĂci cukru —
równieĝ wywoïujÈ stany zapalne. ZwiÈzek miÚdzy zapaleniami a chorobami
przewlekïymi jest zbyt silny, aby moĝna byïo je zignorowaÊ, dlatego warto na tej
wiedzy oprzeÊ caïÈ swojÈ dietÚ.
Dieta Ăródziemnomorska jest powszechnie uwaĝana za zdrowÈ. Sïynne badanie przeprowadzone w 2014 roku w Hiszpanii dowiodïo ze statystycznÈ
dokïadnoĂciÈ, ĝe u osób, które zaczÚïy stosowaÊ dietÚ ĂródziemnomorskÈ,
ryzyko zawaïu znaczÈco spadïo. Wyniki tego badania byïy tak jednoznaczne,
ĝe postanowiono je przerwaÊ, poniewaĝ za nieetyczne uznano zmuszanie pozostaïych uczestników badania do stosowania innej diety niĝ Ăródziemnomorska.
Nie przeprowadzono ĝadnych podobnych badañ na temat diety przeciwzapalnej
(hiszpañskie badanie byïo pierwszym, w którym zastosowano taki naukowy rygor), warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe obie diety w wielu punktach siÚ pokrywajÈ.
W diecie Ăródziemnomorskiej czerwone miÚso jest zastÚpowane rybÈ, a masïo
oliwÈ z oliwek. Osoby, które sÈ wegetarianami, tak jak Rudy, mogÈ pozyskiwaÊ
niezapalne biaïka z innych ěródeï takich jak tempeh, tofu czy mikoproteiny
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(na przykïad Quorn i produkty firmy Gardein). Zalecane jest równieĝ jedzenie caïych owoców, warzyw, orzechów drzewnych o niskiej zawartoĂci tïuszczu (takich jak migdaïy czy orzechy wïoskie) i nasion (na przykïad chia, konopi,
sïonecznika, dyni oraz siemiÚ lniane). Gdy dodasz do siebie to wszystko, przekonasz siÚ, ĝe niektóre z najwaĝniejszych potraw o dziaïaniu przeciwzapalnym
stanowiÈ element diety Ăródziemnomorskiej.
Dlaczego zatem umieĂciliĂmy dietÚ ĂródziemnomorskÈ w kategorii zmian
eksperymentalnych? Powodów jest kilka. Pierwszym z nich jest trwaïoĂÊ takiej
zmiany. atwo jest przestrzegaÊ tej diety, gdy mieszkasz w regionie Morza
¥ródziemnego i stosujesz jÈ od dzieciñstwa. O wiele trudniej jest przejĂÊ na tÚ
dietÚ, gdy przez caïe ĝycie stosowaïeĂ typowÈ dietÚ mieszkañców Zachodu.
Jeĝeli nie jesteĂ osobÈ samotnÈ, musisz jeszcze przekonaÊ resztÚ rodziny, ĝeby
zmieniïa dietÚ razem z TobÈ. Równie waĝne sÈ powody naukowe. Badania, które
zostaïy przeprowadzone w Hiszpanii, obejmowaïy duĝÈ grupÚ osób i dotyczyïy
ryzyka. A to oznacza, ĝe wkroczyliĂmy na grunt statystyki. PrzejĂcie na dietÚ
ĂródziemnomorskÈ nie gwarantuje ĝadnej konkretnej osobie, ĝe ochroni siÚ
przed chorobami, a nasz cel, jakim jest zwalczanie stanów zapalnych, dotyczy
wïaĂnie pojedynczych jednostek, a nie grup statystycznych. Nie ulega jednak
wÈtpliwoĂci, ĝe dieta Ăródziemnomorska jest zbliĝona do diety przeciwzapalnej,
dlatego na pewno warto jÈ wypróbowaÊ — ale dopiero wtedy, gdy wprowadzisz inne, prostsze zmiany — ĝeby siÚ przekonaÊ, czy osiÈgnÈïeĂ ten sam cel.
Propozycja, aby przejĂÊ na oliwÚ z oliwek, wiÈĝe siÚ ze skomplikowanym
zagadnieniem tïuszczów w naszej diecie. Nasza podstawowa rada jest taka, aby
unikaÊ tïuszczów typu trans, utwardzonych olejów stosowanych w pakowanych produktach, a takĝe przez niektóre — choÊ nie wszystkie — sieci fast
food. Udowodniono, ĝe te rodzaje tïuszczu majÈ dziaïanie zapalne. Ograniczenie
tïuszczów nasyconych wystÚpujÈcych w maĂle i Ămietanie, a takĝe unikanie
czerwonego miÚsa równieĝ wydaje siÚ rozsÈdne.
Musisz osiÈgnÈÊ zdrowÈ równowagÚ lipidów (tïuszczów) we krwi, wïÈcznie z cholesterolem i trójglicerydami. Oba te rodzaje tïuszczów sÈ potrzebne
do budowania i naprawiania komórek. Lipidy we krwi sÈ przetwarzane przez
wÈtrobÚ po strawieniu posiïku zawierajÈcego tïuszcz. Proces ten jest doĂÊ zïoĝony i zaleĝy od Twojej diety, genów, wagi, wieku, chorób oraz innych czynników. Problemy mogÈ siÚ pojawiÊ miÚdzy innymi u osób, które sÈ otyïe, majÈ
nierównowagÚ hormonalnÈ albo cierpiÈ na stan zapalny wywoïujÈcy reakcjÚ

Kup książkę

Poleć książkę

Dieta

137

ukïadu odpornoĂciowego, a takĝe u tych, których wÈtroba ma genetyczne
predyspozycje do dostarczania zbyt duĝych iloĂci cholesterolu organizmowi.
Tutaj nie dziaïa prosta zasada „jeĂli bÚdziesz spoĝywaÊ wiÚcej cholesterolu, to
jego poziom w Twoim organizmie wzroĂnie”. SprawÚ jeszcze bardziej komplikuje to, ĝe statyny, czyli gïówne leki na obniĝenie poziomu cholesterolu, prawdopodobnie nie zmniejszajÈ ryzyka zawaïu — tak przynajmniej sugerujÈ badania, które zostaïy przeprowadzone w 2010 roku. Te wnioski potwierdzajÈ
coĂ, co wiemy juĝ od dawna: przyczyny zawaïu sÈ bardziej zïoĝone niĝ tylko
zbyt wysoki poziom cholesterolu.
Naszym zdaniem gïównym winowajcÈ jest stan zapalny, który jest silnie
powiÈzany z chorobÈ serca. Szkody, które wywoïuje, prowadzÈ nas z powrotem do powiÈzania jelita – stany zapalne. Istnieje tak wiele czynników ryzyka,
które sÈ ïÈczone ze stanem zapalnym, ĝe lepszym i prostszym rozwiÈzaniem
wydaje siÚ potraktowaÊ to zagadnienie jako caïoĂÊ, zamiast dzieliÊ tïuszcze na
„dobre” i „zïe”. OczywiĂcie w ĝadnym razie nie zalecamy jedzenia nasyconych
tïuszczów. Tïuszcze wielonienasycone, zwïaszcza oliwa z oliwek, wciÈĝ pozostajÈ
najzdrowszÈ z moĝliwoĂci.
Inna sprawa to iloĂÊ tïuszczu, jakÈ wolno spoĝywaÊ. Ludzie majÈ trudnoĂci
z nagïym ograniczeniem spoĝycia tïuszczu, mimo ĝe takie rozwiÈzanie jest od
dawna stosowane w ramach programu zdrowotnego opracowanego przez doktora
Deana Ornisha z Uniwersytetu Kalifornii w San Francisco. Jego metoda zapobiegania chorobom serca oparta na zmianie trybu ĝycia przynosi zadziwiajÈce skutki. Autorski program Ornisha, obejmujÈcy dietÚ, Êwiczenia, medytacjÚ
i obniĝenie poziomu stresu, jest jedynym potwierdzonym sposobem na usuniÚcie pïytek zgromadzonych w tÚtnicach wieñcowych u osób obciÈĝonych
wysokim ryzykiem zawaïu. Ornish byï równieĝ pionierem badañ nad korzystnymi zmianami, jakie wywoïuje jego program w genomie za poĂrednictwem
epigenetyki, która przeïÈcza setki, a nawet tysiÈce genów. Proces ten nosi nazwÚ regulacji pozytywnej (regulacji w górÚ).
Aby oczyĂciÊ tÚtnice wieñcowe z pïytek — co udaïo siÚ osiÈgnÈÊ Ornishowi — konieczne jest drastyczne zmniejszenie spoĝycia tïuszczów do zaledwie
jednej ïyĝki dziennie. Standardowa rekomendacja Amerykañskiego Towarzystwa
Kardiologicznego mówi, ĝe tïuszcz moĝe stanowiÊ 30 procent dziennego
spoĝycia kalorii. To jest znaczÈca róĝnica. (Nawet osiÈgniÚcie puïapu 30 procent
jest trudne, zwaĝywszy na to, ĝe dieta typowego Amerykanina, choÊ zawiera
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okoïo 34 procent tïuszczu — czyli nie odbiega aĝ tak bardzo od zalecanej normy
— w ciÈgu ostatnich dwóch dziesiÚcioleci wzrosïa o 340 kalorii dziennie. To
przekïada siÚ na wzrost wagi o ponad 14 kilogramów w skali roku).
Doceniamy doktora Ornisha za jego pracÚ, ale uwaĝamy, ĝe tak drastyczne
zmniejszenie spoĝycia tïuszczu jest praktycznie niemoĝliwe do osiÈgniÚcia.
Ograniczenie siÚ do kilku ïyĝek tïuszczu i olejów dziennie — albo do jednej
ïyĝki, jeĂli podejdziesz do tego rygorystycznie — po prostu za duĝo kosztuje.
Diety dla osób odchudzajÈcych siÚ, które sÈ oparte na niskim spoĝyciu tïuszczów, koñczÈ siÚ niepowodzeniem w okoïo 98 procentach przypadków, tak
samo jak w przypadku wszystkich innych drastycznych diet. Nasze podejĂcie
polegajÈce na budowaniu piramidy prostych zmian nie obejmuje tak powaĝnego ograniczenia spoĝywania tïuszczu.
Oprócz trudnoĂci z przestrzeganiem takiego zalecenia mamy jeszcze jeden
dobry powód, aby nie kïaĂÊ tak duĝego nacisku na spoĝycie tïuszczów czy
zmniejszenie liczby kalorii jako sposobu na schudniÚcie. W poprzedniej czÚĂci
wspominaliĂmy o eksperymencie przeszczepienia mikrobów otyïych myszy
myszom, które miaïy taki sam genom, ale normalnÈ wagÚ. W wyniku tego przeszczepu druga grupa myszy równieĝ przybraïa na wadze. Do tej samej konkluzji prowadzÈ anegdotyczne eksperymenty, które doktor Zhao z Chin przeprowadziï na samym sobie, podobnie jak pewne wÈsko zakrojone badanie
z udziaïem bliěniÈt jednojajowych, z których jedno byïo otyïe, a drugie szczupïe.
Odnowienie mikrobiomu poprzez zastosowanie diety przeciwzapalnej to
rozwiÈzanie, które moĝe przynieĂÊ same korzyĂci. Albo bezpoĂrednio spowoduje
utratÚ wagi, albo pomoĝe Ci osiÈgnÈÊ stan równowagi, w którym umiarkowane zmniejszenie spoĝycia kalorii nie bÚdzie wymagaïo od Ciebie wiÚkszego
wysiïku, dziÚki czemu nie bÚdziesz czuÊ potrzeby, aby wróciÊ do starych nawyków. Oto lista, która podsumowuje naszÈ strategiÚ:
Podstawowe rady dla tych, którzy chcÈ schudnÈÊ:
x Nie przechodě na dietÚ niskokalorycznÈ. Zmniejszenie spoĝycia kalorii

odïóĝ na sam koniec. To nie jest coĂ, od czego naleĝy rozpoczynaÊ
odchudzanie.
x Najpierw skup siÚ na prostych sposobach na zredukowanie stanów
zapalnych.
x PamiÚtaj o spoĝywaniu produktów prebiotycznych i probiotyków.
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x JednoczeĂnie wprowadzaj proste zmiany zwiÈzane ze zwiÚkszeniem

aktywnoĂci fizycznej. Najwaĝniejsze jest to, ĝebyĂ zerwaï z siedzÈcym
trybem ĝycia i zaczÈï czÚĂciej siÚ ruszaÊ.
x Zadbaj o jakoĂÊ swojego snu, poniewaĝ ěle przespana noc negatywnie
wpïywa na hormony odpowiedzialne za gïód i poczucie sytoĂci.
x Wprowadzaj proste zmiany w zakresie emocji, poniewaĝ jedzenie
pod wpïywem emocji jest jednÈ z gïównych przyczyn tycia.
x Po 3 – 4 miesiÈcach stosowania siÚ do powyĝszych zasad sprawdě,
czy udaïo Ci siÚ schudnÈÊ. Utrata 0,5 – 1 kg tygodniowo jest uznawana
za istotny kamieñ milowy. Zrzucenie kilograma miesiÚcznie teĝ
jest sukcesem. Jeĝeli uda Ci siÚ tyle schudnÈÊ, to rób dalej to samo,
nie obniĝajÈc spoĝycia kalorii.
Jeĝeli natomiast Twoja waga pozostaïa taka sama, spróbuj zmniejszyÊ
dzienne spoĝycie kalorii o 200, pod warunkiem ĝe jest to dla Ciebie
ïatwe. Potraktuj to jak trwaïÈ zmianÚ, czyli tak samo jak pozostaïe
proste zmiany w tym programie.
A jeĂli trudno jest Ci obniĝyÊ dzienne spoĝycie kalorii, powoli wprowadzaj pozostaïe zmiany i sprawdě swojÈ wagÚ ponownie za 2 miesiÈce. Wtedy bÚdziesz mógï ponownie rozwaĝyÊ zmniejszenie liczby
przyjmowanych kalorii.
Alkohol od dawna ma orÚdowników w Ăwiecie medycznym. Powszechnie
akceptowany jest poglÈd, ĝe liczba zawaïów u Francuzów jest mniejsza niĝ
u mieszkañców innych krajów dlatego, ĝe Francuzi majÈ nawyk picia wina.
Harwardzka Szkoïa Medyczna zamieĂciïa na swojej stronie internetowej listÚ
produktów przeciwzapalnych, na której znalazï siÚ jeden drink dziennie (nie
zdefiniowano go dokïadnie, ale moĝemy zaïoĝyÊ, ĝe oznacza jedno piwo albo
jeden kieliszek wina) ze wzglÚdu na jeden korzystny efekt: prawdopodobnie
obniĝa on poziom biaïka C-reaktywnego (CRP), które jest jednym z gïównych
wskaěników stanu zapalnego. WiÚcej niĝ jeden drink (wydaje siÚ, ĝe ěródïo
alkoholu nie ma tu znaczenia) zwiÚksza juĝ poziom CRP. Dlatego ogólnie
uznaje siÚ, ĝe alkohol ma dziaïanie zapalne. Jest metabolizowany bardzo szybko,
podobnie jak rafinowany cukier, dlatego zaliczamy go do tej samej grupy co biaïy
cukier, kiedy mówimy o jego potencjalnych szkodliwych skutkach dla caïego
organizmu.
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JesteĂmy jednak realistami i zdajemy sobie sprawÚ, ĝe spoĝywanie alkoholu podczas spotkañ towarzyskich jest gïÚboko zakorzenione w kulturze
Zachodu. Zwyczaj ten powoli przyjmuje siÚ równieĝ w Azji. Ludzie nie lubiÈ
rezygnowaÊ z czegoĂ, co lubiÈ. Dlatego proponujemy ïatwÈ do wprowadzenia
zmianÚ polegajÈcÈ na ograniczeniu siÚ do jednego drinka dziennie — najlepiej
pod koniec posiïku, tak aby przyspieszenie metabolizmu wywoïane przez alkohol zostaïo zïagodzone. Mamy nadziejÚ, ĝe dziÚki wprowadzeniu tych prostych zmian, które odnowiÈ Twój mikrobiom i wyĂlÈ pozytywne komunikaty
do Twojego epigenomu i mózgu, w koñcu zupeïnie przestaniesz odczuwaÊ
potrzebÚ picia alkoholu. BÚdziesz czuÊ siÚ wystarczajÈco dobrze bez niego, a sporadyczne picie alkoholu sprawi, ĝe towarzyszÈce mu uczucie bïogoĂci znaczÈco osïabnie.
Ograniczenie spoĝycia glutenu równieĝ naleĝy do kategorii zmian eksperymentalnych. Liczba osób, które wedïug obecnie obowiÈzujÈcych norm zaliczajÈ siÚ do kategorii uczulonych na gluten, jest niewielka (najczÚstsza diagnoza u tych osób to celiakia — choroba, która wywoïuje powaĝne uszkodzenia
w jelitach). Powszechnie uwaĝa siÚ jednak, ĝe istnieje bardzo duĝa grupa osób,
które ěle siÚ czujÈ po spoĝyciu glutenu. Kaĝdy, kto chce wyeliminowaÊ gluten ze swojej diety, ze zdziwieniem odkrywa, ĝe jest on skïadnikiem wielu
przetworzonych produktów — nie tylko tych typowych, które od razu kojarzÈ siÚ z glutenem, takich jak produkty pszeniczne.
Objawy wraĝliwoĂci na gluten — tzw. „pszeniczny brzuch” — obejmujÈ
wzdÚcia, biegunki lub zaparcia, napÚczniaïy brzuch i bóle brzucha. Ta lista,
która skupia siÚ wokóï procesu trawienia, jest czasami poszerzana o dodatkowe
objawy wystÚpujÈce w innych czÚĂciach ciaïa, takie jak bóle gïowy, ogólny ból
i przemÚczenie. NajczÚĂciej ludzie sami diagnozujÈ swojÈ chorobÚ, poniewaĝ
lekarze skupiajÈ siÚ na okreĂlonych reakcjach alergicznych typowych dla celiakii
i jej najbardziej znanej alternatywy — nadwraĝliwoĂci na gluten niezwiÈzanej
z celiakiÈ. IstniejÈ jeszcze inne schorzenia o podobnych objawach, takie jak
zespóï jelita wraĝliwego czy alergia na pszenicÚ, której nie towarzyszy wraĝliwoĂÊ na inne ěródïa glutenu.
My chcemy, abyĂ przede wszystkim skupiï siÚ na zmianach, które sÈ dla
Ciebie proste, a przejĂcie na dietÚ bezglutenowÈ na pewno do nich nie naleĝy.
Lista produktów, z których musiaïbyĂ zrezygnowaÊ, jest dïuga (cytujemy za
www.healthline.com):
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chleb, makarony i pieczone produkty zrobione z pszenicy (albo otrÚbów
pszenicznych, zarodków pszenicznych bÈdě skrobi pszenicznej);
kuskus;
Ăruta pszenna;
pszenica twarda (durum);
kasza manna;
pszenica farro;
fu (popularne w azjatyckich potrawach);
gliadyna;
mÈka Grahama;
kamut;
maca;
semolina.
Pszenica nie jest jedynym zboĝem zawierajÈcym gluten. Oto pozostaïe produkty, z których musiaïbyĂ równieĝ zrezygnowaÊ:
jÚczmieñ;
kasza bulgur;
owies (sam owies nie zawiera glutenu, ale czÚsto jest przetwarzany w tych
samych zakïadach, co zboĝa zawierajÈce gluten, dlatego moĝe byÊ zanieczyszczony);
ĝyto;
seitan;
pszenĝyto (hybryda pszenicy i ĝyta);
wegetariañskie burgery (jeĂli nie ma informacji, ĝe nie zawierajÈ glutenu).
Gluten moĝna równieĝ znaleěÊ w sïodzie jÚczmiennym, rosole drobiowym,
occie sïodowym, niektórych dressingach do saïatek i sosie sojowym, a takĝe
w wielu popularnych przyprawach i mieszankach przypraw. Dieta bezglutenowa
wymaga ogromnego zaangaĝowania. Aby nasze informacje byïy peïne, przedstawiamy listÚ zbóĝ i nasion, które moĝesz spoĝywaÊ, bÚdÈc na takiej diecie.
amarantus,
maranta,
gryka,
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maniok,
proso,
komosa ryĝowa,
ryĝ,
sorgo,
soja,
tapioka.
OczywiĂcie moĝesz równieĝ zdecydowaÊ siÚ na ograniczenie spoĝycia produktów zawierajÈcych gluten, zamiast caïkowicie eliminowaÊ je z diety. My obaj
byliĂmy tak bardzo zaintrygowani tym zagadnieniem, ĝe próbowaliĂmy przejĂÊ
na dietÚ bezglutenowÈ. Rezultaty nas zachwyciïy: wzrost energii, zrównowaĝony apetyt, a takĝe pewna utrata wagi. Warto jednak zdawaÊ sobie sprawÚ,
ĝe naukowym wyjaĂnieniem tego, co nazywamy „pszenicznym brzuchem”,
wciÈĝ pozostaje ogólny stan chorobowy, a wraĝliwoĂÊ na pszenicÚ jest problemem, który dotyka miliony ludzi.
Jeĝeli wciÈĝ jesteĂ zaintrygowany, spróbuj przeprowadziÊ maïy eksperyment i przejĂÊ na dietÚ bezglutenowÈ na jeden tydzieñ. Prosta dieta, w której
zamiast pszenicy spoĝywa siÚ ryĝ, jest stosowana przez miliardy Azjatów. PowinieneĂ równieĝ zrezygnowaÊ z makaronu i zdecydowanej wiÚkszoĂci produktów pieczonych. W dzisiejszych czasach zrezygnowanie z glutenowych
wypieków nie jest tak trudne jak kiedyĂ, poniewaĝ na rynku mamy duĝo sïodyczy niezawierajÈcych glutenu. Co wiÚcej, nie jest to Twoja jedyna opcja, poniewaĝ moĝesz upiec wïasne ciasto z mÈki bezglutenowej. Wyniki naszego eksperymentu sÈ bardzo dobre. Dieta azjatycka z pominiÚciem makaronów, chleba,
ciastek i wypieków sama w sobie jest bardzo zdrowa, nawet gdy odïoĝymy na
bok kontrowersyjnÈ kwestiÚ wraĝliwoĂci na gluten.
Diety wegetariañskie od dawna sÈ uznawane za zdrowÈ alternatywÚ. Rudy
i ja postanowiliĂmy przejĂÊ na dietÚ opartÈ na produktach pochodzenia roĂlinnego. Rudy jest wegetarianinem od czasów studenckich, ale gdy ma maïo czasu, czasami je nabiaï, ĝeby szybko dostarczyÊ organizmowi biaïek. W Indiach
bramini (naleĝÈcy do kasty ksiÚĝy) tradycyjnie stosujÈ dietÚ bezmiÚsnÈ, a dla
wielu ludzi wyïÈczenie miÚsa z diety jest aktem humanitaryzmu i sprzeciwem
wobec zabijania zwierzÈt. Dla wiÚkszoĂci ludzi jednak przejĂcie na wegetarianizm
nie jest prostÈ decyzjÈ. Poniewaĝ dieta wegetariañska jest bogata w bïonnik,
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z pewnoĂciÈ jest korzystna dla naszego mikrobiomu, a oprócz tego ma dziaïanie przeciwzapalne. Dlaczego zatem osoby, które przez caïe ĝycie nie jedzÈ
miÚsa, cierpiÈ na choroby przewlekïe? Cóĝ, wielu wegetarian zdoïaïo ustrzec
siÚ przed tymi chorobami. Najnowsze badania dowodzÈ, ĝe wegetarianie sÈ
obciÈĝeni mniejszym ryzykiem wystÈpienia nastÚpujÈcych chorób:
choroby serca;
rak jelita grubego, jajników i piersi;
cukrzyca;
otyïoĂÊ;
nadciĂnienie.
Te odkrycia nie uwzglÚdniajÈ kwestii dziaïania przeciwzapalnego, dlatego
nie jesteĂmy w stanie okreĂliÊ statusu wegetarian, którzy dodatkowo unikajÈ
rafinowanego cukru, alkoholu, stresu i siedzÈcego trybu ĝycia. Dopóki nie zostanÈ przeprowadzone badania na osobach, które prowadzÈ holistyczny tryb
ĝycia majÈcy na celu zredukowanie stanów zapalnych, wegetarianizm wydaje
siÚ dobrym rozwiÈzaniem — pod warunkiem ĝe przejĂcie na tÚ dietÚ jest dla
Ciebie ïatwe. Nie moĝesz jednak traktowaÊ go jak leku na wszelkie zïo.
O wiele ïatwiej jest przejĂÊ na dietÚ wegetariañskÈ niĝ na dietÚ wegañskÈ.
Ona równieĝ jest oparta na produktach pochodzenia roĂlinnego przy caïkowitym
wyïÈczeniu miÚsa, ale zazwyczaj wymaga równieĝ zrezygnowania z nabiaïu
(czyli mleka, Ămietany, jogurtu, masïa i sera), a takĝe z jajek oraz wszystkich
produktów zawierajÈcych te skïadniki. ¥cisïa wegañska dieta wymaga zatem
ogromnego reĝimu. Weganin musi dbaÊ o to, aby spoĝywaÊ odpowiedniÈ iloĂÊ
biaïka. Soja (zawarta w tofu albo tempehu) jest peïnowartoĂciowym biaïkiem,
dlatego stanowi gïówne ěródïo biaïka dla wegan, a takĝe dla wegetarian.
Twoje ciaïo potrzebuje dziewiÚciu aminokwasów bÚdÈcych materiaïem budulcowym biaïka, którego nie potrafi samo wyprodukowaÊ. Nie ma potrzeby,
aby kaĝdy posiïek zawieraï wszystkie dziewiÚÊ z nich, a dla wegetarian zróĝnicowana mieszanka warzyw, owoców, nasion i orzechów jest wystarczajÈca. IstniejÈ
jednak produkty dla wegetarian (oprócz soi), które zawierajÈ wszystkie dziewiÚÊ
potrzebnych aminokwasów. SÈ to: komosa ryĝowa, gryka, nasiona konopi, chia
i proste potrawy z ryĝu i fasoli.
Rudy ogranicza spoĝycie soi do jednego posiïku tygodniowo, ĝeby uniknÈÊ
nadmiaru fitoestrogenów (sÈ to naturalne skïadniki soi, które przypominajÈ
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ludzki estrogen). I chociaĝ najnowsze badania dowodzÈ, ĝe fitoestrogeny nie
powodujÈ obniĝenia poziomu testosteronu u mÚĝczyzn, Rudy dokonaï osobistego wyboru i ograniczyï spoĝycie hormonów.
Oprócz tych ěródeï biaïek w diecie wegañskiej powinny znaleěÊ siÚ poïÈczenia produktów, które zawierajÈ róĝne aminokwasy — budulec biaïka — poniewaĝ dziÚki temu organizm otrzyma peïnowartoĂciowe biaïka. (TypowÈ metodÈ jest stosowanie róĝnych kombinacji roĂlin strÈczkowych, zboĝa, ziemniaków,
a nawet mikoprotein znajdujÈcych siÚ miÚdzy innymi w produktach Quorn).
Ze wszystkich powyĝszych powodów umieĂciliĂmy wegetarianizm w kategorii
trudniejszych zmian, a weganizm w kategorii zmian eksperymentalnych. Rudy,
który jest wegetarianinem od czasów studenckich, a takĝe caïa jego rodzina, sÈ
bardzo zadowoleni, ĝe wybrali akurat taki styl ĝycia.

Co na ten temat mówi nauka?
Zarówno epigenom, jak i mikrobiom majÈ istotny wpïyw na to, jak jedzenie oddziaïuje na Twój organizm — wiÚkszy, niĝ kiedykolwiek sÈdzono. Kiedy dietetyk Victor Lindlahr zatytuïowaï swojÈ ksiÈĝkÚ z 1942 roku You Are What
You Eat, nie tylko ukuï popularne dziĂ powiedzenie „jesteĂ tym, co jesz”, ale
przewidziaï równieĝ istnienie poïÈczenia miÚdzy dietÈ a genami, które zostaïo
udowodnione w badaniach przeprowadzonych kilkadziesiÈt lat póěniej. Obecnie
mamy do dyspozycji wiele wyników badañ, gïównie przeprowadzonych na
myszach, które dowodzÈ, ĝe dieta jest tak naprawdÚ gïównym czynnikiem
wpïywajÈcym na skïad mikrobowego genomu zasiedlajÈcego nasze jelita. Na
przykïad nagïe przejĂcie z diety wegañskiej na miÚsnÈ powoduje zmianÚ mikrobiomu w ciÈgu zaledwie kilku dni. Na Uniwersytecie Kalifornii w San Francisco
przeprowadzono eksperyment, w którym podzielono myszy na dwie grupy:
pierwszÈ karmiono produktami bogatymi w tïuszcze zwierzÚce i cukier (czyli
tzw. Ămieciowym jedzeniem), a drugÈ niskotïuszczowymi produktami pochodzenia roĂlinnego (wegañskimi). Kiedy zwierzÚtom z drugiej grupy zmieniono
dietÚ z wegañskiej na jedzenie Ămieciowe, caïe mnóstwo mikrobów w ich jelitach zmieniïo siÚ w ciÈgu trzech dni bez wzglÚdu na genetykÚ myszy (wniosek ten wyciÈgniÚto na podstawie badañ kaïu zwierzÈt). Dieta miaïa wiÚksze
znaczenie niĝ geny. To odkrycie wyjaĂnia, dlaczego bliěniÚta jednojajowe majÈce
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identyczny genom mogÈ mieÊ równie odmienne mikrobiomy jak rodzeñstwo,
które nie jest bliěniÚtami i ma podobne, ale nie identyczne genomy.
Ponadto dieta ma ogromny wpïyw na epigenetykÚ, o czym przekonaliĂmy
siÚ na przykïadzie gïodu w Holandii podczas II wojny Ăwiatowej. W Gambii,
kraju gïównie wiejskim, wystÚpujÈ pory deszczowe (gïodowe), kiedy dieta mieszkañców jest uboga w biaïka i energiÚ, oraz pory suche (okresy zbiorów), gdy
dieta jest bogata w warzywa i wysokoenergetyczne produkty. 84 dzieci poczÚtych w okresie gïodu miaïo niĝszÈ wagÚ urodzeniowÈ i wyĝszy poziom
modyfikacji epigenetycznych (metylacji) w genomie niĝ 83 dzieci poczÚtych
w okresie zbiorów. (Odkryto równieĝ duĝe róĝnice w poziomie witamin
z grupy B i kwasu foliowego w próbkach krwi matek dzieci poczÚtych w tych
dwóch róĝnych okresach, co byïo zwiÈzane ze zmianami epigenetycznymi).
U dzieci matek, które nie miaïy dostÚpu do zdrowej ĝywnoĂci w okresie poczÚcia, czÚĂciej diagnozowano odpornoĂÊ na insulinÚ, a takĝe cukrzycÚ typu 2.
Te wszystkie fakty potwierdzajÈ potrzebÚ stosowania zdrowej diety przez
ciÚĝarne kobiety, jednak waĝniejszy wniosek zostaï sformuïowany juĝ prawie
dwa wieki temu, gdy znany francuski gastronom Jean Anthelme Brillat-Savarin
napisaï: „Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es” („Powiedz mi, co jesz,
a powiem ci, kim jesteĂ”).

Wykorzystanie odkryÊ naukowych w praktyce
Kiedy ludzie chcÈ poszerzyÊ swojÈ wiedzÚ na temat diety, zmagajÈ siÚ z trzema siïami. Wszystkie sÈ pozornie oparte na nauce, ale mimo to wzajemnie sobie zaprzeczajÈ.
PierwszÈ z nich jest standardowa rada specjalistów od ĝywienia, aby stosowaÊ zrównowaĝonÈ dietÚ. Ta rada zmienia siÚ bardzo powoli. Ma silne podstawy w postaci badañ z dziedziny dietetyki. Problem polega na tym, ĝe ludzie
siÚ do niej nie stosujÈ. Istnieje wiele dowodów na to, ĝe dieta Amerykanów
ewoluuje w zïym kierunku (zawiera coraz wiÚcej wysokokalorycznych produktów bogatych w tïuszcze i cukier, czÚsto z kategorii fast foodów i Ămieciowego jedzenia).
DrugÈ sÈ wyniki najnowszych badañ. Czasami sÈ one bardzo intrygujÈce,
a te z nich, które dotyczÈ stanów zapalnych i diety, stanowiÈ prawdziwy przeïom.
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Problemem jest brak eksperymentów przeprowadzonych na ludziach na duĝÈ
skalÚ, a takĝe to, ĝe niektóre odkrycia wzajemnie sobie zaprzeczajÈ.
TrzeciÈ jest moda na diety, które pomagajÈ schudnÈÊ. Zazwyczaj oferujÈ
one wiÚcej, niĝ sÈ w stanie daÊ, a na dowód swojej skutecznoĂci przedstawiajÈ
„przeïomowe” badania, które bywajÈ niepeïne lub wprost wypaczone. SÈ nawet
takie diety, które nie majÈ ĝadnego podparcia w postaci badañ naukowych. Mimo
to ludzie nie ustajÈ w pogoni za modÈ i ïatwo ulegajÈ urokom kolejnych diet.
My mamy wïasnÈ opiniÚ na temat pewnych przeïomowych badañ — mimo
braku prób przeprowadzonych na ludziach na duĝÈ skalÚ. Zwalczanie stanów
zapalnych (tak jak ma to miejsce w przypadku diety Ăródziemnomorskiej) to
skutek, który naszym zdaniem ma wystarczajÈce naukowe wyjaĂnienie. Pod
kaĝdym wzglÚdem dowolna przeciwzapalna dieta wygrywa ze standardowym
odĝywianiem, a to jest drugie ěródïo naukowego uzasadnienia. IstniejÈ jednak
pewne aspekty diety przeciwzapalnej, które budzÈ powaĝne wÈtpliwoĂci —
i o nich naleĝy uczciwie powiedzieÊ.
Kwasy tïuszczowe to podstawowy przykïad takich wÈtpliwoĂci. RoĂnie
powszechna ĂwiadomoĂÊ na temat tego, ĝe kwasy tïuszczowe omega-3 wystÚpujÈce w tïustych rybach sÈ dla nas dobre. Standardowo zaleca siÚ spoĝywanie
takich ryb raz albo dwa razy w tygodniu. Istnieje jednak jeszcze druga grupa
kwasów tïuszczowych, omega-6, które komplikujÈ caïe zagadnienie. Twój organizm potrzebuje obydwóch rodzajów kwasów tïuszczowych, a poniewaĝ sam
nie umie ich produkowaÊ, musi otrzymywaÊ je w poĝywieniu. Tym, co czyni
je wyjÈtkowym, jest to, ĝe w przeciwieñstwie do innych tïuszczów tïuszcze
z grupy omega sÈ uĝywane gïównie nie do wytwarzania energii, lecz do przeprowadzania biologicznych procesów (miÚdzy innymi do produkcji czerwonych
krwinek).
Rozmaite badania prowadzÈ do tego samego wniosku: konieczne jest obniĝenie poziomu kwasów tïuszczowych omega-6, poniewaĝ wysoki poziom
tych kwasów jest bezpoĂrednio powiÈzany ze stanem zapalnym. Przywrócenie
równowagi miÚdzy kwasami tïuszczowymi omega-3 a omega-6 przyniosïo
poprawÚ stanu zdrowia osób cierpiÈcych na chorobÚ serca i reumatoidalne
zapalenie stawów. Wszystkie zachodnie diety zawierajÈ zbyt duĝo tïuszczów
omega-6, poniewaĝ czÚsto wykorzystujÈ wielonienasycone tïuszcze do smaĝenia. KiedyĂ jednak tïuszcze pochodzenia roĂlinnego — kukurydziany, sojowy,

Kup książkę

Poleć książkę

Dieta

147

z nasion krokosza itd. — byïy uwaĝane za najzdrowsze, poniewaĝ zmniejszaïy
ryzyko wystÈpienia zawaïu.
Dzisiaj najnowsze diety idÈ w zupeïnie innym kierunku. Badania autochtonów, którzy stosujÈ maïo przetworzonych tïuszczów roĂlinnych i nie jedzÈ
przetworzonego, pakowanego jedzenia, wykazaïy, ĝe stosunek kwasów omega6 do kwasów omega-3 w ich organizmie wynosi okoïo 4 do 1. Porównaj to
z dietÈ mieszkañców Zachodu, która zawiera 15 – 40 razy za duĝo kwasów
omega-6: tutaj Ăredni stosunek kwasów omega-6 do omega-3 wynosi 16 do 1.
Tak wysoki poziom kwasów tïuszczowych omega-6 powoduje caïkowite zniwelowanie korzyĂci kwasów omega-3. Bardzo trudno jest natrafiÊ na badania
genetyczne z tej dziedziny. Spekuluje siÚ jednak, ĝe ewoluowaliĂmy w spoïeczeñstwo zbieracko-ïowieckie, w zwiÈzku z czym powinniĂmy konsumowaÊ jeszcze
mniej kwasów omega-6, a ich stosunek do kwasów omega-3 powinien wynosiÊ
okoïo 2 do 1. Wedïug niektórych ekspertów idealne proporcje tych kwasów
w organizmie to 1 do 1.
WĂród produktów bogatych w kwasy tïuszczowe omega-6 prym wiodÈ
tïuszcze do smaĝenia, ale naleĝy wymieniÊ równieĝ inne, na przykïad:
Gïówne ěródïa kwasów tïuszczowych omega-6:
przetworzone oleje roĂlinne — najwiÚcej kwasów omega-6 zawiera olej
sïonecznikowy, kukurydziany, sojowy i baweïniany;
przetworzone produkty zawierajÈce olej sojowy;
woïowina pochodzÈca od krów karmionych zboĝem;
miÚso pochodzÈce od kur i Ăwiñ z masowej hodowli;
jajka kur z masowej hodowli;
tïuste czÚĂci miÚsa zwierzÈt hodowanych w sposób konwencjonalny.
Jak widzisz, tïuszcze wielonienasycone, które stanowiÈ waĝny czynnik w zapobieganiu chorób, majÈ powaĝne wady z punktu widzenia ich wpïywu na stany zapalne. Jedyny olej roĂlinny, który zawiera maïo kwasów tïuszczowych
omega-6 i duĝo kwasów omega-3, to olej lniany. Olej szafranowy, rzepakowy
i oliwa z oliwek nie zawierajÈ zbyt duĝo kwasów omega-3, ale majÈ najmniej
kwasów omega-6 ze wszystkich popularnych tïuszczów roĂlinnych (najlepsza
z nich jest oliwa z oliwek).
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SprawÚ jeszcze bardziej komplikuje to, ĝe „zïe” tïuszcze nasycone, takie jak
smalec, masïo, olej palmowy i olej kokosowy, zawierajÈ maïo kwasów omega-6.
MiÚdzy innymi z tego powodu zaczÚto niedawno zalecaÊ spoĝywanie umiarkowanych iloĂci tïuszczów nasyconych i wielonienasyconych. Wydaje siÚ jednak,
ĝe prawdziwym winowajcÈ nie sÈ produkty, które spoĝywamy w ich naturalnym stanie, lecz jedzenie przetworzone. Olej sojowy jest tani i ïatwo dostÚpny,
dlatego moĝna go znaleěÊ w setkach pakowanych produktów. Woïowina z krów,
które sÈ karmione zboĝem (po to, aby osiÈgnÚïy jak najwiÚkszy przyrost miÚsa
w jak najkrótszym czasie), zawiera o wiele wiÚcej kwasów omega-6 niĝ woïowina
pochodzÈca od zwierzÈt ĝyjÈcych na wolnym wybiegu. (Nie wspominajÈc juĝ
o powszechnym uĝywaniu antybiotyków i hormonów w hodowli krów oraz
w branĝy nabiaïowej). Duĝe iloĂci kwasu omega-6 zawiera równieĝ miÚso Ăwiñ
i kur z masowej hodowli, karmionych tradycyjnymi produktami zboĝowymi
— a takĝe jaja tych drugich.
To wïaĂnie dlatego jedna z najtrudniejszych decyzji, przed jakÈ dziĂ stoimy, dotyczy przejĂcia na woïowinÚ pochodzÈcÈ od krów ĝyjÈcych na pastwiskach, a takĝe na miÚso i jajka pochodzÈce od kurczÈt karmionych naturalnie
(z wypasu). Informacja o „wolnym wybiegu” nie zawsze jest wiarygodna, poniewaĝ zwierzÚta oprócz tego mogÈ równieĝ otrzymywaÊ konwencjonalnÈ
karmÚ. Wybór jest trudny, poniewaĝ miÚso i jaja zwierzÈt z wolnego wybiegu
sÈ droĝsze i zazwyczaj trudno dostÚpne, nawet w supermarkecie.
Nie po to omawiamy tak szeroko zagadnienie nierównowagi kwasów omega-6, ĝeby CiÚ zaniepokoiÊ, lecz aby zilustrowaÊ zïoĝonoĂÊ tego, w jaki sposób
poĝywienie wchodzi w interakcjÚ z Twoim organizmem. Przywrócenie wïaĂciwego stosunku miÚdzy kwasami omega-6 a omega-3 w organizmie sprowadza
siÚ do prostych zmian w codziennej diecie, które wymagajÈ przede wszystkim
(o czym wspomnieliĂmy juĝ przed chwilÈ) przejĂcia na dietÚ skïadajÈcÈ siÚ
gïównie z warzyw, takÈ jak ta, którÈ stosujÈ autorzy tej ksiÈĝki. Nie jest to
dieta ĂciĂle wegetariañska.
Przywrócenie równowagi miÚdzy kwasami tïuszczowymi
Do smaĝenia i przyrzÈdzania potraw uĝywaj oleju z nasion krokosza,
oleju rzepakowego i oliwy z oliwek; olej baweïniany jest nieco gorszym
rozwiÈzaniem, ale równieĝ jest akceptowalny.
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Jedz orzechy pochodzÈce z drzew — niesolone lub o niskiej zawartoĂci
soli — takie jak orzechy wïoskie, pekan, migdaïy i orzechy brazylijskie.
Ogranicz spoĝycie tïustych orzechów, takich jak orzechy nerkowca
i makadamii, a takĝe orzeszki ziemne.
x Dodaj do swojej diety nasiona, takie jak niesolone nasiona chia (szaïwii

hiszpañskiej), sïonecznika, dyni i konopi oraz siemiÚ lniane.
x Jedz tïuste ryby — nie wiÚcej niĝ 170 gramów tygodniowo. Jeĝeli jesteĂ
wegetarianinem, zwiÚksz spoĝycie orzechów o niĝszej zawartoĂci
tïuszczu, takich jak orzechy wïoskie i migdaïy, a takĝe nasion.
x Unikaj spoĝywania pakowanych produktów zawierajÈcych duĝÈ iloĂÊ

oleju sojowego.
x Nie uĝywaj do smaĝenia i przyrzÈdzania potraw oleju sojowego,
sïonecznikowego ani kukurydzianego.
x Zmniejsz spoĝycie miÚsa pochodzÈcego od zwierzÈt karmionych
metodami konwencjonalnymi albo caïkowicie z niego zrezygnuj.
x Zawsze kupuj chude miÚso (czy to czerwone, czy biaïe), a gdy je
przygotowujesz, odcinaj wszystkie tïuste kawaïki.
Badania sugerujÈ, ĝe nasza dieta nie powinna zawieraÊ mniej kwasów omega-6,
lecz wiÚcej kwasów omega-3. Dlatego dziĂ stoimy przed wielkim wyzwaniem:
musimy zmieniÊ swojÈ dietÚ. (Wegetarianie, którzy spoĝywajÈ duĝe iloĂci produktów sojowych, takich jak tofu i peïne ziarna soi, majÈ jeszcze trudniejsze zadanie). Czy powinniĂmy znaczÈco zwiÚkszyÊ spoĝycie produktów zawierajÈcych
kwasy tïuszczowe omega-3? Niektórzy eksperci twierdzÈ, ĝe nasza dieta powinna zawieraÊ ich wiÚcej niĝ kwasów omega-6. Naszym zdaniem jednak trzeba jeszcze poczekaÊ, aĝ kwestia ta zostanie ostatecznie rozstrzygniÚta. Innuici, których tradycyjna dieta skïada siÚ w wiÚkszoĂci z ryb, sÈ jedynÈ populacjÈ,
która zdoïaïa zachowaÊ proporcjÚ miÚdzy kwasami omega-3 a kwasami omega6. Stosunek tych pierwszych do drugich wynosi 4 do 1. W poczÈtkowej fazie
ekscytacji kwasami omega-3 Innuici byli stawiani za przykïad spoïecznoĂci, która
charakteryzuje siÚ bardzo niewielkÈ zachorowalnoĂciÈ na chorobÚ serca. Póěniej
jednak przeprowadzono badania, które wykazaïy, ĝe dowody potwierdzajÈce tÚ
tezÚ sÈ bardzo sïabe. Co wiÚcej, wïaĂciwoĂci kwasów omega-3 polegajÈce na
rozrzedzaniu krwi mogÈ byÊ jednÈ z przyczyn tego, ĝe ĂmiertelnoĂÊ spowodowana udarami jest u Innuitów wyĝsza niĝ przeciÚtna. Naleĝy stÈd wyciÈgnÈÊ
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waĝny wniosek: ekscytowanie siÚ „cudownymi” produktami albo skïadnikami
i natychmiastowe odstawienie tych „zïych” i zakazanych z pewnoĂciÈ przyniesie dezorientacjÚ. CudownÈ siïÈ ludzkiego przewodu pokarmowego jest
zdolnoĂÊ dostosowywania siÚ do sytuacji. JesteĂmy wszystkoĝercami. JednoczeĂnie jednak jesteĂmy jednymi istotami na Ziemi, które modyfikujÈ swojÈ dietÚ
zaleĝnie od koncepcji w naszych gïowach i tradycji spoïecznoĂci, w której siÚ
urodziliĂmy.
Szanujemy innowacyjne pomysïy, a takĝe wieloletnie tradycje. PamiÚtajmy
jednak, ĝe mogÈ one czasami sïuĝyÊ jako wymówki dla tych, którzy ïatwo ulegajÈ
nowym modom i nie chcÈ sïuchaÊ, co mówi nauka. Droga, która polega na
wprowadzaniu prostych zmian, wydaje siÚ najïatwiejsza. OczywiĂcie nasz plan
nie koñczy siÚ na diecie. Jest jeszcze piÚÊ obszarów ĝycia, które uzupeïniajÈ
zdolnoĂÊ spoĝywanego jedzenia do wpïywania na mikrobiom, epigenom i aktywnoĂÊ mózgu. Czasami majÈ dziaïanie przeciwzapalne, a czasami wspomagajÈ
nasz organizm za pomocÈ innych korzystnych mechanizmów. Proste zmiany,
które przynoszÈ przeïomowe rezultaty, mogÈ dotyczyÊ róĝnych aspektów Twojego ĝycia.
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iÚkszoĂÊ z nas puszcza mimo uszu rady, aby zmniejszyÊ poziom stresu
w swoim ĝyciu. Wspóïczesne ĝycie jest stresujÈce. Nie ma ucieczki
przed czynnikami zewnÚtrznymi, które wywierajÈ na nas presjÚ
(tzw. czynnikami stresogennymi) i sprawiajÈ, ĝe nasze ĝycie jest zbyt szybkie,
zbyt wycieñczajÈce i zbyt wymagajÈce. Proszenie ludzi, aby mniej siÚ stresowali,
jest jak proszenie ryby, aby rzadziej korzystaïa z wody. Moĝemy spróbowaÊ
potraktowaÊ stres jak coĂ normalnego, poniewaĝ stanowi on nieodïÈcznÈ
czÚĂÊ naszego ĝycia, ale nasze ciaïo siÚ na to nie zgodzi. Nawet sytuacja, która
wydaje siÚ caïkowicie pozytywna, taka jak wygrana na loterii czy wyjazd na
wakacje, moĝe uaktywniÊ te same hormony stresu co negatywne wydarzenie.
WiÚkszoĂÊ ludzi zdaje sobie sprawÚ z tego, ĝe stres jest szkodliwy — pomijamy tutaj amatorów rywalizacji, którzy twierdzÈ, ĝe stres ich pobudza.
Osoby uzaleĝnione od adrenaliny podejmujÈ rozmaite ryzykowne dziaïania:
wspinajÈ siÚ po skaïach bez zabezpieczenia, wykonujÈ akrobatyczne skoki ze
spadochronem albo zmagajÈ siÚ z aligatorem przy silnym dopingu mediów,
które uwielbiajÈ poszukiwaczy wraĝeñ. Jednak z medycznego punktu widzenia takie dziaïania sÈ nierozsÈdne. Wydzielanie siÚ hormonów stresu — gïównie
adrenaliny i kortyzolu, które przenoszÈ reakcjÚ na stres — moĝe zostaÊ zinterpretowane jako dreszczyk emocji. Jednak tym, czego nie widaÊ goïym okiem,
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jest fizjologiczna rzeczywistoĂÊ. Te dwa hormony prowadzÈ do kaskady reakcji
takich jak podwyĝszone tÚtno i ciĂnienie krwi, z którymi Twój organizm potrafi
sobie radziÊ tylko przez krótkie odcinki czasu, gdy znajdzie siÚ w bardzo trudnych okolicznoĂciach. Jeĝeli reakcja na stres jest stanem nawracajÈcym i trwa coraz dïuĝej, dochodzi do zniszczeñ w tkankach i narzÈdach w caïym organizmie.
Ukryte zagroĝenie niesie ze sobÈ chroniczny stres — stan, który jest staïy
i nie wywoïuje silnych reakcji, dlatego zaczynamy wierzyÊ, ĝe udaïo nam siÚ
do niego dostosowaÊ. Nasze ciaïo jednak sugeruje coĂ zupeïnie innego. Wyobraě sobie nastÚpujÈcÈ sytuacjÚ:
¿oïnierz, który walczyï na froncie, wróciï do domu. WyglÈda na otÚpiaïego i oszoïomionego. Narzeka, ĝe jest wyczerpany, ale w nocy nie moĝe zasnÈÊ. Kaĝdy nagïy děwiÚk wprowadza go w stan najwyĝszej czujnoĂci. A gdy
nie jest pobudzony, wpada w otÚpienie i depresjÚ.
To jest klasyczny przykïad sytuacji, w której silny stres trwaï tak dïugo, ĝe
organizm nie umie juĝ powróciÊ do normalnego stanu. KiedyĂ uwaĝano, ĝe
tzw. nerwica frontowa jest objawem sïaboĂci i tchórzostwa. Teraz wiemy juĝ,
ĝe jej ěródïo leĝy w fizjologii czïowieka. OczywiĂcie wytrzymaïoĂÊ na stres
— podobnie jak wytrzymaïoĂÊ na ból — jest róĝna u róĝnych osób. Ale jeĂli
ĝoïnierz caïymi dniami funkcjonuje w warunkach silnego stresu (tak jak w przypadku ĝoïnierzy walczÈcych w okopach podczas I wojny Ăwiatowej, gdzie przez
caïy czas byli pod ostrzaïem wroga), to wczeĂniej czy póěniej zapadnie na
nerwicÚ frontowÈ.
A teraz wyobraě sobie, ĝe siedzisz wieczorem przed telewizorem i sïyszysz, ĝe pies sÈsiada nagle zaczyna ujadaÊ. Próbujesz uciszyÊ ten haïas w swojej
gïowie, ale szczekanie nie ustaje. Taka sytuacja z pewnoĂciÈ nie zalicza siÚ do
silnie stresujÈcych. Nie wywoïa w Tobie reakcji „walcz lub uciekaj”. Mimo to
zarówno Ty, jak i ĝoïnierz, który powróciï z frontu, jesteĂcie naraĝeni na te
same trzy czynniki nasilajÈce odczuwany stres.
Powtarzanie: pies ujada i nie chce przestaÊ.
NieprzewidywalnoĂÊ: szczekanie zaczÚïo siÚ nagle, nie wiadomo dlaczego i nie masz pojÚcia, kiedy ustanie.
Brak kontroli: nie masz moĝliwoĂci, aby w sposób bezpoĂredni powstrzymaÊ ujadanie psa.
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To wïaĂnie te czynniki zazwyczaj leĝÈ u ěródïa problemu, jakim jest chroniczny stres. OczywiĂcie w przypadku ĝoïnierzy walczÈcych na froncie dziaïajÈ one znacznie silniej. Regularne obstrzaïy, które zaczynajÈ siÚ w nieprzewidzianych momentach, przy dodatkowym braku moĝliwoĂci powstrzymania
artylerii wroga, zwiÚkszajÈ faktyczne niebezpieczeñstwo kilkudziesiÚciokrotnie w porównaniu z sytuacjÈ ze szczekaniem psa sÈsiada. Celem reakcji stresowej jest jednak ochrona przed niebezpieczeñstwem i mimo tego, ĝe wyĝszy
mózg zdaje sobie sprawÚ z róĝnicy miÚdzy szczekaniem psa a ostrzaïem wroga, niĝszy mózg zatrzymaï siÚ w procesie ewolucji miliony lat temu. To on kaĝe
wydzielaÊ hormony stresu przez ukïad hormonalny, co nie nastÚpuje „zalewowo”, lecz niczym w procesie regulowanym przez potencjometr. Reakcja na
niewielki stres ma postaÊ kropli spadajÈcych jedna po drugiej w to samo miejsce. Przypomina chiñskÈ torturÚ z uĝyciem wody i jest tak samo destrukcyjna. Maïy, nieszkodliwy — wydawaïoby siÚ — stres dawkowany przez dïuĝszy
okres moĝe sprawiÊ, ĝe staniemy na skraju zaïamania.
Celem kaĝdego czïowieka powinno byÊ unikanie czynników wywoïujÈcych stres lub nasilajÈcych go. To wïaĂnie nazywamy prawdziwym zarzÈdzaniem stresem. Wiele czynników opisanych w poniĝszym menu nie moĝe zostaÊ caïkowicie wyeliminowanych — wspóïczesne ĝycie po prostu na to nie
pozwala. IstniejÈ jednak skuteczne sposoby na udoskonalenie reakcji organizmu poprzez formuïowanie lepszych komunikatów przesyïanych w ramach
pÚtli reakcji zwrotnych. Kiedy juĝ omówimy wszystkie moĝliwoĂci i wyjaĂnimy, co one oznaczajÈ, wrócimy na grunt naukowy i zastanowimy siÚ, czym
tak naprawdÚ jest zarzÈdzanie stresem.
Jak czytaÊ menu? Tak jak we wszystkich pozostaïych rozdziaïach w czÚĂci dotyczÈcej stylu ĝycia, menu zmian jest podzielone na trzy czÚĂci wedïug
poziomu trudnoĂci i udowodnionej skutecznoĂci.
CzÚĂÊ 1. Proste zmiany
CzÚĂÊ 2. Trudniejsze zmiany
CzÚĂÊ 3. Eksperymentalne zmiany
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WróÊ do strony 126 w rozdziale poĂwiÚconym diecie, jeĂli chcesz sobie przypomnieÊ, czego dotyczÈ te trzy poziomy zmian. PamiÚtaj, ĝe kaĝda zmiana, którÈ
wprowadzisz, musi byÊ trwaïa.
Automatycznie rodzi siÚ pytanie: czy powinieneĂ poszerzyÊ listÚ planowanych zmian, tak aby poïowa punktów dotyczyïa diety, a poïowa stresu?
Wiemy, ĝe niektórzy odczuwajÈ silnÈ potrzebÚ, aby wprowadziÊ zmiany w wiÚcej
niĝ jednym obszarze. Dlatego jeĂli znalazïeĂ dwie proste zmiany w dwóch obszarach — i nie mówimy tu tylko o diecie i stresie, ale o dowolnych dwóch z szeĂciu omawianych tutaj aspektów stylu ĝycia — to moĝesz zadecydowaÊ, ĝe
wprowadzisz je jednoczeĂnie. Naszym zdaniem nie jest to jednak najlepsza
strategia. Jeĝeli wprowadzisz dwie zmiany w tym samym czasie, to prawdopodobieñstwo poraĝki wzroĂnie. JeĂli chcesz zmieniÊ coĂ na staïe w swoim
ĝyciu, musisz siÚ postaraÊ, aby nowy zwyczaj byï ïatwy do wprowadzenia i nie
wymagaï od Ciebie wiÚkszego wysiïku. Dlatego rozsÈdnym rozwiÈzaniem wydaje siÚ robienie maïych kroków do przodu, jeden po drugim. PamiÚtaj, ĝe jeĂli wprowadzisz jednÈ zmianÚ tygodniowo, to po roku zsumujÈ siÚ do 52, a to
bÚdzie tak naprawdÚ oznaczaÊ zupeïnie nowy styl ĝycia.
Jak siÚ za chwilÚ przekonasz, pierwszÈ rzeczÈ na liĂcie zmian zwiÈzanych
ze stresem jest medytacja. Na stronie 177 znajdziesz caïy rozdziaï poĂwiÚcony
medytacji i tam wïaĂnie zostanie ona omówiona bardziej szczegóïowo. Naszym
zdaniem medytacja jest najwaĝniejszÈ strategiÈ pozwalajÈcÈ na osïabienie reakcji stresowej i przywrócenie równowagi w ukïadzie umysï – ciaïo. PamiÚtaj
o tym, gdy bÚdziesz czytaÊ o wszystkich innych prostych zmianach. Na liĂcie
trudniejszych zmian znajdziesz sugestiÚ, aby uporaÊ siÚ z negatywnymi emocjami. Rozwaĝania na temat emocji znajdziesz w rozdziale, który w caïoĂci
zostaï poĂwiÚcony tej tematyce — zaczyna siÚ on na stronie 207. O emocjach
wspominamy równieĝ w tym rozdziale, poniewaĝ uwaĝamy, ĝe jest to jeden
z waĝniejszych sposobów na chronienie siÚ przed stresem.
Stres: Menu zmian
Zaznacz od dwóch do piÚciu zmian dotyczÈcych zarzÈdzania stresem, które
Twoim zdaniem bÚdzie Ci ïatwo wprowadziÊ. Z trudniejszymi zmianami
poczekaj, aĝ wprowadzisz te proste — po jednej na tydzieñ.
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CZ}¥m 1. PROSTE DECYZJE
x Codziennie medytuj (patrz strona 177).
x Zmniejsz haïas w tle w miejscu pracy i ogranicz inne czynniki

rozpraszajÈce uwagÚ.
x Unikaj robienia kilku rzeczy naraz. Zajmij siÚ po kolei kaĝdÈ z nich.
x Przestañ byÊ przyczynÈ stresu odczuwanego przez kogoĂ innego
(patrz strona 157).
x Spraw, ĝeby Twoje dni róĝniïy siÚ od siebie (mamy tu na myĂli róĝne

x
x
x
x

formy wypoczynku i spÚdzania wolnego czasu poza domem — patrz
strona 158).
Co najmniej trzy razy w tygodniu wychodě z pracy dokïadnie o tej
godzinie, o której powinieneĂ skoñczyÊ.
Przestañ przenosiÊ swój stres na rodzinÚ i przyjacióï.
Unikaj ludzi, którzy wywoïujÈ presjÚ i sÈ ěródïem konfliktów.
Utrzymuj staïy kontakt z osobami, które sÈ dla Ciebie waĝne.

x Ogranicz nudne i powtarzajÈce siÚ prace.
x Ogranicz spoĝycie alkoholu do jednego piwa lub jednego kieliszka

wina dziennie wypijanego do posiïku.
x Znajdě sobie hobby.
x Szybko wycofuj siÚ ze stresujÈcych sytuacji.
x Znajdě fizyczne ujĂcie stresu — jakiĂ sposób na rozluěnienie siÚ
po ciÚĝkim dniu.

CZ}¥m 2. TRUDNIEJSZE ZMIANY
x Poszukaj dla siebie najbardziej znaczÈcej pracy, jakÈ jesteĂ w stanie

wykonywaÊ.
x BÈdě menedĝerem, a nie pracownikiem.
x Niech bezpieczeñstwo zatrudnienia bÚdzie dla Ciebie waĝniejsze
od pieniÚdzy.
x OszczÚdzaj na przyszïoĂÊ. Wykup dla siebie peïne ubezpieczenie.
x Okazuj wiÚcej akceptacji.
x W takim stopniu, w jakim tylko jesteĂ w stanie, przestañ stawiaÊ opór.
x Przestañ braÊ na siebie zbyt duĝo obowiÈzków.
x Przestañ przynosiÊ pracÚ do domu. Zostawiaj jÈ w firmie.
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x CzÚĂciej rób sobie wolne od pracy.
x Wyeliminuj nudne, powtarzajÈce siÚ prace.
x Ciesz siÚ NaturÈ kaĝdego dnia.
x Znajdě kogoĂ, komu bÚdziesz mógï siÚ ze wszystkiego zwierzyÊ.
x Poszukaj mentora.
x Stwórz dla siebie wizjÚ przyszïoĂci.
x Zacznij uzdrawiaÊ innych ze stresu (patrz strona 163).
x Uporaj siÚ z negatywnymi emocjami — gniewem, strachem,

niepokojem, samoocenÈ, depresjÈ (patrz strona 151).

CZ}¥m 3. EKSPERYMENTALNE ZMIANY
x Zostañ wïasnym szefem.
x W swojej pracy kieruj siÚ tym, aby osiÈgnÈÊ wysokie poczucie wïasnej

wartoĂci.
x Zostañ czyimĂ powiernikiem.
x Zostañ mentorem.
x Weě udziaï w kursie dotyczÈcym zarzÈdzania kryzysami.
x Jeĝeli masz jakieĂ psychologiczne problemy, które ciÈgnÈ siÚ za TobÈ

od dawna, rozpraw siÚ z nimi podczas terapii.

Omówienie poszczególnych punktów
WspomnieliĂmy juĝ, ĝe nauka medytacji, która jest najwaĝniejszÈ strategiÈ zarzÈdzania stresem, zostanie omówiona w rozdziale poĂwiÚconym tylko temu
zagadnieniu. Nasze pozostaïe propozycje dotyczÈ pracy i miejsca, w którym
pracujesz. Powody sÈ dwa. Po pierwsze, prawie kaĝdy musi pracowaÊ z innymi luděmi i funkcjonowaÊ w atmosferze, która sprzyja powstawaniu stresujÈcych sytuacji. A drugie gïówne ěródïo stresu, jakim sÈ osobiste relacje z luděmi,
wymagaïoby napisania odrÚbnej ksiÈĝki, gdybyĂmy chcieli uwzglÚdniÊ róĝnorodnoĂÊ tych relacji. Kiedy wprowadzisz zmiany w ĝyciu zawodowym, zrozumiesz podstawowe zasady zarzÈdzania stresem, a kaĝda redukcja stresu z pewnoĂciÈ przyniesie korzyĂci równieĝ w Twoim ĝyciu osobistym.
Zostañmy na chwilÚ przy miejscu pracy. Tutaj codzienny stres dzieli siÚ na
trzy kategorie: presja czasu, presja wspóïpracowników i presja osiÈgania jak naj-
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lepszych wyników. Rzadko siÚ zdarza, ĝeby czïowiek nie odczuwaï tych trzech
rodzajów presji, jeĂli jego praca wymaga dotrzymywania terminów, wspóïpracy
z luděmi i osiÈgania zamierzonych celów. Jak zatem dostosowaÊ siÚ do tych
staïych? WiÚkszoĂÊ ludzi dziaïa w trybie reagowania. Nie zwracajÈ uwagi na
powtarzajÈce siÚ wzorce wïasnego zachowania, dlatego kompletnie nie radzÈ
sobie ze stresem.
Zïe metody radzenia sobie ze stresem
Ile z poniĝszych nieskutecznych metod stosujesz, aby radziÊ sobie z codziennÈ
presjÈ w pracy?
Kiedy coĂ siÚ nie uda, reagujÚ emocjonalnie.
Narzekam na presjÚ, którÈ odczuwam, gïównie w rozmowach z osobami,
które nie sÈ jej ěródïem.
PrzekazujÚ stres niĝej, rozïadowujÈc go na kimĂ innym.
Odwracam siÚ od ludzi, którzy wywierajÈ na mnie najwiÚkszÈ presjÚ,
blokujÈc ich najbardziej jak potrafiÚ.
KumulujÚ w sobie stres tak dïugo, aĝ bÚdÚ miaï moĝliwoĂÊ jego rozïadowania (na przykïad na siïowni albo przy drinku).
Wywieram na sobie i na innych jeszcze wiÚkszÈ presjÚ, poniewaĝ wierzÚ,
ĝe dziÚki temu bÚdÚ silniejszy i lepiej przygotowany do rywalizacji.
Te zachowania zazwyczaj sÈ nieĂwiadome, poniewaĝ jeĂli przeanalizujemy
je racjonalnie, natychmiast uĂwiadomimy sobie, ĝe nie pomagajÈ nam osiÈgnÈÊ
tego, czego pragniemy — osïabienia szkodliwego dziaïania stresu. Stres to pÚtla,
której sygnaïem wejĂciowym jest czynnik stresogenny (na przykïad napiÚty
termin, okropny szef, nieosiÈgalny cel sprzedaĝowy), a sygnaïem wyjĂciowym
jest Twoja reakcja. Do Ciebie naleĝy decyzja, czy zainterweniujesz w dowolnym
miejscu tej pÚtli, zmieniajÈc sygnaï wejĂciowy lub wyjĂciowy. Im bardziej
Ăwiadoma bÚdzie Twoja interwencja, tym wiÚksze szanse na to, ĝe uda Ci siÚ
osïabiÊ negatywne skutki stresu.
W naszym menu prostych zmian niektóre propozycje dotyczÈ sygnaïu
wejĂciowego, a niektóre wyjĂciowego. Moĝesz na przykïad zaprzestaÊ wykonywania kilku zadañ naraz (badania mózgu wykazaïy, ĝe wielozadaniowoĂÊ
powoduje pogorszenie wydajnoĂci i rozprasza uwagÚ). Moĝesz teĝ zmniejszyÊ
haïas w tle i ograniczyÊ czynniki, które niepotrzebnie odrywajÈ CiÚ od pracy.
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Oba rodzaje zmian dotyczÈ sygnaïu wejĂciowego. Po drugiej stronie znajdujÈ siÚ
sposoby na udoskonalenie wïasnej reakcji na stres, na przykïad nieprzerzucanie
stresu na inne osoby czy jak najszybsze wydostawanie siÚ ze stresujÈcych
sytuacji.
ByÊ moĝe najwaĝniejszÈ prostÈ zmianÈ, jakÈ moĝesz wprowadziÊ, jest to,
abyĂ przestaï byÊ ěródïem stresu dla innych. To wymaga wiÚkszej samoĂwiadomoĂci niĝ inne proste zmiany, a wiÚksza samoĂwiadomoĂÊ jest najbliĝsza tego, co
moĝna nazwaÊ panaceum, czyli lekiem na wszelkie zïo. Niektóre ze zïych metod
zarzÈdzania stresem zostaïy juĝ wymienione. Zasadniczo polegajÈ one na
przerzucaniu stresu na innych, chociaĝ problem dotyczy tylko nas. Wielu ludzi
robi to nieumyĂlnie, kumulujÈc w sobie stres i zamykajÈc kanaïy komunikacyjne,
które mogïyby pomóc w rozwiÈzaniu problemu. Jeĝeli pójdziesz na siïowniÚ,
ĝeby siÚ rozïadowaÊ, byÊ moĝe poczujesz siÚ lepiej, ale to nie poprawi atmosfery
w Twojej pracy. Przewraĝliwiony szef to pewna recepta na zestresowanych
pracowników.
JesteĂ ěródïem stresu, jeĝeli czÚsto narzekasz i krytykujesz innych. Osoby
marudne rzadko kogoĂ chwalÈ albo doceniajÈ jego pracÚ. Wywierasz presjÚ
równieĝ wtedy, gdy zawieszasz innym poprzeczkÚ na nieosiÈgalnej wysokoĂci
i zawsze wymagasz, aby wszystko byïo zapiÚte na ostatni guzik. Spójrzmy
prawdzie w oczy: kaĝde normalne zachowanie w miejscu pracy, takie jak tworzenie grup i plotkowanie za czyimiĂ plecami, jest ěródïem stresu, który moĝe
wyniszczaÊ emocjonalnie. Czasami zachowanie takie przybiera formÚ przeĂladowania — wówczas ěródïo stresu jest oczywiste. Przyjrzyj siÚ dokïadnie
wïasnemu zachowaniu, a potem zajrzyj na stronÚ 163, ĝeby siÚ dowiedzieÊ,
jak zaczÈÊ uzdrawiaÊ innych ze stresu. Kiedy zaczniesz dostrzegaÊ skutki
zwiÚkszenia wïasnej samoĂwiadomoĂci, moĝesz przejĂÊ do trudniejszych propozycji z naszego menu. WiÚkszoĂÊ z nich dotyczy gïÚboko zakorzenionych
nawyków, z którymi nie jest tak ïatwo zerwaÊ.
ZarzÈdzanie czasem równieĝ pomaga zredukowaÊ stres. Zagadnienie to
obejmuje wiele rozwiÈzañ, z których wiÚkszoĂÊ z nas nie zdaje sobie sprawy.
Pomysï, aby urozmaiciÊ sobie zajÚcia w ciÈgu dnia, otwiera szerokie moĝliwoĂci. PracujÈc w biurze, caïymi godzinami przebywasz w pozycji siedzÈcej, a Twoje
ciaïo powinno siÚ ruszaÊ. Czasami wystarczy raz na godzinÚ wstaÊ z krzesïa,
aby zniwelowaÊ negatywne skutki pracy siedzÈcej. KilkadziesiÈt lat temu fizjolog z Yale przeprowadziï eksperyment na grupie studentów sportowców.
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Kazaï im leĝeÊ w ïóĝku przez doĂÊ dïugi czas, ograniczajÈc wstawanie do minimum — czyli robiÊ dokïadnie to, co zaleca siÚ pacjentom szpitali na bloku
pooperacyjnym i kobietom w pierwszych dniach po porodzie. Po dwóch tygodniach leĝenia w ïóĝku sportowcy stracili masÚ miÚĂniowÈ bÚdÈcÈ odpowiednikiem dwóch lat Êwiczeñ. Co ciekawe, samo leĝenie w ïóĝku nie byïo
jedynym winowajcÈ. WaĝnÈ rolÚ odegraïa teĝ grawitacja. Gdyby uczestnicy
eksperymentu wstawali w ciÈgu dnia i wykazali siÚ choÊby minimalnÈ aktywnoĂciÈ, zdoïaliby zachowaÊ wiÚkszoĂÊ miÚĂni. MajÈc tÚ wiedzÚ, lekarze obecnie zalecajÈ pacjentom po operacjach i kobietom po porodzie, aby jak najczÚĂciej wstawali z ïóĝka i jak najwiÚcej siÚ ruszali.
Oprócz wstawania i ruszania siÚ co najmniej raz na godzinÚ powinieneĂ
znaleěÊ trochÚ czasu w pracy na rozluěnienie siÚ. Mamy tu na myĂli relaks i czas
dla siebie, w trakcie którego moĝesz medytowaÊ albo po prostu siedzieÊ w ciszy z zamkniÚtymi oczami. DziÚki temu caïy Twój organizm siÚ zregeneruje.
DodatkowÈ zaletÈ jest to, ĝe osiÈgniesz stan wiÚkszego skupienia. Okazuje siÚ, ĝe
wystarczy zrobiÊ kilka prostych rzeczy, aby praca przestaïa otÚpiaÊ Twój umysï.
Nudne, powtarzajÈce siÚ czynnoĂci wywoïujÈ ïagodny stres, który czÚsto pozostaje niezauwaĝony.
Zmiany z kategorii trudniejszych nie wymagajÈ wyjaĂnienia, z wyjÈtkiem
jednej: zostaÊ menedĝerem zamiast pracownikiem. Jest taki stary ĝart, w którym szef mówi: „Ja nie dostajÚ zawaïów. Ja je wywoïujÚ”. W tych sïowach jest
fizjologiczna prawda. Im bardziej jesteĂ niezaleĝny i im rzadziej musisz wysïuchiwaÊ rozkazów od przeïoĝonych, tym niĝszy jest poziom stresu, jaki
odczuwasz. Ta zasada jest niezaleĝna od liczby przepracowanych godzin. Im
wyĝej siÚ wespniesz po szczeblach korporacyjnej drabiny, tym wiÚksze bÚdzie
prawdopodobieñstwo, ĝe pokochasz swojÈ pracÚ. JednoczeĂnie jednak wzrosnÈ szanse na to, ĝe zaczniesz zabieraÊ pracÚ do domu. Ludzie, którzy kochajÈ swojÈ pracÚ, potwierdzajÈ w ankietach, ĝe poĂwiÚcajÈ na niÈ 80 godzin
tygodniowo, zarówno w biurze, jak i w domu.
Tylko dyrektor generalny firmy nie ma nikogo nad sobÈ (chociaĝ sen z powiek mogÈ spÚdzaÊ mu ĝÈdania akcjonariuszy). W ten sposób dochodzimy do
pierwszej z naszych eksperymentalnych zmian. Propozycje z tej kategorii
skupiajÈ siÚ na zdobyciu wiÚkszej niezaleĝnoĂci poprzez zaïoĝenie wïasnej
firmy, co wiÚkszoĂÊ z nas uwaĝa za idealne rozwiÈzanie. Jednak niezaleĝnoĂÊ
to coĂ wiÚcej niĝ bycie wïasnym szefem. Jeĝeli stworzysz dla siebie wizjÚ,
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która bÚdzie siÚgaÊ daleko w przyszïoĂÊ, osiÈgniesz o wiele bardziej znaczÈcy
rodzaj niezaleĝnoĂci. RozwiÈzanie powaĝnych problemów psychologicznych
otwiera drzwi do psychologicznej wolnoĂci. DziÚki temu uniezaleĝnisz siÚ od
przeszïoĂci i blizn, które nosisz. To wszystko sÈ waĝne decyzje, które wykraczajÈ poza ograniczonÈ definicjÚ zarzÈdzania stresem, i majÈ prawdziwÈ moc
transformacji.

Co na ten temat mówi nauka?
Stres byï pierwszym obszarem, w którym udowodniono istnienie poïÈczenia
miÚdzy umysïem a ciaïem. To zapoczÈtkowaïo mnóstwo badañ, które przyniosïy wiele ciekawych wniosków. Gïównym powodem, dla którego skupiono siÚ na stresie, byïa prawdopodobnie prostota. Wydobywanie z tkanki mózgu neuroprzekaěników takich jak serotonina czy dopamina jest wymagajÈcÈ
i trudnÈ pracÈ. Trzeba pracowaÊ na próbkach martwych tkanek, co uniemoĝliwia dokonywanie analiz w czasie rzeczywistym, a badania rzadko sÈ prowadzone na ludziach. Jednak hormony stresu takie jak kortyzol i adrenalina
przenikajÈ do krwiobiegu w czasie rzeczywistym, dlatego moĝna wykryÊ ich
obecnoĂÊ, pobierajÈc od badanej osoby próbkÚ krwi. Poza tym fizyczne skutki stresu — czyli reakcja „walcz albo uciekaj” — sÈ ïatwe do zaobserwowania.
Badacze odkryli, co siÚ dzieje w organizmie zestresowanego czïowieka.
Udowodnili oni, ĝe nieprzewidywalnoĂÊ, powtarzalnoĂÊ i brak kontroli sÈ
czynnikami nasilajÈcymi reakcjÚ stresowÈ. W klasycznym eksperymencie naukowcy umieĂcili myszy w klatkach, które przewodziïy ïagodne elektrowstrzÈsy. WstrzÈsy te same w sobie byïy nieszkodliwe dla organizmów myszy.
Jednak byïy aplikowane w losowych odcinkach czasu, a myszy nie miaïy dokÈd uciec. Wystarczyïo kilka dni takich wstrzÈsów, aby zwierzÚta popadïy w apatiÚ i otÚpienie. Ich reakcja odpornoĂciowa zostaïa powaĝnie zakïócona, a kilka
zwierzÈt zmarïo na skutek tych „nieszkodliwych” wstrzÈsów. Ten eksperyment
pomógï nam zrozumieÊ, w jak duĝym stopniu przewlekïy stres — nawet bardzo ïagodny — niszczy organizm. Przyczyniï siÚ równieĝ do obalenia mitu, ĝe
ktoĂ, kto z trudem znosi powtarzajÈcy siÚ stres, ma sïaby charakter. Po prostu fizjologia nie jest w stanie sobie pomóc.
W erze epigenetyki odkrycia te dotykajÈ najgïÚbszego poziomu naszej fizjologii. RoĂnie nadzieja, ĝe ludzie sÈ w stanie modyfikowaÊ i poprawiaÊ swojÈ reakcjÚ
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na stres. Nie tylko jedzenie, które spoĝywamy, ale równieĝ poziom stresu, na
jaki jesteĂmy naraĝeni, moĝe wywoïaÊ modyfikacje epigenetyczne i zmieniaÊ
aktywnoĂÊ genów. Badacze ze Szkoïy Medycznej im. Icahna w Mount Sinai
w Nowym Jorku postanowili zbadaÊ wpïyw holokaustu na aktywnoĂÊ genów.
W tym celu zebrali 80 osób, których przynajmniej jeden rodzic przeĝyï holokaust, i porównali je z 15 „demograficznie podobnymi” osobami, których rodzice nie byli ofiarami holokaustu. Wyniki tych badañ zostaïy opisane w poruszajÈcy sposób z perspektywy pierwszej osoby przez jedno z dzieci ofiar
holokaustu, Josie Glausiusz, w czasopiĂmie „Nature” z czerwca 2014 roku.
Oto co wspomina Glausiusz: „WiosnÈ 1945 roku na dwa tygodnie mój ojciec,
jego matka i trzech braci, którzy pozostali przy ĝyciu, zostali wsadzeni do pociÈgu razem z 2500 innych wiÚěniów Bergen-Belsen, niemieckiego obozu koncentracyjnego, w którym mój ojciec byï przetrzymywany od grudnia 1944
roku. Przez 14 dni, podczas których caïa rodzina ĝywiïa siÚ wygrzebanymi obierkami ziemniaków i resztkami kukurydzy, »zagubiony pociÈg« przemykaï siÚ
przez Niemcy Wschodnie. W koñcu zostaï zatrzymany przez wojska rosyjskie
i amerykañskie, zanim zdÈĝyï dojechaÊ do lasu w pobliĝu maïego niemieckiego
miasta Tröbitz”.
Niemieccy ĝoïnierze odczepili lokomotywÚ i uciekli pod osïonÈ nocy, zostawiajÈc nieĂwiadomych pasaĝerów uwiÚzionych w towarowych wagonach.
Niedïugo póěniej podjechali dwaj rosyjscy kawalerzyĂci na biaïych koniach.
Rozerwali ïañcuchy i uwolnili wszystkich.
Ta wstrzÈsajÈca historia towarzyszyïa Josie Glausiusz przez caïe jej ĝycie.
ByÊ moĝe dlatego zgïosiïa siÚ na ochotnika do badania ogïoszonego przez Mount
Sinai w 2012 roku. Byïo ono prowadzone przez Rachel YehudÚ, neurobiologa
i dyrektora wydziaïu traumatycznego stresu. Celem jej badañ byïo „okreĂlenie,
czy ryzyko umysïowej choroby na skutek traumy jest biologicznie przekazywane
z jednego pokolenia na nastÚpne. A dokïadnie badacze chcieli siÚ dowiedzieÊ,
czy takie ryzyko moĝe byÊ dziedziczone pod postaciÈ Ăladów epigenetycznych”.
Oto jak Glausiusz wspomina swój udziaï w tych badaniach: „Na poczÈtku
wypeïniïam internetowy kwestionariusz oceniajÈcy moje zdrowie emocjonalne jako córki czïowieka, który przeĝyï holokaust, a takĝe to, czy moi rodzice
cierpieli na zespóï stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD).
Psycholog pytaï mnie o przeĝycia moich rodziców z czasów wojny, a takĝe
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o moje wïasne zmagania z depresjÈ i stanami lÚkowymi. Pobrano mi krew i mocz,
aby zbadaÊ poziom kortyzolu, który jest odpowiedzialny za reakcjÚ na stres.
Sprawdzono równieĝ metylacjÚ GR-1F, promotora genu, który koduje receptor glukokortykoidowy, wiÈĝÈcy kortyzol i pomagajÈcy w zïagodzeniu reakcji
stresowej”.
Wyniki badañ byïy w pewnych punktach sprzeczne, zaleĝnie od tego, który
z rodziców zachorowaï na zespóï stresu pourazowego po przeĝyciach zwiÈzanych
z holokaustem. UpraszczajÈc wyjaĂnienia: najwaĝniejszym zadaniem byïo
okreĂlenie, czy Ălady epigenetyczne powodujÈ wytwarzanie wiÚkszej lub mniejszej iloĂci kortyzolu przez organizm dzieci ofiar holokaustu. U osób, których
oboje rodzice cierpieli na zespóï stresu pourazowego, zaobserwowano wiÚkszÈ
aktywnoĂÊ genów prowadzÈcych do produkcji receptora glukokortykoidowego.
Receptor ten pomaga osïabiÊ reakcjÚ stresowÈ, wiÈĝÈc siÚ z kortyzolem (co czyni
go nieskutecznym). WïÈczenie genu powoduje wyïÈczenie stresu.
Zupeïnie inaczej wyglÈdaïo to u osób, których tylko jeden z rodziców
cierpiaï na zespóï stresu pourazowego. „Jeĝeli to ojciec miaï zespóï stresu pourazowego, to dziecko jest, mówiÈc sïowami Yehudy, »prawdopodobnie bardziej podatne na depresjÚ i reakcje zwiÈzane z chronicznym stresem«. Natomiast u osób, których matki cierpiaïy na zespóï stresu pourazowego, wydaje
siÚ, ĝe jest na odwrót”. Te dzieci majÈ niĝszy poziom kortyzolu. Dlaczego?
Oto jedno z moĝliwych wyjaĂnieñ: „Matki, które przetrwaïy holokaust,
czÚsto baïy siÚ, ĝe zostanÈ odseparowane od swoich dzieci. Yehuda mówi: »Gdy
przeĝywasz wielkÈ stratÚ, martwisz siÚ, ĝe stracisz równieĝ swoich najbliĝszych,
wiÚc nie odchodzisz od nich na krok«. Osoby, których matki przeĝyïy holokaust, czÚsto przyznajÈ, ĝe ich rodzicielki okazywaïy im nadmierne przywiÈzanie.
I chociaĝ Yehuda nie identyfikuje mechanizmu, który stoi za tymi zmianami,
uwaĝa ona, ĝe genetyczne modyfikacje u ojca mogÈ nastÈpiÊ przed momentem
poczÚcia dziecka, natomiast u matki — przed poczÚciem albo podczas ciÈĝy”.
WahaliĂmy siÚ, czy napisaÊ w tej ksiÈĝce o eksperymencie nawiÈzujÈcym
do koszmarnych wydarzeñ z okresu holokaustu. UznaliĂmy jednak, ĝe naleĝy
o nim wspomnieÊ, poniewaĝ przyniósï on waĝny przeïom. Yehuda i jej zespóï
potwierdzajÈ: „To jest pierwszy dowód u ludzi (…) na istnienie Ăladu epigenetycznego u potomstwa, który jest zwiÈzany z przeĝyciem jednego z rodziców z czasów jeszcze przed poczÚciem”. (Poprzedni eksperyment na myszach,
o którym wczeĂniej wspominaliĂmy, wykazaï, ĝe to, czy matka danej myszy
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troszczyïa siÚ o niÈ czy nie, prowadziïo do powstania Ăladów epigenetycznych
wpïywajÈcych na reakcjÚ stresowÈ. Potomstwo troskliwych matek rzadziej
przejawiaïo zachowania lÚkowe, a takĝe miaïo obniĝony poziom kortyzolu).
Warto równieĝ dodaÊ, ĝe to badanie jest kontrowersyjne, przede wszystkim dlatego, ĝe biochemia róĝnic pïci jest zïoĝonym zagadnieniem, a róĝnice odkryte
przez zespóï Yehudy byïy maïe (albo jak ona sama mówi, „subtelne”). Naleĝy
teĝ zauwaĝyÊ, ĝe zanim przeprowadzono pierwsze badania dotyczÈce epigenetyki, psychiatrzy od dawna wiedzieli, ĝe skutki zespoïu stresu pourazowego nabytego na skutek holokaustu mogÈ zostaÊ przekazane przez ofiary na ich dzieci.

Wykorzystanie odkryÊ naukowych w praktyce
Jak mówi stary ĝart, „siwe wïosy sÈ dziedziczone — po wïasnych dzieciach”.
Nauka dowodzi, ĝe ta zasada dziaïa w obie strony. Prawdopodobnie o wiele bardziej martwimy siÚ tym, ĝe przekazujemy w genach stres swoim dzieciom, niĝ
tym, ĝe przerzucamy go na wspóïpracowników. Jednak zarówno w domu, jak
i w pracy najlepsze podejĂcie jest takie samo: zacznij uzdrawiaÊ ludzi ze stresu.
Twoje dzisiejsze zachowanie bÚdzie prawdopodobnie miaïo okreĂlone konsekwencje w przyszïoĂci.
Gdy uĂwiadomisz sobie, ĝe jesteĂ nie tylko ofiarÈ stresu, ale teĝ i jego potencjalnym ěródïem, Twoje zachowanie siÚ zmieni. Oto kilka pozytywnych
zmian, które mogÈ przyczyniÊ siÚ do zmniejszenia poziomu stresu w pracy.
Równie pozytywny skutek przyniosÈ one w relacjach z rodzinÈ i przyjacióïmi.
Jak zaczÈÊ uzdrawiaÊ ludzi ze stresu?
Ile poniĝszych pozytywnych zachowañ przejawiasz?
Pytam innych, jak siÚ czujÈ, i sïucham ich odpowiedzi.
Nie upieram siÚ, aby zawsze byïo tak, jak ja chcÚ.
OkazujÚ szacunek kaĝdemu czïowiekowi. Nie lekcewaĝÚ nikogo i nie
robiÚ z nikogo kozïa ofiarnego.
Nie krytykujÚ nikogo publicznie.
AkceptujÚ wkïad i zaangaĝowanie kaĝdego.
ChwalÚ innych za ich pracÚ i doceniam ich starania.
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Zmiany stylu ĝycia

Jestem lojalny po to, aby zdobyÊ lojalnoĂÊ innych.
PowstrzymujÚ siÚ od plotkowania i obgadywania.
Czekam, aĝ siÚ uspokojÚ, zanim zareagujÚ w sytuacji, która wywoïaïa
we mnie zïoĂÊ.
CzÚsto dajÚ wspóïpracownikom i pracownikom wolnÈ rÚkÚ, aby mogli
samodzielnie podejmowaÊ decyzje.
Jestem otwarty na nowe pomysïy, bez wzglÚdu na to, kto jest ich autorem.
Nie faworyzujÚ maïego krÚgu osób kosztem caïej reszty.
ReagujÚ na spiÚcia od razu, zamiast zaprzeczaÊ ich istnieniu albo liczyÊ
na to, ĝe sprawa jakoĂ sama siÚ rozwiÈĝe.
Nie jestem perfekcjonistÈ, którego nigdy nie da siÚ zadowoliÊ.
TraktujÚ obie pïcie w taki sam sposób.
JeĂli juĝ teraz przejawiasz wiÚkszoĂÊ z opisanych tutaj zachowañ, to gratulujemy. JesteĂ uzdrowicielem zestresowanych. WiÚkszoĂÊ z nas jednak musi
podjÈÊ Ăwiadomy wysiïek, ĝeby zmieniÊ swój styl bycia, czy to marginalnie,
czy znaczÈco. ¿aden z nas nie bierze udziaïu w eksperymentach dotyczÈcych
stresu, jednak tak naprawdÚ caïe nasze ĝycie jest laboratorium, w którym zmagamy siÚ z róĝnymi rodzajami stresu. Naszym zadaniem jest osiÈgniÚcie wyĝszego stanu samoĂwiadomoĂci, tak abyĂmy zrozumieli, jakÈ rolÚ odgrywamy
w Ăwiecie peïnym ĝÈdañ, nacisków i presji. Kaĝdy czïowiek jest ěródïem uzdrowienia — jest to prawda, której nigdy za wiele powtarzaÊ.
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