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Przedmowa

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy
chcą usprawnić proces uczenia się. W szczególności dla
rodziców i nauczycieli, aby poprzez zastosowanie
odpowiednichćwiczeń pomogli dzieciom w rozwiązywaniu
problemów z koncentracją i pamięcią.

Celem broszury jest także zwrócenie uwagi na
ogromny wpływ ruchu na uczenie się oraz rozwój
i funkcjonowanie układu nerwowego.

Opracowanie to powstało na podstawie materiałów
szkoleniowych z ukończonych przeze mnie kursów I i II
stopnia kinezjologii edukacyjnej Brain Gym metody
dr Paula Dennisona oraz książki dr Carli Hannaford
„Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł”.
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Wstęp
Gimnastyka mózgu metodą dr Paula Dennisona jest

efektywna dla każdego. Poprawia skuteczność uczenia się
i wyniki we wszystkich poznawczych przedsięwzięciach:
komunikowaniu pomysłów i myśli, twórczości i występach
artystycznych, muzyce, sporcie i tańcu oraz zwiększa
wydajność pracy. Ponieważ ćwiczenia uwalniają od stresu
i pomagają go opanować, gimnastyka mózgu przyczynia się
również do poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Szkoły i wszelkie inne miejsca, gdzie ktoś się czegoś
uczy, od przedszkoli do szkolenia w firmach, to oczywiste
miejsca na wykorzystywanie gimnastyki mózgu.
Nie zdarzyło się, aby ćwiczenia wykonywane przez różne
grupy ludzi w różnym wieku i o różnych profesjach nie
przyniosły sukcesu jeszcze bardziej efektywnego uczenia
się. Pomagają one osobom młodym w przygotowaniu się do
uczenia, a starszym w zachowaniu aktywnego myślenia
i pamięci. Najbardziej znaczące przykłady poprawy po
gimnastyce mózgu zachodziły i zachodzą u dorosłych
i dzieci, którzy zostali określeni jako: „niewyuczalni”,
„z zaburzeniem koncentracji wraz z nadpobudliwością”,
„upośledzeniem emocjonalnym”, zespołem Downa.
Gimnastyka mózgu jest: niefarmakologiczna, prosta
i bardzo efektywna. Zachowuje ona dobre zgranie układu
umysł-ciało i pomaga wszystkim w ogólnym uczeniu się
i rozumieniu.

Gimnastyka mózgu z jej naprzemiennymi,
precyzyjnymi ruchami aktywuje zrównoważone mięśnie
z obu stron ciała. Odnosi się to bezpośrednio również do
zintegrowanej i jednakowej aktywacji kory ruchowej płatów
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czołowych mózgu, jak też zwojów podstawy i móżdżku.
Systematyczna aktywacja kory ruchowej udoskonala sieci
nerwowe również pozostałych obszarów płata czołowego,
włącznie z korą przedruchową i wyższą przedczołową.

Ponieważ te specyficzne ruchy uaktywniają sieci
nerwowe w całym mózgu, w obu półkulach jednocześnie,
pomagają one budować podstawy potrzebne do
zapewnienia sukcesu w uczeniu się w ciągu całegożycia.

Przedstawię kilka ćwiczeń gimnastyki mózgu
i omówię ich funkcję w utrzymywaniu równowagi
umysł/ciało podczas uczenia się, zaczynając od pewnego
rutynowego stanu gotowości który nazywa się PAKE –
pozytywne, aktywne, klarowne, energetyczne uczenie się.
Ta sekwencja gotowości uczenia się jest zazwyczaj
stosowana na początku dnia szkolnego, po przerwie i po
obiedzie po to, aby efektywnie przygotować uczniów do
nauki. Należy ją stosować przed każdą czynnością, w której
chce się być całkowicie zintegrowanym. To przygotowanie
składa się z picia wody do energetycznego uczenia się,
następnie masażu punktów na myślenie, wykonywania
ruchów naprzemiennych i pozycji Cooka.
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I – Picie wody
Musi to być woda niegazowana (nie może to być

herbata, kawa, sok, woda gazowana itp.).
W naturze istnieje aż 135 rodzajów wody. Jedna

z nich jest wewnątrz nas w tzw. obiegu komórkowym.
Każda nowa porcja wody musi być przystosowana do
wymogów stawianych przez nasz organizm, aby mogła
trafić do komórek. Organy wewnętrzne oczyszczają ją
i przetwarzają na „żywą wodę”. Najlepszą dla nas jest woda
(żywa) znajdująca się w warzywach, owocach
i roztopionym lodzie. Naświecie sprzedaje się żywą wodę
z lodowców Arktyki.

Podam teraz przepis na domowe wytworzenie
takiej wody: Wodę (może być z kranu) zagotować
i zostawić pod przykryciem aż całkowicie wystygnie.
Wstawić ją do zamrażalnika i po 2-3 godzinach wyjąć,
przebić lód utworzony na wierzchu i wylać wodę spod lodu.
Jedna szklanka wypita na czczo poprawia funkcjonowanie
przewodu pokarmowego wypłukując stare złogi. Wodę tę
pijemy regularnie na czczo, małymi łyczkami (po umyciu
zębów).

Woda jest najważniejszą substancją w ciele – stanowi
45-75% całkowitej masy. Szczupli ludzie posiadają większą
ilość wody. Mózg składa się w 90% z wody, a mięśnie
w 75%.

W normalnych warunkach zaleca się wypicie
ok. 20ml wody na 1kg masy ciała, natomiast w czasie stresu
40-60ml.
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Woda odgrywa bardzo ważną rolę w elektrycznej
aktywności ciała. To przekaźnictwo elektryczne w układzie
nerwowym sprawia, że możemy odbierać wrażenia
zmysłowe, uczyć się i myśleć. Woda to również
uniwersalny rozpuszczalnik większości witamin, minerałów
i enzymów. Pewne substancje zwane diuretykami
odwadniają ciało – co zmniejszapotencjał uczenia się: są to
kawa, herbata, coca-cola, czekolada, alkohol. Soki
owocowe, mają za dużą zawartość cukru i soli, które wiążą
wodę. Organizm traktuje je jako pokarm i chociaż
ostatecznie dostarczają one wody metabolicznej, to
początkowo musi być zebrana woda z innych części ciała po
to, aby utworzyć soki trawiące. Posiadanie wody „pod ręką”
w wygodnych małych butelkachułatwia regularne picie jej
małymi łykami i utrzymuje ciało odpowiednio nawodnione.
Aby wzmóc uczenie się poza regularnym piciem wody
należy:

1) Ograniczyć oglądanie telewizji u dzieci do 8 roku
życia, aby dać wyobraźni okazję do rozwoju.

2) Aby zapewnić dzieciom optymalną gotowość
uczenia się i aktywizację płata czołowego –
wprowadzić codzienny program ćwiczeń
gimnastyki mózgu.

3) Zmniejszyć lub usunąć z diety cukry proste,
ponieważ cukier jest jednym z elementów w cyklu
stresu, choroby, obniżenia odporności, które
przyczyniają się do powstania problemów
w uczeniu się.
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Kiedy człowiek znajduje się w stresie zwiększa się
wydzielanie adrenaliny, która obniża potencjał i polaryzację
błon komórkowych oraz powoduje,że komórki stają się
bezbronne i nadwrażliwe na pokarm (zazwyczaj mleko,
pszenica). Prowadzi to do osłabienia funkcji układu
odpornościowego, a następnie do zakażeń – zwłaszcza
układu oddechowego i uszu. Przewlekłe infekcje niszczą
układ przedsionkowy i hamują stymulację siatkowego
układu aktywującego, obniżając zdolność mózgu do
utrzymania stanu gotowości, koncentracji i uczenia się.

Częste infekcje to również powtarzające się leczenie
antybiotykami, które zmniejszają ilość potrzebnych
pałeczek mlekowych. Pałeczki mają za zadanie
ograniczenie wzrostu drożdży i innych organizmów.
Drożdże odrastają szybciej niż pałeczki mlekowe,
rozkwitają i produkują dodatkowe cukry w organizmie
(szczególnie u ludzi mających dietę bogatą w węglowodany
i cukry). Drożdże wydzielają toksyny (aldehydy i alkohol)
używając cukru jako głównego źródła pokarmowego.
Toksyny z kolei zmniejszają dostęp do niezbędnych
kwasów tłuszczowych omega 3 i 6. Te kwasy tłuszczowe są
potrzebne do tworzenia prostaglandyn, które stymulują
funkcjonowanie limfocytów T do zwalczania alergii
i infekcji. Limfocyty T tworzone w gruczole grasicy są
kluczowymi elementami układu odpornościowego. Przy
zmniejszonej ich ilości ciało staje się nadwrażliwe i reaguje
uczuleniem na inne pokarmy, na alergenyśrodowiskowe,
związki chemiczne i inne substancje.
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Ta nadwrażliwość na środowiskowe stymulatory
cyklu stres-infekcje-antybiotyk-drożdże-cukier-toksyny,
często objawia się w strachu i fobiach bardzo
powszechnych u dyslektyków. Jest rzeczą zrozumiałą,
że dzieci ze zmniejszoną wrażliwością sensoryczną, słabym
słuchu i zakłóconą równowagą, wynikających z przebytych
infekcji nie doświadczają w pełni swojego otoczenia.
Prawdopodobnie dzieci te wykształcą strach i fobie
prowadzące do jeszcze większych stresów.

Dr Waichman odkrył, że 60% populacji posiada
w przewodzie pokarmowym drożdże, które mogą
wytworzyć w żołądku alkohol. Jest on łatwo
transportowany z układu trawiennego bezpośrednio do krwi,
a przede wszystkim wpływa na płaty czołowe mózgu.
W płatach czołowych hamuje wzrost sieci nerwowych, ich
prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Pojawiające się
symptomy to: zmniejszonyczas koncentracji, problemy
w zachowaniu, przeszkadzanie, irytacje, większy apetyt
na cukier, nadpobudliwość, depresja i zachowanie
autystyczne. Symptomy te obserwuje się między innymi
przy płodowym syndromie alkoholowym. Efekty obecności
alkoholu w organizmie są szerokie, szczególnie jeżeli
chodzi o płaty czołowe, ponieważ są one odpowiedzialne
za koordynację ruchów precyzyjnych, rozumienie
na wyższym poziomie i monolog wewnętrzny (potrzebny do
kontroli własnego zachowania – to co nazywamy
sumieniem).

Wniosek jest taki,że istnieją dzieci i dorośli, którzy
nawet gdy są abstynentami wytwarzają swój własny alkohol
pochodzący z cyklu stres-cukier-drożdże. Poza tym drożdże
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wytwarzają kortyzol (hormon stresu), który przyczynia się
do tworzenia stanu gotowości przed niebezpieczeństwem –
jednak negatywnie wpływa na uczenie się i funkcję pamięci,
ponieważ nastawia mózg na funkcję „przetrwanie”.
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II – Punkty na myślenie
Masaż punktów na myślenie wykonujemy w ten

sposób,że jedną rękę kładziemy na pępku, drugą delikatnie
masujemy wgłębienia pomiędzy pierwszym i drugim
żebrem bezpośrednio pod obojczykiem po prawej i lewej
stronie mostka. To stymuluje przepływ krwi przez tętnicę
szyjną do mózgu. Tętnice szyjne są pierwszymi tętnicami
odchodzącymi od aorty. Ich zadaniem jest transportświeżo
utlenowanej krwi do mózgu.

III – Ruchy naprzemienne
Jest to po prostu naprzemienne chodzenie w miejscu.

Przez dotyk prawym łokciem lewego kolana i następnie
lewym łokciem prawego kolana pobudzane są równocześnie
duże powierzchnie obu półkul mózgowych. Gdy ruchy te
wykonuje się regularnie, w ciele modzelowatym tworzy się
i pokrywa mieliną więcej sieci nerwowych i przez to
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szybciej i w bardziej zintegrowany sposób powstaje
komunikacja pomiędzy dwiema półkulami. Jest ona
potrzebna do przyczynowo-skutkowego myślenia na
wysokim poziomie.

Ruchy naprzemienne powinny być wykonywane
bardzo powoli, ponieważ wtedy ćwiczenie wymaga
zaangażowania precyzyjnych ruchów i równowagi,
świadomego aktywowania układu przedsionkowego i
płatów czołowych. Ten prosty ruch aktywuje pełne
funkcjonowanie mózgu i przekazywanie informacji do
płatów czołowych.

IV – Pozycja Cooka
Pozycję Cooka wykonuje się najpierw przekładając

jedną kostkę nad drugą – tę, którą jest wygodniej, krzyżując
nogi. Następnie krzyżujemy ręce, dłonie łączymy razem i
odwracamy. Wykonując to, wyprostuj ramiona przed sobą
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łącząc razem zewnętrzne strony dłoni, kciukami do dołu.
Teraz przenieś jedną rękę nad drugą, wewnętrzną stroną do
siebie i zamknij je splecionymi palcami. Następnie przetocz
zamknięte ręce do dołu i w stronę ciała tak,żeby w efekcie
końcowym spoczywały na klatcepiersiowej z łokciami w
dół. To ćwiczenie posiada podobny integrujący efekt w
mózgu jak ruchy naprzemienne. W zrównoważony sposób,
świadomie aktywuje czuciowe i ruchowe obszary kory
każdej półkuli mózgu.

W czasie wykonywania tej pozycji połóż język za
zębami na podniebieniu.

W tej pozycji można stać, siedzieć lub leżeć. Zwykle
wykonuje się ją 2 do 5 minut.

Niżej podam przykłady innychćwiczeń gimnastyki
mózgu które działają na rozwój poszczególnych
umiejętności.
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Leniwe ósemki do pisania
Ćwiczenie polega na rysowaniu na papierze lub

tablicy płynnym nieprzerwanym ruchem symbolu
nieskończoności (położona ósemka). Zaczynamy odśrodka,
w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, do góry, z
tyłu i dookoła, potem zgodnie ze wskazówkami zegara, do
góry, z tyłu, dookoła i z powrotem dośrodka. Należy
wykonać minimum 5 powtórzeń każdą ręką osobno i
dwoma rękami razem.

Leniwe ósemki są pomocne przy egzaminach. Kiedy
uczniowie są zestresowani, ich myślenie jest
jednopółkulowe, wystarczy wtedy narysować palcami na
ławce parę leniwych ósemek i doświadcza się ponownej
integracji obu półkul. Wtedy łatwiej przychodzi znalezienie
odpowiedzi.

Leniwe ósemki dla oczu
W tym ćwiczeniu koncentrujemy się na ruchu oczu

i poprawie koordynacji ręka-oko i oko-ręka. Te leniwe
ósemki wykonuje się ćwicząc mięśnie oczu porzez
wodzenie wzrokiem za poruszającym się kciukiem, kiedy
w polu widzenia opisuje on znak nieskończoności. Kciuk
trzymany jest na wysokości oka w linii środkowej ciała na
odległość łokcia. Ruchy powinny być powolne iświadome.
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Głowę trzyma się nieruchomo, ale luźno, i kciuk śledzi się
oczami.

Ćwiczenie należy wykonać równym płynnym ruchem
przynajmniej 3 razy każdą ręką. Potem obie ręce trzymać
razem kciukami tworząc X. Koncentrując się na jegośrodku
znowu śledzić złączone kciuki wykonując wzór leniwej
ósemki.

Jest to ważne ćwiczenie przy pracy na komputerze,
gdyż rozluźniają się mięśnie szyi, ramion i oczu.

Słoń
Ćwiczenie to wykonuje się przez położenie lewego

ucha na lewym ramieniu a potem wyprostowanie lewej ręki
jakby trąby. Przy rozluźnionych kolanach ręka maluje
w polu środkowym leniwą ósemkę zaczynając od środka na
zewnątrz w górę i skos z oczamiśledzącymi ruch końców
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palców. Ćwiczenie to wykonuje się 3 do 5 razy prawą
i lewą ręką.

Jeżeli słoń jest wykonywany regularnie stymuluje
cały układ przedsionkowy ustanawiając od nowa sieci
nerwowe, które mogły być zniszczone w wyniku przebytej
infekcji ucha. Słoń zalecany jest także dla osób
z zaburzeniem koncentracji.Ćwiczenie to pobudza mózg,
poprawia pamięć zwiększa energię, rozwija umiejętności
matematyczne, jasność wypowiadania się, rozluźnia
i aktywuje mięśnie grzbietu, szyi i oczu.

Kapturek myśliciela
Ćwiczenie to pobudza cały mechanizm słuchu i wspomaga
pamięć. Wykonuje się go przez kilkakrotne odwijanie uszu
z góry do dołu. Na uchu, które ma kształt embriona,
znajdują się punkty reprezentujące całe ciało.Ćwiczenie
wyostrza słuch, poprawia równowagę, ułatwia uważne
słuchanie i jasne wypowiadanie się. Wykonuje się go także
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kiedy trzeba zapamiętać coś trudnego lub coś sobie
przypomnieć.

Energetyczne ziewanie
Ćwiczenie to wykonuje się masując mięśnie wokół

stawu skroniowo-żuchwowego. Staw ten łączy szczękę
z żuchwą. Energetyczne ziewanie rozluźnia całą twarz
i przyjęcie informacji zmysłowych może odbywać się
w bardziej efektywny sposób.

Występujące u dzieci trudności z czytaniem mogą
być spowodowane złą współpracą obu oczu. Stres może
również powodować problemy ze słuchem. Napięcie
w stawie skroniowo-żuchwowym utrudnia dzieciom
werbalizację, która jest powiązana z przetwarzaniem myśli.
Ćwiczenie to odciąża mózg, relaksuje wzrok (nawilża oczy
– ważne dla komputerowców), pomaga w twórczym pisaniu
i wystąpieniach publicznych.
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Pompowanie piętą
Stres może uruchomić odruch bezwarunkowy zwany

odruchem ochronyścięgna, który napina i skraca mięśnie
łydek. Pompowanie piętą to ćwiczenie które wydłuża
i rozluźnia te mięśnie. Podczas wykonywania go płyn
mózgowo-rdzeniowy przepływa bardziej swobodnie przez
centralny układ nerwowy i komunikacja staje się
swobodniejsza. Pompowanie piętą jest wykonywane przez
wydłużenie mięśni łydki jednej nogi podczas zginania
kolana drugiej. Złap oparcie krzesła, utrzymując tułów
prosto i postaw jedną stopę (z podniesioną piętą) około
30cm za drugą. Weź głęboki wdech i przy wydechu obniż
piętę tylnej nogi do ziemi, zegnij przednie kolano.
Ćwiczenie to poprawia koncentrację, umiejętności
matematyczne, wymowę, formułowanie wypowiedzi
i twórcze rysowanie.
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Akumulator
Jest to ćwiczenie wydłużające i pogłębiające

oddychanie, co zwiększa pobór tlenu, rozluźnia mięśnie szyi
i ramion oraz wspomaga swobodny przepływ płynu
mózgowo rdzeniowego w centralnym układzie nerwowym.
Pobudza również cały organizm, szczególnie po
wyczerpującej pracy przy komputerze lub długim siedzeniu.
Wyzwala myślenie twórcze, odpręża, poprawia
koordynację.

Aby wykonać akumulator połóż dłonie na stole przed
sobą. Obniż brodę do piersi, czując napięcie z tyłu szyi
i rozluźnione ramiona. Biorąc głęboki oddech, pochyl się do
przodu z głową podnosząc brodę i wyginając kręgosłup
w łuk wklęsły. Następnie zrób wydech, zaokrąglając plecy
w „koci grzbiet” i połóż brodę z powrotem na piersi.
Powtórz to 3 razy.
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Ćwiczenie to reaktywuje koncentrację, poprawia
słyszenie, wyzwala myślenie twórcze, odpręża, poprawia
koordynację i stan energetyczny całego ciała.
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Zakończenie
Jest jeszcze wiele ćwiczeń wpływających na

polepszenie koncentracji i efektywniejsze uczenie się.
Można się z nimi zapoznać na szkoleniach z kinezjologii
edukacyjnej organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie
Kinezjologów.

Więcej o wpływie ruchu, roli ciała w procesach
myślenia i uczenia się można znaleźć w książce dr Carli
Hannaford – neurofizjologa i pedagoga „Zmyślne ruchy,
które doskonalą umysł”.


