
Maj... 
 

Trwa maj – 

miesiąc uważany przez wielu za najpiękniejszy 

i najprzyjemniejszy. Proponuję rozejrzeć się wkoło, wybrać na 

spacer do parku, lasu, nad rzekę. Przyjrzeć się kolorom, bo trawa 

już nie będzie bardziej zielona… 

Dowodów na pozytywny wpływ natury na nasze życie jest coraz 

więcej. Kolejne badania potwierdzają to jednoznacznie – 

przebywanie blisko natury jest nam wszystkim potrzebne. 

Nasz mózg nie może pracować bez przerwy, musi odpoczywać,             

a najlepiej robi to w pobliżu natury. 

Co nam daje obcowanie z przyrodą : 

Poprawa pamięci krótkotrwałej – spacery na łonie natury 

poprawiają działanie pamięci krótkotrwałej, co w rezultacie 

zmniejsza ryzyko poważnych chorób. 

• Zmniejszenie poziomu kortyzolu czyli hormonu stresu. 

Spacerując regularnie oraz mając kontakt z przyrodą 

odstresowujemy się a to powoduje zmniejszenie ryzyka depresji. 

• Łagodzenie stanów zapalnych – długotrwały stan zapalny to 

przyczyna wielu chorób, może zmniejszyć odporność, 

spowodować depresję. 

Odpoczynek – w dzisiejszych, zabieganych czasach odpoczynek 

jest konieczny dla organizmu, ale nie w czterech ścianach. 

Organizm i nasz mózg najszybciej 

i najlepiej odpocznie na łonie natury. 

Zmniejszenie lęków – przebywanie na łonie natury działa kojąco. 

I tu najlepiej działa las. 

Podczas spacerów w lesie podnosi się poczucie własnej wartości           

i poprawia nam się humor. Dzięki temu czujemy się 

bezpieczniejsi. 



Ochrona wzroku – głównie u dzieci, które zamiast siedzieć przy 

monitorze powinny biegać po dworze. 

Poprawa koncentracji – przebywanie na dworze działa nie tylko 

kojąco, lecz także poprawia naszą zdolność do koncentracji. Jest 

to bardzo pomocne u dzieci z ADHD, gdzie po 20 minutowym 

spacerze, mogą zdecydowanie lepiej się skupić 

Obniżenie ciśnienia – przebywanie na świeżym powietrzu, ale… 

aktywne (spacery, nordic-walking) pomagają walczyć                            

z nadciśnieniem. 

Wzmocnienie układu odpornościowego – spacery na świeżym 

powietrzu to świetny sposób na budowanie odporności w każdym 

wieku. 

Długość życia – bliskie obcowanie z naturą może przedłużyć 

nasze życie. Sprawia, że rzadziej łapiemy infekcje, chorujemy na 

oskrzela czy płuca a nawet na nowotwory. 

Potrzeba tylko odrobinę czasu i chęci aby sprawić, że będziemy 

zdrowsi i szczęśliwsi. 
 

 

 

 


