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JAK zacząć zdrowieć w
Hashimoto?
PIERWSZE KROKI

OPRACOWANE PRZEZ
LIDIA WÓJCIK
KAMILA BOGUCKA

wstęp
Dziś wiemy jak radzić sobie z Hashimoto. Ale nie zawsze
tak było! W tym ebooku podzielimy się z tobą planem
działania, który pomoże ci zacząć zdrowieć. Skąd wiemy
jak to zrobić? Przeczytaj i przejdź do działania krok po
kroku.
Kiedy otrzymałyśmy diagnozę Hashimoto nie
spodziewałyśmy się, że jakoś mocno skomplikuje nasze
życie. Lekarze twierdzili, że wystarczy jedna tabletka na
czczo do końca życia, że jakieś objawy mogą się pojawić,
ale to „taka uroda” choroby.
I kiedy okazało się, że nie wystarczy, stopniowo narastała
w nas frustracja, a z czasem lęk, że nie będziemy umiały
poradzić sobie z chorobą. Bałyśmy się, że objawy będą się
nasilać i wpływać na nasze życie. Przecież już wpływały.
Czułyśmy się źle, byłyśmy ciągle zmęczone, wypadały nam
włosy i pojawiały się problemy z wagą. Do tego
narastające problemy z psychiką. Emocjonalne wybuchy,
smutek i stany depresyjne. Zaczynałyśmy panikować. Jak
sobie pomóc? Lekarze nie zwracali uwagi na nasze
objawy.
Wtedy zaczęłyśmy szukać informacji na własną rękę.
Oczywiście pierwszym źródłem był Internet, fora i grupy.
Byłyśmy sparaliżowane nadmiarem wiedzy, często
sprzecznych i wykluczających się informacji. Do tego
sensacyjne wiadomości, że komuś udało się wyleczyć
Hashimoto za pomocą magicznego korzenia rośliny,
sprowadzanej z drugiego końca świata. Oczywiście bardzo
drogiej. Z jednej strony zalewały nas informacje o
szkodliwości glutenu, nabiału, cukru, strączków,
psiankowatych, kapustnych i wiele innych. Za chwilę ktoś
pokazywał badania, że te produkty nie są aż tak szkodliwe.
Ciągle jakieś nowe rewelacje. I w tym wszystkim my.
Rzucałyśmy się na nowości. Próbowałyśmy
wszystkiego co wpadło nam w oczy. To wszystko
spowodowało, że czułyśmy się tylko gorzej. Wyniki dalekie
były od idealnych, a objawy się nasilały. Po
prostu wszystkiego było za dużo. Wkradł się chaos.
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co nam pomogło?
Po latach ułożyłyśmy sobie relacje z chorobą. Odkryłyśmy co nam pomaga, a co nie.
Nie mamy objawów choroby i czujemy się świetnie. To co wsparło nas najbardziej to
… spokój. Selekcjonowanie informacji i wybieranie tego, co nam służy. Wprowadzenie
konkretnego planu w życie i konsekwentne trzymanie się go. Bez rzucania się na
każdą nowinkę, która pojawiała się w sieci. Wspierałyśmy się również specjalistami,
którzy nas słuchali i brali pod uwagę nasze samopoczucie, a nie tylko wyniki badań.
Zadbałyśmy o swoją psychikę, wyeliminowałyśmy to, co powodowało stres. Zdałyśmy
sobie sprawę, że choroba była konsekwencją przekraczającego stylu życia i braku
świadomości dbania o siebie na wielu poziomach.
W grupach na FB obserwujemy te same zachowania, które dotyczyły nas na
początku. Szukanie magicznego sposobu na pozbycie się choroby, próbowanie
cudownych suplementów, które uleczą wszystko. Chaos informacyjny, radykalne
diety, zbyt wymagający sport. Jednak to, co najbardziej przeszkadza w leczeniu tej
choroby, to rzucanie się na głęboką wodę i brak konsekwencji w działaniu.

najważniejsze:
SPOKÓJ
SELEKCJONOWANIE INFORMACJI
KONKRETNY PLAN
KONSEKWENCJA
MAŁE KROKI
SPECJALIŚCI
ZADBANIE O PSYCHIKĘ
PRACA ZE STRESEM
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Filozofia "ogarnij hashimoto"

POMOŻEMY CI UŁOŻYĆ
WŁASNE PUZZLE!

03

Po latach naszych doświadczeń
oraz naszych klientek, opracowałyśmy
własny model, a raczej filozofię
zdrowienia według „Ogarnij Hashimoto”.
Na czym polega ta filozofia? Już
wyjaśniamy.Aby zacząć zdrowieć w
Hashimoto, powinnaś podejść do tego
zadania, jak do układania puzzli. Jeśli
dopasujesz do siebie wszystkie kawałki,
ułożysz piękny obrazek, czyli siebie jako
zdrowiejącej osoby. Oczywiście najlepiej
jest wtedy, kiedy wszystkie puzzle masz
w zasięgu wzroku i nie jest ich za wiele.
My pomożemy Ci odnaleźć te puzzle, a
następnie ułożyć je w całość. Nasza
układanka składa się tylko z 6 kawałków.

ułóż działania w
obszary
PLANUJ!

Przede wszystkim, aby uporządkować sobie etapy
zdrowienia, ułożyłyśmy nasze działania w obszary,
którymi trzeba się zaopiekować. Dzięki temu łatwiej
będzie ci zaplanować działania. Jeśli chcesz zacząć
zdrowieć, zamień się w detektywa, który poszukuje
źródła swojej choroby.
Obszary, którymi zajmiemy się w tym ebooku to:
Lekarz
Diagnostyka
Suplementacja
Dieta
Ruch
Emocje i stres

Dowiesz się od czego zacząć w każdym z wyżej
wymienionych obszarów. Pomożemy ci ułożyć plan
działania tak, abyś krok po kroku mogła zacząć zdrowieć.
Pamiętaj, że życie bez objawów choroby jest możliwe!
My o tym już wiemy i chętnie podzielimy się swoimi
sposobami na zdrowienie. Opiszemy ci najważniejsze
elementy naszej układanki, a na końcu znajdziesz
konkretne kroki, które możesz podjąć już dziś! Tylko
wzięcie odpowiedzialności za swoje zdrowie i
konsekwentne działanie wpłynie na jakość twojego życia.
ZACZYNAMY!
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więcej informacji na temat
badań, ich interpretacji oraz
diety w hashimoto znajdziesz
w naszych ebookach:

ZNAJDZIESZ W NIM NASTĘPUJĄCE
ZAGADNIENIA:
Rozwiewamy mity
Od czego zacząć?
Wspólne mianowniki zdrowej diety
Przegląd lodówki
Jak to w końcu jest z tym glutenem?
Najczęściej występujące nietolerancje przy
Hashimoto
A co z pszenicą?
Czy wege jest ok?
Złote zasady Ogarnij Hashimoto
Jedz według zasad
Słuchaj jak zachowuje się twoje ciało
Stres jako główny wyzwalacz chorób
autoimmunologicznych
Psychodietetyka, czyli twój emocjonalny
stosunek do jedzenia
Jak wybrać dietetyka?

ZNAJDZIESZ W NIM NASTĘPUJĄCE
ZAGADNIENIA:
6 kroków do wyzdrowienia
Jak wybrać dobrego lekarza?
Objawy Hashimoto
Przyczyny Hashimoto
Jak przygotować się do badań?
Jak zdiagnozować Hashimoto?
Jak często wykonywać badania?
Z jakimi badaniami zgłosić się do
endokrynologa?
Kiedy pogłębić diagnostykę?
Jak interpretować wyniki badań?
Norma funkcjonalna a laboratoryjna
Interpretacja badań - normy
Najczęstsze niedobory
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1. Lekarz
Lekarz jest ważnym elementem twojej układanki, ale nie najważniejszym. Wiemy,
że wiele osób skarży się na słaby dostęp do lekarzy i brak dobrych specjalistów. My
wiemy, że możliwe jest znalezienie dobrego lekarza. Warto wspomnieć, co oznacza
określenie „dobry lekarz”. My uważamy, że dobry lekarz to taki, który jest
empatyczny, a ty czujesz się przy nim bezpiecznie. Nie musisz go nawet lubić.
Ważne, aby oprócz twoich wyników badań zwracał uwagę, na twoje objawy i
samopoczucie. Dobry lekarz wie również, że norma laboratoryjna nie zawsze jest
taka sama jak funkcjonalna. Wie, że nie może interpretować wyników badań, bez
pogłębionego wywiadu. Lekarz powinien informować cię na każdej wizycie o
planie leczenie i postępach. Nie musi leczyć holistycznie, ale ważne jest, żeby nie
zniechęcał cię do poszukiwania źródeł swojej choroby. Aby zwracał uwagę na
dietę, suplementację, stronę emocjonalną tej choroby. Nie musi się na tym
wszystkim znać. Ważne, że pokieruje cię do dobrych specjalistów.
W dalszej części tego ebooka dowiesz się, jak przygotować się na wizytę u lekarza i
co zrobić, aby była ona bardziej efektywna.

dobry lekarz:
EMPATYCZNY
DOBRZE ANALIZUJE WYNIKI BADAŃ
ZWRACA UWAGĘ NA OBJAWY
OTWARTY NA HOLISTYCZNE
PODEJŚCIE
SKUPIA SIĘ NA POSTĘPACH
OTWARTY NA NOWOCZESNE
LECZENIE
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2. diagnostyka
BADANIA WYKONYWANE
REGULARNIE SĄ NIEZWYKLE
WAŻNE. NIESTETY NIE WYSTARCZY
ZBADAĆ SIĘ RAZ W ROKU.

Na częstsze badania nie zawsze możesz z
łatwością otrzymać skierowanie od lekarza,
ale warto próbować. Część badań może
z l e c i ć c i l e k a r z p i e r w s z e g o k o n ta k tu . C z ę ś ć
będziesz musiała zbadać sama.
Podpowiemy ci, gdzie możesz znaleźć
b a d a n i a w n i ż s z e j c e n i e o r a z j a k r o z ło ż y ć j e
w c z a s i e , a b y n i e w y d a ć n a n i e m a j ą tk u .
Najważniejsze badania, które powinny
być wykonane u każdej osoby z
podejrzeniem chorób tarczycy czy
Hashimoto to:
Tsh
Ft3 i ft4
Przeciwciała ATPO i ATG
USG tarczycy

TSH, FT3 i FT4 warto robić sobie co 3
– 4 miesiące. A jeśli wprowadzasz jakieś
zmiany, to nawet częściej. Oczywiście,
kiedy uregulujesz hormony i będziesz się
dobrze czuła możesz te badania
w y k o n y w a ć r z a d z i e j . N a j w a ż n i e j s z e j e s t,
abyś kontrolowała stan swojego zdrowia.
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normy badań
NORMA LABORATORYJNA TO NIE TO SAMO
CO NORMA FUNKCJONALNA!
Ważne! Norma laboratoryjna różni się od normy
funkcjonalnej, czyli takiej, przy której dobrze się czujesz.
W Polsce norma TSH wynosi od 0,27 do 4,20 uIU/ml (w
różnych laboratoriach jednostki i zakresy mogą się
różnić), natomiast nie znamy nikogo (a zapytałyśmy setki
kobiet), kto przy TSH 3 czułby się dobrze. Dlatego ważna
jest umiejętność czytania wyników badań.
Natomiast hormony FT3 i FT4 powinny być w
równowadze. Oznacza to, że powinny pozytywnie na
siebie oddziaływać. Normy hormonów najlepiej jakbyś
przeliczyła sobie na wartości procentowe. Możesz
skorzystać np. z tego kalkulatora
http://www.chorobytarczycy.eu/kalkulator. W naszym
ebooku „Badania w Hashimoto i ich interpretacja”
dowiesz się jak czytać badania z laboratorium, jak je
interpretować i do jakich wyników dążyć, aby dobrze się
czuć.
Przeciwciała zlecane są przeważnie jednorazowo przez
lekarza, tylko do zdiagnozowania Hashimoto. My
uważamy, że warto sprawdzać je co jakiś czas,
szczególnie jeśli wprowadzasz działania naprawcze i
chcesz wiedzieć, czy wpływają one na twoje zdrowie. A
spadek przeciwciał może pokazać, które działania warto
kontynuować. Często zmiana diety, wprowadzenie
odpowiedniej suplementacji i ruchu wpływają na ich
obniżenie. A to jest bardzo motywujące do dalszej pracy.
USG tarczycy powinnaś wykonywać przynajmniej raz w
roku. Jeśli masz guzy, albo inne nieprawidłowości w
obrazie USG, to powinnaś powtarzać je co pół roku, a
nawet częściej, jeśli takie są wskazania lekarza. Badania
możesz wykonać taniej, np. wykupując je wcześniej
online na stronie laboratorium. Możesz również
skorzystać np. ze strony https://badamysie.pl/ lub innych
podobnych. Badania, które tam znajdziesz często bywają
nawet o 50% tańsze, niż bezpośrednio w laboratorium.
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3. suplementacja
SUPLEMENTACJA JEST TEMATEM ZŁOŻONYM. Z JEDNEJ STRONY
MA SWOICH ZAGORZAŁYCH PRZECIWNIKÓW, A Z DRUGIEJ JEJ
WYZNAWCÓW. ŻADNA Z TYCH SKRAJNYCH OPCJI NIE JEST
ODPOWIEDNIA.

Faktem jest, że przy Hashimoto występują niedobory witamin i mikroskładników.
Natomiast część z nich można uzupełnić z dobrze zbilansowanej diety. Niestety
niektóre będziesz musiała uzupełnić dobrymi suplementami.
Często uzupełnienie niedoborów znacząco wpływa na poprawę jakości
samopoczucia. Ważną kwestią jest, i to musimy mocno podkreślić, abyś nie brała
suplementacji na własną rękę, bez zbadania ich poziomu. Z witaminami tak jak ze
wszystkim. W nadmiarze nawet woda może ci zaszkodzić. Wiele osób samodzielnie
uzupełnia selen, bez zbadania jego poziomu. Na naszych szkoleniach zapytałyśmy
uczestników, kto z nich zrobił badanie selenu. Oczywiście okazało się, że niewiele.
Natomiast spośród tych, które zrobiły część miała wynik ponad normę. A nadmiar
selenu może okazać się toksyczny.

09

najczęściej występujące
niedobory
Suplementując się musisz wiedzieć, że niektóre witaminy antagonizują się. Ważne
jest również o jakich godzinach bierzesz dany suplement. Np. witaminę D lepiej
brać rano, ponieważ ma działanie pobudzające, a magnez wieczorem, ponieważ
rozluźnia i wspomaga sen. Natomiast preparaty z żelazem trzeba przyjmować jak
najdalej od zażycia hormonu. Więcej informacji o suplementacji znajdziesz we
wspomnianym wyżej ebooku.

sprawdź
niedobory:
WITAMINA D3
WITAMINA B12
FERRYTYNA/ŻELAZO
KWASY OMEGA 3
SELEN
CYNK
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Jeśli nie radzisz sobie z
objawami choroby - zapisz się
na szkolenie Ogarnij hashimoto
w 6 miesięcy w wersji online!
Lidia

Kamila

Mamy za sobą kilkadziesiąt takich spotkań w całej Polsce. Z naszej wiedzy
skorzystały tysiące kobiet. Prowadzimy grupę wsparcia, która liczy prawie 15 000 osób. Tematem
Hashimoto zawodowo zajmujemy się od lat. Same zostałyśmy zdiagnozowane kilkanaście lat temu.
Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w całej Polsce (lekarzami endokrynologami, dietetykami
klinicznymi, trenerami personalnymi, psychologami, fizjoterapeutami). Czujemy się doskonale. To
oznacza, że nie tylko wiemy o czym mówimy, ale również wiemy, jak o tym mówić.Nie musisz tracić
czasu i energii, czując się zagubiona w natłoku informacji. Nie musisz szukać kolejnego rozwiązania,
kupować kolejnej książki, zapisywać się do kolejnej grupy. A to dopiero pierwsza z wielu korzyści jakie
Ci damy. 7 godzin, trochę dobrego nastawienia, humoru – tyle potrzebujemy, aby przedstawić Ci
konkretny, jasny plan działania, abyś mogła zacząć zdrowieć i czuć się dobrze.
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Jeśli nie wiesz jak sobie pomóc na szkoleniu dostaniesz
gotowe rozwiązanie!
DIETA
Otrzymasz konkretne wskazówki
dietetyczne. Co jeść, czego unikać?
Znajdziesz odpowiedź na pytanie czy
warto robić badania na nietolerancje
pokarmowe, czy każdy musi
wykluczać gluten i nabiał. I wiele
innych.

RUCH
Niektóre rodzaje sportu są
niewskazane przy Hashimoto i
insulinooporności. Dowiesz się jakie
ćwiczenia warto wykonywać, aby
sobie nie zaszkodzić. Kiedy ćwiczyć,
w jakiej porze dnia i na co jeszcze
powinnaś zwrócić uwagę.

BADANIA
Otrzymasz listę badań, które należy
wykonać, aby zdiagnozować chorobę
oraz podczas wizyt kontrolnych u
lekarza. Jakie badania wykonać, aby
sprawdzić niedobory i odkryć co
może być przyczyną dolegliwości, z
którymi aktualnie się zmagasz.
Dowiesz się gdzie wykonywać
badania, aby nie stracić na nie
majątku.
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BRAK LIBIDO...
... i inne objawy, jak np. wypadające
włosy czy sucha skóra. Dowiesz
się, gdzie szukać przyczyny tych
dolegliwości, jakie badania wykonać,
do kogo zgłosić się po wsparcie.
Będziesz wiedziała, które objawy
powinny Cię zaniepokoić, a co jest
zupełnie normalną sytuacją.

STRES I EMOCJE
Opowiemy o chorobach
psychosomatycznych. Dowiesz się
jaki jest związek między psychiką, a
chorobami autoimmunologicznymi.
Jak nierozwiązane konflikty
emocjonalne wpływają na działanie
narządów i powstawanie schorzeń.
Otrzymasz konkretne wskazówki jak
radzić sobie ze stresem i z emocjami.
WSPARCIE W DZIAŁANIU
Po zakończonym szkoleniu dołączysz
do specjalnej grupy wsparcia na
Facebooku, tylko dla uczestniczek
warsztatów. Będziemy na niej dalej
Cię wspierać i motywować do
utrzymania zapału do wprowadzania
zmian.

DOŁĄCZ DO SETEK ZADOWOLONYCH UCZESTNIKÓW I ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

ZAPISUJĘ SIĘ NA SZKOLENIE!
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4. dieta
NIE ISTNIEJE JEDNA DIETA
ODPOWIEDNIA DLA WSZYSTKICH
CHORUJĄCYCH NA HASHIMOTO.
JESTEŚ WYJĄTKOWA WIĘC
POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEGO
PODEJŚCIA

S p r a w d z i ł y ś m y c h y b a w s z y s tk i e d i e ty , k tó r e
są polecane przy chorobach
autoimmunologicznych. Zanim zaczniesz
stosować jakąkolwiek dietę, powinnaś
sprawdzić jaki jest twój emocjonalny
stosunek do jedzenia. Natomiast wspólnym
m i a n o w n i k i e m k a ż d e j z d r o w e j d i e ty j e s t
u n i k a n i e ż y w n o ś c i w y s o k o p r z e tw o r z o n e j ,
wyeliminowanie cukru i kwasów
t ł u s z c z o w y c h t r a n s . W ł ą c z n a to m i a s t d o
diety żywność bogatą w składniki
odżywcze, urozmaiconą i jak najbardziej
p r z y p o m i n a j ą c ą s w o j ą p i e r w o tn ą w e r s j ę . P o
p r o s t u p r a w d z i w e j e d z e n i e . T e m a t d i e ty w
Hashimoto jest bardzo szeroki. Jeśli
m i a ł y b y ś m y p o l e c i ć j a k ą k o l w i e k d i e tę p r z y
Hashimoto, to byłaby to tzw. dieta
przeciwzapalna, czyli taka, która niweluje
s t a n y z a p a l n e w o r g a n i z m i e , s k ła d a s i ę m .
i n . z d o b r y c h t ł u s z c z y , d o b r e j j a k o ś c i b i a łk a
i warzyw.
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pierwsze kroki w diecie
TO, CO ZAWSZE POLECAMY JAKO PIERWSZY KROK, KTÓRY
WARTO WPROWADZIĆ TO WYKLUCZENIE Z DIETY CUKRU,
PSZENICY ORAZ MLEKA.

Nie musisz wykonywać żadnych testów na nietolerancje. Wystarczy, że wyeliminujesz
te produkty na jakiś czas, przynajmniej na miesiąc i zobaczysz różnicę w swoim
samopoczuciu. Od schudnięcia po pozbycie się mgły mózgowej. Po tym czasie
wprowadź je z powrotem do diety i zauważ jak twoje ciało na nie reaguje.
Prawdopodobnie nie będziesz chciała do nich wracać. Pamiętaj, aby nie
wprowadzać wykluczeń na własną rękę. Skontaktuj się z dobrym dietetykiem, który
zbilansuje ci dietę.
ZWIĘCEJ O DIECIE ZNAJDZIESZ W NASZYM EBOOKU „DIETA W HASHIMOTO”, W
KTÓRYM OPISAŁYŚMY WSZYSTKO, CZEGO PRZEZ LATA DOWIEDZIAŁYŚMY SIĘ W
TYM TEMACIE. ZNAJDZIESZ W NIM RÓWNIEŻ CZĘŚĆ DOTYCZĄCĄ
PSYCHODIETETYKI I ZASTANOWISZ SIĘ JAKIE JEST TWOJE PODEJŚCIE DO
JEDZENIA. OPISAŁYŚMY RÓWNIEŻ „ZŁOTE ZASADY OGARNIJ HASHIMOTO”,
KTÓRE STOSUJEMY NA CO DZIEŃ I KTÓRE POZWALAJĄ NAM DOPASOWAĆ
DIETĘ DO STYLU ŻYCIA, A NIE ODWROTNIE.
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5. ruch w hashimoto

JEST TAKIE POWIEDZENIE: „ZABRANO NAM RUCH, A
PODAROWANO SPORT”. NASZE DOŚWIADCZENIA POKAZUJĄ, ŻE
NAJWAŻNIEJSZY JEST CODZIENNY RUCH. O WIELE LEPSZE DLA
NASZEGO ORGANIZMU SĄ CODZIENNE SPACERY, NIŻ
OKAZJONALNE WYJŚCIA NA SIŁOWNIĘ. OKAZUJE SIĘ, ŻE OSOBY Z
HASHIMOTO CZY INSULINOOPORNOŚCIĄ MUSZĄ BARDZIEJ
ZWRACAĆ UWAGĘ NA AKTYWNOŚĆ, KTÓRĄ WYKONUJĄ. POWINNY
WYBIERAĆ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE SPORT, PRZEZNACZAĆ
WIĘCEJ CZASU NA REGENERACJĘ ORAZ ĆWICZYĆ O
ODPOWIEDNIEJ PORZE DNIA. WIECZORNY TRENING MOŻE
POGŁĘBIAĆ TWOJE ZMĘCZENIE I INNE OBJAWY CHOROBY.
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Konsekwencje presji
treningów
CIĘŻKI TRENING I UBOGA W KALORIE DIETA
TO PRZEPIS NA TYCIE I PROBLEMY Z
CHUDNIĘCIEM
Osoby chorujące na Hashimoto często zmagają się z
nadmiernym przybieraniem na wadze i trudnością w
schudnięciu. To powoduje presję na cel –
więcej treningów, bardziej katorżniczych, a do tego
uboga w kalorie dieta. Intensywny trening jest
dodatkowym stresorem dla organizmu. W wyniku stresu
nadnercza wydzielają hormony, spośród których
najważniejszą rolę odgrywają kortyzol i DHEA, hormony
kataboliczny i anaboliczny. Następuje wzrost kortyzolu
i zmniejszenie DHEA, co sprawia, że ciało przechodzi w
stan kataboliczny.
Jakie to ma konsekwencje?

sukcesywnie gromadzenie tkanki tłuszczowej
zatrzymywanie sporych ilości wody
pogłębiający się stres i zmęczenie wpływają na
dalsze osłabienie wolnych hormonów tarczycy
mniej siły
mniejsze zdolności do regeneracji
mniejsza zdolność ciała do budowania tkanki
mięśniowej
brak motywacji
Wiele osób zauważa, że pomimo diety i ćwiczeń nie
chudną, a nawet tyją. Odpowiedzią może być właśnie
zaburzenia wydzielania kortyzolu i DHEA, które wpływają
na:
równowagę hormonalną
zdrowie psychiczne
sprawność fizyczną
regulację odporności
detoksykację organizmu
przemianę materii
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jaki powinien być trening przy
hashimoto?

Przede wszystkim umiarkowany, czyli na tyle lekki, aby nie wyrządzał krzywdy i na
tyle intensywny, aby przyniósł efekty. Możliwości regeneracyjne i wysiłkowe są dużo
mniejsze niż u zdrowych osób. To, co dla zdrowego może być lekkim treningiem, dla
chorej osoby może być ciężkie. Dlatego pamiętaj, aby po każdym wysiłku
przeznaczyć odpowiedni czas na regenerację.
Nadmierny wysiłek to kolejny stres dla organizmu, a stres podwyższa kortyzol i
rozszczelnienia jelita. Pamiętaj również o niskiej intensywności. Zaczynaj małymi
krokami. Szczególnie, jeśli do tej pory nie byłaś fanką aktywności fizycznej. Pamiętaj
również o tym, aby się rozciągać i prawidłowo oddychać podczas ćwiczeń.
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o co warto jeszcze
zadbać?
PAMIĘTAJ! RUCH PRZY CHOROBACH
AUTOIMMUNOLOGICZNYCH JEST
BARDZO WAŻNY. POWINIEN BYĆ STAŁYM
ELEMENTEM TWOJEGO STYLU ŻYCIA,
KTÓRY NA PEWNO POPRAWI TWOJE
SAMOPOCZUCIE. ZADBAJ JEDNAK O
AKOŚĆ TEGO RUCHU I ZASTOSUJ SIĘ DO
NASZYCH WSKAZÓWEK.

Słuchaj swojego ciała! Jeśli czujesz się
wyczerpana, a miałaś zaplanowany
trening to odpuść! Albo poćwicz
d e l i k a t n ą j o g ę c z y ć w i c z e n ia r e l a k s u j ą c e
i rozluźniające.
Dopasuj formę treningu do swoich
osobistych preferencji. Nie musisz
p o d ą ż a ć z a m o d ą i ć w i c z y ć to , c o
w s z y s c y . N a j w a ż n i e j s z a z a s a d a d o ty c z ą c a
ruchu – ćwicz to, co ci się podoba! Nie
generuj dodatkowego stresu, zmuszając
się do ćwiczeń.
W d n i a c h t r e n i n g o w y c h z w ię k s z
kaloryczność posiłków o 150 – 200 kcal.
Ćwicz rano lub do południa. Trening
podnosi kortyzol, a jeśli ćwiczysz
wieczorem, może to spowodować
problemy ze snem. Jeśli jednak nie masz
innej możliwości, to zdecyduj się na lekki
trening.
Obserwuj swoje ciało. Sprawdzaj jak
czujesz się po treningach. Dobierz
odpowiednią porę ćwiczeń. Może się
okazać, że wieczorny trening wcale nie
działa na ciebie źle.
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co ćwiczyć?

CO POLECAMY?:

Z CZYM
OSTROŻNIE?:
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3 treningi w tygodniu, trwające nie dłużej niż
godzinę
marszobiegi
basen
spacery, nordic walking
ćwiczenia stabilizacyjne
ćwiczenia rozciągające (joga, stretching)
oraz relaksacyjne

intensywne interwały
HITT
tabata
nadmierne ciężary
intensywne bieganie
intensywne cardio

6. emocje i stres
STRES I NIEWYRAŻONE EMOCJE TO
NAJWAŻNIEJSZE WEDŁUG NAS ELEMENTY,
KTÓRE WPŁYWAJĄ NA OBJAWY CHOROBY.
A STRES W CHOROBACH
AUTOIMMUNOLOGICZNYCH, JEST GŁÓWNĄ
PRZYCZYNĄ ICH POWSTAWANIA.
Potwierdza to również nasza ankieta, którą
przeprowadziłyśmy na prawie 3 tyś kobiet. 95% z
nich wskazało na stres, jako czynnik, po którym
nastąpiła diagnoza choroby, albo zaostrzenie
objawów w jego wyniku. O Hashimoto mówimy, że
jest to choroba autoimmunologiczna, o podłożu
psychosomatycznym.
Co to oznacza? Długotrwały stres odgrywa główną
rolę w powstawaniu chorób
psychosomatycznych, do których zaliczane jest
Hashimoto. Organizm reaguje na niego w specyficzny
sposób. Zazwyczaj z trudnymi dla nas emocjami
radzimy sobie każdy na swój sposób, poprzez
myślenie i działanie. Problem pojawia się wtedy,
kiedy nasza głowa nie radzi sobie z nimi. Wtedy
dochodzi do somatyzacji – czyli pod wpływem
napięcia, lęku, stresu może dojść do bólu serca,
spięcia w kręgosłupie, biegunek czy zaparć. Jeśli
taka sytuacja trwa dłużej, może dojść do realnego
uszkodzenia naszych narządów. Umysł nie daje
sygnału do relaksu, odpoczynku, odreagowania.
Wewnętrzne napięcie powoduje nadmierne
wydzielanie hormonów stresu. To prowadzi do
rozwoju stanów zapalnych, do osłabienia odporności
oraz do różnych chorób, w tym
autoimmunologicznych.

Dlatego naszym głównym celem jest edukowanie
kobiet, aby nie zapominały o emocjonalnej stronie
tej choroby. Uważamy, że niewyrażone emocje i
nieprzepracowany stres, jest głównym powodem
aktywowania choroby, która może być zapisana w
genach.
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plan działania
Jesteśmy gorącymi zwolenniczkami filozofii Kazien. W najprostszy sposób Kaizen
moglibyśmy zdefiniować jako małe, banalne” kroki, które stopniowo prowadzą nas
do osiągnięcia zamierzonego celu.
W latach 80. XX w. metodą Kaizen zainteresował się dr Robert Maurer u UCLA
School of Medicine. Wpadł wtedy na pomysł stosowania tej metody w gabinetach
psychologicznych, pomagając pacjentom dążyć do wyznaczonych celów. Aby
wyjaśnić, jak wykorzystać Kaizen w codziennym życiu i motywacji, tym razem
zajrzyjmy na chwilę do gabinetu dr Maurera i poznajmy Julię, pacjentkę, która
zmieniła podejście do pracy z nawykami, a w planie działania, który chcemy ci
pokazać, chodzi właśnie o zmianę nawyków.

filozofia kaizen:
MAŁE KROKI
NIE BUDZĄ OPORU
STOPNIOWE OSIĄGNIĘCIE CELU
"OSZUKANIE MÓZGU"
OSWOJENIE LĘKU PRZED ZMIANĄ
MOTYWACJA NA STABILNYM
POZIOMIE
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historia julii

Julia siedziała w gabinecie Maurera. To była jej pierwsza wizyta, ale już nie liczyła,
która z kolei u specjalisty. Była u kilku psychologów i lekarzy i każde kolejne
spotkanie kończyło się tym samym: „Powinna Pani zacząć ćwiczyć i przejść na dietę.
Gdy pozbędzie się Pani nadwagi, problemy z nadciśnieniem i szybkim męczeniem
zostaną rozwiązane.Przepiszę Pani takie tabletki, po których lepiej się Pani poczuje”.
„Łatwo powiedzieć”, pomyślała. „Gdyby wiedzieli z czym muszę się borykać. Jestem
samotną matką wychowującą dwójkę dzieci, mam depresję i przytłaczają mnie
codzienne obowiązki, a co dopiero regularne 1,5 godzinne treningi. Nikt tego
nie zrozumie, dopóki tego nie doświadczy”.
Tym razem jednak zachowanie psychologa było zupełnie inne. Gdy do pokoju wszedł
Maurer, jego oczom ukazała się smutna kobieta o podkrążonych oczach. „Ćwiczenia
fizyczne polecaliśmy setkom pacjentów, ale bardzo niewielu ćwiczyło regularnie” –
pomyślał. „Zazwyczaj nie zaczynali oni w ogóle albo bardzo szybko odpuszczali”.
Patrzył na Julię i widział kobietę, która większość swojego czasu poświęcała na
utrzymanie domu i zajmowanie się dziećmi. Jedyny wolny czas na jaki mogła sobie
pozwolić to półgodzinny relaks na kanapie przed telewizorem.
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Julia miała 15 kg nadwagi i była zupełnie zdemotywowana do jakiejkolwiek pracy nad
sobą. Murer wiedział, że propozycja planu treningowego nie zadziałała i miał
oczywiście rację, ponieważ Julia takie bezskuteczne porady dostawała już
wielokrotnie. Co zatem zrobił? Maurer wpadł na szalony (jak na tamten
czas) pomysł i zaryzykował pytaniem: „A może w trakcie oglądania telewizji
spróbujesz pochodzić w miejscu przez minutę?”
Julia uśmiechnęła się i odpowiedziała: „W zasadzie mogę spróbować”.
Kiedy Julia pojawiła się na następnej wizycie, oznajmiła, że chciałaby czegoś więcej.
Maurer doznał wtedy olśnienia. Zauważył bowiem, że mały krok, jaki zaproponował
Julii, w niewielkim stopniu, ale jednak zmienił jej podejście do aktywności. Zamiast
negatywnej postawy, która często towarzyszy osobom zaczynającym zrzucanie wagi, u
Julii widać było pozytywne nastawienie i uśmiech. Przez ostatnie tygodnie regularnie,
przez minutę maszerowała przed telewizorem, a teraz chciała czegoś więcej.
Oczywiście jej aktywność była niewielkie w porównaniu do planów treningowych, ale
lepsze to niż nic. „Co jeszcze mogę robić?” – zapytała?*

dlaczego kazien?
W dużym skrócie. Nasz mózg jest skonstruowany tak, aby
przeciwstawiać się zmianom. Jaszczurzy (najstarsza ewolucyjnie część
naszego mózgu) mózg nie lubi wychodzić poza strefę komfortu, a na
wszelkie nowe wyzwania reaguje lękiem lub zniechęceniem. Albo
jednym i drugim. Tak było też w przypadku Julii, którą strach
początkowo motywował do odwiedzenia lekarza, ale gdy wysłuchiwała
jego zaleceń, stres przed nie poradzeniem sobie w nowej sytuacji był
tak silny, że nie robiła nic. Wiedziała, że to irracjonalne, że powinna się
ruszyć, ale gadzi mózg robił swoje i wybierała kanapę zamiast treningu.
Przynajmniej do momentu, w którym spotkała na swojej drodze
Maurera. Metoda Kaizen daje nam możliwość „oszukania mózgu”. Ważne,
aby pierwszy, najmniejszy krok, na który się zdecydujemy, nie budził
naszego oporu.

*Opis pochodzi z książki M. Capigi „Motywacja przez wielkie M”
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Stwórz swój plan działania
małymi krokami!
ZASTANÓW SIĘ JAKIE KROKI MOŻESZ WYKONAĆ W KAŻDYM
OBSZARZE, ABY PRZYBLIŻYĆ SIĘ DO CELU, JAKIM JEST
ZDROWIENIE. PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY TABELKĘ Z NASZYMI
PODPOWIEDZIAMI. ZWRÓĆ UWAGĘ, JAK MAŁE SĄ TE KROKI. TY
ZAPISZ SOBIE SWOJE.
LEKARZ I BADANIA

DIETA I SUPLEMENTY

znajdź lekarza
sprawdź wyniki
spisz je do zeszytu
załóż dzienniczek

włącz suplementacje
poszukaj dietetyka
zainstaluj fitatu
sprawdź swoje zapotrzebowanie
kaloryczne
eliminacja produktów
zapalnych
wprowadź enzymy
probiotyki
znajdź sobie dania zastępcze

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
zacznij od krótkich aktywności
zastanów się jaka forma ruchu
sprawia Ci radość
poszukaj motywatora
zaczynaj rano

PSYCHE
wstawaj 15 minut wcześniej
przynajmniej 4 razy w tygodniu
medytuj
śpij po 8h dziennie
praktykuj wdzięczność
miej do siebie zaufanie
ograniczaj ilość informacji
ogranicz social media wieczorami
korzystaj z małych kroków
bądź wyrozumiała i cierpliwa
zmień środowisko
bądź uważna na swoje potrzeby
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ŻYCZYMY CI POWODZENIA W
DZIAŁANIU! Mogą cię w tym
wesprzeć POZOSTAŁE EBOOKI
ogarnij hashimoto...
EBOOK "DIETA W HASHIMOTO"
ZNAJDZIESZ W NIM NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
Rozwiewamy mity
Od czego zacząć?
Wspólne mianowniki zdrowej diety
Przegląd lodówki
Jak to w końcu jest z tym glutenem?
Najczęściej występujące nietolerancje przy Hashimoto
A co z pszenicą?
Czy wege jest ok?
Złote zasady Ogarnij Hashimoto
Jedz według zasad
Słuchaj jak zachowuje się twoje ciało
Stres jako główny wyzwalacz chorób autoimmunologicznych
Psychodietetyka, czyli twój emocjonalny stosunek do jedzenia
Jak wybrać dietetyka?

EBOOK "BADANIA W HASHIMOTO I ICH INTERPRETACJA"
ZNAJDZIESZ W NIM NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
6 kroków do wyzdrowienia
Jak wybrać dobrego lekarza?
Objawy Hashimoto
Przyczyny Hashimoto
Jak przygotować się do badań?
Jak zdiagnozować Hashimoto?
Jak często wykonywać badania?
Z jakimi badaniami zgłosić się do endokrynologa?
Kiedy pogłębić diagnostykę?
Jak interpretować wyniki badań?
Norma funkcjonalna a laboratoryjna
Interpretacja badań - normy
Najczęstsze niedobory
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...a także nasze kultowe
szkolenie "Ogarnij Hashimoto w
6 miesięcy" w wersji online

ZAPISUJĘ SIĘ NA SZKOLENIE!
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JEŚLI CHCESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ,
ZAPYTAĆ O COŚ LUB ZOBACZYĆ NASZE
AKTUALNE PROJEKTY, ZAPRASZAMY!
ZNAJDZIESZ NAS JAKO #OGARNIJHASHIMOTO
YOUTUBE
FACEBOOK

INSTAGRAM

Nasz ebook napisany jest w celach edukacyjnych,
informacyjnych i poglądowych. Nie mogą zastąpić porady lekarza lub
innego specjalisty ochrony zdrowia.
Niniejsze opracowanie należy do Ogarnij Hashimoto i objęte jest prawem autorskim. Wszelkie
udostępnianie, kopiowania całości lub części, cytowanie bez podania autora jest zabronione i
może grozić konsekwencjami prawnymi.
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