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Codzienny ruch 

 

Zachęcam Cię do wykonywania codziennych ćwiczeń fizycznych.  Wykonywanie codziennie 

choć trochę ruchu fizycznego daje nam wiele korzyści. 

Poprzez ruch lepiej się dotleniamy. Poprzez dobry ruch nasz kręgosłup, generalnie cały 

kościec lepiej funkcjonuje a nasze wewnętrzne organy są zdrowsze. To wszystko sprawia, 

że generalnie czujemy się lepiej.  

Można na to też popatrzeć pod innym kątem. W naszej głowie rodzą się pomysły, idee, a to 

właśnie ciało później realizuje te pomysły. Dobry, zdrowy, harmonijny rozwój naszego ciała 

daje nam dobre osadzenie na ziemi.   

Mówi się o niektórych, że mocno stąpają po ziemi, a o innych, że bujają w obłokach. Wg 

mnie idealnym rozwiązaniem jest, aby mocno stąpać po ziemi, mieć dobrze uziemione ciało, 

a zarazem pozwalać sobie bujać w obłokach. 

Chcę jednak podkreślić, że gdy mówię o ćwiczeniach fizycznych to nie chodzi mi o 

chodzenia na zajęcia jogi lub na fitness. Nie mówię, że to nie dobre, ale tutaj nie o to mi 

chodzi. 

Chodzi mi o wykonywanie kilku, kilkunastu ćwiczeń ruchowych codziennie, najlepiej z rana. 

Coś co generalnie nie wymagałoby żadnych dodatkowych przyrządów. Coś co zajmowałoby 

nam 10-20 minut dziennie.  

Dlaczego bez przyrządów? Po to, aby być w tym niezależnym, móc robić to wszędzie i 

zawsze, bez względu gdzie się obudzimy. Aby budować w sobie niezależność i poczucie 

autonomii.  

Jakie to mogą być ćwiczenia? Cokolwiek co uznasz za ruch, a będzie sprawiać Ci 

przyjemność. Może być to wysiłkowe, ale nie musi. Ale najważniejsze, aby robienie tych 

ćwiczeń sprawiało Ci przyjemność. To muszą być ćwiczenia, które będziesz lubić.  Możesz 

ułożyć sobie sekwencję lub po prostu po każdym ćwiczeniu zastanów się jakie ćwiczenie 

teraz chcesz zrobić.  

Ja właśnie tak ćwiczę. Bez programu, bez planu. Po prostu robię ćwiczenia na które w tej 

chwili mam ochotę. Ustawiam budzik na 15 minut i zaczynam ćwiczyć. Czasem mam ochotę 

i czas ćwiczyć dłużej więc to robię, a czasem po 15 minutach po prostu przerywam 

gdziekolwiek byłbym w ćwiczeniu. 

Polecam ćwiczenia bioenergetyczne Aleksandra Lowena, które osobiście bardzo lubię i dają 

mi korzyści. Ale tak jak mówiłem na początku: rób te ćwiczenia, które lubisz, które sprawiają 

Ci przyjemność.  

Powiesz, że 15 minut to za dużo czasu. To zacznij od 2 minut czyli zastosuj do tego technikę 

Kaizen, którą opisałem w trzecim tygodniu.  

Jeśli chodzisz na jogę, fitness, basen lub może masz ogródek, w którym regularnie pracujesz 

fizycznie to i tak rób te kilka ćwiczeń rano codziennie. Jeśli jesteś w podróży to możesz je 

dostosowywać do miejsca w którym jesteś. 



 

21 Wskazówek w sięganiu po Nowe  www.grzegorzbyczek.com 

Wstań jutro o 15 minut wcześniej i po prostu ustaw budzik  na 15 minut i zacznij ćwiczyć, bez 

wcześniejszego planowania jakie to będą ćwiczenia. 

 

 


