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 ZDROWIE SENIORA 

Rok 2020 wpłynął na życie  

ludzi na całym świecie, w tym 

również na codzienność pol-

skich seniorów. Pandemia 

ograniczyła aktywność fizycz-

ną i społeczną najstarszych 

Polaków, utrudniła dostęp  

do lekarza oraz odbiła się na 

ich zdrowiu psychicznym. Nie 

dziwi więc, że ponad połowa 

(53,6%) osób w wieku powyżej 

60 roku życia czuje się zmę-

czona towarzyszącymi aktual-

nej sytuacji obostrzeniami.  
 

Dowiedz się więcej - kliknij TUTAJ. 

W Belgii powstał pilotażowy  

program mający pomagać  

osobom, które zmagają się ze 

stresem i innymi problemami  

natury psychologicznej. Jednym 

z elementów terapii są wizyty  

w muzeach lub galeriach sztuki, 

które są dla potrzebujących 

darmowe.  

 

Dowiedz się więcej TUTAJ. 

https://60plus.pl/?article=1915
https://dobrewiadomosci.net.pl/53356-wizyta-w-galerii-sztuki-na-recepte/
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Znajomość języków obcych poszerza horyzonty i możliwość eksplorowania 

świata. Pozwala pracować poza granicami ojczystego kraju, otwiera nas na no-

we kultury, ułatwia komunikację – korzyści jest wiele. Dodatkowo, jak pokazują wyni-

ki badań, nauka języków obcych jest dobrą inwestycją w… zdrowie! 

 

Aby dowiedzieć się więcej kliknij TUTAJ. 

Coraz więcej osób w dojrzałym wieku 

chce spędzać czas aktywnie i twórczo. 

A może i Ty masz dość siedzenia przed 

ekranem? To właśnie moment, by wró-

cić do pasji sprzed lat. Nie wiesz jak to 

zrobić?  

 

Przeczytaj koniecznie klikając TUTAJ. 

Szungit jest jednym z najstarszych 

minerałów na ziemi. Uważany 

jest także za kamień leczniczy 

dzięki swoim właściwościom. 

Znalazł m.in. zastosowanie przy 

filtracji wody pitnej. Dzięki niemu 

woda nie tylko staje się krystalicz-

nie czysta, ale również wspoma-

ga naturalne procesy lecznicze 

zachodzące w organizmie.  

 

Przeczytaj więcej TUTAJ. 

Korzystanie z internetu w okresie 

emerytalnym znacząco poprawia 

funkcje poznawcze, wspiera pamięć  

i stymuluje pracę mózgu – informuje 

“Journal of Economic Behavior and  

Organization”.  

 

Dowiedz się więcej klikając TUTAJ. 

https://60plus.pl/?article=1287
https://60plus.pl/?article=1813
https://dobrewiadomosci.net.pl/53306-szungit-rosyjski-kamien-leczniczy/
https://dobrewiadomosci.net.pl/53906-internet-poprawia-sprawnosc-umyslowa-emerytow/
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Podeszły wiek kojarzy się z pogor-

szeniem naszych zdolności poznaw-

czych. Jednak, jak sugerują nowe 

badania, ludzki umysł jest bardziej 

odporny na upływ czasu, niż  

dotychczas sądzono. Jak dobre 

wino, niektóre jego części z wiekiem 

stają się nawet lepsze. 

  

Poczytaj na ten temat TUTAJ. 

Sezon jesienno-zimowy wymusza większą 

dbałość o zdrowie organizmu. Bardzo 

możliwe, że w tym okresie ty również cieplej 

się ubierasz, dbasz o codzienną porcję ruchu 

na świeżym powietrzu, a może nawet zaczą-

łeś suplementować witaminy. Ale czy wiesz, 

że na zdrowie i odporność – w równym 

stopniu jak ruch i dieta – wpływa też nasz 

sposób myślenia? 

 

Dowiedz się więcej klikając TUTAJ. 

Do 100 lat jeździła na rowerze.  

O zasadach życia Jeanne Louise 

Calment - TUTAJ. 

Grafika użyta w newsletterze pochodzi ze strony: 

https://dzienniknaukowy.pl/zdrowie/niektore-zdolnosci-umyslowe-wydaja-sie-poprawiac-wraz-z-wiekiem
https://dobrewiadomosci.net.pl/54616-pozytywne-myslenie-ma-moc/
https://dobrewiadomosci.net.pl/53863-do-100-lat-jezdziela-na-rowerze/


 PROGRAMY SPOŁECZNE FIRMY ADAMED 

 

http://odnalezcsiebie.pl/downloads/Odnalezc-siebie_Poradnik-A5_Depresja.pdf
http://www.glebokioddech.pl/
http://www.sercenanowo.pl/
http://www.odnalezcsiebie.pl/

