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WST!P

Jak do"y# setki

Jak do!y" setki? Mo!na by zapyta": po co w#ogóle jej do!ywa"? Có!, po-
wodów s$ miliony, a#ka!da i#ka!dy z#nas ma pewnie w%asny. Jedni chc$ jak 
najd%u!ej cieszy" si& dorastaj$cymi wnukami i#prawnukami, inni#– chodzi" 
na ryby, grzyby albo na kaw& z#przyjació%kami. Jedni b&d$ do ko'ca praco-
wa" w#pocie czo%a, by zostawi" po sobie wiekopomne dzie%a albo pomaga" 
osobom w#potrzebie, inni#– le!e" w#trawie i#liczy" chmury. Z#pewno(ci$ s$ 
te! w(ród was osoby, którym wcale nie marzy si& osi$gni&cie tak s&dziwego 
wieku. Szanuj& to#– we)cie jednak pod uwag&, !e pewnego dnia mo!ecie 
zmieni" zdanie. I#!e warto si& na to przygotowa".

W# tej ksi$!ce interesowa! nas b"d# nie powody, lecz metody$– spo-
soby na to, by jak najbardziej przed%u&y! &ycie w$mo&liwie najlepszej 
kondycji. To praktyczny poradnik#– znajdziesz tu kompleksowe omówienie 
tych spo(ród czynników decyduj$cych o#naszym zdrowiu, na które mamy 
wp%yw. Niewa!ne, ile masz lat#– nigdy nie jest za pó)no, by zmieni" w#swej 
codzienno(ci co(, co zwi&kszy twoje szanse na d%ugie !ycie w#(wietnej formie. 
Owszem, nie ka!dy otrzyma% w# spadku geny (niemal!e) gwarantuj$ce d%u-
gowieczno(". Ma to jednak trzeciorz&dne znaczenie#– istnieje mnóstwo spo-
sobów, by oddzia%ywa" na swoje zdrowie i ca%e cia%o. Ba, jeste'my w$stanie 
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wp%ywa! nawet na dzia%anie genów$– zw%aszcza tych, które wyd%u&aj# &y-
cie! Mo!na porówna" je do dysku komputera, a#nasze wybory i#nawyki#– do 
zainstalowanych na nim aplikacji. Niektóre programy otrzymujemy w#pakie-
cie startowym i#nie da si& ich wy%$czy", ale wi&kszo(" wybieramy sami. Dzi&ki 
temu w#naturalny i#bezpieczny sposób potra*my podkr&ci" funkcjonowanie 
naszego organizmu#– sprawi", !e wolniej si& zu!ywa, pracuje du!o sprawniej 
i#o#wiele d%u!ej. Czasu nie da si" wprawdzie zatrzyma!, ale mo&na spo-
wolni! jego bieg. W%a'nie o$tym jest ta ksi#&ka.

Wiem, !e wizja d%ugiego !ycia nasuwa wielu z#nas niezbyt przyjemne 
skojarzenia zwi$zane ze staro(ci$. Boimy si& samotno(ci albo tego, !e b&dzie-
my niesamodzielni i#skazani na pomoc innych. Tymczasem badania spo%ecz-
ne wykazuj$, !e druga po%owa &ycia jest znacznie lepsza i$przyjemniejsza, 
ni& wydaje si" nam w$m%odo'ci. Coraz mniej wówczas musimy, a$wi"cej 
mo&emy. Priorytety powoli przesuwaj$ si& z# pogoni za osi$gni&ciami na 
rzecz odpoczynku i# cieszenia si& !yciem. Nawet z#nasz$ form$ jest lepiej, 
ni! mogliby(my przypuszcza". +rednie trwanie !ycia w#zdrowiu#– nie myli" 
ze (redni$ d%ugo(ci$ !ycia#– wynosi w#Polsce oko%o 60 lat. Oznacza to, sta-
tystycznie rzecz bior$c, !e przez znaczn$ wi&kszo(" czasu, jaki sp&dzamy na 
ziemi, nie dotykaj$ nas powa!ne choroby. Co wi&cej, wspó%czesne pokolenia 
maj$ spore szanse, by wyd%u!y" ten okres o#10, a#nawet 20 lat. Wiemy coraz 
wi&cej, a#medycyna rozwija si& bardzo szybko#– to daje nam nadziej& na 
do!ycie w#zdrowiu je(li nie setki, to przynajmniej osiemdziesi$tki. Trzeba si& 
jednak do tego troch& przy%o!y".

Kiedy studiowa%em *zjoterapi&, spotyka%em si& cz&sto z# pacjentami 
w#podesz%ym wieku. Nie mia%em zbyt du!ej konkurencji#– ma%o kto in-
teresowa% si& losem starszych osób. Wi&kszo(" moich kole!anek i#kolegów 
zamierza%a pracowa" z#dzie"mi albo ze sportowcami czy naprawia" kr&go-
s%upy. Gdy w#planie pojawi%y si& zaj&cia z#geriatrii, kr&cili nosami. Mimo 
!e studiowali(my na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a#wi&kszo(" 
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kursów sta%a na naprawd& wysokim poziomie, na pierwszy wyk%ad z#ca%ego 
rocznika#– by%o nas oko%o setki#– przysz%y… trzy osoby! Na drugim i#trze-
cim siedzia%em sam, a#kolejne ju! si& nie odby%y. Z jednej strony, rozumiem, 
!e ludzi mog$ pasjonowa" inne rzeczy i#specjalizacje. Nie ma nic gorszego 
ni! medyk, który pracuje jak za kar&, dlatego to (wietnie, gdy kto( pod$!a 
(cie!k$ zgodn$ z#w%asnymi zainteresowaniami.

Z#drugiej strony, dziwi%o mnie, !e tak ma%o moich kolegów i#kole!anek 
my(li d%ugofalowo. Fizjoterapia$– szczególnie wsparta dietetyk#$– daje 
wszechstronn# wiedz" i$ genialne narz"dzia, by przed%u!a" !ywotno(" 
aparatu ruchu o# lata, a#nawet ca%e dekady. Je(li nie ulegniemy wypadkowi 
lub nie dopadnie nas przypadkowa choroba, mo!emy sami wyd%u!y" okres 
swojej sprawno(ci co najmniej do osiemdziesi$tki. Geriatria to nie tylko 
„nauka o$staro'ci”$– wyja'nia te&, co robi!, by jak najd%u&ej pozosta! 
jak najzdrowszym i$sprawnym. Leczy%em pacjentów, którzy mieli nawet 
po 90 lat, a#!yli samodzielnie: sami sprz$tali, robili zakupy, gotowali, prowa-
dzili !ycie towarzyskie, nawet si& wkurzali na polityk&. Co( pi&knego#– mie" 
w# tym wieku tak$ pasj&, energi& i# ch&" do !ycia! Jest to jednak mo!liwe 
jedynie w#wypadku, gdy mo!emy si& sprawnie porusza" i#nie zale!ymy ca%-
kowicie od pomocy innych. 

Cz&(" z#nas b&dzie !y" d%ugo i#zachowa sprawno(" bez wzgl&du na styl 
!ycia. Cz&(" odejdzie m%odo, nawet je(li b&dzie !y" zdrowo. Jednak w$przy-
padku zdecydowanej wi"kszo'ci z$nas to, jak d%ugo b"dziemy &y!, zale&y 
g%ównie od nas samych. Nikt zreszt$ zawczasu nie wie, w#której grupie si& 
znajdzie#– dlatego warto !y" tak, jak gdyby wszystko by%o w#naszych r&-
kach. Tym bardziej !e osoba niedbaj$ca o#zdrowie zaci$ga kredyt u# siebie 
samej z#przysz%o(ci#– i#pr&dzej czy pó)niej b&dzie musia%a go sp%aci". Je(li 
jednak damy z#siebie cho" troch&, zyskamy podwójnie#– i#teraz, i#na stare 
lata b&dzie nam si& !y%o %atwiej i#przyjemniej. Pami&tajmy te!, !e medycyna 
rozwija si& bardzo szybko. Istnieje wysokie prawdopodobie'stwo, !e wiele 
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nieuleczalnych dzi' chorób zostanie wkrótce poskromionych. Pojawi$ 
si& nowe metody leczenia, które b&d$ prze%omem na miar& wynalezienia 
szczepie' czy antybiotyków. Warto postara! si" &y! jak najd%u&ej, by do-
czeka! takich czasów.

W# swojej pracy zawsze opieram si& na wiedzy medycznej i#badaniach 
z#ró!nych dziedzin. Bardzo mocno wierz" w$nauk" i$medycyn" opieraj#-
c# si" na dowodach, czyli tzw. evidence-based medicine. W#ksi$!ce tej nie 
znajdziesz jednak hermetycznego j&zyka, jakim pos%uguj$ si& akademicy. 
Wszystkie omawiane zagadnienia, %$cznie z#badaniami naukowymi, oma-
wiam tak, by bez trudu móg% je zrozumie" absolutnie ka!dy#– nawet osoba, 
która styka si& z#tymi zagadnieniami po raz pierwszy. W$ksi#&ce nie ma te& 
uniwersalnych, magicznych przepisów, cho"by na idealn$ diet&. Uwa!am, 
!e co( takiego po prostu nie istnieje, a#do setki wiod# ró&ne drogi. Opisa-
%em ich wiele i#wierz&, !e ka!dy znajdzie w(ród nich co( dla siebie. Skupiam 
si& na tym, na co mamy wp%yw, przede wszystkim na codziennych aktyw-
no(ciach, które s$ absolutnie najwa!niejsze. Ka&da pozytywna zmiana ma 
znaczenie$– nawet najdrobniejsza.

Moj# odpowied( na tytu%owe pytanie mo&na stre'ci! w$czterech s%o-
wach: I+,, JE+,, SPA,, DBA,. Tak te! nazywaj$ si& cztery g%ówne cz&(ci 
ksi$!ki. W# I)* omówimy rol& aktywno(ci *zycznej i# "wicze', skupiaj$c 
si& przede wszystkim na najzwyklejszym w# (wiecie… spacerowaniu. JE)* 
to nie zestaw przepisów, ale kompleksowy przegl$d sk%adników naszej die-
ty#– bia%ek, w&glowodanów, t%uszczów i#mikroelementów#– oraz podpowie-
dzi, jak zbilansowa" je z#my(l$ o# staro(ci w#dobrej formie. SPA* dotyczy 
niemal jednej trzeciej naszego !ycia, przez któr$ na pozór nie robimy nic. 
Ma ona jednak kolosalny wp%yw na pozosta%e dwie trzecie#– zastanowimy 
si& wi&c, jak zapewni" sobie odpowiednie warunki do nocnej regeneracji. 
DBA* po(wi&cam za( pro*laktyce w#najszerszym tego s%owa znaczeniu: od 
zatroszczenia si& o#w%asn$ g%ow& i#zdrowie psychiczne, przez przypomnienie 
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o# regularnym i#wszechstronnym wypoczynku, po list& zalecanych bada' 
okresowych. Ca%o(" poprzedzam rozdzia%em o#genach. Dowiemy si& z#niego, 
jakie mamy pole manewru w#naszych staraniach o#do!ycie setki w#jak naj-
lepszej formie. A#po co to robi"? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzie" 
sami. Wierz&, !e macie#– lub znajdziecie#– naprawd& wa!ne i#dobre powody.
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