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26 Gineso rekordai:

- Pusnuogis į Everest’ą (7500m)

- Maratonas už poliarinio rato be maikės

- Ledo kubile 1h 53min 12s

- Maratonas Namibijoje be vandens

Įrodė, kas mokslininkams atrodė 
neįmanoma ir tarė:

‘If I can do it, everybody can do it’

Wim Hof



Wim Hof Metodas yra skirtas visiems

Tikslas - būti sveikiems, stipriems ir laimingiems (Healthy, Strong and Happy)

Komfortas diskomforte 

Kvėpavimas Šaltis

Nusiteikimas



Kas yra Wim Hof Metodas?

Tai - ne sportas

Kūnas - tai draugas

Progresas ir sėkmė matuojami ne minutėmis, o subjektyvia savijauta



‘Mindset’



“WE CAN DO MORE 
THAN WE THINK WE CAN.”

- Wim Hof



Kvėpavimas 



Kvėpavimas - pasiekiame įvairias mūsų organizmo sistemas

Klausimas - Kas darosi, kai patiriu stresą?



Kvėpavimas

Klausimas - Kiek kartų per minutę įkvepiu?

Pratimas - Darnaus kvėpavimo pratimas (279p.) 5.5s intervalas



30-40 įkvėpimų:
pilnas įkvėpimas, 

paleidimas iškvepiant 

Laikome iki pirmo 
noro įkvėpti

Pilnas įkvėpimas
Laikome 10-15s

3-4 kartai

WHM basic kvėpavimas



WHM basic kvėpavimas



Saugumas (kvėpavimas)

Sergant epilepsija

Vairuojant Esant vandenyje

Saugioje aplinkoje - gulint arba sėdint

Turintys širdies ir kraujagyslių sutrikimų 
ar kitų rimtesnių sveikatos 

nusiskundimų prieš praktikuodami 
metodą turėtų pasikonsultuoti su savo 

gydytoju.

Laukiantis



Saugumas:

- Raynaud’s Sindromas (II tipo)

Praneškite, jei:

- Širdies sutrikimai (Angina Pectoris)

- Polinkis į panikos atakas

- Aukštas spaudimas (naudojami vaistai)

- Inkstų nepakankamumas

- Raynaud’s sindromas (I tipo)

- Migrena

- Cold urticaria (alergija šalčiui)

- Sunki astma



Šaltis



Pasiruošimas
Nusiteikimas
Vizualizacija

Atvėsimas
 

Atšilimas
Horse stance
Kvėpavimas

Šaltis - 3 žingsnių protokolas

Buvimas šaltyje
Kvėpavimas

Atsipalaidavimas



Šalčio nauda

- stiprinamas imunitetas

- ilgaamžiškumas

- mažinami uždegimai

- energija

- emocinė sveikata:

- mokomės valdyti stresą 

- laimės hormonai

- treniruojame kraujagysles

- termoreguliacija

- greitesnis gijimas po traumų

- gerėja miego kokybė



Grūdinimasis mūsų kultūroje

“Vienas iš stipraus imuniteto formavimo būdų yra grūdinimasis. Užsigrūdinęs žmogus mažiau 
serga, tampa atsparesnis streso poveikiui, gerėja jo psichoemocinė būklė. 

Siekiant, kad grūdinimasis būtų efektyvus, reikia užtikrinti ir kitus geros savijautos 
komponentus, t. y. užtikrinti miego režimą, tinkamą ir visavertę mitybą, fizinį aktyvumą, 
buvimą gamtoje.”  (www.smlpc.lt)

http://www.smlpc.lt


Wim Hof Metodas ir ‘gerasis’ stresas

Kontroliuojamas epizodinis stresas žmogui yra sveika!

Healthspan vs lifespan

Pvz: protarpinis badavimas, šaltis, deguonies stoka (hipoksija), fizinis krūvis

Kvėpavimas + būvimas šaltyje (tik porą min) = terpė gerajam stresui



Mokslas

http://www.youtube.com/watch?v=A6jqaALpEFM


Mokslas

Wim Hof ir mokslininkai įrodė, kad savo noru ‘čia ir dabar’ 

galime aktyvuoti autonominę nervų sistemą ir imuninę sistemą

= revoliucija medicinos pasaulyje 



Bendruomenė 

IG: vilnelespankai
FB: Vilnelės Pankai - Wim Hof Method



Ačiū!

www.degutyte.com

IG: ridiklape

FB: Igne Degutyte

www.vilnelespankaiwear.com

http://www.degutyte.com
http://www.vilnelespankaiwear.com

