
Vyvarujte se tělu škodlivých látek 
Cigarety obsahují zánětlivé látky, které zvyšují riziko vážných zdravotních problémů, jako jsou: 

• srdeční choroba; 

• rakovina; 

• cukrovka typu 2 

• a plicních chorob. 

Podle Panamerické zdravotnické organizace (PAHO) zabije kouření každý rok více než 8 milionů lidí. 

Alkoholické nápoje jsou dalším produktem, kterému je třeba se vyhnout. V průběhu času může 

nadměrná konzumace vést k: 

• vysoký tlak; 

• různé typy rakoviny; 

• srdeční choroba; 

• rozlití; 

• a onemocnění jater. 

Podle údajů PAHO jsou na celém světě 3 miliony úmrtí ročně následkem škodlivého užívání alkoholu, což 

představuje 5,3 % všech úmrtí. 

Používejte opalovací krém 
Když jdete na pláž nebo k bazénu, neměli byste používat pouze opalovací krém, vaše ochrana by měla 

být každodenní, včetně zamračených dnů. Je to proto, že minimálně 70 % slunečního záření, které 

během života přijímáme, získáváme v každodenním životě a ne ve volném čase. 

 Ale nezapomeňte na slunce 

I když příliš mnoho slunce škodí, jeho nedostatek může vést i ke zdravotním komplikacím. Je to proto, že 

sluneční záření je zodpovědné až za 90 % syntézy vitaminu D, což je živina s důležitými funkcemi pro 

naše tělo, jako jsou: 

• Uvolnění chemikálií zlepšujících náladu, jako je serotonin; 

• Absorpce vápníku tělem; 

• Posílení imunitního systému. 

Ideální je opalovat se bez opalovacího krému a s odhalenými částmi těla, alespoň 20 minut denně. 

Podívejte se na další pokyny, jak se vystavovat slunci za účelem syntézy vitamínu D, v tomto videu: 

Dobře se vyspěte 

Už jen jedna špatná noc může negativně ovlivnit vaše zdraví, poškodit váš imunitní systém, změnit vaši 

náladu a usnadnit nástup mnoha nemocí. Proto musíte mít v noci alespoň 6 hodin odpočinku a tento 

spánek musí být kvalitní, aby se vaše tělo řádně zotavilo. 

Proto před spaním byste měli 
• Zapomeňte na starosti; 



• Vyhněte se těžkým jídlům; 

• Nepoužívejte mobilní telefony a jiná zařízení se světelnými podněty; 

• Preferujte slabé osvětlení; 

• Jděte spát, když už jste ospalí; 

• Spěte každý den ve stejnou dobu; 

• Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost; 

• Dělejte fyzická cvičení (vyhýbejte se jim v noci). 

Neužívejte léky bez rady lékaře 

Některá z hlavních rizik samoléčby jsou: 

• Vytvořit závislost; 

• Vyvinout alergické reakce; 

• Vytvořte odolnost vůči mikroorganismům, jako v případě antibiotik; 

• Otrava, která může být i smrtelná. 

Podle údajů Národního systému toxiko-farmakologických informací (Sinitox) Nadace Oswalda Cruze jsou 

hlavní příčinou intoxikace v Brazílii drogy. 

Nejčastěji používané léky bez lékařské pomoci jsou: 

• analgetika; 

• Antipyretika; 

• Protizánětlivé přípravky; 

• Antibiotika. 

Udržujte dobré hygienické návyky Jedním z nejlepších způsobů, jak udržovat své zdraví aktuální, je dbát 

na hygienu. A co to znamená? Během dne sdílíme místa a předměty, kterých se dotklo několik lidí a 

které mohou být kontaminovány. Položíme ruce na kliky, madla, pera atd. a poté je přiložíme k nosu, 

očím a ústům. To značně usnadňuje přístup virů a bakterií do našeho těla. 

Pravidelné mytí rukou je proto nezbytné pro prevenci onemocnění. Můžete také použít dezinfekci na 

ruce, když nemáte k dispozici mýdlo a vodu. Při příchodu z ulice se také osprchujte, abyste se zbavili 

nečistot. 

Zvládejte svůj stres 
Chronicky vysoké hladiny kortizolu, hormonu uvolňovaného během stresu, mohou způsobit vážné 

zdravotní problémy, jako jsou: 

• Oslabená imunita a zvýšené infekce; 

• Arteriální hypertenze; 

• Zvýšení hladiny nezdravého cholesterolu; 

• Deprese nebo jiné změny nálady; 

• Diabetes. 

Existuje několik způsobů, jak se vypořádat se stresem, některé z nich jsou: 

• dělat jógu; 



• Dělejte něco, co se vám líbí; 

• Cvičte meditaci; 

• Na procházku. 

Udělejte si čas na volný čas 

Tento tip pro zdraví a pohodu je velmi důležitý, pokud chcete zlepšit kvalitu svého života. Mít chvíle 

odpočinku, ať už se díváte na film, jdete na procházku nebo si prostě povídáte s někým, s kým máte rádi 

společnost, je základem péče o vaše duševní zdraví. 

Nesrovnávejte svůj život se životem jiných lidí 

Slyšeli jste, že výraz „sousedova tráva je vždy zelenější“, nikdy nedával takový smysl jako v těchto časech 

Instagramu, že? Musíte mít na paměti, že krásný feed nevykresluje něčí realitu, jen ty nejlepší momenty 

a ještě k tomu s mnoha filtry. 

Každý se denně potýká s obtížemi, ať už v práci, ve vztahu, cokoli, každý má své „draky“, kterým musí 

čelit, nikdo nemá dokonalý život. 

Buďte svým vlastním standardem krásy 

Díváme se do médií, na sociální sítě a setkáváme se s nedosažitelnými estetickými standardy, které nás 

nakonec ovlivňují různými způsoby, včetně závažných poruch, jako je deprese. Nedržte se těchto vzorců, 

budujte sami se sebou vztah respektu a sebelásky. Naučte se vážit si svých kvalit a zvláštností, protože 

každý člověk je jedinečný a představuje jinou krásu. 

Udržujte dobré sociální vztahy 

V našem každodenním životě žijeme s bezpočtem lidí: s kolegy v práci, studijními kolegy, přáteli, rodinou 

atd. Udržování srdečného vztahu s těmito lidmi je zásadní pro naše duševní zdraví a kvalitu života. 

1. Vyhněte se hromadění funkcí 

2. Nechtějte přijmout svět, pochopit a respektovat jeho limity. Pokud vám však život nedovolí 

vzdát se některého ze svých úkolů, zkuste si je zorganizovat. 

3. Vytvořte si seznamy priorit a časové osy k jejich splnění, což vám pomůže uvědomit si, že vaše 

povinnosti jsou zvládnutelné. 

4. Kontrolujte své finance 

Hlavním bodem stresu v životě mnoha lidí jsou finance. Chcete-li tedy zůstat v klidu, je velmi důležité 

udržovat svůj rozpočet aktuální. Široce používanou metodou k tomu je pravidlo 50-15-35, které definuje, 

jakou část svého příjmu byste měli utratit za nezbytnosti, životní styl a úspory. 

Rozdělení rozpočtu by mělo být provedeno takto: 


