
Tipy pro zdraví: 5 zdravých návyků, které začleníte do své rutiny.Pondělí 30. srpna 2021Začlenění 

zdravých návyků do rutiny může být výzvou, zvláště v době návalu tolika úkolů a závazků. Některé 

zdravotní tipy si však zaslouží pozornost, protože tímto způsobem je dokonce možné být produktivnější 

a ochotnější pro každodenní úkoly. 

Proto musí být pozornost věnovaná zdraví a hledání vyrovnanějšího 

života, fyzicky i duševně, stálou součástí našeho každodenního života. 
 Jinak skončíme tak, že podlehneme nemocem a emocionálním problémům, které nám vysávají energii a 

nakonec nám škodí ve všech oblastech života – osobní, profesní i společenské.Pokud chcete, aby se 

zdravé návyky staly součástí vašeho každodenního života, podívejte se na tipy pro zdraví, které jsme 

připravili. 

5 zdravotních tipů pro vyrovnanější životŽít zdravě vyžaduje trochu disciplíny, to je pravda. S odhodláním 

a soustředěním je však možné dodržovat postupy, které zlepšují zdraví a činí nás ochotnějšími pro práci, 

rodinný život a také pro volný čas.Hledání zdravých návyků může navíc ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu znamenat prevenci závažných onemocnění. 

• V důsledku toho je také zabráněno potřebě drahých lékařských ošetření, které nakonec naruší 

plány těch, kteří jsou překvapeni. 

• Abychom se tomu vyhnuli a pomohli vám na vaší misi začlenit dobré návyky do vaší rutiny, 

připravili jsme seznam 5 zdravotních tipů, které mohou podpořit pohodu a přinést větší kvalitu 

života.  

• Překontrolovat!1. Opusťte závislostiZávislosti jsou velkým problémem pro každého, kdo si chce 

udržet zdravější a vyrovnanější život.  

A i když je docela těžké se jich zbavit, je třeba hledat cesty, jak je 

ve jménu zdraví a kvality života opustit.Ať už jde o cigarety, 

alkohol, nebo dokonce některá jídla (ano, existuje závislost na 

jídle!), je nezbytné vyhledat pomoc a tento zlozvyk vypustit ze 

své rutiny.2. 

 Získejte terapiiMnoho lidí se brání myšlence jít na 

terapii, připadá jim zvláštní říkat cizímu člověku o svém 

životě a osobních problémech.  
Bohužel i ti, kteří se potýkají s psychickými poruchami, se zdráhají vyhledat odbornou pomoc. Terapie 

(neboli psychoterapie) je však jednou z cest, jak najít více rovnováhy a zdraví, včetně zdraví 

fyzického.Kolikrát jste se cítil/a ve stresu, se silnými bolestmi svalů a napětím? Často se jedná o reakce 

těla na problémy mysli, kterým není věnována dostatečná pozornost. 

 Proto mezi zdravotní tipy – a stejně zásadní jako cvičení a správná výživa – patří terapie.Vypěstujte si 

návyk číst a studovatCvičení těla je způsob, jak být zdravější a všichni to víme. Ale cvičit mysl také 

znamená mít více dispozice a zdraví. Proto je důležité udržovat si aktuální informace, chodit na kurzy a 

věnovat se studiu a četbě, i když na tom váš profesní život nezávisí. 

• Učení je každopádně vždy dobrý způsob, jak stimulovat mozkové funkce, a to pomáhá v prevenci 

různých nemocí.Přemýšlejte o něčem, co jste se vždy chtěli naučit, ale nakonec jste to odložili... 



• Možná je čas vytáhnout své plány ze šuplíku a rozvinout novou dovednost?4. Neprovozování 

samoléčbyUžívání léků na vlastní pěst je velmi běžná praxe, mnohem více, než by měla. 

• Ať už je to obyčejná pilulka na bolest hlavy, nebo dokonce „lék na spaní“, který dal přítel nebo 

člen rodiny, aby pomohl s nějakou stresující fází, v určitém okamžiku skončíme s požitím léků 

bez předpisu. 

Ale samoléčba je zlozvyk, který je třeba opustit ve prospěch zdravějšího života. Protože i ty „nevinnější“ 

léky mohou vyvolat neočekávané reakce, alergické krize nebo v některých případech přestat účinkovat 

kvůli častému požívání.Místo toho se pravidelně dostavujte ke svému lékaři a zeptejte se ho, jaké léky 

lze použít v nejjednodušších případech, jako jsou bolesti hlavy, špatné trávení atd.5. 

 Proveďte své rutinní zkoušky 
Chcete-li uzavřít zdravotní tipy, v souladu s tím, co bylo řečeno výše, je nezbytné držet krok s lékařskou 

prohlídkou a rutinními vyšetřeními.I když nemáte žádnou diagnózu nemocí, které je třeba sledovat, 

preventivní prohlídky slouží právě k tomu, aby se zdravotní problém nezhoršil.Domluvte si proto 

pravidelné schůzky a pravidelně provádějte své rutinní zkoušky. 

17 tipů pro zdravý život: užívejte si více zdraví a pohody!27/05/2022 17 tipů pro zdravý život: užívejte si 

více zdraví a pohody!Žít déle, zlepšit kvalitu života, méně onemocnět a doprovázet růst nových generací. 

Všechny tyto cíle jsou na pořadu dne, zvláště pokud vezmeme v úvahu obavy, které pandemie přinesla. 

Proto jsme přinesli speciální obsah se 17 tipy pro zdravý život. 

• Naším cílem je pochopit, jak žít zdravě a jak zlepšit své návyky ve vztahu k tomu, na čem 

skutečně záleží, tedy v hlavních pilířích našeho života.  

• Chcete vědět více? Tak si užijte čtení!Význam zdravých návykůZdravý život závisí na několika 

faktorech. Nestačí cvičit pohybové aktivity například ve výživné a vyvážené stravě. 

 Stejně jako produktivita v práci je přímo spojena s dobrými 

chvílemi volna a dobrým nočním spánkem.Ideální při hledání 

tipů pro zdravý život je snížit tlak a stres a zároveň zůstat 

motivovaný a oddaný sledování výhod, které tyto návyky 

mohou přinést.Celkově lze říci, že důležitost zdravých návyků 

je pozoruhodná ve 3 hlavních výhodách, kterými jsou:Více 

zdravíJe možné zlepšit své zdraví pomocí návyků, které 

zařadíte do své rutiny. 

 Jídlo může posílit imunitu, snížit četnost onemocnění nebo zmírnit intenzitu a trvání příznaků.Vyšší 

kvalita života 

Je také důležité pochopit, že se to vztahuje i na duševní zdraví, což vám umožňuje vidět život dobrýma 

očima a užívat si zvýšení kvality života.Stres může poškodit naši imunitu a ztížit plnohodnotnější život. 

Návyky, které upřednostňují a podporují pohodu, usnadňují relaxaci a zvyšují pocit potěšení, což 

pomáhá dosahovat dobrých výsledků v našich každodenních činnostech, od těch nejjednodušších až po 

ty nejsložitější. 


