
Že vysoké pracovní nasazení nepro-
spívá zdraví a krátí život, není tak 
docela pravda. Podle statistik jsou na 
tom nejlépe lidé, kteří jsou nuceni 
nalézat řešení a plnit úkoly. Nepřimě-
řený stres sice může způsobit zdravot-
ní potíže, ale pocit uspokojení ze 
seberealizace a společenského 
zařazení podporují dlouhověkost 
činorodých lidí.

Co dělat pro dlouhý život
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DOPORUČENÍ PRO PRACOVNÍ DENPRÁCE NÁM SVĚDČÍ

PRŮMĚRNÁ DÉLKA 
LIDSKÉHO ŽIVOTA 
V HISTORII

Horká sprcha
Teplo podporuje 
prokrvení svalů 
a kloubů. 
Uvolňuje 
ztuhlá místa.

Snídaně
Je nejdůležitějším 
jídlem celého dne. 
Měla by být lehká, 
ale přitom vydatná. 

Optimální vnímání

Oběd 
Po jídle nastává
prudký propad 
soustředění.

Krátký spánek 
neboli power na- 
pomáhá překonat 
nejvyšší úrovně 
ospalosti. Manuální práce

Nejlepší 
koordinace 
oko–ruka.

Každé cvičení 
odbourává stres
a napětí, které jste 
během dne nabrali.

Posílení srdeční 
činnosti cvičením
(nejpozději 2 hodiny 
před spánkem).

Náhlé inspirace a nápady 
přicházejí z únavy (mysl snáze 
hodnotí různé možnosti, když 
je unavená).

Silová cvičení
Lidské tělo je 
v nejlepší kondici. 
Po čtvrté hodině 
stoupá krevní tlak 
a zrychluje se 
srdeční tep. Je to 
ideální doba 
na vytrvalostní 
pohyb, ale i silový 
trénink.

Odeslat e-mail
Největší pravdě-
podobnost, že jej 
někdo přečte,  
v tento čas.

Srdce pracuje 
naplno. Snižuje se 
citlivost vnímání 
bolesti, zvyšuje se 
psychická aktivita.
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POLEDNE

PŘÍSADY
ELIXÍRU MLÁDÍ

Má prokazatelně pozitivní vliv na zdraví 
a dlouhověkost muže, u žen se tato souvislost 
neprokázala. Muži, kteří jsou ženatí dlouhodobě, 
se s větší pravděpodobností dožijí 70 i více let.

VLIV MANŽELSTVÍ

JAK TO VIDÍ V HONGKONGU
Muži a ženy z Hongkongu drží světový primát 
v dlouhověkosti. Příčiny svého prvenství spatřují 
v tradiční kuchyni, ve které převažují vařené 
ryby a zelenina, v častém popíjení kvalitního čaje, 
ale i v pracovní aktivitě až do velmi vysokého věku. 
Duševní zdraví jim udržuje i všudypřítomné hraní 
madžonghu, hry složité na pravidla i taktiku.

Najděte si klidné místo.

Vypijte nápoj s kofeinem 
(kávu, čaj).

Jiný rytmus? Pouze 
10–20 % lidí má 
odlišný přirozený 
rytmus:

Nastavte si alarm na 15 minut 
a nenechte se ničím rušit.

Ranní lidé 
(skřivani)

Noční lidé 
(sovy)

Po alarmu ihned vstaňte. Delší 
spánek by vás naopak unavil.
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