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Fyzická energie souvisí zejména se stavem vaší tělesné 
schránky a fyzické kondice. Není důležitá pouze pro zajiš-
tění vašeho zdraví, ale také pro emoční a duševní pohodu, 
které jsme se věnovali v předchozích dílech našeho seriálu.

Uvědomění si vlastního těla
Zřejmě každý jsme někdy zažili situaci, kdy jsme se necítili 
fyzicky dobře a nebyli jsme "ve své kůži", například jsme 
měli něčeho "až po krk" nebo "plné zuby"…to všechno 
mohou být signály, které nám vysílá naše tělo. Naše tělo 
a mysl (psychika) jsou vzájemně velmi propojené a ovliv-
ňují se.  Často si až po prožití emočně či psychicky ná-
ročné situace (nebo období) uvědomíme, že také naše 
tělo na prožitou situaci reaguje (typická mohou být akut-

ní onemocnění jinak zdravých jedinců během dovolené). 
A obráceně, pokud nás něco bolí a nejsme fyzicky fit, 
může se to odrazit jak na našem psychickém naladění, tak 
i například snížením naší výkonnosti. 

Zvládání stresU a relaxační techniky 
Napětí (stres) je obrannou reakcí „útoč nebo uteč“, při 
níž se do těla vyplavují adrenalin a kortizol. V tu chví-
li potřebujeme maximum energie, abychom byli schopni 
čelit riziku. Relaxace je procesem opačným. Dochází při ní 
ke snižování hladiny stresových hormonů a díky tomu se 
vracíme zpět do rovnováhy. Jestliže se uvolní naše tělo, 
zklidní se i mysl. A podobně, zklidníme-li svou mysl, uvol-
ní se i naše tělo. 
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Fyzická energie 
jako nedílná 
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motto: Máme možnost navýšit a řídit svou energii, ne pouze řídit svůj čas. Většina z nás se snaží řídit 
především svůj čas, což ale často vede k tomu, že více pracujeme a méně odpočíváme. Místo zaměření 
se na řízení času máme jedinečnou příležitost ovlivnit a posílit svou energii.
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Práce s dechem a trochU fyZiologie 
Existuje mnoho možností, jak relaxovat – od práce s de-
chem, přes jógu, relaxace smysly až po různé typy medi-
tací. Pojďme se nejprve podívat na techniku správného 
dýchání.

Člověk se denně zhruba 16 000 – 23 000 nadechne. Prů-
měrně 13 x nadechne a vydechne za 1 minutu. S každým 
nádechem načerpá zhruba 250 ml kyslíku a výdechem se 
zbaví 200 ml oxidu uhličitého. Celý proces je řízen a sle-
dován mozkem.

Rychlost dýchání odpovídá změnám duševního a tělesné-
ho stavu. Ve chvílích klidu, relaxace i spánku je dech po-
malý a pravidelný. Naopak ve stresu, zlosti, hněvu je dech 
zrychlený. 

Rozlišujeme dýchání brániční a hrudní. 

Jak zapojit brániční dýchání?
Cvičení na brániční dýchání můžete dělat vleže, vsedě, 
vestoje i během chůze.

1. Uvolněte ramena a jednu ruku položte na břicho.
2. Vnímejte, jak se břicho zvedá. Potom napněte břišní

svalstvo.
3. Vydechněte technikou dýchání se zašpulenými rty,

přičemž byste měli cítit zploštění břicha.
4. Cvičení opakujte 3 x a pak 2 minuty odpočívejte.

Opakujte vícekrát denně.

Jak zapojit hrudní dýchání?
Pohodlně se usaďte na židli a obě nohy nechte na zemi 
celými chodidly. S nádechem rozšiřujte hrudník do stran 
a rozpínejte ho i ve směru předozadním. Vydechujete 
prodlouženě a úplně. Břišní oblast by se vám neměla po-
hybovat. Cvičení opakujte 3 x a pak 2 minuty odpočívejte. 
Opakujte vícekrát denně.

Zadržení dechu
Toto cvičení zlepšuje výměnu kyslíku a oxidu uhličitého 
v plicích. Nadechněte se a pokuste se zadržet dech na  
3 sekundy, poté vydechněte.

Meditace sledováním dechu
Úžasnou metodou meditace je sledování dýchání. Ve své 
představě pozorujeme, jak vzduch vniká dírkami do nosu, 
jak prochází nosem a klesá dolů, kolem úst do oblasti hr-
tanu, jak se dostává do plic a při výdechu opačnou ces-
tou, přes břicho, bránici, plíce, hrtan a ústa až ven. Sledu-
jeme zvuk tohoto dechu a své pocity.

Naše tělo potřebuje pro udržení fyzické pohody pravi-
delné doplňování energie, tedy něco jako pohonných 
hmot, a to ve vyvážené formě potravy a přirozené fyzické  
aktivity.

vyvážená strava aneb jsme oPravdU to, 
co jíme?
Vyvážená strava je klíčová pro naše fyzické i duševní zdra-
ví. Dobrou zprávou je, že se můžeme cítit lépe, pokud bu-
deme myslet na to, co jíme, v jaké kvalitě a v jakém množ-
ství. 

Zásady vyvážené stravy
•	 Preferujme kvalitní a čerstvé potraviny, které jsou co

nejméně zpracovány.
•	 Snažme se o vyvážené zastoupení veškerých živin (sa-

charidy, tuky, bílkoviny) i vitamínů a minerálů.
•	 Do vyvážené stravy patří dostatek zeleniny a ovoce –

ideálně ke každému jídlu kousek.
•	 Vyvarujme se sladkostí a sladkých nápojů.
•	 Dodržujme pitný režim – 2,5 litru vody + bylinkové

čaje jsou ideálním řešením.
•	 Jezme pravidelně menší porce – zamezíme tak přibý-

vání na váze i zažívacím potížím.

otázka do praxe: Co můžete už dnes zlepšit na svém jídel-
níčku a stravě?

fyZická kondice aneb „ve Zdravém těle – 
Zdravý dUch“
Přiměřený tělesný pohyb má prokazatelně pozitivní do-
pad na naši psychiku a řadu výhod, jako například posi-
lování imunity, odbourávání látek uvolněných ve stresu 
nebo prevence mnoha onemocnění včetně srdečních.

tiPy na Zvýšení fyZické energie
Uvádíme některé z tipů na zvýšení vaší fyzické energie 
s cílem zlepšit zdraví a celkovou pohodu
1. K okamžitému zvýšení fyzické energie vám pomů-

že udělat několik velmi hlubokých nádechů, které
vám zajistí přísun kyslíku do krevního oběhu a dále
do mozku.

2. Podporujte svou kondici procházkami a nejlépe
3x týdne aktivním cvičením.

3. Vnímejte své držení těla, když stojíte nebo se hýbe-
te. Ochablost snižuje Vaši energii. Stahujte ramena
dozadu a dolů, vyrovnejte se a vypněte hrudní kost.

4. Vyčleňte si 10 minut denně na komplexní relaxaci.
Toto uvolnění napětí vám přinese obrovské přívaly
energie. Zkuste některé relaxační techniky jako jóga,
meditace či poslech uklidňující hudby v horké kou-
peli.

5. Udržujte si hladinu cukru v krvi – pravidelným přísu-
nem menšího množství zdravých potravin

6. Pijte. Lehce se na to zapomíná. Vypijte denně 2-3
litry vody – i víc, pokud cvičíte v teple.

7. Chraňte si spánek. Udělejte vše pro to, abyste měli
dostatek spánku. Poctivě choďte spát včas anebo
se naučte relaxační techniku, díky níž ihned či opět
usnete.
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8. Zbavte se všeho, co vám vysává energii. Alkohol,
kofein, cukr, cigarety...

otázka do praxe: Jak můžete už dnes začít zvyšovat svou 
fyzickou kondici? Jaké pohybové aktivity zařadíte do pro-
gramu?

Zdravý sPánek – klíč Pro Zdravé tělo  
i PsychikU
Poruchy spánku či nespavost někdy souvisí s nepravidel-
ným způsobem života či s napětím. Přitom spánek potře-
bujeme pro obnovu duševních i fyzických sil.  Existují mož-
nosti a tipy pro zlepšení kvality našeho spánku:
1. Dodržujte hodinu „klidu“ před tím než jdete spát.

V té době se věnujte pouze klidným a příjemným
záležitostem. Vhodné jsou např. uklidňující kniha
nebo příjemná a klidná hudba.

2. Naučte se nějakou relaxační techniku. Může to být
jógová relaxace, autogenní trénink, meditace.

3. Před spaním nejezte ani nepijte čaj, kávu ani jiné
nápoje s kofeinem. Lépe se usíná, když nemá člověk
plný žaludek. Pokud nemáte vážný důvod, alespoň
2-3 hodiny před spaním nejezte.

4. Na klidný noční spánek se připravujte během dne.
Pokud pracujete duševně, najděte si trochu času
na jógu, cvičení, běh nebo procházku.

5. Důležitá je také přiměřená teplota místnosti, volný
a příjemný noční úbor a vyhovující lůžko.

6. Pracovníci ve směnném provozu jsou v náročné situ-
aci a poruchy spánku u nich bývají častější. Měli by
proto tím víc dbát na zdravý způsob života a naučit
se relaxovat.

Co můžete už dnes zlepšit na svém spánku a usínání?

náměty k Zamyšlení
co vyplývá z výše uvedeného pro management 
klinik? Zamyslete se nad následujícími otázka-
mi:
Jak se stravují zaměstnanci vaší kliniky  
v průběhu pracovního dne? Umí vaši zaměst-
nanci využít prostor pro odpočinek a relaxaci? 
Pečují o svou fyzickou kondici, stejně jako se vě-
nují svému odbornému a mentálnímu rozvoji? 

A navíc ještě jeden tip: realizace společného  
výjezdu spojeného s fyzickou aktivitou  
a následnou relaxací může upevnit a podpořit 
atmosféru v týmu a zároveň posílit fyzickou 
kondici jednotlivých členů.

Závěrem
Dnes už není pochyb o tom, že existuje vztah mezi fy-
zickou kondicí na jedné straně a duševní čilostí a emoční 
stabilitou na straně druhé… Zvýší-li člověk svou tělesnou 
zdatnost, podléhá mnohem pomaleji únavě a v důsledku 
toho se dopouští méně chyb, ať duševních nebo fyzických. 

využité zdroje: 
Dr. Kenneth Cooper, United States Air Force School  
Aerospace Medicine

V příštím - závěrečném díle o Energy managementu urče-
ném pro zdravotníky se budeme věnovat principům pozi-
tivní psychologie.
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Potravinová pyramida.


