


Oznacza, najogólniej rzecz biorąc, konieczność zrozumienia wszystkich podstawowych 

zasad funkcjonowania organizmu w takim stopniu, aby człowiek umiał oceniać stan 

swego zdrowia, prawidłowo interpretować różne dolegliwości i co najważniejsze, aby 

posługując się tą wiedzą umiał uprawiać strategię zdrowego stylu życia, planować i 

realizować różne przedsięwzięcia wyprzedzające chorobę, nie dopuszczać do 

zachorowań, przewidywać, wybiegać myślą w przyszłość, nie tylko unikać choroby, ale 

wspomagać zdrowie.

Wiedza, a szczególnie ta, którą konfrontujemy z praktyką, daje nam poczucie siły i 

pewności siebie. Tak uzyskana pewność siebie, odnosząca się do ciała przenosi się w 

szerokim zakresie na psychikę, wzmacnia ją, podwyższa stresowy próg wrażliwości, 

człowiek po prostu "byle, czego się nie boi". Wiedza rozjaśnia ciemność i przegania 

strachy. Z siły i pewności siebie wyrasta spokój, gotowość do współdziałania, 

umiejętność zrozumienia problemów innych, skłonność do i kompromisów. Człowiek, 
który dużo ma, (bogactwo osobowości) chętnie część tego, co ma, odda innym.

WIEDZA O SAMYM SOBIE



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Współczesny człowiek daleko oddalił się od 

natury, która wymaga od każdej istoty 

zachowania pełnej gotowości i nieustannej 

walki o byt, a więc demonstrowania siły, 

szybkości i wytrzymałości. W świecie człowieka 

możliwość respektowania praw natury są 

znacznie ograniczone, choć zakodowane 

genetycznie potrzeby wciąż dają o sobie znać. 

Musimy, więc tworzyć sytuacje, w których 

człowiek mógłby sprawniej odbierać sygnały 

natury, respektować je i odpowiednio na nie 

reagować. Najbardziej naturalną płaszczyzną 

tych reakcji jest aktywność fizyczna realizowana 

w normie, wynikającej z obiektywnych 

biologicznie potrzeb.

Dodać należy, że te obiektywne biologiczne 

potrzeby dotyczą wszystkich: robotników i 

nauczycieli, księży i lekarzy, gospodynie 

domowe i profesorów filozofii, można 

powiedzieć, że tych ostatnich dotyczą 

najbardziej.



ODPOCZYNEK

Jedną z ważniejszych rzeczy, jaką należy w

ciągu roku zrobić dla swojego serca, jest

dobre zaplanowanie urlopu. Zrób sobie

wakacje 2 razy w roku – najlepiej zimą i latem.

Jeżeli na co dzień pracujesz w zgiełku lub

ciągłym ruchu, wybierz na urlop miejsce nieco

odludne, aby się wyciszyć, a może nawet

ponudzić. Nie oznacza to jednak, że masz

tylko siedzieć na plaży lub z książką na leżaku.

Dla serca korzystny jest aktywny wypoczynek i

zmiana klimatu. To pozwoli ci nie tylko

poprawić kondycję całego organizmu, ale

także zapomnieć o codziennych kłopotach

oraz wzmocnić wszystkie mięśnie, a więc i ten

najważniejszy – serce



ZDROWE ODŻYWIANIE

W jedzeniu nie chodzi tylko o to, byśmy się 

najedli do syta albo ponad miarę (i to 

koniecznie smacznie), natomiast

chodzi o to, by jedzenie przynosiło nam 

zdrowie. Jedzmy dla zdrowia!

Nasyćmy nasze ciało energią, składnikami 

odżywczymi, inaczej mówiąc dajmy mu to, 

czego potrzebuje. Dlatego tak ważne jest 

świadome odżywianie, czyli wiedza co, kiedy 

i ile jeść, by być zdrowym. Ważne jest, 

byśmy siebie rozpoznali – jakie mamy 

potrzeby, jakie warunki genetyczne, a jakie 

np. predyspozycje związane z grupą krwi –

sprawdź dietę wg grupy krwi. xD





Nie nadużywać leków bo jest 

to szkodliwe 



KONIEC
Dziękujemy 

za uwagę


