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Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez 
souhlasu autorky je zakázáno a je porušením autorského zákona, které může být stíháno. Pokud budete chtít e-book 
sdílet s ostatními, můžete jim poslat odkaz, kde si mohou e-book zdarma stáhnout. Děkuji za pochopení a 
respektování tohoto sdělení.  

Veškeré informace a rady v tomto e-booku jsou pouze doporučení, založená na mých osobních zkušenostech a 
znalostech. Jejich použití a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou plně ve vašich rukou a nenesu za ně žádnou 
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Mé zkušenosti s únavou 

Takhle jsem to měla dřív 

Byly doby, kdy jsem byla neustále unavená, bez chuti do života. Při mateřské dovolené jsem podnikala a měla jsem 
pocit, že neustále pracuji, ale vlastně nakonec nic pořádně neudělám. Dělala jsem spoustu věcí najednou a máloco 
nedokončila. Vše jsem dělala na poslední chvíli. Doma byl neustále nepořádek a já každou chvíli něco hledala. Sotva 
jsem se donutila jít s dětmi ven, pokud nesvítilo sluníčko. 

Vždy jsem se těšila, až dám nejmenšího spát a budu mít chvilku pro sebe. Ta chvilka pro sebe ale vždy byla pracovní. 
Musela jsem si dát energetický nápoj a čokoládu. Moje obvyklá energetická vzpruha. Bez ní jsem nebyla schopna 
jasného myšlení.  

Díky tomu jsem samozřejmě tloustla, byla znechucená sama 
sebou, ale bez jakékoli energie cokoli se sebou udělat. Měla 
jsem spoustu plánů, co bych chtěla změnit, ale pro změnu 
jsem neudělala nic. Každý rok byl stejný jako ten předchozí. 

Teoreticky jsem věděla spoustu způsobů, jak hodně věcí 
změnit, ale málokdy jsem se opravdu donutila něco udělat 
jinak. Většinou jsem se rychle vrátila zpět ke starému způsobu 
života. 
  

https://www.marie-vavrochova.cz/


 

 

www.marie-vavrochova.cz 

13 tipů, jak získáte ihned více energie          Marie Vavrochová 

4 

Jak jsem se únavy zbavila? 

Zlom nastal v okamžiku, kdy jsem si přečetla článek o živé stravě a o jejích příznivých účincích na zdraví člověka. 

Úplně to změnilo můj náhled na život, na příčiny vzniku nemocí a na důsledky našeho životního stylu. Uvědomila 
jsem si, že to co jíme, ovlivňuje naše tělo podstatně více, než jen naši váhu.   

Začala jsem doslova nasávat všechny články o zdravé výživě a zdravém způsobu života, které se mi dostaly pod ruku.  

Samozřejmě jsem znala i dříve zásady zdravé výživy, ale nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, co vše nezdravá strava 
způsobuje. 

Jak jsem postupně zaváděla nová zdravější jídla místo 
nezdravých, začala mizet moje únava, podrážděnost a 
začala jsem mít více energie i pozitivní přístup k životu.  

Proto jsem se rozhodla své zkušenosti předat i vám, pokud 
se chcete zbavit únavy, jíst a žít zdravěji a předcházet tak 
nemocem.  
  

https://www.marie-vavrochova.cz/


 

 

www.marie-vavrochova.cz 

13 tipů, jak získáte ihned více energie          Marie Vavrochová 

5 

 

Proč jsme pořád tak unaveni? 

Už dlouho nežijeme přirozeným způsobem života. Vše si 
zjednodušujeme, zlepšujeme, ale často náš mozek je v tomto naším 
nepřítelem. Ne vše vylepšené je pro náš organismus lepší.  

A tak nechodíme, ale jezdíme, veškerou práci si zjednodušujeme a 
pak chybějící pohyb jdeme nahnat do fitka, místo jednoduché stravy 
připravujeme čím dál složitější a zajímavější pokrmy, místo 

sezónních a místních potravin jíme ovoce dovezené z druhé půlky zeměkoule, sklizené nezralé. Místo spánku 
ponocujeme a ráno pak hledáme způsoby, jak přežít další den. 

Díky našim stravovacím návykům jsme překyseleni. Náš organismus 
pak nemůže pracovat správně, jsme napadeni parazity a plísněmi, 
kterým se v tomto prostředí báječně daří. 

Když jsme unaveni, pijeme kávu, kolu, energetické drinky. Tím ale 
jedeme na dluh, přinutíme naše tělo k větším výkonům v době, kdy by 
potřebovalo odpočinek. Chováme-li se takto k naší tělesné schránce 
delší dobu, nemůžeme se pak divit, že nás jednoho dne zastaví lehčí či 
těžší nemoc. 

https://www.marie-vavrochova.cz/
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Protože vím z vlastní zkušenosti, jak těžké je vůbec začít se změnou a vymotat se ze 
začarovaného kruhu, napsala jsem tento e-book: 13 tipů, které vás rychle nakopnou 

 rychle 

 zdravě 

 ale hlavně jednoduše (a bez velké námahy) 

Většina z nich zabere jen chvilinku. Sepsala jsem je tak, jak na sebe během dne postupně navazují. Toto je má ideální 
kombinace. Můžete si pro začátek vybrat jen jeden tip a postupně přidávat.  
  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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1. Protažení – ještě ve vyhřátém pelíšku 

Protažení vám pomůže lépe se probrat. Můžete jej provádět ještě 
v posteli ihned po probuzení. Díky tomu vstanete s menšími obtížemi 
a budete se celý den cítit o něco lépe. Vyzkoušejte jakékoli cviky na 
protažení, které vám jsou příjemné. Určitě to není nic náročného a 
vyčerpávajícího.  

 

 

 

 

Pravidelné protahování  

 zlepšuje celkové držení těla 
 vyrovnává svalové nerovnováhy 
 zlepšuje pružnost a pohyblivost 
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2. Dechová cvičení – spousta čerstvého vzduchu pro mozek 

Díky hlubokému vědomému dýchání dostanete do těla a mozku spoustu čerstvého vzduchu, což vás dokonale 
probere. Dechová cvičení provádějte ideálně s otevřeným oknem nebo alespoň v dobře vyvětrané místnosti. 
Můžete je provádět v leže na zádech nebo v jógové poloze vadžra-ásana (sed na patách, vzpřímená páteř, hlava 
rovně v protažení páteře).  

 

Zásady dechového cvičení: 

 Nádech i výdech by měl být stejně dlouhý 
 Nádech i výdech je pomalý, pozvolný, ideálně na 8 dob pomalého počítání. Ze začátku se vám toto nemusí 
podařit, protože jsme zvyklí dýchat povrchně a rychle a 
nevyužíváme celé kapacity plic. Začněte tedy s takovou dobou, 
jakou zvládnete a zkuste postupně nádech i výdech prodlužovat 

 Dýchejte tímto způsobem alespoň 3 minuty, můžete opakovat i 
během dne a využít tak čas, kdy třeba někde čekáte. Postupně 
prodlužujte až na 6 minut 

 Až zlepšíte jednotlivé druhy dýchání – přidejte pauzu po 
nádechu (vzduch chvilku zadržte) i po výdechu, také na 4, 
později až 8 dob. 
 

https://www.marie-vavrochova.cz/
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Břišní dech 

 položte si ruku na břicho a snažte se dýchat do břicha tak, aby se ruka s nádechem zvedala  
 s tímto dechem mají problémy většinou ženy, zatímco muži dýchají obvykle tímto způsobem přirozeně 
 špatný břišní dech má za následek křečové žíly na nohou, otoky, bolestivou a nepravidelnou menstruaci, 
hemoroidy, chladné nohy, zánět žil 
 

Hrudní dech  

 položte si ruku na prsa a dýchejte tak, aby se ruka spolu s nádechem do této oblasti nadzvedla 
 s tímto dechem mají problémy obvykle muži  
 díky tomu dýchání se můžete chránit proti srdečním onemocněním 
 

Podklíčkový dech 

 položte si ruku pod klíční kost a opět se snažte nadechovat do této oblasti tak, aby se ruka s nádechem 
zvedala. Tento způsob dýchání není součástí automatické dechové funkce, proto nám bude dělat 
pravděpodobně největší problémy.  

 díky špatnému nebo chybějícímu podklíčkovému dechu trpí spousta lidí astmatem a jinými dechovými 
potížemi. 

  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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Kompletní hluboký dech 

 pokud zvládnete jednotlivé druhy dýchání, můžete je spojit do jednoho kompletního hlubokého dechu 
 jako pomůcku si položte jednu ruku do oblasti bránice a druhou na hrudník 
 nadechujte se postupně nejprve do spodní, pak do střední a nakonec do horní části plic 
 pro začátek na 2 doby pro každou oblast 
 dech na chvilinku zadržte a poté pomalu vydechujte, napřed vzduch ze spodní, pak ze střední a nakonec 
z horní části plic 
 

 
  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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3. Vlažná voda s citronem 

Ranní teplá voda s citronem by se měla stát každodenním rituálem. Pije se na lačno. Vymačkejte půlku nebo celý 
citron do skleničky vlažné vody a vypijte.  

 

Proč pít vodu s citronem: 

 Nastartuje metabolismus. 
 Pomáhá čistit organismus od toxinů. 
 Uvolní tělo i mysl, zmírňuje stres a sklony 
k depresím. 

 Pomáhá odkyselit organismus (ano opravdu, kyselý 
citron je zásadotvorný). 

 Posiluje imunitní systém. 
 Zklidní žaludek, pomáhá proti pálení žáhy. 
 Pročistí střeva, pomáhá proti zácpě. 
 Čistí krev, pomáhá při trombóze a likviduje špatný cholesterol. 
 Pečuje o dásně, pomáhá proti bolestem zubů a paradontóze. 

 

https://www.marie-vavrochova.cz/
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4. Zelený čaj 

Proč ne kávu 

Káva, tak oblíbený nápoj, zvyšuje kyselost v našem organismu. Obsažený kofein nás sice nabudí, ale ve výsledku 
náš organismus vyčerpává. Určitě ve svém okolí znáte někoho, kdo tvrdí, že bez šálku kávy po ránu není schopen 
fungovat. Proč? Káva je totiž vysoce návyková, časem potřebujeme dávku zvyšovat.  

Proč zelený čaj 

Oproti tomu zelený čaj je zásadotvorný. Má spoustu příznivých účinků na naše zdraví – působí preventivně proti 
cukrovce, onemocnění srdce, snižuje hladinu cholesterolu, obsahuje spoustu antioxidantů a působí tak proti 

rakovině. 

Zelený čaj dokáže stimulovat metabolismus, pomáhá tak 
při hubnutí, ale také pozitivně působí na nervovou soustavu. 
Dokáže nás nabudit zrovna tak jako káva. 

Jaký zelený čaj? 

Zelený čaj je třeba kupovat kvalitní, nejlépe sypaný. Sypané čaje 
se na první pohled zdají dražší, než „pytlíkové“ čaje, ale pokud je 
připravujete správně, vyjdou o hodně levněji než čaj z pytlíku. 

https://www.marie-vavrochova.cz/
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Výborný a opravdu nakopávací je můj oblíbený japonský zelený čaj Sencha. Jestli máte rádi kávu vyzkoušejte pražený 
zelený čaj Hojicha, který má chuť podobnou kávě.  

Jak správně připravit zelený čaj? 

Zelený čaj je nejlepší připravit ve speciální čajové konvičce se sítkem. V konvičce totiž vydrží mnohem déle teplý než 
v hrníčku. Zelený čaj se nesmí zalít vařící vodou, ale zalévá se vodou o teplotě 70-80°C (podle druhu čaje) a nechá 
se louhovat 3-5 minut.  

Většina zelených čajů je vícenálevových, tj. lze jej 
zalít 3x, s tím, že první nálev je samozřejmě 
nejsilnější (a tak to také potřebujeme) a postupně 
během dne je slabší a slabší.  

Já ho piju celý den, poslední konvičku dopiju 
během odpoledne.  

Večer už si zelený čaj nedávejte, mohli byste mít 
problémy usnout.  
  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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5. Bylinkové čaje 

O příznivém účinku bylinných čajů na náš organismus asi netřeba psát. Ale možná nevíte, že existují speciální 
bylinkové směsi na povzbuzení. Například čaj Dobrá nálada. Někomu třeba bylinkové čaje nemusí ze začátku 
chutnat, ale velmi rychle si zvyknete a nebude chtít už žádný jiný. Bylinkové čaje se zalévají vroucí vodou a nedají se 
zalévat vícekrát.  

Informace k přípravě a užívání najdete vždy na 
obalu, zrovna tak případné kontraindikace. Pro 
nejlepší účinky se doporučuje bylinkové čaje pít 
teplé. 

Naopak večer si můžete dát čaj, který vás zklidní, 
pomůže lepšímu usínání a kvalitnějšímu spánku.  

Ráno se pak díky tomu probudíte mnohem lépe 
odpočatí. Výborný je čaj Čepice plná spánku nebo 
Meduňkový čaj.  

 

Výborný je také čistící čaj, který podpoří 
detoxikaci a pomůže v boji proti únavě.  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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6. Chia semínka – zázračná superpotravina 

Chia semínka jsou jedním z tzv. „superfoods“. Jsou označována jako „jídlo Aztéckých běžců“, kterým stačila jedna 
hrst semínek jako zdroj energie pro celý den.  

Obsahují obrovské množství důležitých minerálů, vitaminů, bílkovin a omega-3 mastných kyselin, díky tomu brání 
nedostatku živin v organismu při nadměrné námaze a stresu.  

Chia semínka jsou zdrojem energie, kterou budete čerpat celý den. Nefungují jako okamžitá vzpruha. Nejlepší účinek 
mají při pravidelném užívání. 

Účinky chia semínek: 

 Jsou silným antioxidantem a působí preventivně proti vzniku 
rakoviny. 

 Posilují imunitu. 
 Podporují vývoj a regeneraci tkání, jsou vhodné během těhotenství 
i kojení. 

 Podporují správný vývoj nervové soustavy plodu v prvních třech 
měsících těhotenství. 

 Příznivě působí na stav pokožky, hydratují zevnitř. 

https://www.marie-vavrochova.cz/
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 Snižují hladinu škodlivého cholesterolu. 
 Jsou zdrojem energie při fyzické a psychické námaze. 
 Odstraňují záněty a bolesti ve svalech a kloubech. 
 Snižují krevní tlak a stabilizují hladinu cukru v krvi. 
 Snižují riziko cévní mozkové příhody. 
 Snižují riziko osteoporózy. 
 Podporují metabolismus, jsou vhodné při hubnutí. 
 Podporují kvalitu kostí, vlasů i pokožky. 
 Zlepšují koordinaci pohybů. 
 Zlepšují poruchy pozornosti  a duševní bystrost. 

Jak užívat chia semínka? 

Chia semínka si přidejte ke své snídani. Nechte je 15 minut v 
nápoji nebo jogurtu nabobtnat (občas promíchejte, mají tendenci se k sobě lepit, jak bobtnají). Můžete je vmíchat 
do jakéhokoli nápoje, smoothie, jogurtu, kaše, salátu, nebo rozmixovat. Můžete je vypít i se samotnou vodou, jsou 
téměř bez chuti. Pro zachování co nejvíce živin nikdy neupravujte tepelně. 

Kde koupit chia semínka? 

Chia semínka si můžete koupit dnes už v téměř každé větší prodejně potravin nebo ve zdravé výživě.  Doporučená 
denní dávka je 1-2 lžíce pro dospělou osobu.  

 

https://www.marie-vavrochova.cz/
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7. Matcha čaj – můj oblíbenec, náhrada energy drinku 

Jediná porce tohoto čaje nahradí 10 šálků běžného zeleného čaje. Matcha čaj je jemně mletý japonský zelený čaj, 
který se 4 týdny před sklizní zastíní. Díky tomu má obrovské množství chlorofylu. Jestli chcete začít jen jediným 
krokem z mých tipů, vyberte si matcha čaj. 

Účinky matcha čaje 

 Pomáhá klidnit mysl. 
 Zvyšuje soustředění. 
 Zlepšuje paměť. 
 Zlepšuje náladu. 
 Obsahuje obrovské množství antioxidantů. 
 Až 4x zrychlí metabolismus a tím zvýší spalování 
tuků. 

 Má výrazné detoxikační účinky (pomáhá 
odstraňovat těžké kovy a chemické sloučeniny). 

 Snižuje hladinu krevního cukru. 
 
 

https://www.marie-vavrochova.cz/
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Jak připravit matcha čaj? 

Matcha čaj se připravuje za studena – vmíchá se do libovolného studeného 
nápoje. Má zvláštní chuť, která nemusí každému vyhovovat.  

Pro začátek jej můžete vyzkoušet například s jakoukoli čerstvě vymačkanou 
ovocnou šťávou nebo nouzově i s kupovaným 100% džusem, který chuť čaje 
potlačí. Případně stačí voda s citronem.  

Pro rychlé nakopnutí rozmíchejte jeden sáček čaje v menší skleničce 
nápoje. U mne takovýto nápoj má stejné účinky jako kupované energetické 
drinky. Matcha tea si také můžete připravit do větší lahve a upíjet během 
celého dne pro postupné dobíjení energie. 

Pozor - nepijte po 17 hodině, pokud nechcete ponocovat. Nemuseli byste 
usnout.  

Kde koupit matcha čaj? 

Matcha tea si můžete koupit v prodejnách zdravé výživy. 
  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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8. Zdravá snídaně – základ pro celý den 

To co si dáte k snídani, ovlivňuje ovlivňovat celý váš den. Začnete-li den koblihou, nebo rohlíkem, budete mít za 
chvilku další chuť na podobná jídla.  

Může se pak lehce stát, že místo toho, abyste byli plni energie do nového dne, skončíte jako k prasknutí nacpaný 
Brouk Pytlík. A jediné co budete chtít, bude jít si znovu lehnout. 

Ideální snídaně je ovocné smothie (zdravý mixovaný hustý nápoj) – můžete rozmixovat libovolné ovoce, zeleninu, 
semínka, oříšky, přidat klidně matcha čaj, zelený ječmen nebo protejnový nápoj. 

Energie z takovéto snídaně vám vydrží nadlouho a rozhodně 
nebudete hned hladoví. Navíc nebudete mít chuť na nezdravá 
jídla. Jako bonus si prodloužíte noční detoxikaci organismu díky 
tomu, že mu dodáte pouze čerstvou, teleplně neupravovanou 
stravu. 

Takováto snídaně, pokud na ni nejste zvyklí, vyžaduje ale 
trochu přípravy. Minimálně v tom, abyste měli z čeho smothie 
udělat. Pro začátek zkuste třeba banány s čerstvým špenátem a 
chia semínky (nutno přidat vodu). Syté, dobré, sladké a výživné. 
Nebo dětmi oblíbená strouhaná jablka se skořicí, medem a chia 
semínky.  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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9. Detoxikace organismu a odčervení  

Často jsme unaveni díky parazitům a plísním. Těm se daří v našem často překyseleném těle. Více o 

parazitech si můžete přečíst v mém článku. Je několik způsobů, jak s nimi bojovat, klasická antiparazitní kůra ale 
vyžaduje výraznou úpravu stravy. Celkem jednoduchou, rychlou, levnou a hlavně přírodní metodou je křemelina. 
Křemelina obsahuje výhradně mikrobuněčné schránky sladkovodních řas ve formě velmi jemného prášku.  

Účinky křemeliny: 

 Hubí parazity, nežádoucí bakterie a likviduje plísně. 
 Odstraňuje z těla těžké kovy, viry, pesticidy. 
 Posiluje celkovou imunitu. 
 Dodává energii, snižuje potřebu spánku. 
 Čistí stěnu střev. 
 Zmenšuje chuť k jídlu. 
 Zlepšuje stav kůže. 
 Zesiluje nehty, podporuje zdravější růst vlasů. 
 Zmenšuje otoky. 
 Odstraňuje nebo zmírňuje bolesti kloubů. 

https://www.marie-vavrochova.cz/
http://marievavrochova.mioweb.cz/jak-se-zbavit-zavislosti-na-sladkem/
http://marievavrochova.mioweb.cz/jak-se-zbavit-zavislosti-na-sladkem/
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Způsob užívání křemeliny 

1 lžíci křemeliny denně rozmíchejte v libovolném studeném nápoji (teplý nápoj snižuje účinnost křemeliny).  

Křemelina není rozpustná, po chvilce klesne opět ke dnu. Je třeba ji proto vypít ihned, nebo znovu zamíchat. 
Křemelina nemá výraznou chuť, ale přesto vám nemusí být příjemné ji vypít. Já si přidám do čerstvě vymačkané 
pomerančové  nebo grepové šťávy.  Více o křemelině si můžete přečíst v tomto článku.  

 

10. Pitný režim 

Bez tekutin nemůže fungovat žádný organismus. A pokud jich je 
málo, funguje pouze na úsporný režim. O pitném režimu bylo už 
napsáno hodně, tak je stručně shrneme: 

Při špatném pitném režimu 

 Stoupá únava. 
 Špatně se soustředíme. 
 Zpomaluje se metabolismus. 
 Začíná bolet hlava, můžeme být malátní. 
 Zvyšuje se hustota krve, snižuje se zásobování buněk 
kyslíkem. 

https://www.marie-vavrochova.cz/
http://marie-vavrochova.cz/kremelina-paraziti/
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Jak na správný pitný režim 

 Pít průběžně během celého dne, ne velké množství najednou a pak dlouho 
nic. 

 Pijte, i když nemáte žízeň, ta už značí určitý stupeň dehydratace. 
 Pijte zejména čistou vodu, bylinkové čaje. 
 Vyhýbejte se slazeným a syceným nápojům, zbytečně zatěžují organismus. 
 Pijte co nejméně kávy a alkoholu, obojí dehydratuje. 

 

Kolik tekutin potřebujete? 

 Vypočítejte dle následujícího vzorce: Váha (kg) x 0,035 = denní potřeba 
tekutin (v litrech) 

 Za každých 11 kg nadváhy si připočtěte 0,25 litru. 
 Za každou hodinu cvičení si přičtěte 1 litr 

  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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11. Pohyb 

Pokud jsme stále unaveni, tak se nám nechce vůbec hýbat. Máme sedavé zaměstnání, do práce se vozíme autem. 
Volný čas trávíme u televize nebo počítače, opět v sedě. Naše tělo chátrá. Dostatečný pohyb je ale paradoxně jednou 
ze zbraní proti únavě. I malá dávka pohybu nám rozproudí krev, okysličí mozek a zvedne náladu. 

Jak se dokopat k troše pohybu? Tady je pár tipů: 

 Začněte pomalu, jednoduchým cvičením 
 Zkuste třeba pár jednoduchých posilovacích cviků, nebo jen jeden na partii, kterou potřebujete posílit 
nejvíce (dřepy, prkno, kliky) 

 Zvedněte se od počítače a věnujte se chvilku domácím pracím – i tento užitečný pohyb vás trochu probere 
 Udělejte si ze cvičení rituál, naplánujte si, kdy si uděláte pár cviků (například po probuzení, před obědem, 
před večeří, po příchodu z práce) 

 I malý pohyb se počítá, nemusíte hned cvičit hodinku a potit se u toho. Jde o to, si na pohyb zvyknout a 
postupně přidávat 
Výborná je jóga – nenáročné, ale účinné cvičení. Nebo vyzkoušejte online program Hýbej se chytře. Program 
je připraven pro úplné začátečníky a intenzita se postupně navyšuje. Navíc získáte spoustu dalších tipů, ale i 
motivaci. 

  

https://www.marie-vavrochova.cz/
https://www.hybejsechytre.cz/?a_box=6ra2wp4a
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12. Čerstvý vzduch 

Běžte se na chvilinku projít.  

Stačí pár minut okolo domu. Vrátíte se jako 
vyměnění, plní energie.  

A co teprve takový výlet do přírody.  

Často se mi stává, že se mi o víkendu nikam 
nechce, nejradši bych strávila celý den doma. Ale 
když překonám lenost, jsem pak šťastná, že jsem 
se přinutila.  

Pobyt venku v přírodě je balzám na nervy. 
Vyčistím si vždy hlavu, jsem plná energie, napadají 
mne skvělé myšlenky.  

Případné problémy se zdají být menší a 
řešitelnější. 
  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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13. Odpočinek 

Bez odpočinku to nejde. Pokud jedeme neustále bez přestávky, nemůžeme se divit, že se naše tělo brání čím dál 
větší únavou. Naučme se udělat si během dne chvilku jen sami pro sebe.  

Samozřejmě velmi důležitý je dostatečný, kvalitní a pravidelný spánek. Důležité je chodit spát kolem 22 hodiny, 
spánek tak bude nejkvalitnější. Pro kvalitní spánek a dobré usínání alespoň hodinu před spaním nekoukejte na 
televizi, nepoužívejte počítač. Vyhněte se řešení různých problémů a jiným stresujícím činnostem. Ideální je 
příjemné povídání nebo čtení.  

Spěte spíše v chladnější a dobře vyvětrané místnosti. Ideálně při otevřeném okně. 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.marie-vavrochova.cz/
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2 bonusové tipy 

Od té doby, co jsem napsala tento e-book jsem objevila ještě 2 skvělé přírodní produkty pro dodání energie.  

Energy&Memory 

Energy&Memory je přírodní doplněk stravy, který můžete mít stále po ruce. Pak stačí zapít jednu tobolku a do půl 
hodiny ucítíte příval energie a lepší soustředění. Jsou výborné například při řízení, při učení na zkoušku, při potřebě 
soustředit se a pracovat „hlavou“ nebo před fyzickým výkonem. Pořídit si ho můžete tady. 

Energy&Memory obsahuje  

 přírodní kofein z guarany, 
 lecitin, 
 vitamíny podporující mentální a fyzickou aktivitu 
 minerály a antioxidanty 

Burn One  

Burn One je prášek k přípravě lahodného povzbuzujícího nápoje s citronovou příchutí, bez cukru,  s kapsaicinem, L-
karnitinem, kofeinem, zeleným čajem, chromem a dalšími přírodními látkami, které účinně podporují procesy 
metabolismu a produkce energie.  

Zvlášť ho oceníte, pokud potřebujete zhubnout. Nejenže že vám dodá energii, ale také podpoří zrychlení 
metabolismu a tím i spalování tuků. Je skvělý třeba pro dodání enegie před cvičením. Koupit si ho můžete tady. 

https://www.marie-vavrochova.cz/
https://marievavrochova.calivita.cz/products/energy-memory
https://marievavrochova.calivita.cz/products/energy-memory
https://marievavrochova.calivita.cz/products/burn-one
https://marievavrochova.calivita.cz/products/burn-one
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JAK TO MÁM JÁ 

Toto byl výčet mých osvědčených tipů, jak zdravě bojovat proti únavě. Nejsou to lékařské rady, nemohu zaručit, 
že u vás budou tipy fungovat stejně. Můžete vyzkoušet jen některé, nebo postupně všechny. Nejlépe fungují všechny 
společně. Rozsah tohoto e-booku nedovoluje se hlouběji ponořit do příčin únavy. Cílem knihy je pomoci začít dělat 
kroky proti únavě a během dne se akutní únavy zbavit. 20 příčin vzniku únavy a jejich řešení popisuji v e-booku Jak 
se zbavit únavy.  

Zdá se toho možná hodně, ale je to vše velmi jednoduché. Ideální je vytvořit si své rituály 
a zapojit je do běžného života. 

Můj osvědčený ranní rituál: 

 V posteli se hned po probuzení protáhnu. 
 Jdu vyvětrat všechny místnosti a dám vařit vodu v konvici. 
 Udělám si dechová cvičení ve vyvětrané místnosti. 
 Připravím a vypiju si vlažnou vodu s citronem (naředím vařenou a studenou vodu, 
abych nemusela čekat). 

 Zaleju si první várku zeleného čaje nebo bylinkový čaj, namočím chia semínka. 
 Po cca 10-15 minutách od vypití citronové vody si vymačkám pomeranč nebo grep a vypiju se lžící křemeliny 
(pokud si zrovna dělám křemelinovou kůru). 

 Připravím si zdravou snídani s chia semínky (a také ji sním). 

https://www.marie-vavrochova.cz/
http://marie-vavrochova.cz/unava/
http://marie-vavrochova.cz/unava/
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Během dne: 

 Dopoledne popíjím zelený nebo bylinkový čaj. 
 Jako dopolední svačinku si dám čerstvě vymačkanou šťávu s matcha čajem. 
 Po ruce mám stále půllitr s vodou nebo konvici s čajem, abych nezapomínala pít. Půllitr proto, abych měla 
dostatečnou zásobu u sebe. Když se zaberu do práce, nechce se mi totiž vstávat kvůli pití a stává se, že třeba 
i hodinu oddaluji doplnění sklenice. 

 Když mi odpoledne přestává fungovat mozek, dám si přestávku a lehce si zacvičím.  
 Pokud je to možné, jdu na čerstvý vzduch alespoň na chvilku. 
 Nezapomínám na sebe a věnuji se chvilku jen sama sobě a svým zálibám 

Netvrdím, že toto vše dělám každý den, ale okamžitě na sobě vidím ten rozdíl, když zapomenu nebo mám línější 
období. Jsem pak mnohem víc unavená. 

Doporučení: 

1. Pokud se opravdu chcete zbavit únavy, doporučuji začít hned teď. 
Vstaňte od počítače a trochu se protáhněte a udělejte pár 
jednoduchých cviků.  Ne potom, TEĎ hned .  Jak se cítíte?  

 2. Udělejte si plán – večer si napište 3 kroky, které následující den 
vyzkoušíte a také je proveďte 

https://www.marie-vavrochova.cz/
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 3. Z těch tipů, které se vám líbí, si udělejte rituál, najděte si pravidelný čas, místo 
nebo situaci, kdy je budete provádět. Pokud vydržíte 21 dní, váš nový návyk už 
budete dělat automaticky. 
 
Za vaší únavou také může být psychika a nespokojenost se svým životem. Sama jsem 
celkem dlouho byla nespokojená se svým životem a dlouho mi trvalo, než jsem to 
začala měnit. Vše, co mi pomohlo změnit můj život, jsem sepsala do e-booku 
Vzlétnout k oblakům.  

 
 
Děkuji, že jste dočetli až sem. Doufám, že jste v tomto e-booku našli inspiraci. Budu ráda 
za jakoukoli zpětnou vazbu, zda se vám e-book líbil, jestli vám některé rady pomohly, a které nejvíce.  
 
Marie Vavrochová 
https://www.marie-vavrochova.cz  
email: marie@marie-vavrochova.cz 
 
 

P. S. Co ještě můžete udělat?   

 

 

https://www.marie-vavrochova.cz/
https://marie-vavrochova.cz/vzletnout-k-oblakum-e-book/
https://www.marie-vavrochova.cz/
mailto:marie@marie-vavrochova.cz
http://marie-vavrochova.cz/vzletnout-k-oblakum-e-book/
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1. Udělejte si testy, které odhalí příčinu vaší únavy.   

 

2. Nebo se rovnou začtěte do knížky Jak se zbavit únavy (testy jsou součástí e-booku) 

 

3. Vyzkoušejte některé z doporučovaných produktů z tohoto e-booku proti únavě. 

 

4. Staňte se fanouškem stránky  

Přírodní cesta ke zdraví - zatočíme s únavou 

a nenechte si ujít žádnou novinku (klikněte na obrázek pro 
přesměrování na facebook). 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.marie-vavrochova.cz/
https://marie-vavrochova.cz/unava-testy/
https://marie-vavrochova.cz/unava/
https://www.prirodni-cesta-ke-zdravi.cz/pro-dodani-energie/caj-matcha-60-g--30x2g--bio-matcha-tea/
https://www.facebook.com/prirodnicestakezdravi.cz
http://marie-vavrochova.cz/unava-testy/
https://www.facebook.com/prirodnicestakezdravi.cz

