
Rozkład dnia
30.11.2020



6:30 - początek dnia
ń

-zaścieliłam łóżko

-wypiłam szklankę wody 

-umyłam twarz

-nakarmiłam żółwia

-zjadłam śniadnie



7:00 -Śniadanie
Owsianka z suszonymi 
jabłkami.

Zdrowe i pożywne śniadanie. 
Powinno składać się z produktów 
pełnoziarnistych, oraz owoców/ 
warzyw.



7:30-8:00 
W tym czasie mam chwilę dla siebie. Dziś przeczytałam 10 rozdziałów mojej ulubionej książki. 

Zawsze przed lekcjami muszę wypić herbatę* z dodatkiem imbiru, miodu, lub cytryny. daje mi to ok.  
12,5% minimalnego zapotrzebowania na wodę. Pozatym daje mi to wiele innych korzyści (następne slajdy).  
Dziś skorzystałam z darów 

*cytrusy i herbata wspomaga krążenie



Cytryna
cytryna posiada dużo witaminy C; ma 
właściwości przeciwzapalne i 
wzmacniające odporność;  posiadają 
właściwości bakteriobójcze;   
wspomagają układ krążenia i 
odchudzanie.



Imbir
Imbir polepsza krążenie krwi, co ma wpływ na temperaturę naszego 
ciała jest bogaty w substancje przeciwzapalne, dlatego pomaga przy 
przeziębieniach ma działanie odkażające ułatwia                                   
trawienie i łagodzi mdłości chroni przed tworzeniem                       
się zakrzepów.



MiódMiód jako jeden z nielicznych związków działa                                                                                                    
wykrztuśnie i ma właściwości bakteriobójcze.                                                                                                              
według mnie Najlepszy w smaku jest miód gryczany,                                                                                               
wielokwiatowy, oraz wrzosowy.

Miód gryczany goi rany, działa bakteriobójczo, zawiera                                                                                                             
wiele mikroelementów, oraz witamin. szczególnie                                                                                                         
cenione działanie to zapobieganie i leczenie chorób                                                                                                                          
serca oraz układu krążenia.

Miód wielokwiatowy ma zbawienny wpływ na naszą psychikę – pomaga się rozluźnić, odprężyć i ukoić skołatane 
nerwy. Ze względu na zawartość cukrów prostych (głównie glukozy i fruktozy) polecany jest w stanach przemęczenia.

Miód wrzosowy jest bogaty w witaminę A, oraz witaminy z typu B.



8:50-15:20 początek lekcji
To jest dla mnie najgorszy moment w całym dniu. od siedzenia przed laptopem 
po pierwszych dwóch lekcjach zaczyna mnie bardzo mocno boleć głowa i trudno 
jest mi się skupić. bardzo często czuje się spragniona. w ciągu lekcji mam pod 
biurkiem litrową wodę, którą bez problemu wypijam w czasie lekcji. kiedy zaczyna 
mnie mocno boleć głowa przegryzam plasterek imbiru, co daje mi chwilową ulgę.



na drugie śniadanie zjadłam mieszankę orzechów (garść nerkowców, 
orzechów włoskich i laskowych) i jabłko. 



15:30- obiad

Dziś przygotowałam risotto.

(ryż, papryka, kurczak, groszek, 
kukurydza)



16:30

O tej godzinie 
mam chwilę dla 
siebie. Dziś 
POnownie 
zabrałam się za 
czytanie książki.



17:30- spacer

ważna i najprzyjemniejsza 
część dnia, w której mogę 
odpocząć i dotlenić się to 
spacer. 



18:00- kolacja
Caprese- czyli sałatka z mozzarelli, pomidorów i świeżej bazylii .

jest szybka w wykonaniu i smaczna. Do tego robię grzanki 



19:00- 21:00
to jest już koniec dnia:

odrabiam lekcje 

biorę prysznic

myję zęby

biorę witaminę D 

modlę się

kładę się do łóżka



ANaliza dnia :
spałam 9 godz.
spożyłam 4 posiłki
wypiłam 2,25 l wody
aktywność fizyczna- 30 min. spacer
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