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Wstęp

będziesz pracować mniej, ale osiągając więcej i szybciej,
zamiast odczuwać zmęczenie będziesz wulkanem energii,
pozbędziesz się szkodliwych nawyków, które mogą prowadzić do stresów czy chorób,

Pracując w rodzinnej firmie, która od lat dba o to, aby dostarczać najlepszej jakości produkty
swoim klientom, wiele godzin dziennie spędzam przed ekranem komputera w pozycji siedzącej. 
Często pracuję w domu, podczas podróży lub w biurze, i nauczyłem się, że to jakie  wyniki
osiągam w pracy, zależne jest od wielu czynników, na pierwszy rzut oka zupełnie niewidocznych.
Wcale nie jest łatwo zachować wysoką efektywność pracy w takich warunkach. Postanowiłem
zebrać najlepsze i sprawdzone metody, tipy i porady, dzięki którym podniesiesz wydajność
Twojego dnia pracy o 200%, Zobacz co na Ciebie czeka, jeżeli zastosujesz te proste i skuteczne
rozwiązania:

Czas wdrożyć "Domowy System Pracy" gdziekolwiek jesteś. 

w domu,
w biurze,
zdalnie.

Chciałem napisać e-booka, który może być
pomocny dla wszystkich, którzy w swojej pracy
spędzają dużo czasu przed komputerem,
pracując:

WWW.FIDESTO.PL

Radosław Chmura
Zespół Fidesto

https://fidesto.pl/


8 minut planowania pozwala zaoszczędzić nawet do 2 godzin,
więc Ty też naucz się organizować swój dzień pracy, najlepiej zrób
to jeszcze wieczorem dnia poprzedniego, przed zaśnięciem.
Wypisz na kartce albo w notatniku w telefonie wszystkie zadania,
którym  zamierzasz stawić czoła. Następnie ponumeruj je w
kolejności, w jakiej powinny być wykonane. Na pierwszy ogień
zacznij od rzeczy najpilniejszych i ważnych, które po prostu musisz
zrobić i mieć z głowy. Następnie skup się na priorytetowych
zadaniach. Często odkładamy ważne rzeczy na później, a
zajmujemy się sprawami, które nie są istotne. Po skończeniu
każdego zadania skreślaj je na liście, a na koniec dnia sam się
zdziwisz, ile rzeczy udało Ci się zrobić i poczujesz z tego powodu
dumę. Kiedyś uważałem, że wystarczy, jak wszystko zapamiętam
w głowie. Dzisiaj już wiem, że mając jasny plan działania, mogę
zdziałać więcej w jeden dzień niż kiedyś w tydzień, pracując tyle
samo co wcześniej. Możesz jechać w stronę słońca i liczyć że
dojedziesz do celu, jednak znacznie szybciej trafisz na miejsce,
kiedy włączysz swoją nawigację GPS. Twoją nawigacją jest
planowanie.

ZAPLANUJ TRASĘ1.
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Twoje królestwo, czyli pomieszczenie, w którym pracujesz. Może to
być Twój pokój, biuro, gabinet itd. ważne, abyś zadbał o to, aby
warunki były sprzyjające. W pierwszej kolejności postaraj się
uporządkować swoje miejsce pracy, tak aby wszystkie niezbędne
akcesoria mieć w zasięgu ręki. Często zdarza się, że przerywamy
pracę, bo nie możemy czegoś znaleźć, a kiedy wrócimy, okazuje
się, że straciliśmy już koncentrację i musimy zaczynać od nowa. 

Skoro mamy już spędzić kilka godzin w jednym miejscu, to czujmy
się tam dobrze. Zadbaj o jakość powietrza-pamiętaj o regularnym
wietrzeniu pokoi. Możesz także kupić oczyszczacz powietrza, a
latem podczas wysokich temperatur uzbroić się w klimatyzację
lub poczciwy wiatrak. Często odczuwamy zmęczenie w wyniku
niedotlenienia mózgu i czulibyśmy się o niebo lepiej, gdyby jakoś
powietrza w pomieszczeniu była prawidłowa. 

Niemniej ważne będzie odpowiednie oświetlenie. Postaraj się
ustawić biurko blisko okna, jeżeli pracujesz w dzień, a jeżeli twoje
godziny pracy przypadają wieczorem, to zadbaj o odpowiednie
lampy. 

2. TWOJE KR�LESTWO
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"Jeżeli poranek nie jest piękny, upiększ 
go swoim nastrojem"
H. Jackson Brown

Badania dowodzą, że jeżeli chcesz mieć wigor, energię i dobry
humor na cały dzień, powinieneś zwrócić uwagę, na to jak go
rozpoczynasz. Jeżeli wstajesz w stresie (po kilkunastu drzemkach
w telefonie), wiesz, że jesteś spóźniony, być może jeszcze stoisz w
korkach, co jeszcze bardziej Cię irytuję, to rzutuje to na resztę dnia.
A oto kilka najlepszych rozwiązań jak dobrze zacząć dzień. Wybierz
coś dla siebie, a zobaczysz różnicę. Możesz wstać nieco wcześniej,
spokojnie się rozbudzić, włączyć ulubioną muzykę. Zacząć dzień
od lekkiej aktywności fizycznej, aby rozruszać ciało - np. trucht,
joga, coś, co sprawi ci przyjemność.  Dobrze sprawdza się też
kąpiel, w której puszczasz naprzemiennie ciepłą i zimną wodę. A
teraz ruszaj podbijać świat!

Niemniej ważne od tego, jak zaczynamy dzień jest to jak go
kończymy. Jeżeli chcesz wstać wypoczęty i pełen wigoru o
poranku, zadbaj o prawidłowy poziom melatoniny. Na trzy godziny
przed snem zrezygnuj z ekranów (telewizor, smartfon, komputer)
lub stosuj okulary z filtrem anty-blue.

3. NAŁADUJ BATERIĘ 
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poprawa jakości snu
łatwiejsze zasypianie
lepsze samopoczucie, poprawa nastroju
zmniejszenie poziomu stresu, łagodzenie stanów zapalnych w
naszym organiźmie,
zwiększenie energii i produktywności w ciągu dnia
zmniejszenie zmęczenia, zaczerwienienia i suchości oczu

W dzisiejszych czasach światło niebieskie towarzyszy nam na
każdym kroku. Jest emitowane w ogromnych ilościach przez
ekrany komputerów, smartfonów, tabletów, telewizorów i
wszystkich urządzeń wyposażonych w matrycę LCD lub LED.
Niestety nie do końca zdajemy sobie sprawę jak bardzo duży
wpływ ma na nasz organizm i nasze zdrowie, w szczególności po
zmroku. Wraz z postępem technologicznym, ciężko znaleźć osobę
która w ciągu dnia nie miałaby dłuższej styczności z ekranem, a
szczególnie narażone są osoby które pracują przy komputerze.
Istnieje proste rozwiązanie tego problemu - wystarczy zaopatrzyć
się w okulary do komputera. Okulary te są przeznaczone dla osób
które nie posiadają wady wzroku (zerówki) i wyposażone w
specjalny filtr, który blokuje szkodliwe światło niebieskie. 
Korzyści płynące z używania okularów do komputera:

4. ZADBAJ O WZROK 
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Światło niebieskie emitowane po zmroku z bardzo jasnych
ekranów urządzeń elektronicznych wpływa na hamowanie
wydzielania melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za
zdrowy i prawidłowy sen. Bez melatoniny nasz organizm nie jest w
stanie wprowadzić nas w głęboką fazę snu, która jest niezbędna
dla prawidłowej regeneracji. Zaburzenie rytmu dobowego
powodowane przez ekspozycje na niebieskie światło zwiększa
również wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, którego w
dzisiejszych czasach i tak mamy już o wiele za dużo. Takie
połączenie, nadmierny stres + zła jakość snu może powodować
powstawanie stanów zapalnych w naszym organizmie i pogarszać
jego ogólne funkcjonowanie. Światło niebieskie także źle wpływa
na nasze oczy, powodując ich zmęczenie oraz przekrwienie.

Powinniśmy w jak największym stopniu ograniczać niebieskie
światło przed snem. Najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite
zrezygnowanie z korzystania po zmroku z komputerów,
smartfonów czy innych urządzeń elektronicznych. Jednak
doskonale zdajemy sobie sprawę że w dzisiejszych czasach jest to
bardzo trudne, a często nawet niemożliwe. Dlatego właśnie
zostały stworzone okulary blokujące 99% światła niebieskiego. Ich
zadaniem jest ochrona naszego organizmu przed negatywnymi
skutkami światła niebieskiego, bez konieczności rezygnowania z
niesamowitych możliwości, które dostarcza nam technologia XXI
wieku.

�wiatło niebieskie po zmroku

W dzisiejszych czasach �wiatło niebieskie towarzyszy nam
na każdym kroku.
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OKULARY DO
KOMPUTERA

C L E V E R
C E N A :  7 9 , 9 0  ZŁ

E L I Z A B E T H
C E N A :  6 9 , 9 0  ZŁ

V E N D O R
C E N A :  5 9 , 9 0  ZŁ

KLIKNIJ I KUP

KLIKNIJ I KUP

KLIKNIJ I KUP

https://fidesto.pl/vendor
https://fidesto.pl/elizabethblekit
https://fidesto.pl/antyblueprotectionczarne


Często się nawadniaj - kiedy tylko Ci się przypomni, bierz małe
łyki wody. Ten zdrowy nawyk nie tylko korzystnie wpływa na
sylwetkę, ale sprawia, że nasz mózg jest bardziej kreatywny. 
Rób przerwy - W niektórych krajach popularna jest sjesta, czyli
krótka drzemka w godzinach popołudniowych, która pozwala
szybko się zregenerować. Przy wielogodzinnej pracy siedzącej,
co jakiś czas wstawaj od biurka i zrób sobie 15 minut przerwy.
Wyjdź się przewietrzyć lub zrób parę prostych ćwiczeń.
Pracując nieprzerwanie długo i monotonnie spada nasza
efektywność. 
Nie rozpraszaj się - Postaraj się nie sprawdzać co chwilę
Messengera na każde jego zawołanie czy Skrzynki Mailowej. Po
telefon sięgaj np. podczas krótkich przerw lub w pilnych
przypadkach, a pocztę możesz sprawdzać o określonej
godzinie np. 10:00 i 14:00, odpowiadając od razu na kilka maili i
oszczędzając czas. 

Najlepsze praktyki to garść innych uniwersalnych i cennych porad,
które korzystnie wpłyną na Twój dzień.

5. NAJLEPSZE PRAKTYKI
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