
1 

 
 

                                  Orarul organismului uman  
        
        
         
Ora Ora   
de 

vară 
de iarnă 

(normală) Comportamentul organismului la fiecare oră 
               
    -Ceasul interior sună. 
7°° 6°° -Cine se trezeşte la această oră, are la dispoziŃie un cîmp de energie nelimitată.   

    -Au loc intensificarea secreŃiilor hormonale şi a ritmului cardiac. 
    -SecreŃia hormonală de stres atinge nivelul maxim. 
8°° 7°° -Medicii recomandă un mic dejun copios, bogat în zahăr şi vitamine, deoarece la această 

    oră nu există pericolul de a cîştiga în greutate. 
    -Caloriile îngurgitate acum nu se transformă în grăsime, ci în energie. 
    -Creşterea ritmului cardiac. 
9°° 8°° -Bolnavilor de inimă nu le este recomandat să se trezească la această oră. 

    -RezistenŃa corpului la durere e maximă. 
    -E timpul cel mai bun pentru a merge la medic. 
10°° 9°° -Vasele de sînge sînt înguste. 

    -ProtejaŃi-vă inima, nu fumaŃi. 
11°° 10°° -Timpul cel mai potrivit pentru lucruri importante: convorbiri, muncă intelectuală, contracte etc. 

    -UşurinŃă de gîndire şi memoria funcŃionează excelent. 
    -Inima e pregătită să preia sarcini mari. 
12°° 11°° -Creierul funcŃionează la parametri maximi. 

    -E bine să evitaŃi consumul de alcool. 
    -Tensiunea arterială, temperatura corpului cresc. 
13°° 12°° -Scad atenŃia şi capacitatea de muncă. 

    -E timpul pentru prînz datorită conŃinutului mare de acizi în stomac. 
    -Creierului îi lipseşte acum oxigenul. 
    -Oră excelentă prînz. 
    -Oricît aŃi mînca nu se „pune”. 
14°° 13°° -Starea de apatie - faceŃi o scurtă plimbare sau aŃipiŃi cîteva minute. 

    -Scade numărul de globule albe. 
    -Evitarea muncilor dificile. 
15°° 14°° -Timpul ideal pentru a merge la dentist. 

    -InjecŃiile acŃionează mai puternic, durerile sînt mai slabe. 
    -A doua maximă de activitate intelectuală a zilei. 
16°° 15°° -Tot cea ce pretinde creativitate şi răbdare trebuie programat acum. 

    -Energia organismului revine. 
    -Accelerarea circuitului sîngelui. 
17°° 16°° -E ora ideală pentru sport şi interacŃiune fizică şi munci grele. 

    -StabiliŃi-vă întîlnirile de afaceri în această perioadă 16-18 ora de iarnă sau 17-19 ora de vară. 
18°° 17°° -E ora de consum maxim de oxigen în organism. 

    -AerisiŃi bine locul în care vă aflaŃi şi faceŃi cîteva respiraŃi complete. 
19°° 18°° -Corpul atinge temperatura cea mai ridicată de peste zi. 

    -Acum, alcoolul e prelucrat foarte greu. AmînaŃi-vă libaŃiunile(închinarea paharului la ospeŃe).  
    -Tensiunea sîngelui scade. 
20°° 19°° -Acum se potriveşte un pahar de vin natural şi luarea cinei. 

    -Oră excelentă pentru administrarea tratamentelor medicamentoase şi a utilizării produselor 
    cosmetice(pielea este foarte sensibilă). 
    -Punctul maxim al organelor de simŃ - timp ideal pentru dragoste, spectacole, lectură. 
21°° 20°° -E ora angoaselor, cînd singurătatea e cea mai grea de suportat. 

    -DaŃi telefoane, întîlniŃi-vă cu amici, ieşiŃi la o plimbare. 
22°° 21°° -Începînd cu ora aceasta, stomacul nu mai mistuie nimic. 
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    -E timpul excelent pentru lectură sau muzică. 
23°° 22°° -DificultăŃi respiratorii. 

    -Creşte din nou temperatura. 
    -EvitaŃi medicamentele. 
    -Acum organismul are nevoie de odihnă. 
24°° 23°° -Temperatura, presiunea sîngelui şi bătăile inimi coboară. Noapte bună! 

    -Scade atenŃia şi capacitatea de lucru. 
    -Creierul prelucrează impresiile de peste zi. 
    -Pielea se regenerează. 
1°° 24°° -Acum stomacul are cea mai mare putere de a ne recupera după efortul şi întîmplările de  

    peste zi. 
    -Nu consumaŃi alimente, mai ales grele. 
    -Cel mai critic punct de receptarea a durerii fizice. 
2°° 1°° -Cînd sîntem bolnavi, durerea ne poate trezi din somn. 

    -Pentru oameni sănătoşi acum încep visele. 
    -Numărul globulelor albe creşte, atenŃia scade la nivelul minim. 
3°° 2°° -Profunzimea absolută a somnului. 

    -Cine conduce la ora aceasta un automobil nu mai vede bine şi reacŃiile sînt mai slabe. 
    -Pentru cine nu doarme, hormonul melatonină aduce gînduri negre. 
4°° 3°° -Pentru cei ce dorm, e momentul declanşării coşmarurilor. 

    -Scade temperatura organismului. 
    -Glandele suprarenale încetează să mai funcŃioneze. 
    -De acum înainte, somnul devine mai uşor, hormonii stresului sînt evacuaŃi. 
5°° 4°° -Ora accidentelor! Nu conduceŃi maşina şi evitaŃi un program complicat de lucru. 

    -Pentru cei care lucrează noaptea, e recomandabil să ia o scurtă pauză în jurul acestei ore. 
6°° 5°° -E ora cînd rinichii elimină cel mai greu toxinele(aviz amatorilor de beŃii prelungite). 

 


