
Śpij dobrze! 

Natychmiastowa pomoc w walce z bezsennością, koszmarami i innymi nocnymi problemami 

 

Dobry sen naprawdę jest potrzebny do życia. Badania dowodzą, że sen ma wpływ na ponad 

700 z twoich genów, między innymi na te, które są odpowiedzialne za reakcje stresowe, stany 

zapalne, system immunologiczny i przemianę materii. 

Dobry sen sprawia, że: 

• twój mózg się regeneruje (i jest chroniony nawet przed chorobą Alzheimera), 

• ważne wspomnienia zostają zmagazynowane w mózgu, 

• uwalniają się potrzebne do życia hormony, goją się zakażenia, 

• szczepienia ochronne (w szczególności po roku podwajają swoją skuteczność). 

Podczas snu mózg skrzętnie się przeprogramowuje, włącza coś w rodzaju skanera 

antywirusowego, zamyka jedne pliki z informacjami i otwiera nowe. To wielkie sprzątanie jest 

konieczne – za dnia twój mózg ustawicznie przyjmuje wszystkie bodźce z zewnątrz i pracuje 

na najwyższych obrotach. W trybie pracy sortuje je tylko z grubsza, a dokładniej robi to właśnie 

podczas snu. Śmieci zostają usunięte (czasem po obróbce w marzeniach sennych), a ważne 

rzeczy – zmagazynowane w pamięci. 

 

Niestety, istnieją nocne zmory, które niekorzystnie wpływają na ważne funkcje snu, i dlatego 

powinieneś je szybko przepędzić. 

Zgrzytanie zębami/bruksizm. Z tego powodu twoje nieszczęsne zęby szybciej się zużywają, 

mięśnie głowy i szyi są nieustannie napięte. Rezultat: ból, szumy w uszach (tinnitus) i podła 

jakość snu. 

Koszmary senne. Intensywne sny z napadami strachu albo paniki i przebudzeniem przerażenia. 

Sporadyczne koszmary nie są niczym złym. Ale kiedy trwają długo, zakłócają twój 

wypoczynek. 

Chrapanie. Niestety to też nic dobrego (również dla wszystkich śpiących w okolicy). Chrapanie 

nie wysypiają się, są więc nerwowi, zmęczeni, cierpią na problemy z koncentracją. 

Syndrom nocnego podjadania (Night Eating Syndrome). Nocne ataki głodu (spowodowane 

przeważnie złymi zwyczajami żywieniowymi) zakłócają głęboki sen i produkcję melatoniny. 

Wpadasz w spiralę nocnej zmory. 

 

Dlatego od dzisiaj trwa misja specjalne – ŚPIJ DOBRZE! 



Ćwiczenie 1. Kołysanie się 

To bardzo łatwe ćwiczenie. I bardzo skuteczne. Stań w rozkroku i zacznij kołysać się w przód 

i w tył. Powoli i z rozkoszą – w przód i w tył, w przód i w tył. Jak zegar. Albo jak wielkie fale 

na oceanie. Możesz też ćwiczyć na siedząco – na krześle albo na wielkiej piłce. Kołysz się w 

przód i w tył, z prawej na lewą, z lewej na prawą. Świetnie nadaje się do tego biurowe obrotowe 

krzesło – ważne, by kołysać się powolnym, wyrównanym rytmem.  

A na leżąco? 

W hamaku. 

Albo pomiędzy drzewami. 

A przynajmniej w myślach – to także pomaga. 

Kołysz się i huśtaj do przodu i do tyłu. 

Rytm kołysania jest stary jak świat. Na całym globie, wśród wszystkich narodów, matki  

(a coraz częściej też ojcowie) kołyszą swoje dzieci do snu. Wiedzą, że to działa uspokajająco  

i nasennie. 

Kołysząc się w przód i w ty, imitujesz 

spokojne fale mózgowe głębokiego snu. 

Przypominasz mózgowi o tym, co może  

i potrafi zrobić: zsynchronizować spokojny 

rytm i włączyć program offline. 

Zostań sam dla siebie dobrą mamą albo 

dobrym tatą. Nawet jako „duży, dorosły 

człowiek możesz ukołysać się do snu. 

 

Ćwiczenie 2. Powolne pochylanie głowy 

Powolne pochylanie głowy jest naprawdę łatwe. Poruszaj głową w dół i w górę. 

Szyjny odcinek kręgosłupa powinien aktywnie pracować, zginać się w przód i lekko się 

prostować.  

Zatrzymaj się na chwilę. Daj sobie czas. 

Wykonując ruch do tyłu, powoli nabierz powietrza. 

I jeszcze raz 

I jeszcze raz. 

Zamknij oczy. To wzmocni uspokajający efekty i przyjemność. 

Bardzo ważne – rób to powooooli. 



 

To ćwiczenie wzmacnia twoją gotowość do snu. 

Świadomym, spokojnym wdechem, wydechem  

i zamknięciem oczu tworzysz uspokajający rytm, który – jak 

zwykle – zostaje zarejestrowany przez wszystkie obszary 

mózgu. Powolne pochylanie głowy natychmiast przypomni 

mózgowi o senności i śnie. Dlatego? A czy twoja głowa nigdy 

nie opadła bezwiednie, kiedy słyszałeś nudnego wykładu? 

W stanie senności i uśpienia wzmacniająca siła naszych 

mięśni ustępuje. Ciało jest maksymalnie rozluźnione – 

szczególnie w głębokim śnie. 

 

Ćwiczenie 3. Drzemka 

A kiedy po pochylaniu głowy poczujesz zmęczenie – wspaniale! 

Pozwól sobie wtedy na drzemkę – króciutki sen. 

Podczas przerwy obiadowej. W autobusie. W pociągu. Na lotnisku. Zamiast niepotrzebnego 

SMS-a albo nerwowego paplania przez telefon.  

Mini drzemkę możesz sobie uciąć zawsze. 

Nie potrwa dłużej niż 10 minut. 

Świat po drzemce wygląda zupełnie inaczej.  

A ty czujesz się jak nowo narodzony. 

 

 



 

Naukowcy udowodnili, że krótka drzemka: 

• pomaga przetrwać spadek formy w biologicznym rytmie dnia (bez dopingu kofeinowa, 

nie wspominając o innych substancjach dopingujących), 

• czyni cię weselszym i przyjaźniejszym (wielu ludzi jest szczególnie drażliwych w 

drugiej połowie dnia, ponieważ ich mózgi nie uzupełniły strat energii z poprzedniej 

doby), 

• regeneruje twoje zmęczone kresomózgowie, 

• wzmacnia w ten sposób twoją wytrzymałość, 

• obniża ryzyko zawału serca (do 35%), 

• znacznie poprawia twoją spostrzegawczość i pamięć, 

• pozwala tobie – i to jest najlepsze! – dużo lepiej spać w nocy! 

 

W południowych krajach istnieje zwyczaj sjesty. 

Wśród skrupulatnych Japończyków Inemuri (drzemka) jest oznaką pracowitości. 

Nie musisz im zazdrościć. Masz przecież tyle okazji do drzemania! 

 

Ćwiczenie 4. Cmokanie i siorbanie 

By zacząć cmokać, musisz rozluźnić język, policzki i wargi, a następnie radośnie otwierasz je 

razem z dolną i górną szczęką. Najlepiej razem z dźwiękiem: cmok, cmok, cmok. 

Wiesz też, jak siorbać: rozluźnij wargi i wciągnij 

kilka łyków herbaty nasennej albo kakao. 

Wyobraź sobie, że z każdym siorbnięciem 

przyjmujesz i smakujesz odrobinę snu. Zamknij z 

rozkoszą oczy! (Nie musisz się wstydzić – nawet 

najlepsi kucharze cmokają i siorbią, bo wtedy ich 

smak działa dużo lepiej!) 

Sen smakuje taaak wspaniale! 

Na deser posmakuj słodkich snów! 

Mmmmmm! Cmokanie i siorbanie! 

Na koniec jeszcze jedno cmoknięcie – buziak! 



Może być skierowany do twojego własnego odbicia w lustrze (dlatego nie dać sobie samemu 

pełnego miłości całusa?) albo w kierunku księżyca i gwiazd – soczysty buziak na dobranoc! 

Każde ćwiczenie rozluźniające mięśnie twarzy jest przygotowaniem do snu, ponieważ 

uspokajające impulsy automatycznie roznoszą się po wszystkich ośrodkach: wyciszają emocje, 

rytm serca przyjemnie zwalnia, myśli przestają krążyć – najlepsze warunki do zapadnięcia w 

sen. Ciepły napój wzmacnia efekt rozluźnienia i przyjemności. 

 

Ćwiczenie 5. Dotykanie czoła i serca 

Połóż dłonie jedna na drugą, unieś lekko ręce, pochyl 

delikatnie głowę, żeby opuszki palców muskały środek czoła 

pomiędzy brwiami. 

Skieruj myśli w stronę wydarzeń z minionego dnia – za co 

jesteś wdzięczny? 

Nie poddawaj się – na pewno jest coś, za co możesz 

podziękować (nawet jeśli to prosty fakt, że zdołałeś 

przetrwać dzień). 

Jeśli znalazłeś coś, za co możesz być wdzięczny, siłą swojej 

pamięci spraw, by było to wyraziste. A teraz połóż dłoń na 

dłoni na sercu i lekko się skłoń. Dziękuję! 

Naukowcy potwierdzili, że wdzięczni ludzie śpią dłużej. 

Wdzięczne wspomnienia prowadzą do dobrych uczuć w 

obszarze emocji, co w ciągu sekund pobudzą produkcję 

wspomagających sen hormonów w mózgu. 

 

I na koniec jeszcze kilka recept na sen 

• Wygospodaruj pokój do snu, pokój odpoczynku – oszczędnie umeblowanych 

 i posprzątany. To wyciszy twoje zmysły. 

• Otul się nasennym zapachem (róże, lawenda, limba i siano). 

• Chodź spać o regularnych porach. 

• Codziennie wstawaj o tej samej (!) porze – ośrodek snu uwielbia regularność 

 i nienawidzi chaosu. 

• Codziennie(!) wystaw się do słońca, które wspomoże rytm dobowy twojego mózgu. 



• Nie chodź spać głodny, ale również nie przesadnie najedzony (mała wieczorna 

przekąska powinna zostać zjedzona na dwie godziny przed snem). 

• Alkohol to nie środek nasenny! Ma fatalne konsekwencje: nocny symptom odstawienia 

alkoholu i problemy z przesypianiem nocy. 

 

Szczególnie pomocne: 

• Jeśli obudzi cię koszmar, zabaw się w odrobinę marzeń na jawie – wyobraźnie 

przeżywaj przygody, w których to ty jesteś reżyserem, aż zadowolony z ich 

przebiegu ponownie pogrążysz się we śnie. 

• Nie kłóć się, a w szczególności nie rób tego przed snem. Sypialnia to nie pole 

bitwy. 

• Bądź przyjacielski i szczodry dla siebie i swoich bliskich – to najlepsza 

poduszka, na której możesz wypocząć. 
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