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Wstęp

    Cześć

Cieszę się, że mogę oddać w Twoje ręce 
uzdrawiający Program Hipnoterapii Bezsenności. 
Na początek chciałbym Ci jednak powiedzieć kilka słów 
o sobie.

Nazywam się Piotr Matejuk i jestem hipnoterapeutą pracującym od niemal 10
lat z pacjentami doświadczającymi różnych form bólu psychogennego.
Jestem również trenerem hipnoterapii certyfikowanym przez American
School of Clinical Hypnosis w zakresie hipnoterapii bólu chronicznego,
współzałożycielem Profesjonalnej Szkoły Hipnoterapii oraz doktorantem 
w Instytucie Psychologii Państwowej Akademii Nauk, gdzie prowadzę badania
kliniczne nad wykorzystaniem hipnozy w leczeniu różnych form bólu.

Na bazie swojego doświadczenia zbudowanego w oparciu o przeszło 3000
sesji terapeutycznych z klientami oraz zdobytej wiedzy w zakresie
najnowszych światowych odkryć naukowych w dziedzinie medycyny,
psychologii i neurologii, stworzyłem program, który mam nadzieję, okaże się
dla Ciebie niezwykle ciekawą i fascynującą, lecz przede wszystkim
uwalniającą podróżą ku swobodzie i komfortowi życia, na jaki zasługujesz.

Chciałbym także podziękować Ci za zaufanie, które stanie się de facto
prezentem, który sam sobie ofiarowałeś. Jestem przekonany, 
że wykorzystując wiedzę, którą się z Tobą dzielę i stosując się do zaleceń
zawartych w tej publikacji, nie tylko uwolnisz się od problemów ze 
snem - wierzę, że Twój niezwykły, podświadomy umysł uruchomi naturalne
procesy zdrowienia, które znacząco wpłyną na jakość Twojego życia.



Program Hipnoterapii Bezsenności składa się z wielu hipnotycznych
nagrań zawierających wyselekcjonowane przeze mnie, najskuteczniejsze
narzędzia hipnotyczne.

Do Twojej dyspozycji oddaję także niniejszy Workbook, który będzie
stanowił Twój osobisty przewodnik po Programie. 
Na kolejnych jego stronach znajdziesz dodatkowe instrukcje oraz
ćwiczenia, które pomogą Ci przełożyć doświadczenia z nagrań
hipnotycznych na codzienne funkcjonowanie. 
Dzięki tej książce ćwiczeń będziesz mógł również monitorować swoje
postępy na drodze do spokojnego i głębokiego snu.

Hipnoterapia jest jedną z metod, która zgodnie z aktualną wiedzą naukową
cieszy się skutecznością leczenia bezsenności. W trakcie słuchania nagrań
pamiętaj, by zadbać o swój komfort i bezpieczeństwo. 
Słuchaj ich w ulubionej pozycji - na przykład spoczywając spokojnie na
łóżku lub w ulubionym fotelu. Zadbaj również o to, by nikt i nic Ci nie
przeszkadzało.

Pamiętaj, by w żadnym wypadku nie słuchać tych nagrań podczas
prowadzenia pojazdu lub wykonywania jakichkolwiek prac. Niech ten czas
będzie czasem w pełni i całkowicie dla Ciebie.

Za każdym razem przyjmij mentalną postawę otwartości na wszystko, co
będzie docierać do Twoich uszu. Pamiętaj – żeby uzyskać najlepsze efekty,
potrzebujesz w 100% zaangażować się w podążanie za sugestiami, które
dla Ciebie przygotowałem. Tak naprawdę każda hipnoza to autohipnoza, a
mój głos jest tylko przewodnikiem - Ty zaś będziesz głównym sprawcą
terapii i głównym bohaterem w podróży w zakamarki Twojego ciała 
i Twojego nieświadomego umysłu.



Bardzo się cieszę się, że korzystasz z tego programu. Pomoże Ci on
zbudować na nowo relację ze swoim ciałem i umysłem. Będzie również
stanowić “hipnotyczną szczepionkę” na potencjalne zagrożenia w
przyszłości.
Oddaję w Twoje ręce ten Workbook i zachęcam Cię do korzystania z niego
regularnie. Pamiętaj - im bardziej zaangażujesz się w proces, tym szybciej i
skuteczniej Twoja podświadomość nagrodzi Cię za wkład w polepszenie
jakości swojego życia. 

A zatem - do dzieła!



głęboką koncentracją na swoim “świecie
wewnętrznym”,

dysocjacją (oddzieleniem) od bodźców
zewnętrznych, takich jak np. dźwięki
pochodzące z zewnątrz,

zwiększoną podatnością na pozytywne
sugestie.

      Program Hipnoterapii Bezsenności, jak sama
nazwa wskazuje, opiera się na wykorzystaniu
hipnozy, czyli zmienionego stanu świadomości
charakteryzującego się:

       W stanie transu hipnotycznego mamy dużo lepszy dostęp do emocji,
wspomnień, nawyków, przekonań i wszelkich nieświadomych mechanizmów,
które na co dzień definiują nasze reakcje i zachowania.

Mimo, że żyjemy w XXI wieku, hipnoza i hipnoterapia nadal wielu osobom
kojarzą się z pewną tajemną wiedzą bądź magicznymi sztuczkami. Mimo
wielokrotnego potwierdzania ich skuteczności m.in. w terapii bólu,
chociażby przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), będące
największym stowarzyszeniem naukowym i zawodowym psychologów w
Stanach Zjednoczonych, liczącym około 117 tysięcy osób, w tym głównie
naukowców oraz praktyków (- Hypnosis for the Relief and Control of Pain),
nadal wiele osób obawia się jej stosowania.

Zasady działania 
Programu "Hipnoza na
Sen"



Dlaczego? 

Wynika to z wielu mitów, rodem z hollywoodzkich produkcji filmowych,
kształtujących nasze wyobrażenia o tym procesie. Postaram się odnieść do
10 najpopularniejszych z nich.



1. Mit: Hipnotyzer ma zdolność kontroli nad
moim umysłem.

Mity dotyczące 
hipnozy

Fakt: Nikt nie może kontrolować Twojego umysłu, jeśli mu na to nie
pozwolisz. Funkcja krytyczna umysłu świadomego nigdy nie wyłącza się do
końca (nawet w stanie hipnotycznego transu), dzięki czemu podczas sesji
hipnozy możesz przyjąć tylko te dobre, pozytywne i zgodne z Twoim
systemem moralnym sugestie.

2. Mit: Hipnotyzer może kazać mi wykonywać zawstydzające czynności (np.
udawanie kurczaka).

Fakt: To przekonanie wywodzi się w dużej mierze z tego, co obserwujemy na
co dzień na szklanym ekranie - w filmach i serialach. Warto pamiętać, że taki
lub inny sposób przedstawienia sesji hipnozy czy osoby hipnotyzera stanowi
przede wszystkim artystyczną wizję reżysera, który to chcąc zainteresować
widza swoją produkcją, bywa, że decyduje się na ukazanie tego procesu 
w sposób, w jaki rozumiany był on dziesiątki lat temu. Szczególnie często
wykorzystywanym w produkcjach filmowych zabiegiem jest wprowadzenie
mrocznego, nieraz gotyckiego klimatu i rekwizytów - takich jak wahadełka, w
praktyce nie używanych przez współczesnych hipnoterapeutów. Kolejne
źródło takich przekonań mogą stanowić pokazy hipnozy scenicznej, czyli
przedstawienia, podczas których ochotnicy sami zgłaszają się na scenę, by
poddawać się zabawnym sugestiom, jak np. zapominanie imienia czy
udawanie przysłowiowego kurczaka. 



Podczas sesji hipnoterapeutycznych prowadzonych przez profesjonalnych
hipnoterapeutów nikt nie może zmusić Cię (nawiązując do poprzedniego
punktu) do zrobienia czegoś, czego świadomie byś nie chciał.

3. Mit: Hipnoza ma związek z czarną magią, ezoteryką lub okultyzmem.

Fakt: Hipnoza jest naturalnym stanem umysłu, który od wielu lat poddawany
jest rzetelnym badaniom naukowym, również w polskim środowisku
akademickim. Profesjonalni i zaangażowani w swoją pracę hipnoterapeuci nie
są w żadnym stopniu obdarowani nadzwyczajnymi zdolnościami, lecz
umiejętnościami, popartymi wiedzą naukową i wieloletnim doświadczeniem.
Hipnoza była badana i wykorzystywana przez czołowych, światowej sławy
psychologów i terapeutów, takich jak Zygmunt Freud, Carl Gustav Jung czy
Milton Erickson. Oczywiście również w obecnych czasach stanowi ona coraz
częściej wykorzystywane i skuteczne narzędzie terapii.

4. Mit: Mogę nie wybudzić się z hipnozy/hipnoza jest niebezpieczna.

Fakt: Stan hipnotycznego transu de facto jest stanem dużo większej
świadomości, uważności i kontroli. W każdym momencie osoba znajdująca
się w transie może z niego wyjść – dzieje się to automatycznie, gdy poczuje
zagrożenie lub po prostu, gdy odczuje taką potrzebę.

5. Mit: Nigdy nie byłem zahipnotyzowany.

Fakt: Każdy z nas naturalnie wchodzi w stan transu hipnotycznego
kilkukrotnie w ciągu dnia, choć z reguły nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Dzieje się tak tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, jak również
podczas oglądania zajmującego filmu, słuchania ulubionej muzyki bądź
prowadzenia samochodu.



6. Mit: Hipnoza ma cudowne właściwości uzdrawiające.

Fakt: Mimo, że hipnoterapia uważana jest za relatywnie szybką i efektywną
metodę terapeutyczną, ma również swoje ograniczenia. Ponadto, proces
powrotu do zdrowia dla każdego ma indywidualne tempo i przebieg. Warto
więc z dystansem podchodzić do wszelkich „uzdrowicieli” oferujących
stuprocentową i trwałą poprawę pojedynczym dwóch spotkaniach. Nie ma
bowiem metod, które zadziałają w przypadku braku pewnej regularności
stosowania, już po pierwszym przeczytaniu, odsłuchaniu nagrania czy
jednym spotkaniu. Pamiętaj, że hipnoterapia, w tym hipnoterapia
bezsenności, pomimo swojej udowodnionej skuteczności, dla osiągnięcia
oczekiwanych rezultatów, wymaga Twojego zaangażowania w proces
zdrowienia.

7. Mit: W hipnozie mogę ujawnić informacje, których nie chcę ujawniać.

Fakt: Przebieg sesji hipnoterapii jest zachowany w tajemnicy, nie może być
również wykorzystany jako dowód w sądzie.
Hipnotyzer/Hipnoterapeuta nie zmusi Cię do wyjawienia Twoich sekretów
lub przyznania się do czegokolwiek. W przypadku nagrań ten problem w
ogóle nie występuje, gdyż odtwarzasz je w zaciszu swojego domu. Uwaga! Ze
względu na stan, w jaki wprowadzamy się przy zastosowaniu hipnozy, nie
powinniśmy słuchać nagrań wykonując inne czynności, w szczególności
prowadząc samochód.



8. Mit: W hipnozie pozostaję zupełnie nieświadomy, a po wyjściu z niej nic
nie będę pamiętał.

Fakt: Hipnoza nie jest stanem nieświadomości ani snu. W rzeczywistości jest
wręcz przeciwnie – w stanie transu jesteśmy dużo bardziej świadomi
naszych przekonań, emocji i potrzeb, doświadczamy zwiększonej
koncentracji i skupienia. Często też będziemy słyszeć i pamiętać więcej, niż
podczas „normalnego” stanu czuwania.

9. Mit: Hipnoza jest zabroniona przez Kościół Katolicki jako otwarcie się na
Szatana.

Fakt: W naszym kraju nadal możemy spotkać się z wrzucaniem hipnozy i
praktyk okultystycznych do jednego worka, co wynika z ogromnej ignorancji
części społeczeństwa i braku podstawowej wiedzy z zakresu psychologii. 24
lutego 1957 r. papież Pius XII postanowił odnieść się do problematyki hipnozy
w medycynie i terapii. W swoim wystąpieniu stwierdził, że jeżeli hipnoza jest
używana w sposób moralny i zgodny z kodeksem etycznym, może być
wykorzystywana przy leczeniu, znieczuleniach i porodzie.

10. Mit: Nie jestem podatny na hipnozę.

Fakt: Jest to archaiczne i wielokrotnie obalone twierdzenie, jakoby część
populacji w ogóle nie była podatna na sugestie. Powszechnie dostępne są
wyniki badań, które określają różne stopnie podatności na hipnozę. Niemniej
każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu, jest podatny na hipnozę i
może zostać zahipnotyzowany, jeśli tylko wyrazi na to chęć.



Rozdział I

Podstawy Snu



           Aby zrozumieć, czym jest bezsenność,
ważne jest poznanie procesów leżących u
podstaw snu. Dlatego przed przystąpieniem do
oceny Twoich problemów, chciałbym, abyśmy
dokładnie przyjrzeli się zjawisku, jakim jest sen. 

Podstawy Snu

  Czym jest „normalny” sen?

Odpowiedź na to pytanie jest ważna, ponieważ osoby, które dotyka
bezsenność mają często błędne wyobrażenia na temat snu, co przekłada się
na to, w jaki sposób podchodzącą do swoich problemów z nim związanych.
Bardziej realistyczne i pełne zrozumienie snu przynosi już pewną ulgę.
Posiadanie takiej wiedzy pomaga bowiem przede wszystkim zmniejszyć
niepokój. Spodziewam się, że może to dotyczyć również Ciebie - przejdźmy
więc do dokładnych, rzetelnych i prawdziwych informacji na temat snu.

Zapewne słyszałeś już, że każdy z nas, aby prawidłowo funkcjonować,
potrzebuje około 8 godzin głębokiego snu, bez budzenia się. Jest to
powszechnie powielana informacja, z którą non-stop spotkamy się w
Internecie, reklamach telewizyjnych, a nawet książkach. Okazuje się jednak,
że nie do końca jest to zgodne z prawdą. Przyjrzyjmy się więc temu, co jest
naprawdę normalne i naturalne. 

Po pierwsze, nikt nie śpi bez przerwy przez całą noc i to niezależnie od
wieku. Kilka przebudzeń w nocy przez pierwsze 4 dekady życia można uznać
za normę - to pozostałość po czasach prehistorycznych. Nocne przebudzenia
były niezbędne, aby ustalić, czy sytuacja jest stabilna i bezpieczna. 



Jeśli jesteś świadomy, że budzisz się kilka razy w nocy, ale z łatwością
ponownie zasypiasz to nie jest to w żadnym wypadku bezsenność - nie
przekłada się to bowiem na rzeczywistą jakość Twojego snu.

  Fazy oraz etapy snu

         Chciałbym, abyś poznał dynamikę snu. Ważne jest, żebyś zrozumiał, że
sen nie jest stanem jednolitym - dzieli się na różne etapy. Krótkie omówienie
poszczególnych etapów pomoże Ci je lepiej zrozumieć, a dzięki temu
poprawnie ocenić swój sen.

Przez cały okres, kiedy śpisz występują naprzemiennie co półtorej godziny 2
fazy snu: REM i NREM. Różnica między nimi jest naprawdę ogromna.

Faza NREM jest jak cicha sypialnia, podczas gdy sen REM jest jak pokój
rodzinny, w którym trwa urodzinowe przyjęcie. Obie rządzą się swoimi
prawami i dzielą na kilka wewnętrznych etapów.

W wieku 40. lat liczba przebudzeń wzrasta. Kiedy osiągniesz 7 dekadę życia,
możesz przebudzać się średnio dziewięciokrotnie w ciągu jednej nocy.
Możesz nawet nie być świadomy następnego ranka, że budziłeś się tak wiele
razy, ale może to również wzbudzić Twój niepokój i przyczynić się do
postrzegania Twojego problemu ze snem.



  Faza NREM

  Faza NREM dzieli się na trzy etapy: N1, N2 i N3

E T A P  N 1 E T A P  N 2

Etap N 1 występuje od razu, 
gdy zasypiasz. To najlżejszy etap 
snu i jest przejściem między 
stanem czuwania, a spoczynku. 
Ze względu na to, jak lekki jest 
ten etap, możesz zostać z niego 
łatwo obudzony przez przeróżne 
bodźce zewnętrzne, a jeśli jak 
się stanie - możesz mieć 
nawet wątpliwości 
czy rzeczywiście spałeś. 
Na tym etapie mogą również 
wystąpić drgania mięśni lub targanie.
Jako młodzi dorośli nie spędzamy 
dużo czasu na etapie N 1, zwykle 
jest to mniej niż 10% całkowitego 
czasu snu.

Etap N2 jest nieco głębszy,  
znika świadomość zewnętrznego
otoczenia i następuje 
zmniejszona aktywność mięśni. 
W zależności od wieku 
spędzamy na tym etapie 
35-55% swojego czasu snu, 
czyli najwięcej podczas 
całej nocy.



Etap N3 uważa się za 
najbardziej regenerującą część 
cyklu snu, to tzw. 
sen wolnofalowy.
Jest to także najgłębszy okres 
snu, najtrudniej jest Cię 
wtedy obudzić, a jeśli tak się 
stanie, czujesz się oszołomiony 
i nie masz wątpliwości, że spałeś. 

Większość snu wolnofalowego
występuje w pierwszej połowie
nocy. W drugiej połowie nocy 
jest go zdecydowanie mniej 
lub nie występuje wcale. 
Wraz z wiekiem coraz miej 
czasu spędzamy w tej fazie snu 
i jest to naturalny 
proces starzenia
się naszego organizmu 
i jego zapotrzebowania na sen.
Młodzi dorośli na tym 
etapie spędzają 13-23% cyklu, 
a wraz z wiekiem, 
jak wspomniałem,
czas ten skraca się i etap 
N3 trwa 5-18% całego cyklu snu. 

E T A P  N 3

Zdarza się więc, że mimo 
dobrego snu w pierwszej 
połowie nocy, kiedy 
dominuje głęboki sen wraz 
z etapem N3, budząc się 
w jej drugiej połowie 
zaczynamy nasz sen postrzegać
problematycznie. Zwłaszcza 
gdy się starzejemy. Jednak 
ten spadek może również
nastąpić z innych powodów.
Zaburzenia snu, takie 
jak lunatykowanie, mówienie 
we śnie, lęki nocne - zwykle
występują podczas tego etapu, 
a ich wpływ może przełożyć 
się niekorzystnie na 
jakość naszego snu.



  Faza REM

        REM oznacza szybki ruch gałek ocznych. Większość z nas myśli o tej
fazie jako o czasie, gdy śnimy. Rzeczywiście - większość snów ma miejsce
podczas fazy REM. Sen w tej fazie wyróżnia się jednak przede wszystkim tym,
że jest to najbardziej aktywny okres podczas całej nocy dla Twojego mózgu.
Zmieniają się także pewne parametry fizjologiczne organizmu, takie jak
oddech, puls i temperatura ciała. 

Sen jest też znacznie lżejszy, dlatego łatwiej jest nas obudzić. A kiedy budzisz
się, masz większą szansę na zapamiętanie o czym śniłeś. Podczas fazy REM
Twoje mięśnie rozluźniają się do punktu bliskiego paraliżu. Jest to normalne -
powstrzymuje Cię przed poruszaniem się i odgrywaniem scen ze swoich
snów. 

Spędzamy w tym stadium snu jako młodzi dorośli około 20-25% naszego
czasu snu, a wraz z wiekiem spada on do około 15-20%. 

         Przechodzenie przez różne etap snu opisane powyżej to cykl snu. 
W typową noc każdy z nas przechodzi kilka cykli snu, a każdy trwa zwykle
90-110 minut. W zależności od tego, jak długo śpisz, możesz mieć 4 lub 5 cykli
snu każdej nocy. 

Zwykle również etap N1 występuje tylko raz, chyba że często budzimy się w
nocy i ponownie musimy poświęcić czas na zaśnięcie. Zaburzenia snu, takie
jak bezdech senny również powodują, że etap N1 się powtarza.



Rozdział II

Zły sen 

i bezsenność



Głównymi objawami zaburzenia snu są:

– trudności w zasypianiu (długie męczenie się z zaśnięciem),
– budzenie się w ciągu nocy (i trudność, by ponownie zapaść w sen),
– przedwczesne budzenie się nad ranem i problemy z ponownym
zaśnięciem,
– poczucie, że sen nie przynosi regeneracji,
– senność i zmęczenie w ciągu dnia.

Aby prawidłowo zdiagnozować bezsenność, musimy wziąć pod uwagę nie
tylko jej objawy, ale również ich częstotliwość i czas trwania. Bezsenność jest
chorobą tylko wtedy, gdy trudności ze snem występują minimum 3 razy w
tygodniu przez co najmniej miesiąc, a zła jakość snu wpływa na
samopoczucie oraz funkcjonowanie w czasie dnia.

Szacuje się, że w Polsce problem zaburzeń snu o charakterze bezsenności
może dotyczyć aż 60% osób. To kolejna choroba cywilizacyjna, którą określa
się już jako epidemię. Polacy są jednym z najbardziej dotkniętych
bezsennością europejskich społeczeństw. Jakość nocnego wypoczynku
znacznie ucierpiała wskutek pandemii, która nasiliła zaburzenia
okołodobowego rytmu snu i czuwania. 

Bezsenność

       Bezsenność może występować na różne
sposoby. Definiuje się ją jako zaburzenie
prawidłowego rytmu, głębokości i czasu trwania
snu. Sen najczęściej jest niespokojny i płytki, nie
daje uczucia pełnego wypoczynku. To stan, kiedy
śpisz zbyt krótko lub gdy jakość snu jest słaba.
Możesz go rozpoznać na podstawie
charakterystycznych symptomów.



  Zły sen

          Bezsenność może występować również jako stan krótkotrwały,
mówimy wtedy, że jest to przejściowa bezsenność. Chwilowe problemy ze
snem są dość powszechne i zwykle występują, gdy pojawia się w naszym
życiu stres lub nagła zmiana. Przejściowa bezsenność może pojawić się
takich momentach jak utrata ukochanej osoby, przeprowadzka do nowego
miasta, zmiana pracy lub zakończenie ważnej relacji. 

Nawet pozornie radosne okazje, takie jak planowanie ślubu, ukończenie
studiów lub wyczekiwany urlop mogą powodować stres i prowadzić do
bezsenności. 

Problem ze snem może również wynikać z krótkotrwałych chorób czy
podróży - z powodu „jet lag” lub pracy na zmiany. Mogą go również
spowodować czynniki środowiskowe, takie jak światło, hałas lub zmiany
temperatury, a także niektóre leki, szczególnie te stosowane na
przeziębienia, alergię, astmę i nadciśnienie. 

Przejściowe kłopoty ze snem mogą być też wynikiem tymczasowego
dyskomfortu fizycznego bądź emocjonalnego lub po prostu bólu. W
większości przypadków objawy tego rodzaju bezsenności mijają w ciągu kilku
dni lub kilku tygodni. Mimo to nie należy ich lekceważyć, mogą bowiem
przerodzić się w przewlekły problem, który wpłynie negatywnie na Twoje
funkcjonowanie. 



  
  Podsumowanie

         Osoby cierpiące na bezsenność mają problemy z zasypianiem lub
utrzymaniem snu z powodu licznych przebudzeń i trudności w ponownym
zaśnięciu. Często też budzą się zbyt wcześnie, a ich sen trwa zbyt krótko. 

Bezsenność powoduje również problemy z funkcjonowaniem w ciągu dnia.
Możesz być drażliwy, mieć zły nastrój, problemy z koncentracją i pamięcią.
Możesz także odczuwać zmęczenie, znużenie, ospałość lub brak sił. 

Aby zdiagnozować bezsenność, jej objawy muszą występować minimum 3
razy w tygodniu i utrzymywać się przez 3 miesiące. W Polsce problem
bezsenności dotyka około 60% osób, a pandemia koronawirusa dodatkowo
negatywnie wpłynęła na jakość naszego snu.

Przejściowa bezsenność to chwilowe problemy ze snem spowodowane
pojawieniem się sytuacji stresowej lub krótkotrwałej choroby, na przykład
przeziębienia. Mogą ją również powodować przyjmowane przez nas leki.
Objawy przejściowej bezsenności mijają w ciągu kilku dni lub tygodni.

  Ćwiczenie

Pierwszym krokiem do przezwyciężenia Twojej bezsenności jest
zrozumienie, jakie konkretne problemy ze snem występują u Ciebie.
Kwestionariusz Bezsenności, który znajdziesz na następnej stronie pomoże
Ci je rozpoznać.



K W E S T I O N A R I U S Z  
B E Z S E N N OŚC I

 Czy masz problem z zaśnięciem po wejściu do łóżka? 1.

TAK NIE

2. Czy szybko zasypiasz po położeniu się do łóżka i zgaszeniu światła?      

TAK NIE

3.  Ile zwykle potrzebujesz czasu, aby zasnąć? 

                               minut lub godzin.

4.  Czy zdarza Ci się obudzić w trakcie nocy po zaśnięciu?

TAK NIE

Jeśli tak, jak często w ciągu nocy? 

                         razy.

Na jak długo się budzisz przy każdym razie? 

                          minut lub godzin.

5. Czy budzisz się wcześnie rano?     

TAK NIE

Jeśli tak, czy masz problem, żeby znowu zasnąć? 

TAK NIE



6. Co zwykle robisz, gdy się wybudzisz? 
    (Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które Cię dotyczą)

Leżę w łóżku

Czytam książkę

Korzystam z toalety

Oglądam telewizję

Korzystam z telefonu

Zaczynam myśleć o problemach

7.  Czy czytasz książkę, oglądasz telewizję lub przeglądasz telefon
     leżąc w łóżku?

TAK NIE

TAK NIE

8. Uśredniając, ile godzin średnio przesypiasz każdej nocy?  godzin.

9. O której się zwykle kładziesz spać?

Dni robocze

Dni wolne

10. O której się zwykle wstajesz z łóżka?

Dni robocze

Dni wolne

11.  Czy Twoja pora snu lub wstawania zmienia się o więcej niż
      godzinę z nocy na noc bądź z dni roboczych na dni wolne?

12. Czy martwisz się swoimi problemami ze snem?  

NIETAK

13. Czy czujesz się w łóżku rozbudzony?

TAK NIE



14. Czy doświadczasz gonitwy myśli leżąc w łóżku?

TAK NIE

Jeśli tak, co to było: 

                         

15. Czy stosowałeś/aś kiedyś jakiś środek, aby pomógł Ci zasnąć?



  
  Odpowiedzi

Pytania 1, 2 i 3 dotyczą problemu z zasypianiem. Jeśli odpowiedziałeś TAK na
którekolwiek z tych trzech pytań, masz objawy bezsenności. 

Pytania 4, 5 dotyczą problemu częstego budzenia się w nocy i ponownego
zaśnięcia, a także problemu zbyt wczesnego budzenia się. Jeśli
odpowiedziałeś TAK na którekolwiek z tych trzech pytań, występują u Ciebie
podstawowe objawy bezsenności. 

Pytania 6,7 dotyczą czynników, które mogą wpływać na Twój problem ze
snem, zostaną one omówione później, chciałbym jednak, abyś o nich
pamiętał.

Pytania 8, 9 i 10 dotyczą Twojego całkowitego czasu snu oraz jego
harmonogramu. Jeśli nie śpisz wystarczająco, aby czuć się wypoczętym, Twój
ogólny czas snu jest prawdopodobnie zbyt krótki. Jeśli Twoja pora snu często
się zmienia lub występują znaczące różnice między godzinami snu w
tygodniu i weekend, to te nieregularne godziny snu mogą potęgować
związane ze snem problemy. 

Pytania 11, 12, 13 i 14 dotyczą niektórych typowych objawów bezsenności. Jeśli
odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, korzystając z
różnych wskazówek i technik zawartych w tym zeszycie ćwiczeń, możesz w
dużym stopniu poprawić swój sen. 

 

Pytanie 15 dotyczy próby leczenia bezsenności poprzez leki (dostępne bez
recepty lub na receptę), za pomocą ziół, suplementów, alkoholu lub
marihuany. Wiele osób próbowało leków lub innych substancji w celu
rozwiązania swoich problemów ze snem, obarczone są one jednak
znaczącymi konsekwencjami.



Rozdział III

Higiena Snu



  
  Uwarunkowana lub wyuczona bezsenność

         W przeciwieństwie do przemijającej bezsenności, która ma charakter
krótkotrwały, a przyczyna jej wystąpienia jest łatwa do zidentyfikowania, w
uwarunkowanej bezsenności stresująca sytuacja, która początkowo
spowodowała zaburzenia snu, mogła już dawno minąć, a Ty nadal masz
trudności z zasypianiem, utrzymaniem snu lub z obydwoma problemami na
raz. 

Jeśli cierpisz na bezsenność warunkową, możesz spędzać dużo czasu na
myśleniu o swoich problemach ze snem, co prowadzi w konsekwencji do
większego niepokoju i pobudzenia. Więc gdy zaczynasz przygotowywać się
do pójścia spać, zamiast czuć się zmęczony, jesteś czujny i rozbudzony i
możesz mieć trudności z wyciszeniem umysłu. 

Ten zwiększony poziom pobudzenia przed snem jest w rzeczywistości
uwarunkowaną fizjologicznie reakcją, która przyczynia się do trudności z
zasypianiem. Innymi słowy, osoby z taką bezsennością, stworzyły wzorzec i
na skutek tego „nauczyły się” źle sypiać. Mając wzorzec zachowań, poprzez
który tak się dzieje, tylko zdanie sobie sprawy z jego istnienia może go
zatrzymać i spowodować powstanie nowego wzorca snu, dzięki któremu
możliwa będzie normalizacja snu.

  Bezsenność w przebiegu chorób somatycznych bądź psychicznych
  (bezsenność wtórna)

         Przez wiele lat bezsenność była uważana za objaw chorobowy, a nie
zaburzenie występujące całkowicie samodzielnie. Często bowiem zdarza się,
że problemy ze snem mogą być spowodowane innymi czynnikami lub
konsekwencją objawów innej choroby. Poniżej omówię niektóre z
najczęstszych przyczyn bezsenności wtórnej tj. depresję i schorzenia
medyczne, abyś mógł ustalić, czy którykolwiek z nich ma związek z Twoim
problemem ze snem. 



  
  Depresja i bezsenność 

         U każdego, niezależnie od wieku, bezsenność może być związana z
depresją. Badania mówią, że 14-20% procent osób dorosłych cierpiących na
bezsenność ma również objawy dużej depresji. 

Bezsenność jest jednym z charakterystycznych objawów depresji. Zaburzenia
snu towarzyszące depresji objawiają się jako problem z zasypianiem,
przebudzeniami w nocy lub przybierają postać zbyt wczesnego budzenia się
nad ranem. Zależność między zaburzeniami snu a depresją działa w obie
strony. Oznacza to, że choć depresja prawie zawsze powoduje problemy ze
snem, może zdarzyć się i tak, że to problemy ze snem spowodują zaburzenia
nastroju, w tym depresję. 

  Objawy bezsenności vs Objawy Depresji 

         Nieprawidłowy sen może prowadzić do zmian nastroju. Być może
zauważyłeś u siebie drażliwość lub to, że szybciej denerwujesz się na innych.
Po nieprzespanej nocy wszystko może Cię niepokoić, stresować. To nie jest
niezwykłe - uczucie irytacji, nerwowość czy wybuchowość jest konsekwencją
problemów ze snem. Inne objawy zaburzonego snu to obniżona motywacja,
słaba pamięć i koncentracja, niechęć do robienia rzeczy, które normalnie
sprawiają Ci przyjemność.

Wymienione dotąd symptomy w rzeczywistości towarzyszą również depresji.
Jednak depresja ma również inne charakterystyczne objawy: stale
utrzymujące się przygnębienie, poczucie pustki, utratę energii i zdolności
odczuwania przyjemności, obniżenie apetytu, zmniejszony popęd seksualny.
Osoba z depresją stopniowo traci zainteresowanie i radość życia, a także
poczucie własnej wartości, odczuwa nieuzasadniony lęk i poczucie winy. Jeśli
doświadczasz któregokolwiek z nich lub podejrzewasz u siebie depresję,
ważne jest, abyś zgłosił się do specjalisty i jak najszybciej podjął leczenie.



      
      Aby ocenić, czy masz depresję, przeczytaj listę znajdującą się na
następnej stronie i sprawdź wszelkie objawy, których doświadczasz, na
podstawie tego, jak się czułeś przez ostatnie dwa tygodnie.



L I S T A  K O N T R O L N A  
D E P R E S J I  

 
Przez większość dni czujesz się smutny lub przygnębiony.

Płaczesz częściej niż zwykle.

Twój apetyt się zmienił.

Masz zmniejszoną energię.

Jesteś bardziej drażliwy niż zwykle.

Masz słabszą uwagę i koncentrację.

Przez większość czasu czujesz się smutny lub nieszczęśliwy.

Czujesz się mniej zmotywowany do robienia codziennych rzeczy.

Czy zmniejszyła się Twoja liczba aktywności i zainteresowań?

Czy często czujesz się bezradny?

Nie lubisz siebie bardziej niż zwykle.

Straciłeś zainteresowanie innymi ludźmi.

Jesteś bardziej zmęczony niż zwykle.

Podejmowanie decyzji jest trudniejsze niż zwykle.



L I S T A  K O N T R O L N A  
D E P R E S J I  

 

Masz myśli samobójcze.

Czy obecnie czujesz się gorszy(a) od innych ludzi?

Czy miewasz natrętne myśli, których nie może się pozbyć?

  Jeśli zaznaczyłeś co najmniej pięć pozycji, masz znaczące objawy
 depresji. Jeśli zaznaczyłeś, że masz myśli samobójcze, to natychmiast
 poszukaj profesjonalnej pomocy.



  Choroby somatyczne powodujące bezsenność

          Wiele chorób somatycznych może wpływać na nasz sen. Przeczytaj
proszę i upewnij się, czy żadna z nich nie występuje u Ciebie, przyczyniając
się do Twoich zaburzeń snu. Jeśli podejrzewasz, że tak jest, skontaktuj się z
lekarzem, aby podjąć leczenie.
Choroby, które mogą powodować bezsenność to między innymi: alergie,
astma i przewlekły kaszel. Co więcej, leki przepisywane na te zaburzenia
mogą dodatkowo nasilać bezsenność. 

Osoby z przewlekłym bólem, zapaleniem stawów, migreną lub fibromialgią
często mają trudności z zasypianiem, więc odpowiednie leczenie bólu jest w
takich przypadkach pierwszym krokiem, aby poprawić jakość snu. Jeśli ból
jest intensywny i budzi Cię w nocy ważne jest, żebyś udał się do specjalisty
od bólu w celu wdrożenia odpowiedniego leczenia. 

Kolejnym niepokojącym problemem są choroby przewodu pokarmowego.
Refluks żołądka, znany również jako choroba refleksowa przełyku (GERD),
może spowodować trudności w znalezieniu odpowiedniej pozycji w nocy,
szczególnie przy leżeniu płasko. Niektóre osoby przyjmują leki, czasem
jednak to nie wystarcza. Ulgę przynieść może zmiana diety, zmiana pozycji
spania, dodatkowe poduszki. 

Jeśli masz refluks żołądkowy, ograniczając spożycie kofeiny i pikantnych
potraw możesz szybko zmniejszyć dyskomfort w nocy. Pomocne może być
również unikanie dużych posiłków wieczorem i leżenia po jedzeniu. 
Inne żołądkowo-jelitowe choroby, które mogą powodować bezsenność,
obejmują zespół jelita drażliwego i wrzody. Zespół jelita drażliwego może
powodować znaczny ból brzucha. Ból, który utrudni zasypianie, a także może
prowadzić do częstego przebudzania w ciągu nocy, spowodowanego
koniecznością udania się do toalety. 



Wielokrotne przebudzanie się podczas snu i korzystanie z łazienki może
mieć też związek z chorobami układu moczowego. U mężczyzn jest często
powiązane z przerostem gruczołu krokowego, a u kobiet z problemem
nietrzymania moczu, spowodowanym osłabieniem mięśni dna miednicy.
Nietrzymanie moczu można poprawić wykonując ćwiczenia mięśni Kegla lub
przyjmując odpowiednie leki. 

W wielu przypadkach leczenie choroby podstawowej lub jej objawu jest
pierwszym krokiem do rozwiązania problemów ze snem. Zdarza się też, że
samo leczenie wystarczy, aby bezsenność minęła. Ponadto wczesne leczenie
może pomóc w uniknięciu poważnych i długotrwałych powikłań
wynikających nie tylko z problemów ze snem, ale także z powodu choroby
podstawowej.

 



C H O R O B Y  S O M A T Y C Z N E  M O G Ą C E  
B Y Ć  P R Z Y C Z Y N Ą  B E Z S E N N O Ś C I .  

  Refluks żołądka

  Artretyzm

  Astma

  Nowotwór

  Alergia

  Przewlekły kaszel

  Zespół chronicznego zmęczenia

  Chroniczny ból 

  Migrena lub inne bóle głowy

  Choroby serca

  Nadciśnienie

  Nadczynność tarczycy

  Zespół jelita drażliwego

  Problemy z prostatą

  Częste oddawanie moczu

  Wrzody

     Przeczytaj poniższą listę chorób i zaznacz tę, która występuje u Ciebie. 



  Zaburzenia oddychania w trakcie snu - Bezdech senny

         Zaburzenia oddychania w czasie snu to termin oznaczający szereg
stanów, które prowadzą do nieprawidłowego oddychania w trakcie snu.
Wśród nich najczęściej diagnozowanym jest bezdech senny, a dokładniej
Zespół Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OSAS).

Osoby z obturacyjnym bezdechem sennym doświadczają powtarzających się
epizodów tymczasowego, całkowitego lub znacznego ograniczenia
przepływu powietrza przez drogi oddechowe na odcinku gardłowym przy
wzmożonej pracy mięśni oddechowych. Aby zdiagnozować bezdech, owe
epizody muszą trwać dłużej niż 10 sekund i w ciągu godziny pojawić się
częściej niż 10 razy.

Statystki wskazują, że w Polsce na bezdech choruje około miliona osób.
Część z nich o tym nie wie, gdyż jest to zaburzenie niemające jasnych
objawów i prostej diagnostyki, zatem jest to niezwykle istotny problem z
punktu widzenia społecznego.

Bezdech senny występuje u osób dorosłych, częściej u mężczyzn niż u
kobiet. Ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem. W Polsce według
szacunków bezdech senny może dotyczyć 25% mężczyzn powyżej 40 roku
życia. U kobiet bezdech senny występuje w okresie menopauzy około 50
roku życia. 

Głównym czynnikiem ryzyka u obu płci jest nadwaga i otyłość (występuje u
60-90% osób z OSAS), której towarzyszy obecność dużej ilości tkanki
tłuszczowej wokół gardła. Tkanka tłuszczowa na szyi uciska gardło i
zmniejsza jego światło, ograniczając przepływ powietrza i sprzyjając
występowaniu bezdechów. 



Większe ryzyko występuje także przy: 

            •  skrzywieniu przegrody nosa, 

            •  chorobach upośledzających drożność nosa 
               ( np. alergiczny nieżyt nosa), 

            •  przeroście migdałków podniebiennych oraz nieprawidłowościach
                anatomicznych w budowie twarzoczaszki 
               (np. mała i cofnięta żuchwa).



nadmierna senność,

poranny ból głowy,

zaburzenia pamięci i koncentracji,

apatia, rozdrażnienie, zmienność nastroju.

Czynnikiem środowiskowym zwiększającym ryzyko wystąpienia bezdechu
jest spożywanie alkoholu, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Alkohol
zmniejsza napięcie mięśni gardła, co powoduje chrapanie i występowanie
bezdechów. Niekorzystny wpływ wywiera również palenie tytoniu oraz
działanie większości leków uspokajających i nasennych, które nasilają objawy
choroby. 
Jak widać, jest to zaburzenie, które nie tylko wpływa na jakość snu, ale
również może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Wpływa na nasze
ogólne funkcjonowanie, ponieważ objawy pojawiają się nie tylko w ciągu
nocy, ale także w dzień.

  Objawy

         O objawach bezdechu sennego często jako pierwsi informują nas 
bliscy - osoby, które z nami śpią i zaniepokoił ich nasz sposób oddychania w
nocy, albo po prostu budzi ich nasze chrapanie. Chrapanie jest
podstawowym objawem bezdechu. Istnieją jednak także inne i możemy je
podzielić na te występujące w nocy i te, które pojawiają się w ciągu dnia.

  Do objawów występujących w ciągu dnia należą:



chrapanie, często głośne i z przerwami,

bezdechy,

niespokojny sen, aktywność ruchowa podczas snu (wiercenie się itp.),

wzmożona potliwość,

duszność, dławienie się w czasie snu (uświadomionemu wybudzeniu się
w czasie bezdechu towarzyszy uczucie braku powietrza, niemożność
wykonania skutecznego wdechu),

szybkie bicie serca,

trudności z zaśnięciem po wybudzeniu, bezsenność,

ból w klatce piersiowej,

zgaga lub suchość w jamie ustnej.

  Do objawów występujących w nocy należą:

  Leczenie:

W przypadku potwierdzonego rozpoznania bezdechu sennego konieczne jest
leczenie. Leczenie jest uzależnione od stopnia ciężkości choroby i
występowania jej objawów dziennych. W przypadku lekkiej postaci
obturacyjnego bezdechu sennego często zmiana stylu życia wystarczy, aby
objawy ustąpiły. Przy postaci umiarkowanej i ciężkiej zmiana stylu życia
znacząco podnosi komfort w codziennym funkcjonowaniu.



dbanie o właściwą masę ciała,

aktywność fizyczną, regularny wysiłek fizyczny, 

przestrzeganie zasad higieny snu, 

niepalenie papierosów,

unikanie spożywania alkoholu

u niektórych chorych poprawę może przynieść 

  Zmiana stylu życia obejmuje:

      (szczególnie w godzinach wieczornych),

       spanie w pozycji leżącej na boku. 



  1. Czy głośno chrapiesz? (na tyle głośno, że chrapanie słychać 
      przez zamknięte drzwi lub partner budzi Cię z powodu chrapania)   

TAK NIE

2. Czy kiedykolwiek obudziłeś się z powodu własnego chrapania?    

TAK NIE

3.  Czy ktoś zaobserwował u Ciebie przerwy w oddychaniu lub chrapaniu
      w trakcie snu?

                               

4. Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem dławienia? 

TAK NIE

5. Czy często kaszlesz podczas snu?  

TAK NIE

6. Czy często czujesz się zmęczony lub śpiący w trakcie dnia? 

TAK NIE

TAK NIE

7. Czy masz nadwagę i/lub masz duży obwód szyi?  

TAK NIE

8. Czy masz nadciśnienie lub przyjmujesz leki na nadciśnienie?

TAK NIE

K W E S T I O N A R I U S Z  
B E Z D E C H U



Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, 
w szczególności na pytanie 1, 3 i 4 porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem,
aby uzyskać ostateczną diagnozę. 

Nieleczony bezdech nocny nie tylko powoduje problemy ze snem, 
ale prowadzi także do poważnych chorób i zwiększa ryzyko zawału. 
Jednak zdiagnozowany jest dość łatwy do opanowania, a wiele 
działań pacjent może podjąć we własnym zakresie. 



  Narzędzie do oceny Twojego snu.

  Pamiętnik snu

         Jednym z głównych narzędzi, których używa się do oceny bezsenności
jest dziennik snu — codzienny rejestr ilości i jakości snu z poprzedniej nocy.
Poproszę Cię, żebyś również założył i prowadził Twój dziennik snu. To
pozwoli nam dokładniej przywołać szczegóły, które będą ważne w radzeniu
sobie z Twoją bezsennością. Istnieje co prawda wiele aplikacji oraz urządzeń
do monitorowania snu, jednak działają one głównie tak, że wykrywają
wyłącznie ruch, a nie monitorują procesu snu. 

Bezsenność nie jest obiektywna, ponieważ dotyczy naszego subiektywnego
doświadczania snu – tego, jak myślimy, że śpimy – dlatego dziennik snu jest
szczególnie przydatny. Ważna jest bowiem Twoja ocena jakości snu oraz
śledzenie postępów w zakresie jego poprawy.

  Jak to zrobić? 

  Ćwiczenie 

Każdego ranka zapisz swój sen z poprzedniej nocy, korzystając z
przedstawionego wzorca. Prowadź dziennik przez co najmniej tydzień i
zobacz, czy zauważysz jakieś wzorce. Dziennik ma być szacunkowy — niema
potrzeby sprawdzania zegara i robienia notatek przez całą noc, po prostu
odpowiedz na pytania, gdy tylko się obudzisz. Dziennik pomoże Ci określić,
jakie czynniki wpływają na Twój sen i pozwoli ogólnie śledzić Twoje postępy. 
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Zasady higieny snu to wskazówki, których przestrzeganie może znacząco
przyspieszyć Twój proces zasypiania i zapewnić satysfakcjonującą jakość snu.
Często jest to jedna z najłatwiejszych i najprostszych strategii do
wprowadzenia w życie, jednocześnie przynosząca znaczną poprawę snu w
krótkim czasie.

  Wytyczne dotyczące higieny snu

Zrozumienie, jak ważna jest higiena snu może pomóc Ci w dokonaniu zmian i
utrzymaniu ich rutyny. W pozostałej część tego rozdziału omawiam jej różne
aspekty oraz to, w jaki sposób poprzez wprowadzenie prostych zmian,
możesz poprawić swój sen.

Higiena Snu

        Chociaż możesz nie zdawać sobie z tego
sprawy, istnieje duża szansa, że wiele z Twoich
zachowań w ciągu dnia oraz pod wieczór, zanim
położysz się spać, ma bezpośredni wpływ na
Twoje problemy ze snem. Aby je wyeliminować,
pierwszym krokiem będzie uświadomienie sobie
ich istnienia, czyli poznanie podstawowych zasad
higieny snu.



  1. Kofeina 

          Choć poranna filiżanka kawy raczej nie spowoduje problemów ze snem,
to kolejna - po południu, może mieć już znaczący wpływ na jego jakość.
Chociaż możesz być świadomy, że kofeina pobudza, a więc utrudnia
zasypianie, to warto, abyś wiedział, że może również powodować częste
przebudzenia w nocy, nawet jeśli nie masz problemów z zaśnięciem. 

         Kofeina w zależności od naszego wieku i predyspozycji genetycznych
metabolizuje się od 3 do 10 godzin, więc może mieć wpływ na to, jak śpisz w
nocy. W rzeczywistości wiele osób odczuwa skutki kolejnej małej, czarnej
nawet do 12 godzin po jej spożyciu. Jeśli więc chcesz mieć pewność, że
kofeina nie ma wpływu na Twój sen, całkowicie unikaj jej spożycia na 4-6
godzin przed snem.

Większość z nas wie, że kofeina znajduje się w kawie czy herbacie, ale to nie
jedyne jej źródła. Wiele innych produktów również ją zawiera. Na przykład
kakao, batony czekoladowe, napoje gazowane, niektóre leki na ból głowy
oraz suplementy diety mają w swoim składzie kofeinę.

Ważne jest, abyś był świadomy, jak dużo kofeiny codziennie spożywasz, a
ponieważ znajduje się ona w tak wielu różnych produktach, chciałbym, abyś
przejrzał swoje szafki kuchenne, lodówkę oraz apteczkę i sprawdził, ile
produktów, które spożywasz na co dzień ma w swoim składzie kofeinę. 

NAZWA PRODUKTU ZAWARTOŚĆ   KOFEINY



  2. Nikotyna 

     Chociaż palenie papierosów wielu osobom kojarzy się z relaksem i stanem
wytchnienia dla umysłu, nikotyna jest w rzeczywistości środkiem
pobudzającym, co oznacza, że stymuluje układ nerwowy. To wszystko
sprawia, że nikotyna utrudnia zasypianie i utrzymanie snu. Jeśli palisz i nie
jesteś w stanie rzucić nałogu, ogranicz liczbę wypalanych papierosów
wieczorem i nie pal przynajmniej na godzinę przed snem.

  3. Alkohol 

         Alkohol, w przeciwieństwie do kofeiny i nikotyny, ma działanie tłumiące
(depresyjne). I chociaż może Ci się wydawać, że alkohol pomaga 
w zasypianiu, to nawet wypicie niewielkiej ilości alkoholu wieczorem 
w rzeczywistości może bardzo zaburzyć sen, ponieważ wyraźnie go skraca
i spłyca. W efekcie wybudzamy się wcześniej i czujemy się niewyspani. 
Dodatkowo nad ranem, gdy wypity alkohol zaczyna się metabolizować,
uwalniają się we krwi toksyny wytwarzane w wyniku jego rozpadu, przez co
dochodzi do częstych wybudzeń. 

Alkohol powoduje również odwodnienie organizmu, więc możesz obudzić się
w środku nocy spragniony i chodzić do toalety częściej niż zwykle. 
Tak więc chcąc uniknąć wszystkich przykrych konsekwencji, o których
przeczytałeś, ogranicz spożycie alkoholu do minimum oraz unikaj jego 
picia na 4 godziny przed snem.

 



  4. Dieta 

        Posiłek, jaki zjadamy przed snem ma duży wpływ na jakość snu. Kładąc
się spać nie można być głodnym - spowoduje to problemy z zaśnięciem oraz
może być przyczyną budzenia się w nocy i podjadania. Zjedzenie obfitej
kolacji również uniemożliwi nam spokojne zaśnięcie, a do tego może
spowodować dyskomfort i problemy trawienne, takie jak choćby refluks czy
zgaga. 

Pamiętaj więc, że kolacja to nie obiad. Nie spożywaj takiej samej ilości
jedzenia, co w trakcie obiadu, bo z założenia kolacja ma być lekkim posiłkiem.
Nie zapominaj również, że ostatni posiłek najlepiej spożyć około 2-3 godzin
przed snem.
Istnieje też pewna grupa produktów spożywczych, których spożywanie na
noc jest szczególnie odradzane przez dietetyków. 
Sprawiają one, że organizm nie może się wyciszyć, a przez to możesz mieć
kłopoty z zasypianiem lub budzić się w nocy z uczuciem pełnego żołądka. 

Czego nie jeść przed snem? 

Zatem czego nie jeść przed snem? Z jakich produktów nie przygotowywać
kolacji?

1. Czerwone mięso – zawiera ono sporo tłuszczów, a przez to jest
ciężkostrawne; zjedzenie nawet niewielkiej ilości czerwonego mięsa może
spowodować, że Twój brzuch będzie wzdęty, a Twój organizm nie będzie
mógł się odpowiednio wyciszyć.



 2. Produkty z białej mąki, np. makarony lub chleb – zamiast białego pieczywa
wybierz to pełnoziarniste/ciemne, dzięki temu unikniesz nabrzmienia
brzucha i uczucia nadmiernej sytości. Białe makarony zawierają sporą ilość
cukrów, ich nadmiar nie zostanie wykorzystany w czasie aktywności
fizycznej, ponieważ niedługo po zjedzeniu położysz się spać, zostanie więc
prawdopodobnie przekształcony w tkankę tłuszczową.

3. Czekolada – czekolada zawiera kofeinę i przede wszystkim cukry, których
działanie jest pobudzające. W składzie czekolady znajdziemy także tyraminę,
która wpływa na zwiększenie wydzielania adrenaliny, a co za tym idzie -
zamiast spać, będziesz miał chęć do działania.

4. Pikantne potrawy – przyprawy intensywne w smaku lepiej odpuścić 
przed snem, mogą bowiem sprawić, że zasypianie będzie trudniejsze. 
Mogą także spowodować ból brzucha lub problemy z trawieniem, 
które wpłyną na jakość snu. 

5. Oprócz wymienionych wyżej produktów istnieje jeszcze kilka innych, które
odradza się do spożycia przed snem. Ich nazwy prawdopodobnie Cię nie
zdziwią, ponieważ są to głównie produkty, które w naszej diecie powinny być
zdecydowanie ograniczone.

Lista produktów (w tym napoje):

- chipsy, - fast food, 
- słodycze, - słodzone napoje,
- białe pieczywo, - posiłki białkowo-tłuszczowe.



 
 Ćwiczenie

Codziennie przez tydzień zapisuj posiłki, jakie spożywasz przed snem.

G O D Z I N A  
P O S I Ł K U

R O D Z A J
P O S I Ł K UD A T A



Pij dużo płynów bezkofeinowych regularnie w ciągu dnia - najlepiej, aby
była to woda, ponieważ to ona stanowi największą część Twojego ciała.

Staraj się wypijać około 2,5-3,5 litra wody dziennie, w zależności od płci. 

Jeśli jesteś aktywny fizycznie, trenujesz, pamiętaj o uzupełnieniu płynów
po treningu. 

Ogranicz spożycie płynów na około 2 godziny przed snem (trochę wody
jest w porządku, ale zadbaj, aby to w ciągu dnia przyjmować większość
płynów). 

Unikaj alkoholu na kilka godzin przed snem i kofeiny po obiedzie,
ponieważ powodują one odwodnienie i zakłócają sen.

  5. Woda

        Ogólne spożycie płynów również na wpływ na Twój sen. Odwodnienie
organizmu powoduje zmęczenie, rozdrażnienie, bóle głowy i skurcze mięśni.
W połączeniu z brakiem snu może to dodatkowo zwiększyć Twój niepokój.
Niewystarczająca ilość wody w ciągu dnia sprawia również, że jesteś bardziej
narażony na nocne skurcze nóg i chrapanie (ponieważ Twoje usta i przewody
nosowe są suche). 
Czas przyjmowania płynów także ma znaczenie - jeśli w ciągu dnia nie
zadbasz o ich systematyczne przyjmowanie, pragnienie wróci wieczorem.
Spowoduje to budzenie się w nocy przez częste wycieczki do toalety.
Podsumowując, zwrócenie uwagi na to, kiedy i ile płynów spożywasz,
pomoże Ci w poprawie snu.

  Jak to zrobić? 

 

  



  6. Ćwiczenia fizyczne

         Jak pokazują liczne badania, osoby sprawne fizycznie mają lepszą jakość
snu. Ćwiczenia ułatwiają zasypianie, wydłużają całkowity czas snu, a także
poprawiają jego jakość. 

U osób regularnie ćwiczących poprawa snu jest widoczna bardzo szybko.
Dzieje się tak, ponieważ ćwiczenia i sen mają dwukierunkowy związek - im
więcej energii zużywasz, tym lepiej śpisz bo organizm dąży do regeneracji.
Aktywność fizyczna zmniejsza również stres. Ćwiczenia pomagają
rozładować nagromadzone w ciągu dnia napięcia. Dodatkowo podczas
wysiłku nasz organizm wydziela endorfiny, czyli hormony szczęścia. 

Najlepszy czas na wysiłek fizyczny to późne popołudnie lub wczesny
wieczór. Ćwiczenie w późnych godzinach może zbyt intensywnie
stymulować Twój układ nerwowy, przynosząc odwrotny skutek. Wprowadź
więc do swojego życia trochę ruchu o umiarkowanych porach - wtedy na
pewno poczujesz się lepiej.

 



 parkowanie dalej niż zwykle,

 30-minutowy spacer 2 razy w tygodniu, 

 dojazd rowerem do pracy 3 razy w tygodniu. 

  Jak to zrobić? 

  Ćwiczenie

Zastanów się jak zwiększyć ogólny poziom aktywności fizycznej w ciągu
całego dnia. Postaw sobie realistyczne i osiągalne cele, a także wprowadź
mikro zmiany, takie jak:

Poeksperymentuj z robieniem małych przerw w ciągu dnia - spróbuj wybrać
się na krótki spacer, wypróbuj jogę lub po prostu się porozciągaj. 
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Czy śpiąc w swojej ulubionej pozycji budzisz się z powodu niewygody,
dyskomfortu lub bólu ciała?

Czy czujesz sztywność w karku lub ból w odcinku lędźwiowym? 

Czy Twój materac ma widoczne wgniecenia? 

Czy zauważyłeś pojawienie się lub nasilenie objawów alergii bądź astmy
(bez innego możliwego do zidentyfikowania winowajcy)?

  1. Hałas 

         Pewnie nie zdziwisz się, gdy Ci powiem, że hałas jest powszechnym
wrogiem snu. Nieoczekiwane i nagłe odgłosy, jeśli są wystarczająco głośne,
powodują kłopoty z zaśnięciem, a nawet mogą obudzić Cię z głębokiego snu.
Płacz dziecka, powiadomienie w telefonie, klakson samochodu i oczywiście
budzik są najlepszymi przykładami tego rodzaju dźwięków. 
Zastanów się, czy są jakiekolwiek odgłosy w Twoim otoczeniu domowym,
które mogą zakłócać Twój sen i jeśli to możliwe - wyeliminuj je. Jeśli nie uda
Ci się wyeliminować wszystkich, możesz sobie pomóc zatyczkami do uszu -
skutecznie zminimalizują dźwięki dochodzące z otoczenia. 

  2. Materac ma znaczenie 

         Kiedy długo leżysz w tej samej pozycji, ciężar ciała zmniejsza przepływ
krwi w obszarze, na którym leżysz. Skutkuje to tym, że skóra, mając mniejszy
dostęp do tlenu i składników odżywczych, wysyła informację do Twojego
mózgu, abyś zmienił pozycję. Jeśli Twój materac jest niewygodny, będziesz to
robić wielokrotnie, co może prowadzić do fragmentacji snu. 

Poniżej kilka prostych pytań dotyczących Twojego materaca. Zadaj sobie
następujące pytania dotyczące materaca: 



Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, być może
nadszedł czas na zakup nowego materaca. Nieodpowiednie podparcie dla
kręgosłupa w trakcie snu może prowadzić do powstania chorób kręgosłupa,
chronicznych bólów głowy, problemów z zasypianiem i ogólnego
pogorszenia nastroju.

  3. Odpowiednia temperatura w sypialni

        Temperatura panująca w sypialni ma ogromne znaczenie dla naszego
snu. Pokój, w którym jest zbyt ciepło - powyżej 24°C, może powodować, że
nasze ciało będzie nadmiernie pobudzone podczas snu, przez co będziemy
się często budzić. 

Z drugiej strony, zbyt niska temperatura w naszej sypialni - mniej niż 15°C,
może utrudnić nam zaśnięcie i również wybudzać nas ze snu. 

Idealna temperatura, która sprzyja dobremu snu to około 18°C - 20°C.
Obserwuj więc, jaka temperatura jest dla Ciebie najlepsza. Kup termometr i
eksperymentuj z klimatem w swojej sypialni. 

 



  4. Jakość powietrza

        Duszna sypialnia w oczywisty sposób powoduje problemy ze snem,
dlatego tak ważne jest, aby zadbać o świeże powietrze w miejscu, w którym
śpimy.
 
Codziennie przed pójściem do łóżka zadbaj nie tylko o temperaturę
powietrza w swojej sypialni, ale również o jego jakość. Wietrz pokój przez 15
minut lub otwórz okno i zostaw je uchylone przez całą noc. Oczywiście weź
pod uwagę temperaturę, jaka panuje na zewnątrz, zwłaszcza zimą. Zobacz
jednak, co możesz zrobić, aby dostosować połączenie kontroli temperatury i
jakości powietrza - tak, abyś miał dostęp do świeżego tlenu przez całą noc. 



Usuń naturalne źródła światła — najprostszym rozwiązaniem jest
zasłonięcie okien grubymi zasłonami, roletami, a nawet kocem. 

Sprawdź swoją sypialnię pod kątem źródeł sztucznego światła, takich jak
budziki, urządzenia elektroniczne, a nawet przycisk zasilania telewizora.

Jeśli martwisz się, że możesz nie być w stanie bezpiecznie dotrzeć do
łazienki, umieść w łazience lub na korytarzu bardzo przyciemnione
oświetlenie nocne, na przykład wtyczkową lampkę nocną o minimalnej
mocy.

  5. Oświetlenie

          Głównym elementem sterującym nasz zegar biologiczny jest naturalne
światło. Nasze oczy odbierają sygnał świetlny i wysyłają go do różnych
obszarów naszego mózgu, informując go w ten sposób, kiedy czuwamy, a
kiedy śpimy - czy jest więc dzień, czy noc. 

Oczy jednak informują mózg o tym, że jest dzień, nawet jeśli sygnał pochodzi
od sztucznego światła – żarówki lub urządzeń elektronicznych. Badania
pokazują, że światło w sypialni znacznie obniża poziom melatoniny i skraca
czas snu. 

Co ciekawe, nasze oczy nie muszą być otwarte, aby ta komunikacja mogła
zaistnieć. Jeśli więc wyłączymy wszystkie światła w sypialni i zamkniemy
oczy, a na przykład przez okno lub z innego pokoju nadal będzie wpadać
światło, może nas to budzić. Dlatego tak ważne jest, aby usunąć jak najwięcej
źródeł światła docierających do sypialni przez cały okres trwania snu. Twoja
sypialnia po wyłączeniu światła powinna być prawie całkowicie ciemna. Nie
do końca ciemna, ponieważ może to powodować u Ciebie niepokój, być zbyt
nienaturalne. 

  Jak to zrobić? 



  Ćwiczenie

 Chciałbym, abyś teraz przyjrzał się swojej sypialni. Skorzystaj z tabeli i zapisz
wszystkie rzeczy, które Twoim zdaniem mogą mieć wpływ na Twój sen. 

C Z Y  M A  W P Ł Y W  
N A  M Ó J  S E N

J A K  M O G Ę  T O  
Z M I E N I Ć

C Z Y N N I K
 

Z A S A D Y  H I G I E N Y  S N U  
S Y P I A L N I A



  Inne istotne czynniki wpływające na Twój sen.

       Oprócz tych oczywistych czynników środowiskowych są także inne,
które mogą istotnie wpływać na Twój sen. 

  1. Sypialnia to nie biuro

      Obecnie wiele osób, być może dotyczy to również Ciebie, pracuje w
domu. I choć większość ma przekonanie, że z łatwością przechodzi z „trybu-
praca” na „tryb – po pracy”, to w rzeczywistości często się tak nie dzieje. 

Wielu ludzi pracujących w domu ma trudności z oddzieleniem swoich
obowiązków zawodowych od reszty życia. Chociaż odkładają laptopa lub
kończą pracę biurowych programów, swój komputer bądź biurko mają w
sypialni. 

Jeśli więc pracujesz w domu, ważne jest, aby Twoim miejscem pracy nie była
sypialnia. W przeciwnym razie wieczorem z łatwością będziesz mógł wrócić
do „ważnych spraw” dotyczących pracy i się w nie zaangażować, a co za tym
idzie - w nocy nadmiernie o nich myśleć. Co więcej, osoby pracujące w domu
spędzają dużo więcej godzin na wykonywaniu zadań służbowych w
porównaniu do tych, którzy codziennie chodzą do pracy. 

Ważne jest, aby po skończeniu pracy zatrzymać się i wyciszyć, zamiast
przechodzić od razu z trybu pracy do trybu snu. Dać sobie czas i przestrzeń
potrzebną na relaks. Tak więc, jeśli pracujesz w domu istotne jest, abyś
oddzielił przestrzeń biurową od domowej. Najlepiej tak, abyś zamykał
codziennie drzwi swojego domowego biura, kończąc tym samym swój dzień
roboczy. 



Wyrób nawyk nieangażowania się w czynności inne niż spanie lub seks w
swoim łóżku – a najlepiej w całej sypialni. 

Usuń jak najwięcej elementów rozpraszających uwagę.

Pozbądź się z sypialni telewizora, komputera, rozważ nawet telefon.

Stwórz inne wygodne miejsce, gdzie będziesz oglądał telewizję, korzystał
z komputera. 

  2. Elektronika

      Nasze mózgi nieustannie wchodzą w interakcję z otoczeniem i
interpretują ją, mówiąc nam, co robić dalej, co czuć, co myśleć. 

Pamiętasz eksperyment Pawłowa? W jego badaniach psy nauczyły się
kojarzyć dźwięk dzwonka z karmieniem i zaczynały się ślinić już na sam
dźwięk, nawet jeśli pokarmu nie było. Jest to warunkowanie klasyczne i
dotyczy również ludzi. Nasz mózg również płynnie łączy coś (obiekt, myśli,
wspomnienia itp.) z określoną reakcją. Jeśli będąc w łóżku jesz, czytasz,
oglądasz telewizję lub korzystasz z laptopa czy telefonu z czasem Twój mózg
zaczyna automatycznie i nieświadomie łączyć łóżko ze wszystkim, tylko nie
ze snem. 

Badania jasno pokazują, że osoby, które spędzają czas w łóżku, robiąc coś
innego niż spanie, mają problemy ze snem. Więc traktuj swoje łóżko jak
sanktuarium snu. Niech Twój mózg nabierze przekonania, że jest to miejsce,
w którym gasną światła, jest cicho i przyjemnie - czyli przyszedł czas na
odpoczynek i sen. 

  Jak to zrobić?

Pamiętaj, że chociaż na początku może być to trudne, szybko zobaczysz
korzyści w postaci lepszego snu.



Unikaj niebieskiego światła na 2 – 3 godziny przed snem.

Jeśli przed snem korzystasz z telefonu lub laptopa, poszukaj i pobierz
aplikacje, które pozwala zredukować niebieskie światło. 

Książki w wersji elektronicznej czytaj tylko w ciągu dnia, wieczorem wróć
do klasycznej książki papierowej. 

Alternatywnie można również kupić okulary redukujące światło
niebieskie, pozwolą Ci czytać e-booki również wieczorem.

  3. Melatonina i Niebieskie światło

        Widmo światła, które nasze oczy mogą dostrzec, przebiega od krótszych
fal (chłodniejsze fiolety i błękity) do dłuższych (cieplejsze żółcie i czerwienie).
Światło słoneczne tworzy mieszankę wszystkich tych kolorów. Kiedy
zachodzi słońce w naszym mózgu uwalnia się melatonina - tak zwany
hormon snu, a w miarę uwalniania się jej do krwi stajemy się coraz bardziej
senni, aż w końcu zasypiamy. 
Jednak jak wcześniej ustaliliśmy, sztuczne oświetlenie sprawia, że mózg
myśli, że wciąż jest dzień i opóźnia uwalnianie melatoniny, przez co nie
mamy szans na dobry sen. Sztuczne oświetlenie, które towarzyszy nam w
codziennym życiu emituje niebieskie światło, a więc te, na które nasze oczy
są najbardziej wrażliwe. Także diody LED, które zasilają ekrany naszych
laptopów, smartfonów i tabletów, emitują niebieskie światło. 
Badania pokazują, że korzystanie z tych urządzeń przed snem lub w nocy
opóźnia uwalnianie i wzrost poziomu melatoniny nawet o 3 godziny.
Powoduje to brak senności i problem z zaśnięciem, co przekłada się również
na ogólną jakość snu i samopoczucie następnego dnia. 

  Jak wieczorem ograniczyć wpływ niebieskiego światła?



Zastanów się nad zmianą żarówek w domu na te o cieplejszym zakresie
temperatur (od żółtawobiałego do czerwonego). 

Żarówki LED również są już produkowane w cieplejszych odcieniach.

Na 2-3 godziny przed snem, zmniejsz oświetlenie w domu włączając tylko
kilka świateł. Możesz też w tym celu zainstalować urządzenie, które
automatycznie zmniejsza intensywność oświetlenia. 

  4. Oświetlenie domowe - Żarówki

  5. Media Społecznościowe

      Miliony ludzi nieustannie angażują się w jakąś formę korzystania z
mediów społecznościowych. Jest to zajęcie bardzo stymulujące, często
mające bezpośredni wpływ na ilość naszego snu, ponieważ zajmuje nas to tak
bardzo, że tracimy poczucie czasu. Możesz więc nie zdawać sobie sprawy, ile
rzeczywiście godzin wieczorem, a nawet i w nocy, spędzasz publikując posty,
wstawiając zdjęcia lub oglądając i komentując to, co wstawili inni. Przez co
nie zdajesz sobie również sprawy o ile przez to skraca się Twoja całkowita
ilość snu. 

Co więcej, jeśli angażujesz się w gorące dyskusje, bardzo częste w mediach
społecznościowych, prowadzi to do pobudzenia emocjonalnego,
poznawczego i fizjologicznego. Wszystko to w sposób oczywisty zakłóca
Twój sen. Ponadto smartfony, laptopy i tablety, jak już wspomniałem, używają
ekranów LED emitujących niebieskie światło, które skłania nasz mózg do
myślenia, że wciąż jest dzień.
 



Pobierz jedną z aplikacji dostępnych na telefon, laptop lub tablet
informującą Cię ile czasu spędzasz online (np. Moment). 

Jeśli masz skłonność do obsesyjnego sprawdzania na przykład swojego
Facebooka, codziennie przez 3 dni skracaj czas robienia tego, o 15 minut.
Następnie po 3 dniach wydłuż czas z 15 na 30 minut.

Ustal konkretne godziny bycia offline.

Godzinę przed snem zupełnie zrezygnuj z korzystania z mediów
społecznościowych. 

Używaj budzika i/lub zegarka na rękę. Zmniejszy to liczbę spojrzeń na
telefon. 

Badania pokazują, że osoby, które często i intensywnie korzystają z mediów
społecznościowych, mają zwiększone szanse na zaburzenia snu, a ci, którzy
obsesyjnie sprawdzają swoje media społecznościowe (więcej niż 7-8 razy
dziennie, nawet jeśli tylko przez chwilę) odczuwają dodatkowo większy
niepokój. 

Z tego wszystkiego jasno wynika, że mając problemy ze snem, dobrze jest się
przyjrzeć, w jaki sposób korzystasz z portali społecznościowych, w jakich
godzinach się to odbywa i ile czasu Ci to zajmuje. Jeśli dostrzegłeś, że
spędzasz na tym zbyt wiele godzin lub robisz to wieczorem przed pójściem
spać, a nawet w nocy - pora wprowadzić zmiany. 

Jak to zrobić?

Oto kilka sposobów na zmniejszenie korzystania z mediów
społecznościowych:



Zrozumienie 
i rozpoznanie zmęczenia

        Brak wystarczającej ilości snu powoduje, że w
ciągu dnia czujemy się zmęczeni. Nasz umysł ma
tendencję do skupiania się przez cały dzień na tym,
jak bardzo czujemy się niewyspani. To powoduje, że
odczuwamy zwiększony niepokój związany z brakiem
snu, co z kolei prowadzi do nadmiernego pobudzenia
i nie pozwala nam zasnąć.

ból,

znudzenie, 

wykonywanie monotonnej czynności,

niepokój,

brak ruchu przez cały dzień, 

duża aktywność fizyczna w ciągu dnia, 

stres spowodowany wydarzeniem w ciągu dnia,

zaniżony lub pełny napięcia nastrój, 

infekcja.

Jednak poza brakiem snu często także inne czynniki sprawiają, że możemy
odczuwać zmęczenie, ale gdy skupiamy się na braku snu, zwykle nie
zwracamy uwagi na te powody. Umiejętność ich rozpoznania może pomóc w
zmniejszeniu Twojego niepokoju związanego z problemami ze snem.

Następnym razem, gdy zauważysz, że martwisz się zmęczeniem z powodu
braku snu, przeczytaj poniższą listę i upewnij się, że Twoje zmęczenie nie jest
spowodowane czymś innym. 

Co może powodować zmęczenie: 



uczucie chłodu, 

mimowolne zamykanie się oczu,

mimowolne drzemanie, 

chwilowe „wyłączanie się” (jeśli oglądasz telewizję musisz ponownie
przewijać program lub jeśli czytasz, aby rozumieć treść, musisz ponownie
czytać te same fragmenty).

  1. Czy naprawdę jesteś śpiący? Odróżnienie zmęczenia od senności.

          Ustaliliśmy już, że problemom ze snem towarzyszy zmęczenie w ciągu
dnia. Czasem jednak ciężko jest odróżnić zmęczenie od senności - może Ci
się wydawać, że jesteś senny, chociaż w rzeczywistości jesteś bardzo
zmęczony.
 
Brak umiejętności rozpoznania swoich sennych sygnałów może sprawić, że
zbyt szybko zdecydujesz się pójść do łóżka, nie będąc jeszcze gotowy na sen.
Senność oznacza, że Twoje ciało jest gotowe w danym momencie do
szybkiego i łatwego zaśnięcia. 

Jeśli mylisz swoje zmęczenie z gotowością do snu, to tworzysz wzorzec,
który powoduje problem z zasypianiem, utrwalając Twoją bezsenność. Jeśli
nauczysz się zwracać uwagę na swoje senne sygnały, możesz przerwać ten
cykl. 

Oto kilka wskazówek, na które należy zwrócić uwagę, aby ustalić, czy
rzeczywiście jesteś śpiący: 

                                            

                            

Jeśli nie zauważysz żadnego z tych objawów, oznacza to, że nie jesteś jeszcze
gotowy na sen. 



  2. Drzemki

        Zapewne wiesz, że w godzinach, w których nie śpisz, gromadzisz coraz
większą potrzebę snu. Następnie, gdy śpisz, potrzeba snu maleje. Nazywa się
to mechanizmem napędu snu. 

Jednakże, kiedy ucinamy sobie drzemki, nasz popęd snu zostaje zaburzony -
a im dłużej drzemiemy, tym nasz popęd będzie słabszy wieczorem przed
snem. Drzemki powodują, że mamy trudności z zasypianiem, a także
utrudniają uzyskanie głębszego, bardziej regenerującego snu.

Może to być trudne do zaakceptowania, ponieważ im mniej śpisz w nocy,
tym bardziej możesz mieć ochotę na drzemkę w ciągu dnia, ale pozwolenie
sobie na nią niestety tylko pogorszy sytuację. Więc następnym razem, gdy
pojawi się pokusa, aby się zdrzemnąć, najpierw oceń, czy ze względów
bezpieczeństwa koniecznie musisz to zrobić - na przykład, jeśli będziesz
prowadzić samochód, obsługiwać ciężkie maszyny. Jeśli tak jest, śpij tak
długo, jak potrzebujesz, aby zachować bezpieczeństwo. Ale jeśli chcesz się po
prostu zdrzemnąć, ponieważ czujesz się zmęczony, spróbuj krótkiego
spaceru lub delikatnego rozciągania się. 



  Wzmocnienie 
relacji Łóżko- Sen

        Jak już wspomniałem, spędzając czas w łóżku
na robieniu rzeczy innych niż sen, uczysz swój
mózg, że łóżko jest miejscem, w którym dzieje się
wiele ciekawych i interesujących rzeczy,
jednocześnie warunkuje go, że nie jest to miejsce
snu.

 1. Czas spędzany w łóżku

  Przed snem

         Wiele osób, być może dotyczy to również Ciebie, chcąc dać sobie czas
na zaśnięcie, kładzie się do łózka zanim w ogóle poczuje się śpiąca. Niestety
jest to pułapka. Jeśli spędzasz czas w łóżku, kiedy nie jesteś jeszcze senny,
uczysz swój mózg i ciało, że łóżko to miejsce czuwania, czyli pobudzenia.
Powoduje to naturalnie, że nie możesz zasnąć, a Twój problem ze snem się
pogłębia. 

Wiele osób wpada w tę pułapkę. Martwiąc się o ilość swojego snu, kładą się
do łóżka wcześniej niż ich typowa pora snu w nadziei, że uda im się szybciej
zasnąć, co wydłuży ich sen. Jednak zazwyczaj kończy się to odwrotnie,
prowadzi do jeszcze większej frustracji i trudności z uśnięciem. Staje się to
błędnym kołem, dlatego ważne jest, abyś położył się do łóżka tylko wtedy,
gdy czujesz się naprawdę śpiący.



Jeśli obudziłeś się w nocy i wiesz, że szybko ponownie nie uśniesz, wstań
i wyjdź z sypialni. 

Usiądź w innym miejscu niż łóżko i zajmij się czymś, co Cię relaksuje lub
jest nudne, rób to do momentu aż znów poczujesz się śpiący. 

Nie leż w łóżku, jeśli nie czujesz się śpiący, spowoduje to niepokój i
będzie pokusą do zaangażowania się w czynności stymulujące, na
przykład przeglądanie telefonu.

  Jak to zrobić? 

  Ćwiczenie

Przez następne 2 tygodnie nie kładź się do łóżka, jeśli nie jesteś senny, nawet
jeśli czujesz się zmęczony lub liczysz na to, że szybciej zaśniesz. Jeśli
poczujesz, że potrzebujesz odpoczynku i o ile nie prowadzisz siedzącego tryb
życia, odpocznij w innym miejscu niż łóżko, na przykład na fotelu lub sofie.
Gdy tylko zauważysz omówione wcześniej fizjologiczne sygnały senności -
wstań i połóż się do łóżka

  W nocy

         To samo tyczy się nocy. Jeśli budzimy się w nocy i nie możemy szybko
ponownie zasnąć, leżenie w łóżku będzie powodowało niepokój, obawę o
zmęczenie następnego dnia, co w efekcie jeszcze bardziej utrudni ponowne
zaśnięcie. 

Co więcej, kiedy budzisz się w nocy i dalej leżysz w łóżku, Twój mózg powoli
zaczyna kojarzyć łóżko ze stresem, a nie ze snem. Dobrą wiadomością jest to,
że możesz to zmienić, jeśli przestaniesz leżeć w łóżku, gdy nie śpisz.

  Jak to zrobić?



 Zapisz listę rzeczy, które możesz zrobić na początku, w środku lub na 
 końcu okresu snu. Oto parę sugestii. 

Początek snu, problem z zaśnięciem: przygotuj jedzenie na kolejny dzień,
poskładaj ubrania, posegreguj szuflady, posłuchaj audiobooka lub
relaksującej muzyki. 

Środek, problem spowodowany wybudzeniem się: poczytaj trochę,
posłuchaj audiobooka, ułóż puzzle, pokoloruj relaksujące kolorowanki dla
dorosłych, posprzątaj drobne rzeczy, skorzystaj z technik relaksacyjnych
lub oddechowych.

Koniec snu, problem w zbyt wczesnej pobudce: zjedz coś lekkiego,
obejrzyj wschód słońca, pomedytuj, idź na spacer z psem lub poćwicz,
zrób listę zakupów.

  2. Plan na "niespanie" 

Tę metodę możesz wykorzystać zarówno, gdy masz problem z zaśnięciem,
jak i wtedy, gdy budzisz się w nocy i nie ma mowy o tym, abyś usnął
ponownie. Szukając takich zajęć przede wszystkim kieruj się tym, aby były w
niewielkim stopniu stymulujące, a najlepiej, gdyby po prostu były nudne.
Zastanów się i zaplanuj, czym możesz się zająć, gdy nie możesz spać.

  Jak to zrobić

1.

 

     2. Wypróbuj każdy pomysł przynajmniej raz, a następnego dnia zapisz
         notatki na temat tego, czy był pomocny.

     3. Sprawdzaj i korzystaj z metod, które działają najlepiej.



       STRES

           Problem stresu dotyczy każdego z nas - nie
istnieją ludzie, którzy go nie doświadczają. 
Stres jest zjawiskiem biologicznym i odpowiedzią
organizmu na stawiane mu wymagania – zarówno
fizyczne, jak i psychiczne. 
Pobudzenie emocjonalne, które się pojawia,
wywołuje u nas znany powszechnie wzorzec
reakcji - „walcz albo uciekaj”. 

Przygotowuje w ten sposób nasze ciało do odpowiedniej reakcji na
niebezpieczeństwo. W przeszłości mechanizm ten gwarantował naszym
przodkom przetrwanie, utrzymywał w gotowości do działania i radzenia
sobie z wyzwaniami. Współcześnie również pomaga nam w zadaniach, jakie
mamy do wykonania. Mobilizuje nas, poprawia wydajność, pomaga
skoncentrować i utrzymać potrzebną nam energię. Jest wiec niezbędny do
tego, abyśmy działali efektywnie. Jednak, aby stres działał na nas pozytywnie
i wspierał naszą aktywność jego działanie musi być krótkotrwałe. 

Problem bowiem pojawia się, gdy napięcie psychiczne wywołane stresem
występuje u nas w sposób ciągły, długotrwały lub jest zbyt silne i działa na
nas destrukcyjnie. Przewlekły stres destabilizuje życie i utrudnia codzienne
funkcjonowanie, jest jednym z głównych przyczyn problemów ze snem, a
nawet bezpośrednio prowadzi do bezsenności. Jednak nie każdy wie, jak
sobie z nim radzić, może to dotyczyć również Ciebie. Przygotowałem więc
kilka technik radzenia sobie ze stresem, narastającym niepokojem,
nieprzyjemnymi emocjami, gonitwą myśli i ciągłym martwieniem się.



  1. Zatrzymaj swój Stres - Technika S-T-O-P

         Każdy nieco inaczej zachowuje się w stresującej sytuacji, jednak u
wszystkich w stanie pobudzenia następuje włączenie się tego samego trybu
alarmowego, czyli mechanizmu „walcz albo uciekaj”. 

W ciągu dnia, kiedy wykonujemy codzienne obowiązki, dzieje się to
wielokrotnie. Problem pojawia się, gdy następuje nadmierna aktywacja tego
systemu, a przez to przeciążenie organizmu. Często bowiem zdarza się, że
chociaż sytuacja wywołująca stres minęła, napięcia nią spowodowane
utrzymują się nadal. 

Dodatkowo najczęściej nie jesteśmy tego nawet świadomi. Zaangażowani w
codzienne zajęcia, nie zdajemy sobie sprawy, że napięcie, które nadal
odczuwamy nie jest dla nas stanem naturalnym, przyzwyczailiśmy się tylko
do jego istnienia. Dzieje się tak, ponieważ mózg działając w trybie
alarmowym, utrzymuje ciało w ciągłym stanie gotowości do działania i
dopiero świadome wyciszenie go, spowoduje, że alarm zostaje odwołany.

Jak to zrobić?

 Chciałbym, abyś w ciągu dnia kilkakrotnie zatrzymał się i zastanowił, jak się
czujesz, co dzieje się z Twoim ciałem. Abyś skupił swoją uwagę na „tu i teraz”
i świadomie doświadczył wszystkich swoich myśli, emocji i doznań z ciała.
Dzięki temu treningowi nauczysz się dostrzegać sygnały, jakie wysyła Twoje
ciało, a także poznasz myśli i emocje, jakie temu towarzyszą. Mając większy
wgląd w siebie, łatwiej nauczysz się radzić sobie z napięciem emocjonalnym i
fizycznym oraz odzyskasz kontrolę nad stresem.



  Technika S-T-O-P

Raz na 3 godziny (możesz ustawić przypomnienie w telefonie) zatrzymaj się,
aby sprawdzić swoje myśli, emocje i doznania płynące z ciała. Robiąc to nie
zapisuj ich, nie oceniaj, po prostu je zauważ i pozwól im odejść, odpłynąć, bez
próby rozwiązywania problemów, z jakich wynikają. Użyj do tego poniższego
schematu.

  Ćwiczenie

Zatrzymaj się, poświęć 3 minuty i wykorzystaj słowo STOP w następujący
sposób: 

1.  S = Zatrzymaj to, co robisz.
 
2. T = Weź kilka głębokich oddechów. 

3. O = Obserwuj swoje myśli. Jeśli zauważysz napięcie lub stres nazwij to
     uczucie, nie analizuj i nie oceniaj tylko poczuj, jaka to emocja. Pamiętaj, że
     Twoje myśli to tylko myśli, a nie fakty. 

4. P = Zastanów się czego w tej chwili potrzebujesz, co pomoże Ci się
    uspokoić – może 10-minutowy spacer, zrobienie sobie przerwy, krótka
    technika relaksacyjna lub rozmowa z zaufanym przyjacielem itp. 



  2. Opanowanie emocji Techniką przerwy

       Kiedy byłeś zdenerwowany pewnie nie raz słyszałeś „uspokój się, policz
do dziesięciu”. Może nie jest to do końca dobry sposób na szybkie
uspokojenie się, jednak dłuższa chwila przerwy już tak. 

Dlaczego? Ponieważ, kiedy jesteś zdenerwowany lub zestresowany, zrobienie
sobie 10-minutowej bądź 15-minutowej przerwy spowoduje, że na chwilę
„zostawisz problem”, a jak do niego wrócisz będziesz mógł ponownie ocenić
go mając nową perspektywę. W międzyczasie odzyskasz panowanie nad
sobą, uspokoisz się. 

Możesz korzystać z tej techniki nie tylko, kiedy jesteś zdenerwowany, ale
także wtedy, gdy spada Ci poziom koncentracji i coraz więcej energii
kosztuje Cię ukończenie zaplanowanego zadania. Wyjście na kilka minut z
każdej stresującej sytuacji spowoduje, że gdy wrócisz będziesz myślał jaśniej.

 

  Jak to zrobić?

Oto kilka wskazówek dotyczących efektywnego wykorzystania przerwy:

 1. Na 15 minut opuść miejsce, w którym dzieje się stresująca sytuacja. 
    Jeśli  jest taka potrzeba poinformuj inne osoby, że potrzebujesz przerwy
    i idź do innego pomieszczenia lub zrób sobie krótki spacer na zewnątrz. 

2. Uspokój oddech. Weź kilka głębokich oddechów lub skorzystaj
    z dowolnego ćwiczenia oddechowego, które opisuje w tej książce. 
    Pomoże Ci to uspokoić się i zmniejszyć odczuwany stres oraz niepokój.

3. Nie spiesz się z powrotem, daj sobie co najmniej 5-10 minut
    na uspokojenie i przemyślenie sytuacji.



4. Kiedy poczujesz się już spokojniejszy, zastanów się - czy warto się tak
    przejmować tą sytuacją? Czy masz rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje?
    Jeśli tak, zanim wrócisz daj sobie chwilę na znalezienie rozwiązania, nawet
    jeśli jest to rozwiązanie krótkoterminowe.

5. Gdy wrócisz po przerwie, a sytuacja się nie zmieni, zachowaj spokój.
     Impulsywne reakcje tylko spotęgują stres i uniemożliwią rozwiązanie
     problemu, co spowoduje pogorszenie się Twojej kondycji psychicznej
     i fizycznej. W razie potrzeby lepiej zrobić sobie nawet dłuższą przerwę
     niż zareagować natychmiast i żałować swojego zachowania.

Robienie sobie przerwy nie tylko pomoże Ci poradzić sobie ze stresem,
poprawi również Twoje relacje z innymi ludźmi.

  3. Wgląd w myśli 

          Wyobraź sobie, że poprzedniej nocy niewiele spałeś, jesteś zmęczony,
rozdrażniony, masz problemy z koncentracją. Pracując popełniasz drobny
błąd. Możesz pomyśleć, że stało się to na skutek Twoich problemów ze snem,
co sprawi, że poczujesz się jeszcze gorzej. Teraz wyobraź sobie, że jesteś
wyspany, czujesz się wypoczęty i pełny energii. Pracując popełniasz ten sam
drobny błąd. Co mógłbyś teraz pomyśleć? Prawdopodobnie uznałbyś, że
błędy zdarzają się każdemu i kontynuował pracę. Kiedy jesteśmy
zdenerwowani, trudno nam obiektywnie ocenić sytuację, ponieważ mamy
mniejszy dostęp do racjonalnego i zrównoważonego myślenia. 

Zapisywanie przydatnych spostrzeżeń, strategii lub technik radzenia sobie w
różnych sytuacjach może pomóc, gdy pojawi się problem i nie jesteśmy w
stanie łatwo sobie z nim poradzić oraz dać nam większy wgląd w sposób
naszego myślenia. Pomaga to obniżyć ogólny poziom pobudzenia, stresu i
niepokoju, co z kolei zmniejsza problemy ze snem.



  Jak to zrobić?

  Ćwiczenie

1. W sytuacji, kiedy masz złe samopoczucie, jesteś zmęczony, sfrustrowany
     lub pełny niepokoju, zatrzymaj się, opisz ją krótko i zapisz wszystkie myśli,
     które Ci wtedy towarzyszą. 

2. Gdy poczujesz się lepiej, wróć do notatek i obok każdej zapisanej myśli,
    napisz nową, bardziej wyważoną, która może pomóc Ci, 
    żebyś następnym razem poczuł się lepiej. 

3. Następnie zastanów się i napisz co możesz zrobić, gdy sytuacja się
    powtórzy, na przykład: Zrób sobie przerwę, skup się na oddechu przez 
    3 minuty lub inną strategię, która najlepiej zadziała u Ciebie.

4. Trzymaj notatki przy sobie (możesz też zapisać je na małych 
    karteczkach – fiszkach) i przeglądaj je za każdym razem, gdy zauważysz, 
    że jesteś w złym nastroju lub gdy wiesz, że pomogą w rozwiązaniu Twojego
    problemu.
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  4. Niechciane myśli

Czy przytrafiła Ci się taka sytuacja - czujesz się zmęczony, może nawet
senny, idziesz do łóżka i gdy tylko się położysz, w Twojej głowie zaczyna
kłębić się tysiące myśli? Narasta niepokój, zmęczenie znika, a Ty już wiesz, że
szybko nie zaśniesz... 

Taka sytuacja przytrafia się każdemu z nas, jednak osobom mającym
problemy ze snem znacznie częściej. Jeśli więc zauważyłeś ją u siebie,
przygotowałem dla Ciebie kilka technik radzenia sobie w takich momentach.
Przeczytaj ich opis i wybierz najlepsze dla siebie.

  „Czas na zmartwienia”

            Noc jest czasem, kiedy zmartwienia wychodzą z ukrycia i domagają się
naszej uwagi. Jednak kiedy jesteśmy zmęczeni i sfrustrowani, to nie jest to
najlepszy stan na rozwiązywanie problemów, które nas męczą. Jednym ze
sposobów poradzenia sobie z niechcianymi myślami i ograniczenie skupienia
na nich uwagi, gdy leżysz już w łóżku, jest zajęcie się nimi w ciągu dnia. 

Wyrobienie sobie nawyku planowania lub martwienia się w godzinach, w
których czuwasz naturalnie, pozwoli Ci wieczorem swobodnie odpocząć.
Twój mózg przestanie również kojarzyć sypialnię z wytężoną pracą, a łóżka
jako miejsce, gdzie myślisz o zmartwieniach. 

Technika „Czas na zmartwienia” pomoże Ci również zmniejszyć ogólny
poziom stresu, pozwoli odzyskać kontrolę nad myślami pojawiającymi się
przed snem lub w nocy, a także da Ci możliwość zastanowienia się nad
rozwiązaniem problemów, które Cię trapią. Dodatkowo może się okazać, że
jedno z tych zmartwień, które przychodzi Ci do głowy, jest już zapisane, a Ty
jesteś już jego świadom i masz zapisany pomysł na jego rozwiązanie.
Nauczysz się także skuteczniej opóźniać niepokój w innych porach dnia lub
nocy - utrzymując schemat niepokój będzie bardziej opanowany.



Wyznacz dogodny przedział godzinowy – na przykład pierwszy w
godzinach 13 - 14 i drugi w godzinach 16 –18.

Jeden lub dwa razy dziennie w wyznaczonym czasie poświeć 15-30
minut, aby móc wszystko zapisać (15 minut jest dobre na początek,
możesz wydłużyć czas, jeśli po kilku próbach uznasz, to nie wystarczy).

Ustaw minutnik na 15 lub 30 minut.

Dla uproszczenia najczęściej używam słowa „zmartwienie”, jednak możesz je
zastąpić słowem „planowanie” lub „wspominanie” lub „rozwiązywanie
problemów” lub jakimkolwiek innym słowem najlepiej opisującym to, czym
Twój umysł zajmuje się w nocy. 

  Jak to zrobić?

              Każdego dnia zarezerwuj sobie czas i zapisz kilka zmartwień oraz to,
w jaki sposób się nimi zajmujesz. Wybierz na to dogodny dla siebie moment,
jednak nie później niż 2 godziny przed snem - nie chcesz przecież, aby te
myśli zostały w Twojej głowie, kiedy będziesz szedł spać. Możesz zapisać
swoje zmartwienia w dowolny sposób, który Ci odpowiada: w zeszycie, na
fiszkach z jednym zmartwieniem na każdej karcie, a nawet w zastrzeżonym
dzienniku tylko dla Twoich zmartwień. Ale jeśli potrzebujesz pomocy,
dołączyłem gotowy arkusz, który możesz wykorzystać. W wyznaczonym
przez siebie czasie, po prostu zapisz, jakie jest Twoje zmartwienie i jak sobie
z tym radzisz lub jak zamierzasz sobie z tym poradzić. 

  Przestrzegaj podstawowych zasad:

Krok 1: Zaplanuj czas zmartwień

 1. Ustal czas:



Ok, możesz się martwić, ale teraz nie jest na to czas. Dałem Ci już dziś na
to przestrzeń i obiecuję, że jutro dam Ci kolejną szansę.

Ok, możesz się martwić, ale teraz nie jest na to czas, wrócimy do tego w
specjalnie zaplanowanym na to czasie.

Jeśli to samo zmartwienie wróci do Ciebie, gdy już leżysz w łóżku,
zapewnij swój umysł, że już się tym zająłeś i nie musi zakłócać Ci tym snu. 

Krok 2: Dokumentowanie swoich zmartwień

1. Napisz czym się martwisz - jeśli to możliwe używaj konkretów, wypisz jak
    najwięcej szczegółów dotyczących tego zmartwienia, a także osoby, które
    są w to zaangażowane. 

2. Następnie zapisz, co do tej pory zrobiłeś, aby sobie poradzić z tym
     zmartwieniem - wypisz kilka dotychczasowych rozwiązań. 

3. Dalej napisz co możesz jeszcze zrobić lub co planujesz zrobić, aby poradzić
    sobie z tym zmartwieniem. Tym razem zanotuj możliwe rozwiązania,
    pomysły, jakie mogą ułatwić realizację Twoich planów.

Krok 3: Przestrzegaj wyznaczonego przez siebie czasu.

1.  Po pierwsze, martwisz się (lub planujesz, wspominasz lub rozwiązujesz
    problemy) tylko w czasie, jaki sobie na to wyznaczyłeś. 

2. Gdy zaczynasz się martwić poza wyznaczonym czasem, zapewnij swój
    umysł i powiedz sobie: 

4.  We wszystkich innych porach dnia, jeśli złapiesz się na tym, że zaczynasz
     się martwić, skoncentruj swoją uwagę na czymś innym.
     Powtarzaj powyższe kroki tak często, jak to konieczne, nawet w odstępie
     kilku minut!



Krok 4: Zakończenie

1.  Po upływie wyznaczonego czasu zastosuj krótką technikę 
    oddechową, zwracając uwagę na każdy oddech. Pomoże Ci 
    to uspokoić umysł i wrócić do „tu i teraz”.

2. Następnie skup się na nowej aktywności, na przykład zrób obiad, 
    wróć do pracy albo idź na spacer.
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  „Gonitwa myśli”

 Innym sposobem myślenia, który może powodować Twój niepokój jest
gonitwa myśli. Ten termin odnosi się do myśli, które, kiedy już się pojawią,
nie sposób ich zatrzymać - zapętlają się i sprawiają, że czujemy jakby były
poza naszą kontrolą. Mogą dotyczyć prawie wszystkiego: rzeczy, które
robiłeś w ciągu dnia, rozmów, które prowadziłeś, muzyki, którą słyszałeś,
czegoś co niedawno oglądałeś lub różnych zmartwień, które natrętnie
wracają. Te myśli pojawiają się nagle, szybko i trudno je wyhamować. Innymi
słowy, po prostu uporczywie trzymają się Ciebie i nie wiesz co zrobić, aby
zniknęły. Jeśli stanowi to dla Ciebie problem, możesz skorzystać z kilku
technik opisanych poniżej, mianowicie z Technik Rozpraszania Uwagi.

  5. Techniki Rozpraszania Uwagi

              Istnieje wiele różnych rodzajów technik odwracania uwagi, z których
możesz skorzystać, gdy pojawia się u Ciebie gonitwa myśli, niepokój lub
jesteś w stresującej sytuacji. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

  Myślenie o dobrych wspomnieniach 

          Wspominanie przyjemnych momentów, których doświadczyłeś w życiu
i chętnie do nich wracasz, może pomóc Ci zatrzymać wyścig myśli w Twojej
głowie i obniżyć poziom lęku lub niepokoju. 

  Jak to zrobić?

 1. Usiądź wygodnie na fotelu lub krześle albo połóż się na sofie w salonie
     (ale nie na łóżku, w którym śpisz).

2. Przypomnij sobie jakieś miłe wspomnienie z przeszłości, to może być
     wspomnienie z wakacji, zabawnej imprezy, spotkania z przyjaciółmi.



Gdzie to było? Kto jeszcze tam był? W co byłeś ubrany? 
Jaka była wtedy pogoda? Co jadłeś i piłeś? Jaką piosenkę słyszałeś w tle?
Przypomnij sobie, jak się wtedy uśmiechałeś, co mówiłeś, co mówili inni. 
Możesz wyobrazić sobie ten obraz tak, jakbyś oglądał właśnie film z
tamtego wydarzenia. 

3. Pomyśl o tym, jak dobrze się wtedy czułeś, jak świetnie się bawiłeś, jak
    byłeś zrelaksowany i szczęśliwy.

4. Intensywnie skup się na szczegółach: 

5. Jeśli słuchałeś wtedy jakieś konkretnej piosenki włącz ją, abyś jeszcze
    łatwiej poczuł przyjemny klimat tamtej chwili. 

  Wykonywanie ćwiczeń umysłowych 

          Ta technika może być naprawdę bardzo pomocna, ponieważ wymaga
koncentracji i odszukania w pamięci potrzebnych informacji. Skupienie się na
tego rodzaju ćwiczeniach umysłowych, sprawi, że niespokojne lub natrętne
myśli będą miały utrudnione zadanie, a Ty nie dasz się im tak łatwo
pochłonąć lub im przytłoczyć.

  Jak to zrobić?

1  Zagraj sam ze sobą w znaną Ci zapewne ze szkolnej ławki grę: 
  „państwa- miasta”, ale w trochę zmodyfikowanej wersji. Wymień 
  wszystkie państwa i miasta, zaczynające się na literę A, które 
  znasz. Następnie wypróbuj literę S lub K i tak dalej. Możesz dla ułatwienia
  zapisać literę i swoje odpowiedzi, głównie chodzi o to, abyś skoncentrował
  się na zadaniu. 

2. Alternatywnie możesz liczyć od 100 w dół co 3 liczby lub wykonywać w
   pamięci inne obliczenia matematyczne. 



3. Innym pomysłem jest przypomnienie sobie tekstów Twoich ulubionych
   piosenek. 

  Angażowanie się w czynności wymagające pełnego zaangażowania

 Ta technika opiera się na czynnościach, które zajmują zarówno Twój umysł,
jak i Twoje ciało. Przy wyborze tego rodzaju czynności pomyśl, czy oba te
warunki są spełnione, na przykład pływanie i jogging są zwykle dość
monotonne i nie wymagają dużej koncentracji umysłu. 

  Jak to zrobić?

1. Zrób listę czynności, które sprawiają Ci przyjemność i jednocześnie
   wymagają pełnego zaangażowania i przygotuj wcześniej 
  wszystkie potrzebne rzeczy/materiały do ich szybkiego rozpoczęcia. 

2. Jeśli nie lubisz ćwiczyć, możesz na przykład przygotować sobie sudoku lub
   krzyżówki. Poszukaj także ciekawych zajęć plastycznych. Może zainspiruje
   Cię to i odkryjesz nową pasję? To mogą być warsztaty malowania koszulek
,  pieczenia ciasteczek, a nawet tworzenie własnego „lasu w słoiku”.

3. Sporty wymagające aktywnego myślenia, to na przykład tenis, koszykówka
   lub piłka nożna. Naszykuj swoją sportową torbę, spakuj potrzebne ubrania,
   buty, napoje. Kiedy pojawi się potrzeba - gotowa, spakowana torba ułatwi
  Ci rozpoczęcie aktywności.

4. Możesz ćwiczyć w domu. Do treningu domowego potrzebny jest Ci tylko
   filmik instruktażowy. Możesz go kupić lub znaleźć na platformie YouTube.
   Zajmij się tym wcześniej, znajdź interesujące Cię ćwiczenia lub kup płytę
   DVD, aby mieć już wszystko przygotowane i gotowe, gdy będziesz chciał
   skorzystać.



Co to jest? Jaki ma kolor? Jaki ma kształt? 

Czy jest duże, czy małe? Czy ma zapach? 

Z czego jest zrobione? Gdzie to się znajduje? Do czego to służy?

Możliwości, w jaki to opiszesz są prawie nieskończone. Skupienie się w
ten sposób jest szczególnie pomocne w zmniejszeniu gonitwy myśli i
niepokoju, gdy znajdziesz się w stresującej sytuacji.

  Skupienie uwagi się na konkretnym przedmiocie 

 Ta technika jest bardzo prosta, polega na poświęceniu całej uwagi na jednym
przedmiocie.

  Jak to zrobić?

1. Wybierz konkretny obiekt. 

2. Skup się na nim i zadaj sobie szczegółowe pytania: 

  Zwiększenie świadomości sensorycznej 

Ta technika wymaga, abyś skoncentrował się na tym, co Cię otacza, jednak
nie w sposób, jaki robisz zazwyczaj, a w sposób szczególny. Chodzi o to, abyś
skupił się na tym, co znajduje się w Twoim otoczeniu, wykorzystując
wszystkie swoje zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Robiąc to, bądź
zarówno świadomy, co się wokół Ciebie dzieje, jak i świadomy tego, co dzieje
się z Twoim ciałem. 



Co widzisz? Co słyszysz? Jak czuje się teraz Twoje ciało? 

Czy w powietrzu jest jakiś zapach? Czy czujesz w ustach jakiś smak? 

Czy czujesz dotyk swojego ubrania lub mebla, na którym siedzisz? Jak te
wszystkie bodźce odbiera Twoje ciało?

 
Jak to zrobić? 

1. Usiąść na krześle lub fotelu, a następnie rozejrzyj się dookoła. 

2. Skup się, zastanów i odpowiedz sobie na pytania: 

3. Skupiając uwagę tylko na swoich zmysłach i doznaniach sensorycznych,
    zacznij oddychać głęboko i powoli rozluźniać swoje ciało. Poświęć na to
    jakiś czas, pomoże Ci to uspokoić pobudzony umysł i zmniejszyć niepokój.
    Zaletą jest również to, że możesz tę technikę stosować 
    w dowolnym miejscu i prawie w każdej sytuacji.

  



  Zatrzymanie myśli

 Ideą stojącą za zatrzymaniem myśli jest zatrzymanie gonitwy myśli, gdy
tylko się pojawiają. Istnieją dwie różne techniki. Wypróbuj obie i zobacz,
która najlepiej sprawdza się u Ciebie. 

 Oto pierwsza technika: Znak STOP
 
1. Następnym razem, gdy niepokojąca myśl pojawi się w Twojej głowie,
   powiedz do siebie, najlepiej głośno: „Przestań!” i jednocześnie wyobraź
   sobie duży czerwony znak STOP. 

2. Po powiedzeniu „Przestań!”, pomyśl szybko o czymś pozytywnym, może to
    być jakaś zabawna scena z filmu albo wspomnienie ze spaceru, obraz
   Twojego pupila. 

  Druga technika: Gumka na nadgarstku

Ta technika wymaga rekwizytu w postaci niewielkiej gumki, którą założysz na
nadgarstek. 

1. Kiedy natrętna lub niepokojąca myśl pojawi się w Twojej głowie, pstryknij
   gumką na nadgarstku i ponownie wyobraź sobie znak STOP. 

2. Po użyciu gumki i wyobrażeniu sobie znaku STOP, pomyśl szybko jakąś
   pozytywną myśl, by zastąpić nią tę niepokojącą.



 WIECZORNY RYTUAŁ

 Jednym z głównych czynników mających
bezpośredni wpływ na bezsenność jest
nadmierne pobudzenie. Praca, ciągła ekspozycja
na światło i technologię w ciągu dnia,
przyczyniają się do przeciążenia naszego mózgu,
które z kolei przekłada się na problemy ze snem. 

Dodatkowo angażowanie się późnym popołudniem lub w godzinach
wieczornych w kolejne stymulujące aktywności, na przykład kończenie
zadania z pracy, nauka do egzaminu, a nawet tylko przeglądanie mediów
społecznościowych, nie daje naszemu organizmowi wystarczająco dużo
czasu na wyciszenie się.

 Sposobem na przerwanie tego cyklu jest zbudowanie zdrowych nawyków
związanych ze snem. Twój mózg po wyczerpującym dniu potrzebuje
odpocząć, aby miał na to szansę, potrzebuje wyciszenia, niskiej stymulacji i
jasnych sygnałów, że nadszedł czas na sen. 

Stworzenie wieczornego zestawu rytuałów pomoże Ci przygotować się do
snu i jednocześnie da sygnał Twojemu mózgowi, że już czas odpocząć.
Ponieważ nasz mózg lubi skróty, im więcej powtarzasz pewne zachowanie,
tym z upływem czasu staje się ono wyuczone i automatyczne. Jeśli będziesz
wiec angażował się w te same, relaksujące zajęcia przed snem, po pewnym
czasie ten wieczorny rytuał będzie jasną informacją dla Twojego mózgu -
mózg będzie reagował na niego automatycznie. 



Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia relaksacyjne

Ciepła kąpiel lub prysznic

Słuchanie spokojnej muzyki

Stretching lub joga

Przyciemnianie światła

Ważne jest, aby ta wieczorna rutyna była dla Ciebie przyjemna, wyciszała i
uspokajała Cię. Była czasem bez presji i stresu, momentem ukojenia i relaksu
dla Twojego ciała i umysłu.

Jeśli pod koniec dnia trudno Ci się odprężyć i masz kłopot z osiąganiem
stanu spokoju i relaksacji, w tym e-booku znajdziesz kilka technik
relaksacyjnych, które mogą Ci w tym pomóc. Ułatwią Ci rozluźnić mięśnie,
oddychać głębiej i poczuć spokój. Jak w wielu innych rzeczach w życiu, tak i
tu - praktyka czyni mistrza, więc im częściej będziesz ćwiczył rozluźnianie
umysłu i ciała, tym szybciej będziesz osiągał stan spokoju i rozluźnienia. 

  Jak to zrobić?

Opracuj własny zestaw wieczornych, relaksujących rytuałów i rozpocznij ich
realizację. Przez następne 3 tygodnie, codziennie, na co najmniej godzinę
przed snem, rozpocznij swój wieczorny rytuał snu.  

Oto przykładowe czynności, które pomogą Ci się zrelaksować: 



Nauka relaksu, 
Techniki Relaksacyjne
Techniki Oddechowe

 Mając wiele obowiązków, działając w stresie i pod presją czasu, żyjemy w
ciągłym biegu, nawet w czasach pandemii. Przyzwyczailiśmy się do
wysokiego tempa życia, jakie narzuca nam świat i traktujemy je jako coś
zupełnie normalnego. Często też bierzemy na siebie zbyt dużo zadań, przez
co jesteśmy nadmiernie obciążeni, co powoduje dodatkowe napięcie i
zwiększa niepokój. 

Nawet jeśli potrafimy w jakimś stopniu zarządzać swoim czasem, to
większość z nas nie ma go wystarczająco dużo, aby zrealizować wszystko, co
zaplanowała. Żyjemy więc zazwyczaj w niewielkim, ale permanentnym
stresie. W dodatku czasem nie potrafimy nawet tego zauważyć, a jeśli już się
tak stanie - zmienić. Uruchamiamy za to dodatkowe zasoby energii i dalej
działamy na wysokich obrotach. Ale ten mechanizm nie został
zaprojektowany tak, aby można go było stosować bez przerwy.

Maratończyk potrafi finiszować z prędkością znacznie większą niż przebiegł
99% dystansu. Ale żaden maratończyk nie biegnie całego dystansu z
prędkością taką jak na ostatnim kilometrze. A my, być może nawet
nieświadomie, właśnie tego, od siebie oczekujemy.

Więc pierwszym krokiem, jaki chcę, abyś zrobił, to zaakceptowanie faktu, że
relaks jest czymś naturalnym, a wręcz niezbędnym w Twoim życiu. Uznanie,
że codziennie potrzebujesz się zatrzymać, aby móc odpocząć i zrelaksować
się, jest początkiem odzyskania równowagi oraz kontroli nad swoim życiem.
 



Twoje pokłady wewnętrznej energii mogą się wyczerpać. Problemy ze snem
powodują, że zużywasz ich więcej, jednocześnie nie dając możliwości, aby ich
źródło mogło się wystarczająco zregenerować. Więc nadszedł już czas, abyś
nauczył się odpoczywać i relaksować, a jeśli zaczniesz czuć się winny, kiedy
będziesz to robił, natychmiast przestań się obwiniać! 

Przypomnij sobie, że każdy potrzebuje chwili odpoczynku, a poświęcony na
to czas pozwoli Ci odzyskać energię i poczuć się lepiej, a także poprawi
Twoją jakość snu. Brak czasu na regenerację może mieć dla Ciebie znaczące
konsekwencje, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nie tylko utrudni Ci
radzenie sobie z codziennym stresem, ale także spotęguje Twoje problemy ze
snem. Kiedy jesteśmy pod presją, nasze ciała przechodzą w tryb „walki lub
ucieczki”, mięśnie stają się napięte, a tętno i oddech przyspiesza. Ciągły stres
może poważnie wpłynąć zarówno na nasze samopoczucie fizyczne, jak i
psychiczne. Pozostawione bez kontroli może prowadzić do uczucia
wypalenia, klinicznej depresji lub niepokoju. 

Dobrą wiadomością jest to, że jest coś, co możesz z tym zrobić – nauczyć się
relaksować. Całkowite odprężenie umysłu i ciała spowalnia bicie serca,
spowalnia oddech, oraz obniża ciśnienie krwi, napięcie mięśni, a nawet
zużycie tlenu. Na kolejnych stronach przyjrzymy się różnym technikom,
które pozwolą Ci uwolnić się od stresów i napięć w Twoim życiu i wejść w
stan całkowitego spokoju, w którym można osiągnąć jasność myśli i relaks
umysłu. 



  Co liczy się jako relaks?

Relaks jest jak odświeżenie ciała i duszy. To uwolnienie wewnętrznego
napięcia i powrót do równowagi. Chociaż może wydawać się prostą
koncepcją, to jednak nie dla każdego jest oczywiste, co dokładnie relaks
oznacza i w jaki sposób wprowadzić go w życie. 

Dla uproszczenia zacznijmy więc od definicji słowa „relaks”. 

Relaks, odprężenie, odpoczynek – stan fizycznego i psychicznego
odprężenia; może być osiągany w procesie relaksacji lub podczas innej formy
odpoczynku. 

Więc teraz pytanie do Ciebie - jakie rodzaje aktywności preferujesz, żeby się
zrelaksować? Zastanów się i wypisz 5 poniżej.

Lista 5 ulubionych zajęć relaksacyjnych:

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

Teraz gdy masz już kilka pomysłów, przyjrzyjmy się innym, popularnym
relaksującym zajęciom. Dowolna z czynności wymienionych poniżej może
pomóc Ci złagodzić stres w Twoim życiu. Wybierz i zaznacz minimum 2
zajęcia, które do Ciebie przemawiają.



  Kąpiel                                                       

  Jazda na rowerze                            

  Słuchanie muzyki                             

  Pisanie w swoim dzienniku            

  Granie w grę planszową z rodziną lub przyjaciółmi

  Pływanie                                            

  Prace ogrodowe                              

  Wyjście do teatru bądź na koncert

  Wyjście na obiad z przyjaciółmi lub rodziną

  Oglądanie filmu 

  Robienie na drutach lub szycie

  Joga

  Czytanie książki

  Wyjście na spacer

  Medytacja

  Wykonywanie ćwiczeń głębokiego oddychania

  Zabawa ze swoim zwierzakiem

 Robienie koralików, ceramiki lub innego rzemiosła

 Pójście do parku lub na plażę albo po prostu przebywanie 

Lista kontrolna zajęć relaksacyjnych 

        na łonie natury



  Techniki Relaksacyjne i Techniki Oddechowe

   Chociaż bardzo ważne jest, abyś znalazł zajęcia, które Cię relaksują w
codziennym życiu, chciałbym również, abyś zapoznał się z technikami
relaksacyjnymi. W dalszej części tego rozdziału pokażę Ci ćwiczenia, które
pomogą Ci się głęboko zrelaksować i odprężyć, zmniejszając napięcie w
mięśniach, regulując oddech. Sprawdź każdą z nich, abyś mógł wybrać
najlepszą dla siebie. 

Te ćwiczenia relaksacyjne nie mają na celu pomóc Ci zasnąć, mają pomóc Ci
osiągnąć głęboki poziom relaksu, abyś wieczorem kładąc się spać, czuł się
spokojniejszy i odprężony.

  Oto kilka zasad, które pomogą Ci regularnie się relaksować:

1.  Wyznacz czas przeznaczony na ćwiczenia. Zdecyduj, kiedy jest najlepszy
     czas na relaks w oparciu o swój harmonogram dnia. Pomogą Ci w tym dwa
    pytania: Kiedy najbardziej potrzebujesz się zrelaksować? Kiedy realnie
    możesz zrobić sobie przerwę, aby mieć trochę czasu dla siebie? 

2. Długość czasu potrzebnego każdego dnia na ćwiczenie opisanych technik
   relaksacyjnych jest różna. Zacznij od 10 do 20 minut dziennie. Regularne
   wykonywanie ćwiczeń przez 10 minut, 2 razy dziennie jest lepsze niż 
   robienie tego, co 2. dzień nawet przez 30 minut.
 
3. Wybierz spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał.
   Ponieważ jest to dla Ciebie nowe zajęcie, dobrym pomysłem jest
   poinformowanie ludzi wokół Ciebie, o tym, co robisz. Poproś, aby w czasie,
   kiedy będziesz się relaksował, nikt Ci nie przeszkadzał i nie rozpraszał Cię.
   Członkowie rodziny, współpracownicy i przyjaciele, gdy zrozumieją, co
   robisz i w jakim celu, mogą być dla Ciebie dużym wsparciem.
 



4. Najlepiej nie wykonuj ćwiczeń relaksacyjnych zaraz po zjedzeniu dużego
   posiłku lub kiedy jesteś bardzo zmęczony - chyba, że Twoim celem jest
   zaśnięcie.

5. Zapewnij sobie przyjemny komfort. Załóż luźne ubranie, zdejmij soczewki
   kontaktowe lub okulary, ustaw odpowiednią temperaturę
   w pomieszczeniu. 

  Świadomość ciała

   W obecnych czasach codzienne zajęcia wymagają od nas intensywnej pracy
intelektualnej, przez co większość czasu przebywamy w głowie pochłonięci
myślami. Ciało traktujemy instrumentalnie, ma wspierać nas w realizacji
planów i celów. Ma być sprawne, atrakcyjne, ma nie boleć i być zawsze
gotowe do działania. Nakładamy na nasze ciała mnóstwo ograniczeń,
nakazów i zakazów, często nie zdając sobie sprawy jak bardzo tym samym
odcinamy się od niego, przez co nie słyszymy sygnałów, jakie nam
przekazuje. 

Dodatkowo mamy awersję do odczuwania dyskomfortu, staramy się go
natychmiast zagłuszyć sięgając po środki przeciwbólowe, butelkę wina czy
pudełko lodów „na pocieszenie”. Wielu z nas podąża takim wybranym
modelem działania aż do całkowitego wypalenia i wyczerpania oraz
uświadomienia sobie, że mam ciało, dopiero w chwili, gdy zaczyna ono
niedomagać. 

Na szczęście możemy to zmienić i poprzez obserwację odbudować naszą
świadomość ciała, co pozwoli ponownie połączyć się z nim w jedną całość.
Jeśli nauczysz się rozpoznawać oznaki we własnym ciele i słuchać go,
poczujesz się lepiej, spokojniej i pewniej, a także zapanujesz nad stresem.



Pierwszym krokiem do odbudowania tego połączenia jest przyjrzenie się, w
jaki sposób Twoje ciało reaguje na stres. Dlaczego? Twoje ciało rejestruje
stres na długo przed świadomym umysłem - wykrywa Twoje myśli, zanim
zdążysz je zarejestrować, co więcej reaguje na nie bez względu na to, czy
odzwierciedlają rzeczywistość, czy też nie. W reakcji na to, Twoje ciało
napina się, każdy mięsień w większym lub mniejszym stopniu się kurczy i
blokuje, przez co ciało informuje Cię, że jesteś zestresowany. 

Możesz jednak nie zdawać sobie sprawy, kiedy doświadczasz napięcia
mięśniowego, bo choć my sami możemy zapomnieć o emocjach i myślach,
jakie doświadczamy, nasze ciała tego nie potrafią. Uświadomienie sobie, jak
Twoje ciało reaguje na stres, dostarczy Ci ważnych informacji, które możesz
wykorzystać do opracowania planu radzenia sobie z nim. 



  Ćwiczenie 

  Świadomość wewnętrzna a świadomość zewnętrzna 

 Poniższe ćwiczenie nauczy Cię odróżnić świadomość zewnętrzną od
świadomości wewnętrznej - czyli tego, co Cię otacza, od tego, co dzieje się w
Twoim ciele. Pozwoli Ci także zidentyfikować obszary i napięcia, jakich
doświadczasz. 

1. Najpierw skup swoją uwagę na świecie zewnętrznym. Zacznij zdanie od
   „Jestem świadomy” (na przykład: „Jestem świadomy, słyszę samochody
   przejeżdżające za oknem, wiejący wiatr, jestem w swoim pokoju, siedzę na
   fotelu”). 

2. Kiedy staniesz się świadomy tego, co dzieje się wokół Ciebie, skup uwagę
    na swoim ciele i doznaniach fizycznych, jakich doświadczasz — na Twoim
    świecie wewnętrznym (na przykład: „Zdaję sobie sprawę, że czuję ciepło,
    odczuwam napięcie w karku, łaskotanie w nosie, skurcze w stopie”). 

3. Następnie płynnie kieruj swoją uwagą tam i z powrotem -między
   świadomością zewnętrzną i wewnętrzną (na przykład: „Jestem świadomy
   nacisku krzesła na moje pośladki, widzę żółte światło lampy, 
   jestem świadomy zgarbionych ramion, zapachów z kuchni”). 



  Skanowanie ciała 

 Skanowanie ciała jest techniką, która pozwoli Ci odzyskać połączenie ciała z
umysłem. Nauczy Cię więc być w swoim ciele w sposób świadomy i bez
oceniania go. Skupiając się na poszczególnych częściach całego ciała możesz
także zdać sobie sprawę, że odczuwasz napięcie, ból lub inny dyskomfort,
którego do tej pory nie zauważałeś lub który ignorowałeś. 

Skanowanie ciała polega na świadomym koncentrowaniu uwagi na
poszczególnych elementach ciała, tak aby zauważyć ich temperaturę, ciężar,
ruch, podnoszenie się lub opadanie. Skan zwykle przebiega liniowo – tak, jak
gdyby przez Twoje ciało przechodziła pozioma wiązka światła, a uwaga na
poszczególnych częściach ciała przesuwa się powoli, aby żadnej nie ominąć.
Więc póki nie jesteś w stanie świadomie poczuć miejsca, na którym się
koncentrujesz, nie kieruj swojej uwagi na inne miejsce. Dla ułatwienia możesz
sobie wyobrażać poszczególne elementy swojego ciała, na których się
koncentrujesz.

 



  Ćwiczenie

 1. Połóż się na plecach lub przyjmij inną, wygodną dla siebie pozycję.
    Ułóż ręce wzdłuż tułowia, wyciągnij wygodnie nogi.

2. Zamknij oczy, a jeśli ciężko jest Ci to zrobić - patrz po prostu w jeden
    punkt półprzymkniętymi powiekami. Badaj każdą część ciała powoli
    i uważnie, bez żadnego oceniania, po prostu czując ją. Jeśli Twoje myśli
    zaczną uciekać - to nie szkodzi, skoncentruj się i sprowadź je z powrotem.

3. Skieruj uwagę na oddech. Poczuj, jak powietrze napływa do Twojego ciała
   i jak z wydechem je opuszcza. Niczego nie zmieniaj, nie kontroluj, po prostu
   doświadczaj.

4. Teraz skieruj swoją uwagę na lewą stopę, poczuj swoje palce. 
   Sprawdź, co czujesz, czy Twoje palce są ciepłe, czy zimne? Czy odczuwasz
   w nich coś, co powoduje dyskomfort? Jeśli tak poruszaj nimi, sprawdź, 
   co pomoże Ci odczuć ulgę. Naturalnie, możesz też nie czuć niczego
   nieprzyjemnego, po prostu sprawdź to, po czym weź głęboki oddech
   i kiedy będziesz gotowy, wraz z wydechem przenieś uwagę na podeszwę
   stopy. Poczuj ją i podobnie jak przy palcach, zadaj sobie te same pytania.

5. Postępując tak samo, przenieś uwagę na kostkę, łydkę, kolano, udo, 
    aż do bioder. Przy każdej części ciała skoncentruj się na niej i poczuj
    ją świadomie. Sprawdź, czy nie znajdują się w niej jakieś napięcia, 
    jeśli tak - rozluźnij mięśnie, które je powodują.

6. Następnie przenieś uwagę na prawą stronę swojego ciała, również zacznij
    od stopy i palców. Następnie przenieś uwagę na kostkę, łydkę, kolano, udo,
    aż do bioder. Oddychając głęboko, poczuj świadomie każdą z tych 
    części ciała i zadaj sobie ponownie te same pytania.



7. Kiedy dojdziesz do prawego biodra - skieruj swoją uwagę na dolną część
    pleców, później na górną, a na końcu na szyję. W tych częściach naszego
    ciała często gromadzą się napięcia, więc koncentrując się, oddychaj 
    głęboko i rozluźnij mięśnie, które aktualnie masz spięte - tak, abyś poczuł,
    jak napięcie odpuszcza, a mięśnie stają się swobodne.

8. W dalszej kolejności zajmij się lewą dłonią aż do lewego ramienia. 
    Później prawą dłonią, aż do prawego ramienia. Oddychając głęboko, 
    poczuj świadomie każdą z Twoich rąk i zadaj sobie ponownie 
    te same  pytania.

9. Następnie skieruj uwagę do dolnej części brzucha i przesuwaj uwagę
    w górę. Za każdym razem, gdy poczujesz napięte mięśnie, 
    oddychając głęboko rozluźniaj je, aby stały się swobodne i miękkie.

10. Skupiając się na klatce piersiowej, poczuj, jak unosi się przy każdym
     Twoim wdechu, by wraz z wydechem swobodnie opadać.

11. Następnie skieruj uwagę na swoją twarz - poczuj swoje policzki,
     oczy, uszy, czoło, jeśli są tam jakieś napięcia - rozluźnij je, puść.

12. Gdy zakończysz skanowanie jednej i drugiej strony ciała pozostań jeszcze
    na kilka minut w relaksie. Postaraj się poczuć swoje ciało jako całość,
    oddychaj. Sprawdź, jak się czujesz.



  Techniki Oddechowe

 Oddychanie jest najważniejszą czynnością życiową i nie wymaga udziału
naszej świadomości, więc na co dzień nie myślimy o tym, jak oddychamy.
Jednak przez to często mamy złe nawyki oddechowe, które zmniejszają
przepływ tlenu, co utrudnia radzenie sobie w stresujących sytuacjach.

Kiedy nauczysz się być świadomy swojego oddechu i nauczysz się go
normalizować i spowalniać, Twój umysł wyciszy się, a ciało zrelaksuje.
Świadomość oddechu i dobre nawyki oddechowe poprawią Twoje
samopoczucie, niezależnie od tego, czy będziesz je stosował samodzielnie,
czy w połączeniu z innymi technikami relaksacyjnymi. 

Kiedy oddychasz, zwykle stosujesz jeden z dwóch wzorców: oddychanie
klatką piersiową lub oddychanie brzuszne, inaczej przeponowe. Oddychanie
klatką piersiową sprawia, że oddech jest płytki, często nieregularny i szybki.
Najczęściej jest wynikiem stresu, napięcia, nieprawidłowej postawy, noszenia
obcisłych ubrań lub siedzącego trybu życia. To wszystko może skutkować
takimi objawami jak: zawroty głowy, kołatanie serca, osłabienie, drętwienie i
duszność. 

Oddychanie przeponowe (brzuszne) to naturalny oddech noworodków i
śpiących dorosłych, jest głębsze, a także bardziej rytmiczne i relaksujące.
Zwiększając świadomość wzorców oddechowych znormalizujesz tętno,
zmniejszysz napięcie mięśniowe i niepokój towarzyszący objawom stresu.
Oddychanie przeponowe jest najłatwiejszym sposobem na zrelaksowanie
swojego umysłu i ciała. Można się go nauczyć w ciągu kilku minut, a korzyści,
jakie daje poczuć od razu. Natomiast jego regularna praktyka pozwala na
trwałe i głębokie efekty już w ciągu trzech tygodni. 

Po wypróbowaniu wszystkich ćwiczeń przedstawionych w tym rozdziale
wybierz te, które uważasz za najbardziej pomocne i wykonuj je codziennie,
aby uzyskać najlepsze rezultaty. 



  Przygotowanie do ćwiczeń oddechowych 

1. Wybierz czas i miejsce na naukę ćwiczeń oddechowych, zadbaj o to, 
   aby nikt Ci wtedy nie przeszkadzał. 

2. Najlepiej, abyś oddychał przez nos, więc przed rozpoczęciem ćwiczeń
    oddechowych w razie potrzeby oczyść drogi nosowe. Jeśli nie możesz
    tego zrobić, oddychaj przez usta. 

3. Zastanów się, jaka pozycja będzie dla Ciebie najlepsza. Na początek łatwiej
    będzie Ci się nauczyć oddychać przeponowo w pozycji leżącej. 

  Podstawy Oddychania
 
 Zanim nauczysz się technik oddechowych, zaobserwuj jak obecnie
  oddychasz.
 
1.  Zamknij oczy. Połóż prawą rękę swoim brzuchu, a lewą na środku
    swojej klatki piersiowej.
 
2.  Obserwuj przez chwilę swój oddech, nie starając się go zmienić, po prostu
    zauważ, jakie to uczucie, gdy chłodne świeże powietrze dostaje się 
    do Twoich płuc. Nie spiesz się. 

3. Zwróć uwagę, która ręka unosi się bardziej podczas wdechu — ręka 
    na klatce piersiowej czy ręka na Twoim brzuchu? 

Jeśli Twój brzuch rozszerza się i unosi bardziej podczas wdechu, oddychasz
przeponowo. 

Jeśli Twój brzuch nie porusza się lub porusza się mniej intensywnie niż klatka
piersiowa, oddychasz klatką piersiową. 



  Ćwiczenie

  Oddychanie przeponowe. 

1.   Połóż się na plecach. Jedną rękę połóż na swoim brzuchu, a drugą na
     klatce piersiowej i oddychając przez nos weź głęboki wdech i wypuść
     powietrze ustami. Śledź swój oddech. Następnie, zacznij oddychać tak, 
     aby Twój brzuch unosił się wyżej niż Twoja klatka piersiowa. 

2.   Zrób silny wydech, aby opróżnić płuca. Teraz weź głęboki oddech - tak
     jak byś chciał napełnić nim swój brzuch. Jeśli masz z tym kłopot, 
     przyciśnij rękę do brzucha podczas wydechu, a następnie podczas
     głębokiego wdechu, cofnij ją.

3.  Wyobraź sobie, że Twój brzuch jest jak balon, a Ty podczas każdego
     wdechu wypełniasz go powietrzem. 

4.  Kiedy już wiesz, jak to jest oddychać przeponowo, możesz jeszcze bardziej
     pogłębić i spowolnić swój oddech. Uśmiechnij się lekko, wdychając
     powietrze przez nos i wydychając przez usta, jakbyś to robił przez 
     słomkę - wykonaj teraz długie, powolne i głębokie oddechy. 

5.  Jeśli jakieś myśli, uczucia lub inne doznania przykują Twoją uwagę, 
     po prostu je zauważ i wróć do oddychania. 

6.  Ćwicz oddychanie przeponowe 2 razy dziennie, około 5-10 minut
     i stopniowo wydłużaj czas do 20 minut. 

7.  Pod koniec każdej sesji oddechowej zaobserwuj, jak się czujesz, jaki 
     ma to na Ciebie wpływ.



1. Kiedy już opanujesz oddychanie przeponowe, sprawdzaj od czasu do
czasu, jak oddychasz w ciągu dnia. Jeśli zauważysz u siebie płytki oddech,
zatrzymaj się na chwilę i weź kilka głębokich oddechów, tym razem
oddychając przeponowo. Skoncentruj się na powietrzu wchodzącym i
wychodzącym oraz na poczuciu spokoju, jakie przynosi głęboki oddech.
Następnie wróć do wykonywanej czynności. 

2. Kiedy nauczysz się relaksować za pomocą oddychania przeponowego,
możesz wykorzystać je do obniżenia poziomu napięcia, gdy znajdziesz się
w stresującej sytuacji lub po jej zakończeniu. Chociaż nie jest to
panaceum to większość ludzi twierdzi, że oddychanie przeponowe
pomaga im opanować stres w trudnych sytuacjach. 

  Uwagi Specjalne



  Odpuszczanie napięcia 

 To ćwiczenie pozwoli Ci wykorzystać oddech w celu rozpoznania obszarów
napięcia w Twoim ciele oraz ich świadome rozluźnienie.

   Ćwiczenie

1. Oddychając przeponą zrób wdech, jednocześnie mówiąc do siebie
   „Wdech”. 

2. Wstrzymaj oddech na chwilę. 

3. Wydychaj powietrze powoli, jednocześnie mówiąc do siebie „Zrelaksuj się”.
 
4. Zatrzymaj się i poczekaj na kolejny, naturalny oddech.
 
5. Gdy robisz powolny wdech, a następnie na chwilę wstrzymujesz oddech,
    zauważ, jakie części ciała się napinają.
 
6. Następnie podczas wydechu skoncentruj się na określonej części ciała,
   w której czujesz napięcie i rozluźnij ją świadomie. Pozwól, aby to napięcie
   naturalnie opuściło Twoje ciało. 

7. Kiedy będziesz oddychał i rozluźniał ciało, zauważysz jak z każdym
    wydechem czujesz się coraz bardziej zrelaksowany.

8. Jeśli jakieś myśli, uczucia lub doznania odwrócą Twoją uwagę, po prostu
    je zauważ i wróć do oddychania. 

9. Ćwicz w ten sposób przez 10-20 minut. 



  Oddychanie głębokie.

 Kiedy opanowałeś oddychanie przeponowe, czas na oddychanie głębokie.
Oddychanie głębokie jest dokładnie tym, jak się nazywa: bardzo powolnym,
głębokim oddechem. Jednak robiąc wdech - oddychamy przeponą, a
następnie tym samym powietrzem, rozszerzamy klatkę piersiową.

  Ćwiczenie

W tym ćwiczeniu chodzi o to byś brał dłuższe i głębsze oddechy, więc dla
ułatwienia przy każdym wdechu i wydechu, licz do dziesięciu. 

1. Usiądź w wygodnym fotelu.

2. Połóż jedną rękę na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej.

3. Weź powoli głęboki wdech przez nos, a następnie również przez nos,
    licząc, wypuść powietrze. Poczuj jak Twój brzuch unosi się 
    i opada. Przećwicz to przez kilka oddechów.

5. Teraz ponownie powoli weź wdech, a następnie zatrzymaj się na kilka
    sekund, zanim zrobisz wydech. Twój oddech powinien być bardzo 
    powolny, równy i regularny.

6. Powoli wypuść powietrze.

7. Następnie jeszcze raz powoli weź wdech i poczuj, jak Twój brzuch się
    rozszerza i powietrze dostaje się do Twoich płuc. Teraz ręka na Twoim
    brzuchu powinna się unieść znacznie, a ręka na Twojej klatce piersiowej
    subtelnie i delikatnie. 

8. Powoli wydychaj powietrze, starając się, aby oddech był tak powolny, 
    jak możesz.



9. Następnie weź głęboki wdech - najpierw rozszerz brzuch, a następnie
    rozszerz klatkę piersiową, aby jeszcze bardziej wypełnić płuca. 
    Zatrzymaj się na kilka sekund i powoli wypuść powietrze, najpierw 
    z okolic klatki piersiowej, a potem z brzucha.

10. Teraz przy każdym oddechu postaraj się policzyć do dziesięciu. 
     Wdychaj powoli, głęboko licząc 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 
     potem pauza na 1-3 sekund, a następnie wypuść powietrze powoli, 
     również licząc 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 

Przejdźmy teraz do ćwiczeń, które pomogą Ci głęboko rozluźnić Twoje
mięśnie.



  Progresywne rozluźnienie mięśni

        Jest to technika, która pozwala na zmniejszenie poziomu stresu oraz na
relaksację dzięki celowemu napinaniu, a następnie odprężaniu
poszczególnych partii mięśni. Ćwiczenie to jest pomocne w leczeniu
niektórych objawów psychosomatycznych, bezsenności oraz niekorzystnego
napięcia ciała. Dzięki niemu rozwiniesz stopniowo nawyk odprężania,
obniżysz swoje pobudzenie, a także zwiększysz poczucie kontroli nad
funkcjami psychicznymi i funkcjonowaniem Twojego organizmu.

  Ćwiczenie

1. Przyjmij wygodną pozycję. Całe Twoje ciało, łącznie z głową, powinno być
    podparte. Pozycja może być siedząca lub leżąca.

2. Zamknij oczy, by w pełni skoncentrować się na doznaniach płynących
    z ciała.

3. Napinaj i rozluźniaj sekwencyjnie poszczególne części ciała (pomocne 
    jest wizualizowanie sobie napinającej się grupy mięśni). Zacznij od 
   stóp i kieruj się w stronę głowy. Kolejność: prawa stopa, lewa stopa, 
   prawa łydka, lewa łydka, prawe i lewe udo, prawa i lewa noga, 
   pośladki, okolice kręgosłupa lędźwiowego, plecy (łopatki), prawa i lewa 
   ręka, szyja, głowa, stopy, łydki, uda, biodra, brzuch ramiona.

4. Faza napięcia powinna trwać ok. 10 sekund, zaś faza rozluźniania 
    15-20 sekund.

5. Napięcie zwalniaj gwałtownie, aby pełniej doświadczyć odczucia
    rozluźnienia i wiotkości mięśni.



  Autogenny trening Schultza

Celem tego ćwiczenia jest samodzielne wprowadzenie się w stan zbliżony do
hipnozy lub medytacji. Pozwala on na odprężenie i relaksację, ale również na
zmniejszenie napięcia mięśni i nerwów. Trening wykorzystuje naszą
aktywność mentalną połączoną z obserwacją własnego ciała, co sprawia, że
dzięki odpowiednim autosugestiom jesteśmy w stanie wpływać na własne
odczucia płynące z ciała. Osoby zaawansowane są w stanie wprowadzić się w
stan rozluźnienia nawet podczas wykonywania codziennych czynności.

  Ćwiczenie

1.  Połóż się wygodnie na plecach.

2. Wyobraź sobie odpowiednie miejsce do odpoczynku, w którym chciałbyś
    się teraz znaleźć i przenieś się tam oczami wyobraźni. Zamknij oczy.

3. Po kolei skupiaj swoją uwagę na poszczególnych częściach swojego ciała.
    Na początek skup całą uwagę na jednej z nich. Staraj się, aby nic Cię nie
    rozpraszało, a Twoje myśli były skoncentrowane tylko na tym 
    jednym wyobrażeniu.

4. Powtarzaj: „Moja prawa stopa staje się ciężka”. Zdanie powtórz 3 razy,
    koncentrując się przy tym wyłącznie na stopie, starając się odczuwać
    jej wzrastający ciężar.

5. Zmierzaj do głowy w następującej kolejności: prawa stopa, lewa stopa,
    prawa łydka, lewa łydka, prawe i lewe udo, prawa i lewa noga, 
    okolice bioder, okolice kręgosłupa lędźwiowego, plecy, prawa i lewa 
    ręka, szyja, aż w końcu dojdziesz do głowy.



6. Następnym etapem, gdy uda Ci się osiągać wrażenie ciężkości Twoich
    kończyn, będzie wyobrażenie sobie tego, że części ciała stają się ciężkie
    i ciepłe. Staraj się wyobrażać sobie również to odczucie w przedstawionej
    powyżej kolejności.

  Wskazówki:

Staraj się, aby całość treningu trwała przynajmniej 15 minut. Zalecany okres,
przez jaki powinieneś go wykonywać wynosi 3 miesiące, z częstotliwością 1-2
razy dziennie. Nigdy nie stosuj tego treningu bezpośrednio po posiłku, gdyż
łatwo możesz wtedy zasnąć. Wraz z nabieraniem wprawy możesz włączyć
relaksujący Cię utwór, który będzie Ci towarzyszył podczas Twojego
treningu.



 
Mam dla Ciebie również wspaniałą wiadomość - jeśli z pełnym
zaangażowaniem będziesz podążać za wskazówkami, jakie otrzymasz ode
mnie w nagraniach, które dla Ciebie przygotowałem, a także wykorzystasz
wiedzę zawartą w dołączonym zeszycie ćwiczeń, Twój niezwykły
podświadomy umysł  uruchomi naturalne procesy zdrowienia. Pozwolą Ci
one trwale funkcjonowaniu.

 Program, do skorzystania z którego chciałbym Cię zaprosić, składa się 
z wielu hipnotycznych nagrań zawierających wyselekcjonowane przeze mnie,
najskuteczniejsze narzędzia hipnotyczne.

Do Twojej dyspozycji oddaję także niniejszy Workbook, który będzie stanowił
Twój osobisty przewodnik po tym programie. Na kolejnych jego stronach
znajdziesz dodatkowe instrukcje oraz ćwiczenia, które pomogą Ci przełożyć
doświadczenia z nagrań hipnotycznych na swoje codzienne funkcjonowanie.
Dzięki tej książce ćwiczeń będziesz mógł również monitorować swoje
postępy na drodze do spokojnego i głębokiego snu.

Hipnoterapia jest jedną z metod, która zgodnie z aktualną wiedzą naukową
cieszy się skutecznością leczenia bezsenności. W trakcie słuchania nagrań
pamiętaj, by zadbać o swój komfort i bezpieczeństwo. Słuchaj ich 
w ulubionej pozycji - na przykład spoczywając spokojnie na łóżku lub 
w ulubionym fotelu. Zadbaj również o to, by nikt i nic Ci nie przeszkadzało.

Pamiętaj, by w żadnym wypadku nie słuchać tych nagrań podczas
prowadzenia pojazdu lub wykonywania jakichkolwiek prac. Niech ten czas
będzie czasem w pełni i całkowicie dla Ciebie.



To oczywiście jedynie namiastka tego, co może zaoferować hipnoterapia,
która jest fascynującym, wielowątkowym i złożonym systemem pracy
terapeutycznej z drugim człowiekiem. 

Jeśli interesuje Cię ta tematyka i chciałbyś zgłębić całość zagadnienia
sprawdź ofertę moich szkoleń, warsztatów oraz sesji indywidualnych na 

https://piotrmatejuk.pl

Jeśli chcesz stać się renomowanym hipnoterapeutą i pomagać innym? 
Sprawdź, co mamy Ci do zaoferowania jako Profesjonalna Szkoła
Hipnoterapii.

https://hipnoterapia.edu.pl

Na Koniec

http://www.piotrmatejuk.pl/
http://www.hipnoterapia.edu.pl/

