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Problemy ze snem dręczą niemal połowę Polaków!

Polska znajduje się w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o liczbę osób cierpiących na bezsenność. Po 
nieprzespanej nocy lub dwóch człowiek czuje się wykończony, jest nerwowy, niecierpliwy, a także ma 
problemy z koncentracją. Długotrwała bezsenność może znacząco wpływać na życie, negatywnie 
odbijając się na pracy, życiu towarzyskim, relacjach z bliskimi i ogólnym szczęściu.

DLACZEGO NIE ŚPIMY?



Część osób borykająca się z problemami 
z e s n e m p r ó b u j e r a d z i ć s o b i e 
suplementami dostępnymi bez recepty, 
część sięga po mocniejsze leki nasenne. Te 
jednak, jak każde leki, mają swoje skutki 
uboczne. A co ważniejsze nie usuwają 
przyczyn bezsenności. 

Łatwo zapomnieć, że tabletki nasenne są 
nowoczesnym wynalazkiem, czymś, czego 
ludzie jako gatunek nie potrzebowali 
przez 99,9% czasu istnienia na Ziemi. 
Skoro przez tysiące lat żyliśmy bez nich, 
to dlaczego w ciągu ostatnich lat tak 
wzrosło ich spożycie? Odpowiedzią na to 
jest styl życia jaki prowadzimy – 
niedbający o podstawowe potrzeby 
organizmu. Na problemy ze snem może 
wpływać wiele czynników. Należą do nich 
m.in. duża ilość stresu, nieprawidłowa 
dieta, brak aktywności fizycznej czy praca 
tuż przed snem. 

W tym ebooku przedstawiamy program 
składający się z sześciu kroków, które 
pomogły tysiącom osób uporać się z 
bezsennością oraz poprawić jakość snu. 
Znajduje się w nim też kilka pomocnych 
w s k a z ó w e k d l a o s ó b , k t ó r e s ą 
z e s t r e s o w a n e , m a j ą p r o b l e m z 
zasypianiem w nowych miejscach lub są 
zmuszone dzielić z kimś łóżko w podróży. 
Wszystkie wskazówki są zawarte w ośmiu 
rozdziałach tego ebooka. 

Niezależnie czy cierpisz na bezsenność, 
czy po prostu chcesz poprawić jakoś snu 
w trosce o swoje zdrowie, samopoczucie, 
zadowolenie i dłuższe życie, Kompleksowy 
Poradnik Dobrego Snu pomoże Ci łatwiej 
zasypiać oraz podniesie jakość Twojego 
snu.
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CO ZAWIERAJĄ NAGRANIA AUDIO?
Wraz z tym eBookiem otrzymujesz 4 
nagrania, które pomogą Ci w realizacji 
celów opisanych na dalszych stronach.

Plik 1.Szybko-Zasypiaj.mp3
Czy chcesz zasnąć szybko i spać twardo 
przez całą noc? Muzyka tu zawarta 
zwiera fale Delta, które przedostają się 
do mózgu pomagając w jego wyciszeniu i 

wprowadzeniu w odpowiedni nastrój do mocnego i długiego snu, po którym będziesz 
się czuł wypoczęty. Słuchaj tego nagrania maksymalnie do 2 godzin przed pójściem 
spać.

Plik 2.Gonitwa-Mysli.mp3
Nie możesz zapanować nad gonitwą myśli? Przeskakujesz cały czas z jednej na drugą? 
Zrelaksuj swój przestymulowany umysł falami Theta. Wysłuchaj tej uspokajającej 
muzyki wieczorem, aby dać ukojenie Twojemu „zabieganemu” umysłowi.

Plik 3.Lekki-Sen.mp3
Czy ostatnio Twój sen jest bardzo płytki? A może budzisz się w nocy regularnie? Fale 
Delta zawarte w tym pliku pomogą Ci przespać się 7-8 godzin. Wysłuchuj ich do 
maksymalnie 2 godzin przed snem, tak, by szybko zasnąć i smacznie spać.

Plik 4.Uwolnij-Stres.mp3
Stresujący dzień w pracy? Nie możesz usnąć? Zrelaksuj się tą medytacją zawsze wtedy 
gdy czujesz, że potrzebujesz, by zeszło z Ciebie nieco ciśnienia. Kojące dźwięki płynące 
z tego pliku delikatnie „wymasują” Twój umysł i przetrą ścieżki ku spokojnemu snu.
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SZEŚĆ KROKÓW
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DLACZEGO NIE ŚPIMY?

Od czego zacząć?

Twój codzienny lepszy sen nie jest zależny tylko od jednego czynnika. Połykanie syntetycznych tabletek 
także nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba zadziałać kompleksowo i wyeliminować te czynniki, które 
mogą wpływać na zaburzenia.



Sześć Kroków zawiera sześć 
rdzennych obszarów kluczowych 
do zoptymalizowania cyklu 
zasypiania-budzenia się tak, jak 
zaprogramowała to Matka 
Natura.

Na początku tego poradnika znajdują 
się wypisane wszystkie kroki, tak aby 
każdy czytelnik mógł natychmiastowo 
z a c z ą ć p o p r a w i a ć s w ó j s e n . 
Niezmiernie ważne jest jednak, aby 
przeczytać wszystkie dalsze 
rozdziały tego poradnika, ponieważ 
z a w i e r a j ą w i e l e c i e k a w y c h i 
potrzebnych informacji, a przede 
wszystkim pomogą lepiej zrozumieć 
dysharmonie odpowiadające za 
problem ze snem.

Trzeba zacząć od tego, aby przez 
następne 30 dni chodzić spać i budzić 
się o tej samej porze. Zalecane 
„okienko” na kładzenie się do łóżka to 
22-24 (nie później). Budzić powinno się 
7-8 godzin po położeniu się spać. Jeśli 
akurat wypadnie jakiś nieunikniony 
przedłużający się wieczór, należy po 
prostu kontynuować program bez 
innych zmian. Najlepiej by było, gdyby 

podczas tych 30 dni udało się wdrożyć 
wszystkie 6 kroków, jednak zasypianie i 
budzenie się o tych samych godzinach 
jest zdecydowanie najważniejsze.

Uwaga: w przypadku osób, które 
pracują na nocne zmiany, powinno się 
wprowadzać kroki tak jak jest to 
zalecane, zignorować trzeba jedynie 
zasadę „okienka” na kładzenie się do 
łóżka. Warto pamiętać jednak, że praca 
nocą negatywnie odbija się na cyklu 
snu oraz ogólnym zdrowiu –  przeczytaj 
z e s z c z e g ó l ną u w a gą r o z d z i a ł  
„Synchronizacja snu z Matką Naturą”.

OTO SZEŚĆ KROKÓW, KTÓRE 
PONIŻEJ BĘDĄ OMÓWIONE 
BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWO:

• KROK 1: Daj organizmowi znać, że 

już czas na sen.

• KROK 2: Odizoluj sypialnię na sen.

• KROK 3: Nie leż przebudzony 

przez dłużej niż 30 minut.

• KROK 4: Każdego dnia wstawaj o 

tej samej porze.

• KROK 5: Nie patrz na zegarek.

• KROK 6: Nie miej obsesji na 

punkcie snu.
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To bardzo ważne, aby wyrobić sobie wieczorny rytuał, który 
będzie zawierał co najmniej cztery czynności, które mózg 
skojarzy z przygotowaniami do snu. Mogą to być:
• Zmywanie naczyń
• Gaszenie świateł i zamykanie drzwi
• Wypuszczanie psa na kilka minut do ogródka 
• Szybkie uporządkowanie rzeczy, których używałeś w 
ciągu dnia
• Mycie twarzy lub ciepły prysznic
• Mycie zębów
• Przebieranie się w piżamę

Utrzymywanie takiej rutyny przed snem zapewnia serię 
ważnych sygnałów dla mózgu, że przygotowujesz się do snu. 
Konsekwentnie praktykowana, taki rytuał zachęca mózg do 
wdrożenia „trybu snu”, wydzielając melatoninę i ograniczając 
aktywność fal mózgowych.

Często ludzie udają się do łóżka niemal od razu po 
aktywnościach stymulujących mózg, takich jak praca na 
komputerze czy forsowny wysiłek fizyczny. Dla dużej części 
takie nagłe przejście w stan snu nie jest wcale tak proste jak 
mogłoby się wydawać. Można siedzieć i ziewać przed 
laptopem, oczekując, że od razu po położeniu się do łóżka uda 
się zasnąć, a w rzeczywistości najczęściej kończy się to 
przewracaniem z boku na bok, ponieważ aktywność mózgu 
pozostaje wysoka przez wcześniejszą stymulację. 

Organizm potrzebuje trochę czasu, aby zwolnić i przygotować 
się do snu, więc należy zaprzestać czynności stymulujących 
aktywność mózgu co najmniej 2 godziny przed pójściem spać. 
Wieczorny rytuał przygotowań do spania powinno się zacząć 
minimum 30 minut przed pójściem do łóżka. Pamiętaj, aby 
zawierała przynajmniej cztery z wyżej wymienionych 
czynności. Czynności należy wykonywać spokojnie, nie 
spiesząc się. Warto cieszyć się każdą minutą wyciszania.

KROK 1:  
Daj 

organizmowi 
znać, że już 
czas na sen
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Cofając się na chwilę pamięcią do dzieciństwa, pewnie 
większość osób przypomni sobie podobną sekwencję 
wydarzeń: kiedy mama wołała, że nadszedł czas kąpieli, był 
to moment przygotowań do snu. Po kąpieli przychodził czas 
na założenie piżamy i była to ostatnia aktywność danego dnia.

Ten głęboko zakorzeniony w podświadomości schemat może 
być pomocny w wyzwalaniu skojarzeń ze snem w dorosłości. 
Nie ma nic lepszego niż zmycie z siebie dnia podczas 
prysznica lub kąpieli, a także poprzez umycie twarzy. Poczuj 
jak myjąc się, jednocześnie zmywasz z siebie cały stres i 
zmartwienia danego dnia.

Ten wieczorny prysznic/kąpiel jest fundamentalny w 
zbudowaniu podświadomej granicy między dniem a nocą. 
Każdemu chyba zdarzyło się kiedyś zasnąć w ubraniu. Pewnie 
budziliście się godzinę lub dwie później, zaspani 
przebieraliście się w piżamę i dopiero właściwie ubrani 
zapadaliście w głęboki sen, który trwał do rana. To prawie 
jakby mózg budził Was i mówił „Hej, jeszcze nie jesteśmy 
gotowi spać całą noc, nie przygotowaliśmy się właściwie do 
snu”, a część mózgu pozostawała „na posterunku”, ponieważ 
nie dostała odpowiednich sygnałów do wyciszenia.

Wieczorne mycie się i zakładanie świeżej piżamy sprawia, że 
ciało czuje się wygodnie, jest zrelaksowane i czuje, że już czas 
na sen. To podświadome skojarzenie, do którego większość z 
nas przyzwyczaiła się w dzieciństwie. Teraz ta asocjacja może 
pomóc w budowaniu w ciele i umyśle nastawienia na sen.

NAGRANIA BINAURALNE 

Mózg posiada specyficzne impulsy elektryczne, które dają 
sygnał o tym w jakim stanie się znajduje. W celu 
przygotowania do snu te fale mózgowe muszą zwolnić. 
Nagrania audio zawarte w tym Poradniku Dobrego Snu 
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działają, dzięki wysyłaniu przez słuchawki dźwięków o różnej 
częstotliwości do każdego ucha. Różnica pomiędzy tymi 
dwoma częstotliwościami odpowiada częstotliwości, którą 
chcemy, aby przejął mózg. Ścieżki dźwiękowe dołączone do 
Poradnika wprowadzają mózg w stan niskich fal Theta (strefa 
fal, podczas której mózg przygotowuje się do snu) oraz 
średnich fal Delta (fale, które odpowiadają za głęboki sen). Te 
częstotliwości zrelaksują Ciebie i Twój mózg oraz pozwolą na 
szybkie zaśnięcie.

Należy wprowadzić nagrania binauralne do codziennych 
wieczornych przygotowań do snu. Można słuchać ich leżąc na 
łóżku, używając do tego odtwarzacza MP3 lub telefonu w 
trybie samolotowym. Po pewnym czasie regularnego 
słuchania nagrań, mózg wyrobi sobie nawyk samodzielnego 
uwalniania fal Delta o godzinie, o której będziesz chciał 
chodzić spać.

Ludzkie organizmy najlepiej czują się w warunkach rutyny. 
Niezależnie czy jest to sen, dieta czy nauka, w naturalny 
sposób popadamy w rutynę, co podwyższa produktywność, 
poczucie stabilności i bezpieczeństwa w życiu.

Nie jest to wymysł nowoczesności. Już nasi przodkowie z 
ludów zbieracko-łowieckich wykazywali się rutynowością 
wieczornych czynności. Nie zażywali kąpieli, nie wkładali 
piżam ani nie wyłączali świateł, ale za to gasili ogień, 
upewniali się że ich dzieci nie są w niebezpieczeństwie, 
zagradzali wejście do jaskini, rozpościerali pułapki 
ostrzegające przed intruzami, chowali jedzenie przed 
insektami, a także ochlapywali twarze wodą, aby zmyć kurz, 
brud i pot.

Oczywiście nie możemy wiedzieć o wszystkim co ludzie robili 
10 tysięcy lat temu, ale zwyczaje ludzi zawsze były rutyną – 
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zarówno w dzień jak i w nocy. Rankiem były to przygotowania 
do dnia, a wieczorem do spania. 

Kładzenie się spać to czynność zamykająca dzień. Warto 
wykorzystać wieczorną rutynę, aby mózg dostał jasne sygnały 
do zwolnienia pracy i przestawienia się w tryb snu. 
Ukończenie wszystkich czynności i świadomość, że 
następnego dnia rano czeka nas nowy, świeży start że dzień 
już dobiegł końca, dadzą uczucie zadowolenia i poczucie 
wypełnienia zadań danego dnia.

DO ZROBIENIA:

1. Wybierz 4 aktywności, które będziesz wykonywać 
codziennie przed położeniem się do łóżka. Nagrania 
binauralne wprowadź jako jeden z tych czterech 
elementów.

2. Wykonuj te czynności codziennie przynajmniej przez 30 
minut przed pójściem spać.
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W tym kroku należy skupić się na stworzeniu otoczenia 
sprzyjającego zasypianiu. Sypialnia musi być miejsce, które 
organizm kojarzy ze snem, nie z aktywnościami 
stymulującymi mózg, takimi jak oglądanie telewizji lub praca 
na komputerze.

Czynności wykonywane w łóżku przed snem powinny 
ograniczyć się do czytania lub konwersacji z partnerem 
(jednak na lekkie i łatwe tematy, bez poruszania kwestii 
spornych lub problemów). Nie należy przeglądać Facebooka 
oraz innych mediów społecznościowych na tablecie lub 
telefonie, ani wdawać się w długie konwersację ze znajomymi 
przez telefon. 

Niepotrzebne stymulowanie umysłu przed snem utrudni 
szybkie zasypianie, może także zakłócić początkowe fazy snu. 
Zamiast tego, warto wypróbować czytanie przy przygaszonym 
świetle. Książki fantasy będą idealnym wyborem, ponieważ 
pozwalają oderwać się od rzeczywistości i problemów, 
pomagając odpuścić stres i zmartwienia. Mowa tu jest o 
czytaniu konkretnie przed snem – jeśli chcecie poczytać rano 
lub popołudniu lepiej wybrać do tego inne pomieszczenie niż 
sypialnia. 

Kolejnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest to, aby 
nie przesiadywać w sypialni po powrocie z pracy, ani w ciągu 
dnia podczas dni wolnych. Czynności takie jak: praca, nauka, 
oglądanie telewizji lub granie w gry komputerowe powinny 
odbywać się w innych pomieszczeniach, np. w salonie. Trzeba 
sobie stworzyć regułę, że sypialnia nie jest miejscem na 
zabawy, jedzenie lub przesiadywanie przez dłuższy czas. 
Przeznaczeniem sypialni jest sen i zbliżenia z partnerem. 

Upewnij się, że unikasz zbędnego spędzania czasu w sypialni. 
Poza ubraniem się rano czy sięgnięciem po jakiś przedmiot, 
nie powinno być żadnej potrzeby, aby do niej iść.
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Osoby, które mieszkają w kawalerce nie mają 
oddzielnego pokoju, w którym mogą oglądać telewizję lub 
pracować na komputerze, więc w ich przypadku podejście do 
tego kroku musi być inne.

W przypadku tak małego mieszkania, przestrzeń na pracę lub 
naukę trzeba ograniczyć do jednej części pokoju. Aby 
zapobiec siadaniu na łóżku podczas jedzenia lub oglądania 
telewizji, warto zaopatrzyć się w parawan lub zamontować 
zasłony, które będą oddzielać część sypialnianą od reszty 
pomieszczenia. Można też rozważyć zakup małego stolika i 
krzesła do spożywania posiłków oraz niedużego fotela do 
oglądania telewizji.

Rozkładana sofa z funkcją spania jest złym wyborem dla osób, 
które mają problemy ze spaniem. Siedzenie na łóżku w ciągu 
dnia, nawet jeśli później przybierze ono inną formę, sprawia, 
że w podświadomości zaciera się granica między miejscem 
odpoczynku a miejscem do pracy/nauki/oglądania telewizji. 

Dlatego więc, mimo że kawalerka to z założenia tylko jedno 
pomieszczenie, zorganizowanie takiej odizolowanej 
przestrzeni będzie pomocne dla mózgu w rozróżnianiu 
granicy między dwoma środowiskami: jednym do spania, 
drugim do pracy i zabawy. 

Mówi się czasem, że “bałagan w pokoju, to bałagan w 
głowie”. Jest w tym sporo prawdy. Nieuporządkowany pokój 
odzwierciedla nieporządek w umyśle, co w dłuższej 
perspektywie może sprawić, że będziemy czuli się 
zdezorganizowani i niespokojni. Gdy mamy czystą i 
harmonijną sypialnię, nasz mózg jest spokojniejszy, a ciało 
dostaje sygnał, że może się zrelaksować i przygotować do snu.  
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Kiedy Twoje myśli są rozproszone, ciężej jest zasnąć. 
Niechlujne środowisko odzwierciedla sposób myślenia, 
jednocześnie przyczyniając się do zdezorganizowanego 
umysłu. Wystarczy zapytać osobę schludną i staranną, a 
powiedzą, że poziom ich stresu wrasta, gdy mają chaos wokół 
siebie, i że trudniej im optymalnie funkcjonować w bałaganie. 
Powiedzą również, że czują ogromną ulgę i relaksują się od 
razu, kiedy posprzątają.

Upewnij się, że w sypialni panuje uczucie przestrzenności i 
ładu oraz jest wolna od chaosu. Rzeczy osobiste trzymane w 
sypialni najlepiej ograniczyć do minimum, zostawiając tylko 
najpotrzebniejsze przedmioty.

Posiadanie właściwego oświetlenia w sypialni jest 
ważne ponieważ światło wyzwala pobudzenie. Najlepiej 
dopasować delikatne żarówki obok łóżka tak, aby nie musieć 
włączać górnego światła podczas przygotowań do spania. To 
stworzy spokojną atmosferę sprzyjającą zasypianiu.

Inną inwestycją przyjazną dla naszego snu są ciemne zasłony, 
które całkowicie wyeliminują jasne, poranne światło. Światło 
wpadające przez zasłony o 5 nad ranem będzie sygnalizować 
mózgowi, że to czas na pobudkę. Nawet jeśli po przebudzeniu 
uda się z powrotem zasnąć, cykl snu będzie zaburzony, co 
będzie skutkować uczuciem otumanienia po wstaniu z łóżka. 
Dostosowanie snu do wstawania wraz ze wschodem słońca 
wyeliminuje ten problem, a kupowanie ciężkich zasłon nie 
będzie już potrzebne. 

Natura poprzez cykl dzień-noc dyktuje nam, kiedy 
powinniśmy wstawać a kiedy zasypiać. Ważne jest zatem, aby 
nawet jeśli śpimy przez pierwsze 2-3 godziny po wschodzie 
słońca, aby od razu po obudzeniu szybko otworzyć zasłony i 
wystawić się na światło słoneczne. Ta ekspozycja na światło 
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dzienne tworzy integralną część przejścia w cyklu sen-
pobudka. Dzięki zachowaniu tej zasady, mózg wytworzy 
skojarzenie ciemność = sen, pomagając zasnąć szybko po 
zgaszeniu świateł.

Osoby cierpiące na bezsenność mają tendencję do 
przesypiania poranka przy zamkniętych zasłonach, próbując 
tym samym zrekompensować sobie stracony sen. To działanie 
jałowe, dezorientujące mózg i zakłócające wewnętrzny zegar 
organizmu.

Utrzymywanie właściwej temperatury w pokoju jest 
kluczowym faktorem dla dobrego snu. Idealna temperatura 
dla regenerującego snu to ok. 20 stopni Celsjusza. Jeśli w 
pokoju jest za ciepło lub za zimno, to fazy snu mogą być 
zaburzone przez wahającą się temperaturę. 

Osoby, które budzą się w środku nocy ściągając z siebie 
kołdrę, powinny rozważyć używanie lżejszej pościeli – 
najlepiej spróbować takie ze 100% bawełny. To samo dotyczy 
prześcieradła. Jeśli natomiast ktoś budzi się z zimna lub 
czuje, że wdycha zimne powietrze próbując zasnąć – wtedy 
warto nieco podkręcić ogrzewanie.

Zanim jednak dostosujemy ogrzewanie, warto zastanowić się 
na umiejscowieniem łóżka. Jeśli jest ono blisko okna, wtedy 
automatycznie będziemy wdychać więcej powietrza niż gdyby 
łóżko było w innym miejscu pokoju. Zimne powietrze będzie 
powodować przebudzanie się w nocy oraz utrudniać 
zasypianie. Z drugiej strony, jeśli łóżko stoi blisko grzejnika 
może to powodować duże odczucie ciepła, które sprawi, że 
będziemy się przebudzać.

Warto dbać o stałą temperaturę w sypialni, ponieważ 
niezależnie od tego czy nastąpi jej spadek czy wzrost, mózg 
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odnotuje to jako istotną zmianę. Temperatura ciała jest 
bardzo ważnym wskaźnikiem zdrowia, a jej zmiany mózg 
kojarzy z zagrożeniem, takim jak choroba lub zagrażające 
środowisko, i wybudza nas w ramach ostrzeżenia.

Niezależnie od tego w jakiej temperaturze najlepiej nam się 
śpi, dobrze jest wietrzyć sypialnię raz dziennie. Porcja 
świeżego powietrza pozwoli odświeżyć zapach oraz pozbyć się 
cząsteczek kurzu, które mogą przyczyniać się do kaszlu, 
kichania lub chrapania podczas snu.

Piżama również wpływa na temperaturę ciała, dlatego 
powinna być ograniczona do minimum (najlepiej tylko do 
bielizny). Ciężkie i grube piżamy ograniczają ruchy, ocierają 
się o ciało powodując pocenie się i dyskomfort.

Ilość promieniowania emitowana przez s iec i 
bezprzewodowe stała się w ostatnich latach przedmiotem 
badań i obserwacji. Coraz więcej osób narzeka na 
niezwyczajne odczucia mdłości i ospałości. Niektórzy badacze 
sądzą, że może to być wynikiem ekspozycji na działanie Wi-Fi.

Badania naukowe pokazały, że osoby, które tuż przed snem 
wystawiają się na działanie fal bezprzewodowego Internetu są 
bardziej narażone na zaburzenia faz snu. Podobnie rzecz się 
ma z nadmiernym używaniem telefonów komórkowych. Ich 
negatywny wpływ na jakość snu jest udokumentowany 
wieloma badaniami. Z tego powodu powinno się unikać 
prowadzenia długich konwersacji przez komórkę późnym 
wieczorem, a tym bardziej w łóżku, tuż przed zaśnięciem.

Telefonie komórkowe oraz producenci smartfonów 
zaprzeczają tym badaniom, ale niezaprzeczalnym faktem jest, 
że urządzenia elektroniczne stymulują mózg, czego 
konsekwencją mogą być zaburzenia snu. W świetle tych 
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informacji, warto upewnić się że wyłączyliśmy przed snem 
urządzenia z opcją Wi-Fi (najlepiej 2 godziny przed snem). 
Nie powinno się również wieczorami długo rozmawiać przez 
komórkę. Co więcej, przed pójściem spać należy upewnić się, 
że wszystkie urządzenia elektroniczne w sypialni są odłączone 
od prądu.

DO ZROBIENIA:

1. Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych w 
łóżku przed pójściem spać; ogranicz aktywność do 
czytania książek lub lekkiej konwersacji.

2. Zadbaj o wytworzenie się podświadomej granicy 
między miejscem snu a miejscem pracy/relaksu. Nie 
używaj sypialni jako miejsca do jedzenia, grania, nauki, 
etc. Do tych celów przeznacz inne pomieszczenie (np. 
salon), a sypialnię zarezerwuj tylko do spania i zbliżeń 
intymnych.

3. Utrzymuj sypialnię w czystą i uporządkowaną, aby 
przebywając w niej również umysł był wolny od chaosu.

4. Zamontuj zasłony zaciemniające, które zablokują 
światło podczas snu; otwórz zasłony od razu po 
przebudzeniu, aby organizm wiedział, że czas wstawać. 

5. Utrzymuj w sypialni stałą temperaturę.
6. Wyłącz urządzenia mobilne przed pójściem spać, aby 

wyeliminować promieniowanie elektromagnetyczne i  
Wi-Fi, które mogą stymulować Twój mózg podczas snu.
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Nie ma nic gorszego niż leżenie w łóżku, nie mogąc zasnąć, 
stając się coraz bardziej nerwowym i sfrustrowanym. Myśli 
krążące po głowie kiedy nie możemy zasnąć stają się 
dominujące, a szanse na zaśnięcie zmniejszają się z każdą 
minutą leżenia i myślenia. Jeśli taka sytuacja powtarza się 
przez dwie lub więcej nocy z rzędu, mózg zaczyna kojarzyć 
kładzenie się do łóżka z leżeniem i myśleniem, zamiast ze 
spaniem. To skutkuje lękiem związanym ze snem, który 
pojawia się wieczorem, jeszcze przed pójściem do łóżka, i 
wzrasta czym dłużej nie możemy zasnąć. Ten lęk i niepokój 
wzmagają aktywność mózgu, co jeszcze bardziej uniemożliwia 
zaśnięcie.

Aby zmniejszyć ten lęk, nie należy leżeć w łóżku przez dłużej 
niż 30 minut, licząc od momentu, w którym próbowaliśmy 
zasnąć. Oczywiście ten czas jest tylko przybliżony, ponieważ 
nie powinno się skupiać na czasie, ani patrzeć na zegarek.

Pół godziny to mnóstwo czasu, aby zapaść we wczesne fazy 
snu, i dlatego właśnie taki czas jest sugerowany. Czego nie 
należy robić, to powstrzymywać procesu zasypiania tylko 
dlatego, że wydaje nam się, że już osiągnęliśmy liczbę-klucz 
30 minut. Zasada ta jest zarezerwowana na te noce, kiedy po 
wyłączeniu świateł i próbie zaśnięcia przez około 30 minut 
nadal kręcimy się i wiercimy, nie mogąc zatrzymać lawiny 
myśli. Jeśli czujemy się śpiący, mamy spokojny umysł i 
potrzebujemy trochę czasu na to, aby zasnąć, nie ma 
potrzeby, aby wstawać. W takiej sytuacji najlepiej jest 
pozostać w tym stanie i celebrować to uczucie. Jeśli natomiast 
ktoś czuje dyskomfort, jest zestresowany lub po prostu zbyt 
pobudzony, aby zasnąć, wtedy należy wstać i opuścić 
sypialnię. Dwa poniższe ćwiczenia są skonstruowane taj, aby 
pomóc w pokonaniu nerwowości związanej ze snem i ułatwić 
szybsze zasypianie.
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Ćwiczenie 1:

Jeśli nie możesz zasnąć i myślisz, że leżysz w łóżku dłużej niż 
30 minut, idź do drugiego pokoju, np. do salonu lub kuchni. 
Włącz lampę i zacznij wykonywać jakąś lekką czynność, która 
nie wymaga zbyt dużego wysiłku umysłowego. Na przykład 
czytanie plotkarskich magazynów jest idealne, ponieważ nie 
angażuje zbytnio mózgu, ani koncentracji. Po ok. 15 
minutach, kiedy poczujesz już uczucie odprężenia i gotowość 
do zaśnięcia, wróć do łóżka.

To ćwiczenie pomaga nauczyć mózg, że sypialnia jest 
miejscem snu, nie miejscem, gdzie leży się odczuwając stres, 
jednocześnie intensywnie myśląc. Jeśli po dwukrotnym 
powtórzenia ćwiczenia 1 nadal nie możesz zasnąć, spróbuj 
Ćwiczenia 2.

Ćwiczenie 2:

Usiądź na brzegu łóżka i opuść ręce po bokach ciała. Pozwól 
ramionom lekko się zgarbić i opuść luźno głowę, tak aby 
podbródek skierował się w kierunku klatki piersiowej. 
Oddychaj głęboko przez nos, zatrzymaj oddech na pięć 
sekund i wypuść powoli powietrze przez usta.

Skup dużą uwagę na oddechu – jak wchodzi i opuszcza ciało. 
Zamknij oczy i wizualizuj sobie jak oddech dociera do każdej 
części i zakamarka Twojego ciała, a następnie jak je opuszcza 
przez płuca, a dalej usta. Powtarzaj ten proces przez kilka 
minut, dopóki nie poczujesz się lekko i sennie.

To ćwiczenie wywoła stan umysłu podobny do tego, jaki 
osiąga się podczas medytacji. To pomaga wyrzucić negatywne 
myśli z umysłu, oderwać Cię od dnia i przynieść uczucie 
głębokiego relaksu. Oddychanie spowolni aktywność mózgu, 
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wyciągając go z fal Beta (wysokiej aktywności), a indukując 
fale Theta (niskiej aktywności). Jeśli w tym punkcie, nadal nie 
będziesz odczuwać wystarczającej senności, dobrym 
pomysłem będzie przesłuchanie jeszcze raz nagrań 
binauralnych dołączonych do poradnika. 

Kiedy już odzyskasz równowagę i wewnętrzny spokój, nie 
będziesz czuć żadnych oznak niepokoju takich jak nadmierne 
uciążliwe myślenie, uderzenia gorąca, poty i uczucia frustracji 
lub stresu, wróć do łóżka i przyjmij pozycję, w której 
zazwyczaj zasypiasz.

Trzeciego dnia 30-dniowego programu, będziesz odczuwać 
takie zmęczenie kładąc się do łóżka, że zaśniesz natychmiast, 
bez potrzeby wykonywania tych ćwiczeń. Jednak jeśli 
kiedykolwiek niespokojne myśli nie dawały Ci spać, 
znajomość tych ćwiczeń będzie bardzo przydatna

DO ZROBIENIA:

Wprowadź ćwiczenia 1 i 2 kiedy tylko odczujesz potrzebę 
uspokojenia umysłu, leżąc w łóżku ze spiralą myśli.
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Integralną częścią optymalizowania snu jest budzenie się i 
wstawanie z łóżka codziennie o tej samej porze. Podczas 30-
dniowego programu, trzeba – niezależnie od pory, o której się 
zaśnie – wstawać o tej samej godzinie i od razu wstawać z 
łóżka.

Przez kilka pierwszych dni, możliwe jest odczuwanie 
zmęczenia. To przewidywalny efekt z racji na „resetowanie” 
cyklu snu. Taka optymalizacja zajmuje organizmowi trochę 
czasu. W tym czasie może pojawić się nadmierne ziewanie 
popołudniami, drgania powiek, być może też zmęczenie 
mięśni. Kiedy jednak już uda się przetrwać te dni, sen będzie 
mocny jak u dziecka, a poziom regeneracji dużo wyższy.

W dzień wolny także należy wstać o tej samej godzinie, o 
której wstaje się w pozostałe dni. Dzięki temu cykl sen-
pobudka łatwiej się naprawi, przeprogramowując ciało do 
zasypiania i budzenia się codziennie o tych samych porach. 
Kiedy do mózgu dociera informacja, że to właśnie zwyczajowa 
pora pobudki, sam będzie domagał się snu 6-8 godzin przed 
godziną budzenia się.

Kiedy mózg już zacznie się przeprogramowywać, wieczorne 
zmęczenie będzie dużo bardziej odczuwalne, a zasypianie o 
wiele szybsze. Rano natomiast uczucie odpoczynku i dobrze 
przespanej nocy będzie większe niż kiedykolwiek. Aby zacząć, 
należy zacząć używać budzika (a wcześniej ze szczególną 
uwagą przeczytać Krok 5).

Chodzenie spać i wstawanie o różnych porach jest jedną z 
podstawowych przyczyn rozwinięcia niezdrowego wzorca snu. 
Ciągłe zakłócanie cyklu dobowego w taki sposób przez dłuższy 
czas może doprowadzić do początków bezsenności. Ok. 95% 
problemów ze spaniem wynika z dezorientacji mózgu w 
porach spania i budzenia się.
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Dosypianie rano w łóżku, naprzemienne budzenie się i 
zasypianie, próbując nadrobić stracone godziny snu, 
powoduje mętlik. Kiedy już o określonej godzinie zadzwoni 
budzik i Cię obudzi, należy bezzwłocznie wyjść z łóżka. Nawet 
jeśli sen nie był regenerujący, a noc nie do końca przespana, 
trzeba wstać i zacząć dzień. Takie zachowanie stworzy nawyk, 
który pobudzi mózg do wstawania codziennie o tej samej 
porze.
Jak zostało wspomniane na początku poradnika, kładzenie się 
spać codziennie o tej samej godzinie jest kluczowe dla 
dobrego snu. Nawet po zakończeniu 30-dniowego programu 
powinno się w miarę możliwości trzymać ustalonych pór snu i 
pobudki, aby kontynuować dbanie o zdrowy sen.

DO ZROBIENIA:

Kładź się do łóżka i wstawaj codziennie o tej samej 
godzinie, aby zresetować swój cykl dobowy, niezależnie od 
tego czy masz dzień wolny albo ile godzin snu udało Ci się 
“złapać” w ciągu nocy.
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Nasi przodkowie nie mieli budzików. Nie potrzebowali ich, o 
czym będzie później. W dzisiejszych czasach cały czas ściga 
nas brak czasu, a to nie pomaga w wysypianiu się. Kiedy 
mamy problem z zasypianiem, pierwszą rzeczą na której 
skupia się uwaga jest czas. Zaczyna się stres i lekka panika w 
zastanawianiu się ile godzin snu jeszcze zostało do budzika i 
pójścia do pracy.

W rzeczywistości uporczywe patrzenie na zegarek zmniejsza 
szanse na zaśnięcie. Takie przypominanie sobie ile cennych 
godzin snu ucieka powoduje jeszcze większą frustrację, lawinę 
myśli, a tym samym zmniejsza senność. Aby dobrze spać, 
musimy znajdować się w stanie głębokiego relaksu. Więc jeśli 
nie możemy zasnąć albo budzimy się w środku nocy, nie 
patrzmy na godzinę. Nawet wstając z łóżka, aby wykonać 
ćwiczenia z Kroku 3, nie należy patrzeć na godzinę.

Kładąc się do łóżka, należy nastawić budzik i odwrócić, tak 
aby nie można było widzieć na nim godziny w nocy. Jeśli w 
sypialni jest jakiś zegar ścienny lub inne urządzenie 
wyświetlające czas trzeba je odwrócić do ściany lub wynieść z 
sypialni.

Niezależnie od godziny, o której uda się zasnąć, nawet jeśli na 
dworze jest jasno, nie wolno patrzeć na godzinę. Jeśli 
obserwujemy zegarek, zaczynamy robić w myślach kalkulację 
i l iczyć i le jeszcze snu nam zostało. To wzmaga 
zdenerwowania z powodu tego, ż nie możemy zasnąć, wzmaga 
aktywność mózgu, a tym samym zmniejsza szansę na 
zrelaksowanie się.

Mimo to, bardzo ważne jest nastawianie budzika podczas 30-
dniowego programu Sześciu Kroków. Dzięki niemu będziecie 
wstawać o wybranej przez siebie godzinie i nie spóźnicie się 
do pracy. Budzik musi być też nastawiony w dni wolne od 
pracy, a to oznacza zakaz dosypiania, niezależnie od tego jak 
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duże zmęczenie będziesz odczuwać. Tak jak zostało określone 
w Kroku 4, należy wstać z łóżka od razu jak tylko zadzwoni 
budzik, odsłonić zasłony i przeciągnąć się, aby się trochę 
rozbudzić.

Zanim się zorientujesz, Twój mózg zacznie się budzić na czas 
bez potrzeby używania budzika. Kiedy uda się to osiągnąć, 
jest to znak, że udało Ci się zresetować swój cykl dobowy i 
rozwinąć prawidłowy wzorzec spania, podobny do tego jaki 
mieli nasi prehistoryczni przodkowie

DO ZROBIENIA:

Po położeniu się do łóżka i nastawieniu budzika, odwróć 
budzik/zegarek/telefon tak, aby nie widzieć godziny.
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Jeśli ktoś dostaje napadów paniki i negatywnego myślenia z 
powodu problemów ze snem, mówiąc sobie i innym, że nie 
sypia dobrze, może to stać się problemem permanentnym. 
Takie stwierdzenia nakręcają spiralę negatywnych myśli, 
takich jak “Muszę dziś dobrze spać, bo inaczej zachoruję” albo 
“Moja praca na tym ucierpi i szef mnie zwolni”.

Nie warto pozwalać sobie na zaplątanie się w tą spiralę. To 
naturalne, że chce się powiedzieć innym o złym samopoczuciu 
lub zmęczeniu, i możesz czuć, że należy wspomnieć o tym, że 
źle sypiasz na wypadek gdyby ludzie zauważyli Twoje 
zmęczenie. Tak naprawdę jednak, większość osób nie zauważy 
różnicy. Jeśli to możliwe, unikaj negatywnych rozmów, np. 
„Cześć, co u Ciebie?” „Och, jestem taki/a zmęczony/a, źle 
dzisiaj spałem/a”.

Zamiast tego, po źle przespanej nocy, należy wstać i iść przez 
dzień tak jak zwykle, ignorując zmęczenie najbardziej jak się 
tylko da. Jeśli zauważycie pojawiające się negatywne myśli, 
spróbujcie skupić się na pozytywnych afirmacjach takich jak 
“Dziś będę dobrze spać” lub “To tylko nieprzespana noc, nic 
mi nie będzie”.

Osoby, które martwią się o stracone godziny snu, są bardziej 
narażone na wystąpienie objawów niepokoju związanego ze 
snem, stając się następnie ofiarami bezsenności. Robienie 
problemu z braku snu sprawia, że skutki są jeszcze bardziej 
przez nas odczuwalne. Generalnie mówiąc, czym bardziej 
negatywne nastawienie, tym większe prawdopodobieństwo, 
że problemy ze snem staną się jeszcze większe.   

Kiedy już złapiemy się na zamartwianiu się o sen, należy 
pamiętać, że czas, który minął jest już nie odwrócenia. Ten 
prosty fakt czyni zamartwianie się bezsensowną i 
bezproduktywną czynnością, na którą traci się kolejne 
uciekające minuty. Jedynym sensownym wyjściem jest 
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pozytywne myślenie, odpuszczenie negatywnych myśli i 
stworzenie spokojnego nastawienia, które ułatwi zaśnięcie. 

Należy trzymać się Sześciu Kroków niezależnie od tego jak 
dobrze spało nam się ostatniej nocy. Czym bardziej 
pozytywne nastawienie, tym zdrowszy staje się cykl dobowy, a 
Twój sen lepszy.

DO ZROBIENIA:

Obserwuj swoje myśli i kiedy zauważysz, że zaczynają się 
pojawiać te negatywne to zatrzymaj je od razu. Jeśli 
jednej nocy źle spisz, następnego dnia bądź najbardziej 
pozytywny jak to tylko możliwe i powiedz sobie, że tej nocy 
już będziesz spał dobrze. Negatywne mówienie o jakości snu 
tylko nakręca zdenerwowanie i wzmaga problem.
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NIEZBĘDNIK LEPSZEGO SNU

Przez następne 30 dni, a nawet poza optymalizowaniem swojego cyklu dobowego, 
prawdopodobnie będziesz mieć wiele pytań na temat tego, jak konkretne czynniki 
środowiskowe i styl życia wpływają na sen, oraz jak te kwestie poprawić, aby spać i żyć 
w zgodzie z Matką Naturą.

W kolejnych ośmiu rozdziałach, znajdują się dalsze wyjaśnienia metodologii, która stoi 
za Sześcioma Krokami. Poruszone zostaną często problematyczne obszary, które mogą 
utrudniać regulację wzorców snu.

Te informacje pomogą Ci w lepszym zrozumienie ludzkiego snu, zapewniając ważną 
dawkę informacji o tym jak środowisko i styl życia wpływa na sen. W dalszym etapie te 
informacje pozwolą Ci przejąć kontrolę, umożliwiając ulepszenie pewnych schematów, 
tak aby były zgodne z optymalizacją snu.
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Niska jakość snu często jest wynikiem 
zakłócania cyklu dobowego. Niektórzy 
są na to wrażliwsi niż inni, i z reguły 
t a k i e o s o b y d o ś w i a d c z a j ą 
przedłużających się problemów ze 
s n e m p o j e d n e j c z y d w ó c h 
nieprzespanych nocach, wakacjach za 
granicą lub innej odczuwalnej zmiany 
w środowisku bądź stylu życia.

Zmiany w zwyczajach są nieuchronne i 
nieraz nieuniknione i w normalnych 
okolicznościach organizm dość szybko 
dostosuje swój cykl snu. Dla niektórych 
jednak, ta regulacja może trwać dłużej, 
powodując zmartwienie i frustrację, co 
j e s t n i e b e z p i e c z n y m p u n k t e m 
zaczepienia dla bezsenności.

Niezależnie od tego, jak zakłócony jest 
cykl dobowy, ciało chce spać podczas 
nocy i być przebudzone podczas dnia. 
To naturalna kolej rzeczy. Tak więc 
wprowadzając właściwą higienę snu, 
można wprowadzić swoje ciało z 
powrotem w rutynę, dzięki czemu 
będzie prosperować w najlepszy 
możliwy sposób. Zrozumienie, że ciało 
najlepiej się odnajduje w środowisku 
rutyny jest nadrzędne dla naszego 
zdrowia. Dla przykładu, badania 
naukowe pokazały, że w ciągu dnia są 
lepsze i gorsze pory na spożywanie 
posiłków, ćwiczenia i naukę. Tak samo 
jest ze snem. Osoby, które mają 

regularne godziny snu, posiłków i 
ćwiczeń, zazwyczaj cieszą się dobrym 
zdrowiem. Odwrotnie jest z osobami, 
które działają wbrew naturalnej 
kolejności -  śpią i jedzą o różnych 
godzinach dnia i nocy – ich ciała muszą 
wkładać dużo wysiłku w utrzymanie 
zdrowia.

DZIAŁANIA SPRZECZNE Z 
NATURALNYM CYKLEM

Sen stał się czym, czego oczekujemy od 
organizmu na zawołanie. Traktujemy 
sen jako coś, co musimy wcisnąć w inne 
pochłaniające nas czynności, coś do 
czego podejdziemy jak już wszystko 
inne będzie skończone.

Wymagamy, że mózg będzie w stanie 
wyłączyć się jak komputer i zaśnie 
kiedy tylko będziemy chcieli odpocząć. 
Zapomnieliśmy o  drobnym fakcie -  że 
proces zasypiania zaczyna się długo 
przez położeniem się do łóżka. Kiedy 
wieczór zbliża się do końca, fale 
mózgowe zwalniają, a w ciele zachodzą 
reakcje chemiczne, które ułatwiają 
zasypianie. Problem w tym, że te 
procesy nie zachodzą w odpowiednim 
momencie, jeśli organizm nie wie, 
kiedy powinien spać.
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We współczesności, niemal nieustannie działamy wbrew 
naturalnemu cyklowi. Ciągle zmieniamy godzinę o której 
idziemy spać, stymulujemy mózg tuż przed pójściem do łóżka, 
zbyt szybko przemieszczamy się między strefami czasowymi, 
nadmiernie dogadzamy sobie stymulantami i często 
próbujemy z wyczerpującej czynności przerzucić się w kilka 
minut w stan snu.

Poddajemy ciało ogromnej presji spania, kiedy mamy na to 
ochotę, a kiedy nie odpowiada w oczekiwany przez nas 
sposób, reagujemy frustracją, zaczynając szukać leków 
nasennych, ponieważ wierzymy, że wystąpił u nas problem ze 
snem.

W rzeczywistości, zdecydowana większość osób, która źle 
sypia nie ma wcale problemu ze snem związanego z chorobą 
lub jakąś dysfunkcją mózgu. Problem zazwyczaj leży w stylu 
życia, który jest zaprzeczeniem higieny snu. Możemy np. 
jednej nocy iść na imprezę do 3 nad ranem, następnego 
wieczora położyć się do łóżka o 22, a kolejnego dnia siedzieć 
do 1 w nocy przed telewizorem. Ta niekonsekwencja 
negatywnie wpływa na cykl snu-budzenia się, ponieważ 
oznacza nie tylko niestałe pory zasypiania, ale również różne 
godziny wstawania. Negatywny wpływ jest dodatkowo 
wzmacniany przez używki takie jak nikotyna, kawa i alkohol. 
Nie można oczekiwać od organizmu, że w takich warunkach 
będzie działał i zasypiał zgodnie z naszymi oczekiwaniami.  

Mimo, że żarówka została wynaleziona w 1879 roku, 
to dopiero w latach 20-tych XX wieku światło elektryczne 
stawało się powszechnie stosowane. Biorąc pod uwagę to, że 
człowiek współczesny wyewoluował najprawdopodobniej we 
Wschodniej Afryce około 200 tysięcy lat temu, można 
powiedzieć, że niezbyt długo używamy sztucznego światła.
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Nasi przodkowie z ludów łowiecko-zbierackich korzystali ze 
światła słonecznego, aby ustalić własną rutynę. Kiedy słońce 
zachodziło, ludzie zaczynali jeść i śpiewać przy ognisku, 
najprawdopodobniej idąc spać 3-4 godziny po zmierzchu. 
Zależnie od pory roku i szerokości geograficznej było to 
między 19 a 21.

W prymitywnych plemionach, słońce dawało nie tylko znak 
do snu, ale również do budzenia się. Nie było budzików, które 
dzwoniłyby o konkretnej godzinie, dlatego mózg działał jak 
zegarek w naturalny sposób budząc organizm kiedy słońce 
wschodziło.

Byli też oczywiście członkowie poszczególnych plemion, 
którzy w pewnych warunkach sypiali inaczej. Na przykład, są 
dowody na to, że zanim ludzie oswoili psy, plemiona 
wyznaczały nocnych wartowników w celu ochrony wioski. W 
dzisiejszych czasach, antropolodzy zaobserwowali plemiona, 
w których nawet 25% członków pozostaje aktywnych w nocą, 
jak w plemionach Temiars w Indonezji i Ibans w Sarawak. 
Jednak nasz własny rozwój od dzieciństwa do dorosłości 
zapewnia dowody na to, że nawyki snu zachodnich 
społeczeństw opierają się w większości na historii 
synchronizacji ze światłem w ciągu dnia i ciemnością w nocy.

Małe dzieci zasypiają między 18 a 20 i budzą się między 5 a 6 
rano – śpiąc praktycznie od zachodu do wschodu słońca. 
Pomyślcie teraz o takim czasie w życiu kiedy doświadczaliście 
naprawdę udanego snu, tzn. zasypialiście szybko i spaliście 
niezakłócenie przez całą noc przez 7-8 godzin.

Podczas tego okresu, jak często wstawaliście przed 
budzikiem? Jak często budziliście się zaledwie kilka minut 
zanim odezwał się alarm? Prawdopodobnie w dużej ilości 
przypadków odpowiedź będzie brzmieć „dość często”.
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Może mieliście taki czas w swoim życiu, że musieliście spać 
bez zasłon lub zaciemniających rolet. Czy budziło Was 
poranne światło? Przeważająca większość zapewne odpowie, 
że tak. Teraz pomyślcie o efekcie, który często jest określany 
jako „popo łudniowy zjazd”. Ludzie bardzo często 
doświadczają takiego spadku energii w pracy ok. 14-15. 
Niepohamowane ziewanie i nagła ochota położenia się na 
biurku i zamknięcia oczu jest znana pewnie większości z Was. 
Dlaczego dzieje się tak nawet wtedy, kiedy mamy za sobą 
dobrze przespaną noc? Czy może być tak, dlatego że nie 
zostaliśmy zaprogramowani tak, by pracować późnym 
popołudniem i wczesnym wieczorem, oraz dlatego że w 
przeszłości była to taka pora kiedy mózg zwalniał z 
intensywnej aktywności i przygotowywał się na jedzenie, 
odpoczynek i sen?

Odpowiedź z bardzo dużym prawdopodobieństwem brzmi 
„tak”. Do tej pory w wielu częściach świata, głównie w 
wiejskich społecznościach rolniczych, dzień pracy zaczyna się 
około 5 lub 6 rano, a kończy przed 16. Wynika to głownie z 
faktu, że do pracy potrzebne jest światło słoneczne, ale jest to 
jednocześnie reprezentacja wzorcowego cyklu dobowego 
człowieka, który wywodzi się z ludów rolniczych.
 

Światło zapewnia nam naturalne wyzwalacze 
senności i budzenia się. Czym bardziej jesteśmy 
zsynchronizowani ze wschodem i zachodem słońca, tym lepiej 
śpimy. Jednak od czasu kiedy sztuczne światło zagościło w 
naszych domach, pora o której idziemy spać mocno się 
opóźniła, a do tego stała się mocno zmienna. To wszystko 
zakłóca naturalny cykl dobowy człowieka. Problemem 
pozostaje to, że napięty tryb życia współczesnego człowieka 
oznacza, że sen jest mocno zakłócany przez wiele czynników. 
Z pewnością nie możemy powiedzieć dzieciom, żeby zajęły się 
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same sobą i samemu iść spać o 20, ani poinformować szefa, 
że od dziś przychodzimy do biura na 6 rano i kończymy o 14. 
Jednak możliwym jest chodzić spać o tej samej godzinie przez 
większość dni w tygodniu. I ta strategia zdecydowanie 
poprawi jakość snu.

Dobry sen nie do końca jest determinowany przez ilość, a 
raczej przez to czy człowiek konsekwentnie śpi podczas 
właściwych godzin. Nierzadko zdarza się słyszeć jak ktoś 
narzeka, że czuje się zmęczony mimo że dobrze spał. 
Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, że osoba ta jest 
niekonsekwentna w swoim kładzeniu się spać. I mimo iż 
wydaje im się, że śpią dobrze, ich organizmy wcale nie 
regenerują się we właściwy sposób. Na przykład spanie 7 
godzin między 3 a 10 nie daje takiej samej regeneracji i 
wypoczynku jak 7-godzinny sen między 22 a 5. Wynika to z 
tego, że przynajmniej połowa z tych 7miu godzin ma miejsce 
poza naturalnymi godzinami snu.

Wiele badań na temat snu udowodniło wagę chodzenia spać 
przed północą. Wystarczy pomyśleć o tym logicznie: czy może 
być zdrowe zasypianie kiedy już zdążył zacząć się nowy dzień? 
Niestety to pokazuje problem osób pracujących na nocne 
zmiany.

Osoby pracujące nocą są bardziej narażeni niż inni na 
problemy ze snem i częściej cierpią na nieustające zmęczenie. 
Braki w naturalnej ekspozycji na światło słoneczne zawsze 
będą stanowić przeszkodę w osiągnięciu zdrowego cyklu 
dobowego.

Dla osoby pracującej na nocne zmiany podążanie Sześcioma 
Krokami pomoże lepiej spać podczas tych nienaturalnych 
godzin snu, ale należy mieć na uwadze, że to działanie wbrew 
naturalnemu rytmowi organizmu, co utrudni osiągnięcie 
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optymalnego, zdrowego snu. Jeśli to możliwe, warto zmienić 
tryb zmian, tak aby zaczynać pracę wcześnie rano zamiast 
pracować w nocy. Umożliwi to zasypianie wczesnym 
wieczorem i wstawanie bardzo rano, co zapewni odpowiednią 
ilość światła dziennego.

Jeśli nie pracujesz na nocnych zmianach, a po prostu 
kładziesz się około północy lub pierwszej, spróbuj 
tego:

• Przez tydzień kładź się spać i wstawaj godzinę wcześniej 
niż zwykle

• Po tygodniu przesuń godziny zasypiania i wstawania o 
jeszcze jedną godzinę wstecz

Po dwóch tygodniach zauważysz różnicę w tym jak wypoczęty 
się czujesz w ciągu dnia. Zauważysz również poprawę 
nastroju i produktywności.

Długość snu jest różna u różnych osób i zasada 8 godzin 
nie dotyczy każdej osoby. Niektórzy potrzebują 7 godzin 
snu każdej nocy, a niewielki procent ludzi, ze względu na 
mutację w genie DE2C, potrzebuje tych godzin zaledwie 6. 
Mimo tego, 8 godzin to ilość zalecana przez lekarzy, cel, na 
którym za bardzo się koncentrujemy. Oczywiście ważnym 
jest, aby rozpoznawać kiedy śpimy za mało i nie przekonywać 
samego siebie, że z powodzeniem możemy żyć pozbawieni 
snu. Jednak równie ważnym jest, aby nie tracić snu na 
rozmyślanie o tym, że nie śpimy wystarczająco długo.

Inną kwestią związaną z zasadą ośmiu godzin jest to, że nie 
zawsze czas spędzony w łóżku to w 100% czas przespany. 
Ludzie często myślą „jeśli teraz pójdę do łóżka, to akurat 
prześpię 8 godzin”. Nie biorą pod uwagę, że samo zasypianie 
zajmuje trochę czasu, a sen może zostać przerwany np. 
wyjściem do łazienki lub przez jakiś hałas. W związku z tym, 
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faktyczna ilość snu jest zazwyczaj dużo mniejsza niż sądzimy i 
naprawdę niewiele osób śpi każdej nocy nieprzerwanie osiem 
godzin.

Aby dowiedzieć się ile czasu tak naprawdę śpimy, należy 
zrozumieć proces spania. Sen dzieli się na fazy snu, z 
których każda trwa ok. 90 minut. Istnieją cztery kluczowe 
etapy tego cyklu, które dzielą się na dwa rodzaje: NREM i 
REM

Etap 1 (NREM 1) to przejście w stan snu, zajmuje ok. 5-15 
minut.

Etap 2 (NREM 2) to pierwszy etap prawdziwego snu, kiedy 
ustają ruchy gałek ocznych i zwalnia praca serca, trwa ok. 
10-20 minut. 

Etap 3 (NREM 3) to sen głęboki, który jest potrzebny aby 
zrewitalizować energię, pojawia się mniej więcej między 15. a 
30. minutą cyklu, w zależności od długości dwóch 
poprzednich etapów.  

Etap 4 (REM 1) jest ostatnim etapem w cyklu – etapem 
snów. Sen fazy REM pojawia się mniej więcej między 70. a 
90. minutą cyklu i trwa ok. 15 minut. Następnie cykl zaczyna 
się od nowa, zazwyczaj najpierw wracając do etapu 3, dalej do 
etapu 2, a potem z powrotem. Organizm przechodzi między 
fazą snu głębokiego a fazą REM między 4 a 6 razy w ciągu 
nocy, dopełniając czterech kompletnych cyklów zapewniając 6 
godzi snu, lub sześciu cyklów zapewniając 9 godzi snu.

Spanie „właściwej ilości czasu” jest skomplikowane i jest 
niemal niemożliwe, aby określić ile tak naprawdę godzin 
śpimy. Niektórzy spędzają w łóżku mniej czasu niż inni, ale 
znacznie szybciej zasypiają, co oznacza, że szybciej zaczynają 
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cykl snu. Inni mają mniej cyklów snu, ale doświadczają 
dłuższych faz snu głębokiego i fazy REM. Jeszcze inni 
dopełniają więcej cyklów, ale mają krótsze fazy snu 
głębokiego i fazy REM. Jako punkt odniesienia należy 
obserwować czy czujemy się zmęczeni i nie możemy się 
skoncentrować w ciągu dnia. Jeśli tak, wtedy możemy być 
niemal pewni, że śpimy za mało.

Naukowcy wiedzą po co śpimy, ale nadal nie są pewni 
dlaczego potrzebujemy tak dużo snu w porównaniu do innych 
ssaków. Badania dowiodły, że sen jest niezbędny, aby 
zachować prawidłowy poziom zdolności kognitywnych. 
Zarówno mowa, pamięć, jak i racjonalne myślenie są uboższe 
przy niedostatku snu. Osoby cierpiące na bezsenność mają 
problem, aby przejść przez wczesne fazy snu bez budzenia się 
i przez to muszą zaczynać cykl od nowa. To znacząco 
zmniejsza ilość regenerujących faz snu. Kiedy niedobór snu 
się kumuluje, czujemy się zmęczenie, poirytowani oraz 
niezdolni do skupienia i koncentracji w ciągu dnia. 

W czasach kiedy dookoła mówi się o konieczności 
przesypiania ośmiu godzin, łatwo jest stać się „sfiksowanym” 
na ilości snu zamiast skupić się na jakości. Lepiej jednak 
skoncentrować się na dobrej higienie snu zawartej w Sześciu 
Krokach. Nie warto liczyć godzi snu ani leżeć kontemplując o 
cyklach snu. Jeśli sypiasz siedem godzin i czujesz pełnię 
energii, nie stresuj się tym, że nie spałeś osiem. 
Będziesz czuć się o wiele bardziej świeżo śpiąc naprawdę 
dobrze przez pięć lub sześć niż śpiąc osiem wstając 
kilkukrotnie w ciągu nocy. Co więcej, kiedy już cykl dobowy 
zostanie przywrócony do zdrowia, organizm w naturalny 
sposób zacznie spać dłużej.
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Kolejny kluczowy aspekt pracy z naturalnym cyklem 
dobowym to zapewnianie sobie właściwego odżywiania i 
ćwiczeń. Czym organizm zdrowszy i bardziej wysportowany, 
tym lepiej radzi sobie z małą ilością snu, a także lepiej sypia. 

Osoby, które doświadczają najzdrowszego snu to zazwyczaj 
osoby, które utrzymują stałą rutynę snu, regularnie ćwiczą i 
dbają o zdrową dietę, stroniąc od cukru, kawy i sztucznego 
pożywienia. Wydaje się, że ludzie prowadzący taki tryb życia 
śpią mniej, ponieważ spędzają mniej czasu w łóżku. Jednak 
jakość ich snu jest znacznie lepsza, śpią znacznie efektywniej 
niż osoby, które w łóżku są przez osiem czy dziewięć godzin, a 
mimo to czują zmęczenie w ciągu dnia. 

Umysł i ciało muszą być odpowiednio ćwiczone, aby wywołać 
zdrowy sen w ciągu nocy Biorąc pod uwagę fakt, że nasi 
przodkowie z ludów łowiecko-zbierackich wędrowali nawet 
przez 19 kilometrów każdego dnia, łatwo zrozumieć dlaczego 
przyczyną współczesnych problemów ze snem jest brak 
właściwego zmęczenia umysłu i ciała w ciągu dnia. Upewnij 
się, że pijesz wystarczająco dużo wody i karmisz swoje ciało 
odpowiednią dietą, składającą się z nieprzetworzonych 
produktów takich jak: warzywa, owoce, zdrowe tłuszcze, ryby, 
etc. Zdrowe ćwiczenia i dieta w dużym stopniu wspierają 
zdrowy sen.

DO ZROBIENIA:

1. Kładź się spać przed 23.
2. Wstawaj przed 7.
3. Skoncentruj się na wdrożeniu dobrej higieny snu zamiast 

skupiać się na ośmiu godzinach snu.

35

Ćwiczenia i 
energia



4. Ogranicz spożycie kofeiny, zarówno tej z kawy, jak i 
napojów energetycznych

5. Zredukuj spożycie cukru poprzez rezygnację z jedzenia 
czekolady, ciast, ciastek, batonów, żelek i innych słodyczy.

6. Zwiększ ilość wykonywanych ćwiczeń. Jeśli nie lubisz 
chodzić na siłownie lub nie możesz sobie pozwolić na 
wykupienie karnetu, wybierz się na żwawy półgodzinny 
s p ac e r/ jo g g ing w c ze s ny m rankie m i p óźny m 
popołudniem. Możesz również się rozciągać i podnosić 
ciężary w domu.
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Dopóki nie widać objawów niewiele z tym robimy.



Dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy kiedy odczuwają stres dopóki nie zacznie mieć on 
zauważalnego wpływu na ich zdrowie. Jednym z elementów życia, na które stres ma 
duży wpływ to właśnie sen. To dlatego, że “upychamy” stres gdzieś z tyłu głowy i kiedy 
wieczorem próbujemy się wyciszyć po nerwowym dniu i zasnąć, negatywne emocje 
zaczynają dochodzić do głosu.

Większość osób doświadczyła te szalone spirale myśli, które pojawiały się jak tylko 
zamykaliśmy oczy i próbowaliśmy zasnąć. Kiedy te myśli są szczęśliwe i pozytywne, 
sprzyjają odprężeniu się, co zazwyczaj przekłada się na szybkie zapadnięcie w sen. 
Kiedy myśli te wiążą się z negatywnymi emocjami i stresem, z którym nie poradziliśmy 
sobie w ciągu dnia, aktywność mózgu znacznie wzrasta i skutecznie unicestwia nasze 
próby zaśnięcia. 

Rozpoznawanie stresu

Osiągnięcie pozytywnej równowagi psychicznej, dzięki której będziemy odczuwać 
zadowolenie i odprężenie wspomoże szybkie zapadanie w sen. Dręczące myśli na 
temat zmartwień i frustracji – zepchnięte w tył głowy w ciągu dnia – obudzą się w 
minucie, w której głowa dotknie poduszki, pożerając mózg i utrudniając spanie. 

Efektywną metodą rozpoznawania stresu, który może mieć wpływ na sen, jest 
podzielenie swoje życia na kluczowe obszary, tak jak na diagramie poniżej. Należy 
stworzyć taki wykres, wypisać podtytułu z najważniejszymi obszarami, które najlepiej 
reprezentują Twoje życie. Ważnym jest, aby wymienić zarówno negatywne jak i 
pozytywne aspekty dla każdego z obszarów, ponieważ jest możliwe, że to co odbierasz 
jako pozytywne i bezstresowe, tak naprawdę powoduje stres w innej dziedzinie 
Twojego życia.

Na przykład, możesz zarabiać duże pieniądze w pracy, a jednocześnie zaniedbywać 
osobiste cele; możesz mieć wspaniałe życie towarzyskie, a zostawiać za mało czas na 
pielęgnowanie małżeństwa.
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Schemat zależności życiowych:

Należy przeanalizować swoje życie dziedzina po dziedzinie, 
pamiętając o celu jakim jest wprowadzenie większego balansu 
i harmonii w każdej z nich. Warto rozważyć jak można 
wyeliminować negatywne aspekty życia, które wpływają na 
poczucie szczęścia. Pomyśl o sposobach w jaki możesz 
uwolnić stres przekierowując swoją energię na pozytywne 
odczucia.

Na przykład dobrym sposobem na uwolnienie się od 
korporacyjnego stresu jest uczestniczenie w akcjach 
charytatywnych. Skierowanie swojej energii na pomoc tym 
którzy nie mieli w życiu tyle szczęścia co my rozprasza stres i 
przynosi naturalną nagrodę poprzez bycie miłym i 

39



współczującym. Taka praca oferuje nowe cele i łączy nas z 
szeroko pojętą ludzką świadomością, docelowe pomagając się 
odprężyć, czuć szczęśliwszymi i bardziej pozytywnymi. 

Można też rozważyć medytację. Ta starożytna forma relaksu 
w wielu badaniach udowodniła swoją zdolność do 
zmniejszania stres, zarówno w umyśle jak i ciele, oraz 
właściwości wspierające zdrowy sen. Medytacja uczy 
uwalniania umysł od myśli i frustracji, obecności tu i teraz, 
spokoju. 

Poniżej znajduje się lista sześciu pytań, które należy sobie 
zadać w odniesieniu do każdej z dziedzin swojego życia. Te 
pytania pomogą w szybkim rozpoznaniu stresowych aspektów 
życia, aby jak najszybciej móc zacząć nad tymi obszarami 
pracować.

Może się okazać, że istnieją jakieś niedokończone zadania lub 
cele, które odłożyliście na bok ze względu na oczekiwania 
innych ludzi, lub że Wasze życie stało się pełne zobowiązań i 
niesatysfakcjonujących czynności. Użyjcie diagramu i 
poniższych pytań do narysowania drogi powrotnej do życia, 
które zapewni balans między rodziną, pracą, przyjaciółmi 
oraz osobistymi celami i oczekiwaniami.

Pytania:

1. Czy czujesz szczęście, kiedy myślisz o tym obszarze 
swojego życia?

2. Czy czujesz się niedoceniony/a w tej dziedzinie życia?
3. Czy każdego dnia uczestniczysz w tej dziedzinie swojego 
życia z przyjemnością?
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4. Czy jesteś szczery/a ze sobą i innymi w tym obszarze 
swojego życia?

5. Czy w tym obszarze działasz w kierunku zgodnym czy 
przeciwnym do Twoich celów długoterminowych?

6. Czy Twoje cele są naprawdę Twoimi celami czy 
oczekiwaniami innych?

Stres i lęk występują oddzielnie, jednak stres często 
wyzwala lęk, szczególnie u osób, które mają skłonności do 
zaburzeń lękowych. Takie napięcie lękowe zazwyczaj łączy się 
ze stresującym wydarzeniem, które pozostawiło emocjonalny 
ślad w psychice. Stres przejawia swoją obecność w umyśle, 
prezentując psychiczne objawy lęku wywołane pojawieniem 
się takiej samej lub podobnej sytuacji.

Lęk związany ze snem jest wywołany przez problemy ze 
spaniem. Osoba najpierw stresuje się tym, że nie może 
zasnąć, a następnie już w momencie szykowania się do łóżka 
odczuwa lęk i obawę przed tym, że nie będzie mogła spać. 
Pierwotna przyczyna problemów z zaśnięciem jest zazwyczaj 
związana ze stresem, który narastał przez jakieś wydarzenie, 
np. śmierć członka rodziny, rozpad małżeństwa lub problemy 
finansowe. 

Fizyczne symptomy napięcia lękowego są takie same jak 
objawy każdego innego lęku, tj. napięcie, uczucie strachu, 
przyspieszony oddech, pocenie się, drżenie, mdłości, 
nadaktywność, wysoka aktywność mózgu, ekstremalne 
rozbudzenie.

Jeśli myślisz, że Twój sen jest zakłócany przez stres związany 
z możliwymi do zmiany sytuacjami, spróbuj tych ćwiczeń: 

• Po przebudzeniu się wyrzuć wszystkie swoje myśli 
pisemnie: zapisz woje myśli, uczucia, obawy, etc. Możesz 
założyć taki dziennik, w którym będziesz je spisywać.
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• Zrób to jeszcze raz zanim zaczniesz przygotowania do snu

Takie wyrzucenie z siebie myśli w formie pisemnej oczyszcza 
mózg i pomaga osiągnąć przejrzystość umysłu, wspierając w 
dążeniu do przodu. Sprawy zawsze wydają się prostsze i 
bardziej przejrzyste, kiedy mamy je wypisane tuż przed 
oczami, niż kiedy pozostają pomieszane głęboko w umyśle, 
gdzie tylko czekają, aby zepchnięte w ciągu dnia na tył głowy, 
dojść do głosu akurat w momencie, kiedy kładziemy się spać.
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SEN PRZED 
WAŻNYMI    

WYDARZENIAMI
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Dopóki nie widać objawów niewiele z tym robimy.



Nawet dla osób, które nie mają żadnych 
trudności z zasypianiem, udany sen przed 
ważną okazją może być utrudniony przez 
poddenerwowanie i antycypowanie. 
Jednak dla tych, którzy mają już pewną 
historię problemów ze snem, noc przed 
jakimś wydarzeniem, jak np. rozmowa o 
pracę, wystąpienie publiczne czy ślub, 
może być prawdziwym koszmarem.  

Nie ma mowy, aby udało nam się 
przestać myśleć i wypchnąć ważne 
wydarzeniem poza nasz mózg. Jednak 
zamiast koncentrować się na nie 
myśleniu, lepiej skupić się na fakcie, że 
jedna nieprzespana noc nie wpłynie na 
nas w tym ważnym dniu. Zaakceptowanie 
tego faktu przed położeniem się do łóżka 
zmniejszy napięcie i zwiększy szansę na 
dobry sen.

Niezależenie od stopnia wyspania, 
adrenalina związana z ważną okazją 
będzie pobudzać organizm, wyrównując 
ewentualne braki snu. Atleci często źle 
śpią przed dużymi zawodami, tak samo 
j a k p o l i t y c y p o d c z a s k a m p a n i i 
wyborczych i p iosenkarze przed 
koncertami. Mimo to, brak snu rzadko 
kiedy wpływa na ich występ. 

Akceptując fakt, że to będzie pozytywny 
dzień, niezależnie od tego jak dobrze się 
wyśpimy, zwiększamy swoje szanse na 
przespanie pożądanej przez nas liczby 

godzin. Natomiast zamartwianie się, że 
brak snu zrujnuje Wam dzień, znacząco 
obniża prawdopodobieństwo przespania 
nocy, a dodatkowo obciąża Was 
niepotrzebnym stresem.

Trzymaj się rutyny

Inaczej sprawa wygląda, kiedy przed 
w a żn y m d n i e m z a l i c z y c i e k i l k a 
nieprzespanych nocy z rzędu. W tej 
sytuacji, efekty niewyspania mogą 
wpływać na Wasze funkcjonowanie. Z 
tego powodu, warto upewnić się, że przed 
ważną okazją, higiena snu pozostaje 
nienaruszona. Kiedy data wydarzenia jest 
już potwierdzona, należy wprowadzić 
Sześć Kroków przynajmniej siedem dni 
wcześniej. To zapobiegnie kilkudniowej 
kumulacji braku snu i pomoże chociaż 
trochę wyspać się ostatniej nocy przed 
ważnym dniem.

Przygotowując się do snu na noc przed, 
trzeba trzymać się swojej rutyny. Często 
ludzie próbują kłaść się do łóżka zbyt 
wcześnie, myśląc, że to rozsądna decyzja 
przed ważną okazją. I zazwyczaj mają 
rację, bo dla większości osób to dobry 
pomysł, ale nie dla wszystkich. Jeśli ktoś 
ma skłonności do problemów ze snem 
przez nerwy i zamartwianie się, taka 
strategia nie będzie najlepsza. 
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Jeśli położymy się do łóżka, na długo przed porą, do której 
organizm jest przyzwyczajony, to bardzo prawdopodobne, że 
będziemy leżeć i stresować się, że nie możemy zasnąć. 
Skupienie na tym, żeby wcześnie zasnąć, wywoła narastające 
zmartwienie, które nie da nam zasnąć jeszcze długo po 
zwyczajowej porze zasypiania. 

Jeśli musicie położyć się godzinę wcześniej, ponieważ 
sytuacja wymaga, aby wcześniej wstać - w porządku. Niech ta 
zmiana nie przekracza jednak 60 minut – chyba, że czujecie 
się naprawdę zmęczeni i czujecie, że zaśniecie dużo wcześniej. 
Poza tym wyjątkiem, należy trzymać się Sześciu Kroków i 
wykonywać zwyczajnie wszystkie rytuały, nawet jeśli okazja 
wymaga, aby wstać kilka godzin wcześniej. Może będziecie 
spać godzinę lub dwie mniej i zajmie Wam odrobinę więcej 
czasu przebudzenie się rano, ale czas, który prześpicie 
wystarczy, aby przetrwać dzień. To dużo lepsze rozwiązanie 
niż położenie się do łóżka zbyt wcześnie i leżenie długi czas 
przez frustrację z powodu nie zasypiania. 

Jeśli źle spaliście w noc przed ważnym dniem, nie próbujcie 
przeciwdziałać temu nadmiernym spożyciem kawy lub 
energetyków, nie bierz także tabletek na pobudzenie. Takie 
sztuczne stymulanty wywołają pobudzenie poprzez szybsze 
bicie serca lub zwiększone napięcie, ale jednocześnie 
spowodują momenty zawieszenia i trudności z koncentracją.

Należy pozwolić organizmowi obudził się w naturalny sposób: 
wystawić się na światło dzienne od razu po obudzeniu i zjeść 
zdrowe, pożywne śniadanie. Banan lub dwa sprawdzi się jako 
źródło energii, a także podtrzyma przytomność mózgu dzięki 
zawartości potasu. Węglowodany należy zbalansować 
białkiem, np. jajkami na miękko. Jeśli jesteście w pośpiechu, 
weźcie na drogę garść orzechów. 
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Warto pamiętać również o piciu wody. Woda pomaga 
zwalczać uczucie zmęczenie utrzymując ciało nawodnione. 
Najlepiej od razu po wstaniu zacząć dzień od szklanki ciepłej 
wody, a potem w ciągu dnia nie zapominać o ciągłym 
nawadnianiu się. 

Podsumowując:

1. Wprowadź właściwą higienę snu na minimum siedem dni 
przed ważnym wydarzeniem.

2. Utrzymaj swoją rutynę związaną ze snem wieczór przed 
ważnym dniem. Skup się na tym, że to będzie dobry, 
pozytywny dzień, a nie zła, nieprzespana noc.

3. Nie stresuj się tym, że prześpisz kilka godzin mniej. 
Nawet najbardziej pewni siebie ludzie tracą kilka godzin 
snu przed stresującymi okazjami.

4. Nie pij dużo kawy i napojów energetycznych, nie bierz 
żadnych pigułek pobudzających.

5. Zjedz pożywne, wolno uwalniające energię śniadanie.
6. Po wstaniu wypij szklankę wody i kontynuuj nawadnianie 

się w ciągu dnia.
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6

DRZEMKI 
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Dobre, ale nie dla wszystkich....

Niektórzy ludzie sądzą, że popołudniowe drzemki mogą wspomóc jakość nocnego snu. Może tak być u 
części osób, jednak drzemki nie są polecane osobom wrażliwym na zaburzenia cyklu dobowego. 



Kiedy mamy problem ze spaniem w nocy 
i śpimy w ciągu dnia, pozwalamy sobie na 
k o m p e n s a c ję s n u s t r a c o n e g o w 
godzinach, w których powinniśmy spać. 
Trzydziestominutowa popołudniowa 
drzemka może spowodować, że nie 
będziemy mogli zasnąć wieczorem.

J e ś l i w y r o b i s z s o b i e n a w y k 
popołudniowej drzemki, zaczniesz 
p o l e g a ć n a t e j d r z e m c e w c e l u 
nadrobienia nieprzespanych godzin. 
Oczywiście taka drzemka może być 
bardzo przyjemna i zapewnia energię na 
resztę dnia, ale jeśli masz problemy ze 
snem, takie dosypianie w ciągu dnia 
jeszcze bardziej rozreguluje Twój cykl 
dobowy. Co więcej, jeśli źle sypiasz w 
nocy, popołudniowa drzemka może 
sprawić, że będziesz odczuwać jeszcze 
większe zmęczenie. Dzieje się tak, 
ponieważ niedobór snu może sprawić, że 
zapadniesz w głęboki sen zamiast 
drzemkę, która z definicji jest krótkim i 
lekki snem.

Kiedy budzimy się w środku cyklu snu, 
czujemy się zdezorientowani, zmęczeni i 
otumanieni. Jeszcze gorzej jeśli nie 
obudzisz się po krótkim czasie – wtedy 
możesz spać zbyt długo i nocą znowu nie 
móc zasnąć. Drzemka więc może dodać 
energii osobom, które dobrze przesypiają 
noce, ale nie jest wskazana dla ludzi, 
których cykl dobowy jest rozregulowany. 

Zły nawyk

Osoby, które dobrze sypiają, nie powinny 
potrzebować popołudniowe drzemki. 
Zdrowy dorosły człowiek jest w stanie bez 
p r o b l e m u p r z e t r w a ć d z i eń b e z 
dodatkowej dawki snu. Poza tym, chcemy 
aby mózg kojarzył noc i łóżko jako czas 
snu, tak abyśmy mogli osiągnąć 
najgłębszy i najbardziej regenerujący sen 
jak to tylko możliwe. 

Kiepskiej jakoś sen, to efekt zakłóceń w 
cyklu dobowym i drzemanie przyczyni się 
do dalszych zakłóceń. Ostatnia rzecz 
jakiej moglibyśmy chcieć to obniżenie 
jakości nocnego snu poprzez drzemanie 
w ciągu dnia. Jeśli źle sypiasz, organizm 
będzie próbował zrekompensować sobie 
to w momencie, w którym zamkniesz 
oczy w ciągu dnia. Nie należy sobie na to 
pozwalać. Właściwy czas na nadrobienie 
straconego nocą snu jest następna noc.

Wyjątek od reguły 

W niektórych krajach z gorącym 
klimatem, poobiednia/popołudniowa 
drzemka jest zwyczajem. Taka praktyka 
często ma miejsce w społecznościach 
rolniczych, w których ludzie wstają 
bardzo wcześnie i pracują długie godziny 
w słońcu. Jeśli mieszkasz w gorącym 
klimacie i potrzebujesz drzemki, aby 
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uzupełnić poziom energii, warto abyś nastawił budzik na 20 
minut, aby mieć pewność, że drzemka nie będzie trwała zbyt 
długo. Jeśli natomiast masz problemy ze snem, a mieszkasz w 
kraju, w którym drzemki po obiedzie są tradycją, po prostu 
wstrzymaj się od tej formy odpoczynku. Kiedy inni będą się 
kłaść, Ty słuchaj muzyki, pisz, maluj lub rób coś innego, co 
nie będzie przeszkadzać innym.
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7

SPANIE WE DWOJE
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Czy jest dobre akurat dla Ciebie?

Dzielenie łóżka wiążę się z wieloma ryzykownymi kwestiami, zwłaszcza dla osób wrażliwych na dźwięki i 
ruchy podczas spania obok kogoś, kto nagminnie się obraca lub chrapie.



Zwykły szelest pościeli lub nagłe 
chrapnięcie wystarczą, aby obudzić Cię z 
głębokiego snu, i nawet jeśli uda Ci się z 
powrotem zasnąć zaraz po przebudzeniu, 
ciągłe przerywanie cyklów snu spowoduje 
uczucie otępienia i zmęczenia następnego 
dnia. 

Oddzielne łóżka

Długotrwały niskiej jakości sen wpływa 
na wydajność w pracy i nastrój, a w 
dalszym etapie może również negatywnie 
oddziaływać na związek. Właśnie przez 
to, coraz bardziej popularne stają się 
pary, które śpią w oddzielnych łóżkach, 
aby ich sen był lepszej jakości. Jednak 
wiele par powstrzymuje się od tego 
r o z w i ą z a n i a w o b a w i e p r z e d 
rozluźnieniem więzi. 

Jako społeczeństwo, uwarunkowani 
jesteśmy, aby myśleć, że spanie w jednym 
łóżk u j e s t f u n d a m e n t e m r e l a c j i 
romantycznej oraz że spanie oddzielnie 
zmniejsza poczucie intymności. Jednak 
społeczeństwo nie zawsze myślało w ten 
sposób. W starożytnym Rzymie łóżko 
używane było do celów seksualnych, ale 
nie dzielono go podczas snu. Nie ma nic 
złego w potrzebie własnej przestrzeni 
podczas snu, więc nie warto przejmować 
się tym co myślą inni jeśli wraz z 
partnerem zdecydujecie się na spanie w 

oddzielnych łóżka w celu polepszenia 
jakości waszego nocnego odpoczynku. 

Kontakt fizyczny podczas snu

Niektórzy ludzie czują się komfortowo 
kiedy utrzymują kontakt fizyczny podczas 
snu, inni natomiast nie. Niektórzy nie są 
w stanie zapaść w głęboki sen jeśli w tym 
samym czasie się przytulają lub w inny 
sposób utrzymują kontakt fizyczny. Takie 
wrażliwe osoby mogą spotkać się z 
brakiem zrozumienia ze strony partnera, 
który czuje się odrzucony i pozbawiony 
czułości. Jeśli należysz do takich 
wrażliwych osób, wyjaśnij partnerowi, że 
dotyk i ruchy z łatwością wytrącają Cię ze 
snu.

Możecie przedyskutować wprowadzenie 
któregoś z poniższych rozwiązań. Te 
propozycje pomogą zachować aspekt 
i n t y m n ośc i w d z i e l e n i u łóżk a z 
partnerem, jednocześnie umożliwiając 
wrażliwszej osobie wysypianie się.

1. Zamiast spać w oddzielnych łóżkach 
w tym samy, bądź innym pokoju, 
kupcie dwa duże łóżka pojedyncze i 
złączcie je razem. Da to wrażenie 
spania w jednym łóżku, jednocześnie 
dając poczucie własnej przestrzeni. 
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Ogromnej wielkości łóżku również jest alternatywą, 
jednak zaletą dwóch pojedynczych łóżek jest to, że 
przeszkadzający wpływ ruchów partnera zostanie 
zminimalizowany Jeśli wybierzecie wariant z dwoma 
łóżkami, możecie poście l ić je jednym dużym 
prześcieradłem, stwarzając wrażenie jednego dużego 
łóżka, zachowując psychologiczną granicę dwóch łóżek. 

2. Zaopatrzcie się w drugą kołdrę/koc, aby nie ściągać jednej 
z siebie nawzajem. Nawet najmniejsze ciągnięcie Twojego 
partnera może Cię obudzić. Spanie pod dwoma kołdrami 
doda poczucia niezależności spania na własnej 
przestrzeni.

3. Upewnijcie się, że materac jest zwarty a nie sprężysty. W 
innym wypadku wpływ ruchów partnera będzie mocno 
odczuwalny. Sprężysty materac może również 
powodować, że będziesz się budzić od swoich własnych 
ruchów.

4. Przeznaczcie czas na przytulanie przed snem, aby 
wykluczyć problem jeśli nie możesz zasnąć przytulając 
się. Zapytaj partnera o kompromis w sprawie przytulania 
i o uczestniczenia w przytulaniu przed snem. Taki z góry 
ustalony czas na czułości może wydawać się pruderyjny, 
ale postarajcie się spojrzeć na to jako coś unikalnego, co 
dzielicie między sobą. Czas przytulania może stać się 
również częścią Twojej rutyny przed snem, dając znać 
mózgowi, że to czas wyciszenia przed pójściem spać.

5. Jeśli Wasze łóżku jest dosunięte do ściany, nie śpij od 
strony muru. Ściana ograniczy Twoją możliwość ruchu i 
może obudzić Cię, jeśli w nocy jakaś część Twojego ciała 
jej dotknie. Ściana tworzy również wrażenie zamknięcia i 
może prowadzić do uczucia klaustrofobii. Nie oznacza to, 
że potrzebujesz do spania ogromnej przestrzeni, powinno 
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s i ę j e d n a k u n i k a ć t a k i c h 
ograniczających przestrzeni.

Ważne jest, abyście spróbowali z 
partnerem chodzić spać o tej 
samej godzinie . Dzięki temu 
partner nie będzie budzi ł Cię 
przychodząc do sypialni po Twoim 
zaśnięciu. Wspólne zasypianie jest 
szczególnie ważne podczas 30 dni z 
Sześcioma Krokami, ale powinniście 
praktykować to również na co dzień, 
aby Wam się lepiej spało. Jest to 
również kolejne aspekt, który będzie 
dla Was wspólny w kładzeniu się spać 
i będzie przeciwdziałać poczuciu 
s t r a t y i n t y m n ośc i p r z e z b r a k 
przytulania podczas snu.
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8

PALENIE A SEN
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Nie łudź się, że to pomaga.

Mimo że palacze uważają palenie za relaksujące, badania pokazują, że uzależnienie od nikotyny 
przyczynia się do wyższego poziomu stresu. Wynika to z faktu, że palacze doświadczają normalnego 
nastroju podczas palenia i gorszego w przerwie między papierosami.



Efekt odprężający odnosi się tylko do 
l i k w i d a c j i n a p i ę c i a i i r y t a c j i , 
spowodowanych przerwą od ostatniego 
papierosa. Innymi słowy, nałogowi 
palacze potrzebują nikotyny, aby mieć 
normalny humor. To stwarza problem, 
ponieważ czym dłuższy sen, tym dłużej 
organizm pozbawiony jest nikotyny. Ta 
potrzeba zapalenia budzi nas i przerywa 
cykl snu.

Wypalenie papierosa przed snem w 
żaden sposób nie pomaga lepiej spać – 
po prostu dostarcza organizmowi 
nikotynę, która podtrzymuje uzależnienie 
podczas snu. A kiedy już organizm 
poczuje braki, organizm jest skłonny sam 
się wybudzić w środku cyklu snu. Jeśli 
masz wątpliwości co do tej teorii, rozważ 
taki scenariusz: przed pójściem spać 
palisz papierosa, aby Cię odprężył i 
pomógł zasnąć, rano palisz po to, aby 
pomógł Ci stanąć na nogi i przetrwać 
dzień.

Czym więc jest papieros, środkiem 
relaksującym czy stymulantem? W teorii 
może być jednym i drugim, ale wtedy 
jedno działania neutralizowałoby drugie, 
czyniąc swoje działanie bezcelowym. W 
rzeczywistości palacze po prostu karmią 
swoje uzależnienie, a osoby palące 
okazjonalnie, mające zwyczaj palenia 
przed pójściem do łóżka w celu 
polepszenia snu, są bardziej narażone na 

p r z e k s z t a łc e n i e t e g o w n a w y k i 
zniszczenie sobie zdrowia prędzej niż 
polepszenie snu.

PIĘĆ FAKTÓW NA TEMAT 
PALENIA I SPANIA, O 

KTÓRYCH NIE 
WIEDZIELIŚCIE:

1. Nikotyna stymuluje mózg i działa 
pobudzająco.

2. Palenie może powodować chrapnie, 
c o m o ż e s k u t k o w a ć c z ę s t y m 
wybudzaniem się.

3. Badanie naukowe potwierdzają, że po 
śn i e p a l a c z e c z u ją s ię m n i e j 
wypoczęci niż osoby niepalące.

4. Uzależnienie od nikotyny może 
sprawiać, że będziesz budził się w 
nocy z potrzebą zapalenia papierosa.

5. Palacze doświadczają mniej snu delta 
(głębokiego), a więcej snu alfa 
( l e k k i e g o ) . D e l t a j e s t t y m 
w a żn i e j s z y m d l a r e g e n e r a c j i 
organizmu. 

Uzależnienie psychologiczne

Palenie przed pójściem spać tworzy 
uzależnienie psychiczne, które pogorszy 
istniejący problem ze spaniem. Zaczniesz 
wierzyć, że bez papierosa nie będziesz w 
stanie zasnąć lub że jakość Twojego snu 
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się pogorszy. Tak naprawdę nikotyna zwiększa problemy ze 
snem poprzez stymulowanie mózg. I mimo że palenie może 
być jedyną przyczyną Twoich problemów ze snem, jest to na 
pewno jeden z faktorów, który może na sen wpływać 
negatywnie.

Ograniczanie i rzucanie

Jeśli zdecydujesz się ograniczyć ilość wypalanych papierosów 
lub postanowisz rzucić palenie, miej świadomość, że to może 
czasowo zakłócić cykl dobowy. Nikotyna jest silnie 
uzależniająca i wszelkie zmiany w nawyku palenia mogą mieć 
zauważalne efekty uboczne. Wielu palaczy zgłasza trudności 
ze spaniem przez pierwsze 7-10 dni po zaprzestaniu palenia, i 
te trudności mogą trwać nawet przez dwa tygodnie. Możesz 
mieć jednak pewność, że po tych dwóch tygodniach od 
rzucenia bądź ograniczenia jakość Twojego snu się poprawi, a 
rano będziesz czuć uczucie większej regeneracji. 
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ALKOHOL A SEN
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Zaburza dobry sen.

Tak jak palenie, alkohol wywiera negatywny wpływ na sen i jego regularne spożycie może wytworzyć 
nawykową zależność. Lampka wina lub piwo wywołuje uczucie senności, co może szybko stać się 
nawykiem, z którego ciężko zrezygnować. Może on niestety siać duże zamieszanie w cyklach snu.



Jak alkohol zakłóca cykl snu

Łatwo wpaść w pułapkę picia alkoholu 
przed snem, ponieważ stwarza to iluzję 
szybkiego zasypiania. Wydaje nam się tak 
dlatego, że alkohol sprawia, że mózg 
bardzo szybko przeskakuje do fazy 
głębokiego snu. To może brzmieć jak coś 
dobrego, ale nie jest.

Alkohol zwiększa ilość snu NREM (sen 
głęboki) i redukuje sen REM podczas 
wczesnych cykli snu. Sen REM (marzenia 
senne) zaczyna się około 90 minut po 
tym jak zaśniemy, i jest to czas snu 
przywracający si ły, kluczowy dla 
równowagi psychicznej i pamięci. Testy 
pokazały, że kiedy zmniejsza się ilość snu 
R E M , s t a j e m y s i ę w y k oń c z e n i 
psychicznie. 

Alkohol nie tylko powoduje straty 
cennego snu REM we wczesnych cyklach 
snu, lecz także zakłóca sen w drugiej 
połowie nocy, co skutkuje ogólnym 
obniżeniem jakości snu. To właśnie 
dlatego jeśli wypijemy przed snem kilka 
dr inków, możemy czuć s ię rano 
zmęczeni, nawet jeśli wydaje nam się, że 
bardzo dobrze nam się spało.

Przeciętna osoba przesypia każdej nocy 
od czterech do sześciu pełnych cykli snu. 
W zależności od ilości spożytego przed 
snem alkoholu i tolerancji danej osoby na 

alkohol, liczba ta może zmniejszyć się do 
tylko dwóch pełnych cyklów, co sprawi, 
że rano będziemy się czuć bardzo 
zmęczeni.

Odwodnienie

Alkohol jest diuretykiem, co oznacza, że 
p r z y s p i e s z a u s u w a n i e p ły n ó w z 
organizmu. W zależności od ilości 
wypitych drinków, potrzeba skorzystania 
z toalety może pojawić się nawet kilka 
razy w ciągu konsumpcji. Taka utrata 
płynów sprawia, że ciało jest odwodnione 
i wybudza się w nocy w celu uzupełnienia 
płynów.

Chrapanie

Alkohol może zakłócać sen również 
poprzez chrapanie, do którego się 
przyczynia. Napoje z procentami 
rozluźniają mięsnie ciała, co powoduje 
wibracje powietrza przepływającego 
przez gardło, nos i usta. Czym cięższe 
chrapnie, tym większe ryzyko, że 
będziemy sami siebie nim budzić. 

Poziom cukru i głód

Nadmierna konsumpcja alkoholu 
podnosi poziom cukru. Naturalną reakcją 
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organizmu na ten stan jest produkcja insuliny, aby ten 
poziom obniżyć do normalnych wartości. Kiedy cukier 
gwałtownie spada, człowiek zaczyna odczuwać głód, co może 
wybudzić go ze snu. Osoby wrażliwe na wszelkie dystraktory 
podczas snu, powinny być świadome jak działa alkohol i 
dostosować jego konsumpcję, tak aby nie stwarzała 
problemów podczas nocnego odpoczynku. 

Warto również pamiętać, że alkohol jest przede wszystkim 
stymulantem mózgu i jego spożywanie nie pomaga w 
problemach ze snem, a dodatkowo zakłóca cykle snu. 
Należy unikać alkoholu podczas 30-dniowego programu i 
generalnie nie spożywać go na cztery godziny przed snem.
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SEN W SAMOLOCIE

60

Kilka dobrych porad...

O ile nie korzystasz z luksusów klasy pierwszej lub biznes, loty długodystansowe mogą być mało 
komfortowym doświadczeniem, szczególnie dla osób, które mają problemy ze spaniem nawet we 
własnym łóżku. 



Dla takich osób prawdopodobieństwo 
przespania chociaż kilkudziesięciu minut 
na siedząco, podpierając się na rękach, w 
otoczeniu obcych osób i krzyczących 
dzieci jest bardzo niewielkie. Poza 
trudnościami ze spaniem w samolocie, 
dochodzi jeszcze niełatwe dostosowanie 
do nowej strefy czasowej.  

Poniżej znajduje się sześć wskazówek 
dotyczących spania podczas lotów 
długodystansowych.

Wskazówka 1: Leć nocą

Zarezerwuj lot, który będzie odbywał się 
w czasie nocy (w Twojej strefie czasowej). 
Organizm łatwiej zaśnie w godzinach 
naturalnego snu.

Wskazówka 2: Usiądź przy 
oknie

Postaraj się dotrzeć na lotnisko wcześniej 
lub odpraw się przez Internet i 
zarezerwuj miejsce przy oknie. Siedząc 
przy oknie nie narażasz się na pobudki ze 
strony osób, które będą wstawać podczas 
lotu np. do łazienki. Unikniesz również 
przypadkowych szturchnięć przez załogę, 
która będzie krzątać się po samolocie.

Wskazówka 3: Skorzystaj ze 
stoperów do uszu

Zaopatrz się na podróż w kilka par 
s t o p e r ó w , a b y o d i z o l o w a ć s i ę 
otaczającego hałasu. Korki do uszu 
ułatwią wyobrażenie sobie, że jest się w 
c i c h y m i s p o k o j n y m o t o c z e n i u , 
pomagając tym samym się odprężyć, a 
ostatecznie zasnąć. Jeśli nie masz 
doświadczenia ze stoperami najlepiej 
kupić więcej niż jeden rodzaj, np. 
woskowe i piankowe, i sprawdzić, które 
lepiej się sprawdzają. 

Wskazówka 4: Zrelaksuj się 
muzyką

Wykorzystaj zestaw nagrań binauralnych, 
aby obniżyć aktywność mózgu i 
wprowadzić się w stan podobny do 
medytacji, który ułatwi zaśnięcie. 
Obniżenie częstotliwości fal mózgowych 
jest szczególnie ważne jeśli stresują Cię 
podróże powietrzne.

Wskazówka 5: Stwórz łóżko

Jeśli uda Ci się zarezerwować miejsce 
przy oknie, poproś o dwie dodatkowe 
poduszki, które pomogą stworzyć 
prowizoryczne łóżko. Odchyl fotel tak 
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mocno, jak to tylko możliwe. Jedną poduszkę wsadź pod 
odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a dwóch pozostałych użyj, aby 
stworzyć jak najbardziej komfortowe miejsce na oknie. To 
pozwoli stworzyć wrażenie leżenia. Prawdopodobnie nie uda 
Ci się przespać tak dłużej niż cztery godziny, ale to wystarczy, 
aby przerwać dzień przylotu. Skorzystaj również z kocyka i 
przykry się nim. Twoje ciało skojarzy bycie przykrytym z 
byciem w łóżku, dając sygnał do mózgu, że nadszedł czas na 
sen.

Wskazówka 6: Daj mózgowi znać, że to czas 
na sen

Bez względu na fakt, że lecisz samolotem, nadal możesz 
kontynuować rutynę z Sześciu Kroków, aby Twój organizm 
dostał jasne sygnały, że już czas na sen. Postaraj się przejść 
przez poniższą listę przed próbą zaśnięcia:

1. Idź do łazienki.
2. Umyj twarz.
3. Umyj zęby.
4. Pokremuj twarz.
5. Lekko się porozciągaj na swoim siedzeniu.
6. Wypij szklankę wody, aby się nawodnić.

Dostosowywanie się do nowej strefy 
czasowej (jet lag)

Osoby wrażliwe na zmiany w cyklu dobowym, mogą mieć 
duże problemy z dostosowaniem się do innej strefy czasowej. 
Ten proces może zająć nawet pięć dni, a objawy jet lagu mogą 
dawać się we znaki pod postacią senności w ciągu dnia, 
bezsenności w nocy, utraty apetytu lub słabej koordynacji. 
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Symptomy są bardziej odczuwalny podczas podróży z 
zachodu na wschód i kiedy przekraczasz więcej niż cztery 
strefy czasowe. Jet lag będzie mniej dokuczliwy, jeśli kilka dni 
przed podróżą będziemy się dobrze wysypiać, podczas lotu 
powstrzymamy się od spożywania alkoholu, a zamiast tego 
będziemy pić dużo wody zarówno w samolocie, jak i podczas 
pobytu.

Najszybszym sposobem, aby dostosować się do nowej strefy 
czasowej jest kładzenie się spać i wstawanie o takich samych 
godzinach o jakich robisz to w domu. Nawet jeśli jest się 
bardzo śpiącym należy trzymać się swoich godzin (trzeba 
pamiętać, aby budzik nastawić na godzinę, o której zazwyczaj 
wstajemy, np. 7 rano, ale w czasie lokalnym).

Od razu po obudzeniu należy wystawić się na światło dzienne 
i starać się nie ucinać sobie drzemek w ciągu dnia. Jeśli pobyt 
ma trwać zaledwie kilka dni, można spróbować trzymać się 
strefy czasowej swojego kraju. Jednak jeśli zostajemy dłużej 
niż cztery dni, warto przestawić organizm do nowej strefy 
czasowej.
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Ten poradnik został napisany tak, aby każdy kto chce wyleczyć swoje problemy ze snem, 
mógł to zrobić u podstaw. Wszystkie zawarte w nim informacje skupiają się na przyczynach 
bezsenności i ich korygowaniu. Nie są to rozwiązania tak proste jak wzięcie pigułki 
nasennej, ale pozwalają na przywrócenie organizmowi wewnętrznej harmonii, która 

SŁOWO NA 
ZAKOŃCZENIE

lxiv

Nie lekceważ problemów ze snem.



pozwoli na bezproblemowe zasypianie, a możliwe, że pomoże też w innych problemach 
zdrowotnych.

Każdy z Was został wyposażony w narzędzia w postaci wiedzy, wskazówek, rozwiązań i 
nagrań audio. Teraz wystarczy tylko je wykorzystać. Warto już dziś wziąć problemy ze 
snem w swoje ręce i zacząć 30-dniowy program Sześciu Kroków: chodzić spać i 
wstawać codziennie o tych samych godzinach, stworzyć środowisko przyjazne 
zasypianiu i zadbać aby ciało funkcjonowało w swoim naturalnym dobowym.

Warto zaangażować się w zmiany całym sercem. Oprócz szeroko pojętej higieny snu, 
należy dbać o zdrową, nieprzetworzoną dietę, wykonywać ćwiczenia fizyczne i 
wieczorami ograniczać użycie i ekspozycję na urządzenie elektroniczne. Należy także 
właściwie zarządzać stresem i zmartwieniami.

Te wszystkie kroki polepszą nie tylko sen, ale również ogólne zdrowie.  Życzymy dużo 
wytrwałości i wielu pozytywnych zmian.

Zespół Polaku, lecz się sam!

Na zakończenie

Na następnej stronie publikujemy kilka najśmieszniejszych naszym 
zdaniem sytuacji związanych ze snem, które znaleźliśmy w internecie. 

W końcu śmiech to zdrowie!
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Warunki korzystania:

eBook przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjnych. Nasza strona i eBook zawiera ogólne informacje na temat 
warunków medycznych, dietetyki i zabiegów oraz dostarcza informacji i pomysłów ograniczając się głównie do środków 
naturalnych i domowych sposobów. Treść eBooka nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane informacje są prawdziwe, 
rzetelne, sprawdzone w każdym przypadku i / lub nie są szkodliwe dla zdrowia lub dobrego samopoczucia. Wiele z 
poddanych pomysłów nie została poddana oficjalnym badaniom klinicznym - z przyczyn ogólnie wiadomych. Wszelkie 
informacje nie powinny być traktowane jako substytut porady lekarskiej i nie zastępują kontaktu z pracownikiem służby 
zdrowia. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia na własną rękę zawsze należy skonsultować się z lekarzem. 
Autorzy eBooka nie będą ponosić odpowiedzialności za ew. szkody, urazy lub choroby, które mogą wyniknąć z 
korzystania z jego treści. Czytelnik ponosi ryzyko i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z treści na naszej stronie i 
w tym eBooku i korzystając z nich zgadza się z naszymi warunkami.
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