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Ciało nieustannie przekazuje do mózgu informacje o przeżyciach. Mózg przetwarza te informacje w 
myśli, reakcje i działania, a przede wszystkim – w uczucia. Dobre przeżycia i dobre uczucia owocują 
zdrowiem i dobrym snem. Im bardziej świadomie dbasz o to, by za pośrednictwem ciała dostarczać 
mózgowi dobrych przeżyć i uczuć, tym skuteczniej będzie on stał  na straży Twojej cielesnej, 
emocjonalnej i mentalnej równowagi. Taka jest podstawa dobrego snu. Poniżej przedstawione 
ćwiczenia fizyczne i myślowe wpływają na miłe przeżycia, pozytywne uczucia i myśli. Nie potrzeba 
dodatkowych rekwizytów ani szczególnych zdolności. Wystarczą: Twoje ciało, Twój umysł i 
pragnienie, by dobrze spać i mieć piękne sny. 

Po wykonaniu tych ćwiczeń będziesz się czuć rozluźniony/a, odprężony/a, spokojniejszy/a i 
wyciszony/a. Te pozytywne uczucia uczynią Twój sen przyjemnością. 

Przyjemny sen sprawia, że Jesteś: szczęśliwszy/a i świeższy/a, sprytniejszy/a, szczuplejszy/a i 
zdrowszy/a, odporniejszy/a na stres i uczucie wypalenia, a przede wszystkim: tryskający/a życiem. 

Wykonuj ulubione ćwiczenie w taki sposób, jakbyś codziennie wieczorem zażywał/a dwie lub trzy 
łyżki lekarstwa. Twój mózg chętnie przyzwyczai się to tego zdrowego leku. 

Możesz też wykonać kilka dodatkowych ćwiczeń nasennych – dzięki nim będziesz spać jeszcze lepiej. 

Możesz dokonywać zmian i wariacji. Twój mózg bardzo je lubi i zrewanżuje się nagrodą w postaci 
głębokiego snu z pięknymi marzeniami sennymi. 

Za sprawą Twojego zaangażowania i regularności w wykonywaniu ćwiczeń nasennych dojdzie w 
końcu do przeprogramowania obszarów snu w Twoim mózgu. W rezultacie, co wieczór, na widok 
łóżka, na myśl o śnie będziesz odczuwać wielką radość. 

Dobry sen jest naprawdę potrzebny do życia. Badania dowiodły, że sen ma wpływ na ponad 700 z 
Twoich genów, m.in. na te, które są odpowiedzialne za reakcje stresowe, stany zapalne, system 
immunologiczny i przemianę materii. 

Dobry sen pomaga na: 

 nadwagę i cukrzycę, 
 choroby żołądka i jelit,  
 depresję i uczucie wypalenia, 
 migreny, 
 nadaktywność u dzieci. 

Dobry sen sprawia, że: 

 Twój mózg się regeneruje, 
 ważne informacje i wspomnienia zostają zmagazynowane w mózgu, 
 uwalniają się potrzebne do życia hormony, goją się zakażenia,  



 szczepienia ochronne podwajają swoją skuteczność. 
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Długotrwały niedobrowolny albo samodzielnie wymuszony brak snu jest niedobry dla Twojego 
mózgu. Podczas snu powstaje wiele potrzebnych do życia hormonów. Szczególnie ważna jest 
melatonina, hormon snu i pamięci, produkowany przez mózg wyłącznie w ciemności. 
Syntetyczne środki nasenne wywołują liczne działania niepożądane i negatywnie wpływają na 
jakość snu, co sprawia, że mózg nie może wykonywać ważnych nocnych działań. W rezultacie za 
dnia czujesz się pozbawiony/a energii i zdekoncentrowany/a. 
Podczas snu mózg skrzętnie się przeprogramowuje, włącza coś w rodzaju skanera 
antywirusowego, zamyka jedne pliki z informacjami i otwiera nowe. To wielkie sprzątanie jest 
konieczne – śmieci zostają usunięte, a ważne rzeczy – zmagazynowane w pamięci. 
Niestety istnieją problemy, które niekorzystnie wpływają na ważne funkcje snu. 
Zgrzytanie zębami/bruksizm – z tego powodu zęby szybciej się zużywają, a mięśnie głowy i szyi 
są nieustannie napięte. Rezultatem są ból, szumy w uszach i niska jakość snu. 
Koszmary senne – sporadyczne koszmary nie są niczym złym, ale kiedy trwają zbyt długo, 
zakłócają wypoczynek. 
Chrapanie – osoby chrapiące nie wysypiają się, są więc zmęczone, nerwowe i cierpią na 
problemy z koncentracją. 
Syndrom nocnego podjadania – nocne ataki głodu spowodowane najczęściej nieprawidłowymi 
nawykami żywieniowymi, zakłócają głęboki sen i produkcję melatoniny. 
 
 

Kołysanie się 
To bardzo łatwe ćwiczenie. Stań w rozkroku i zacznij kołysać się w przód i w tył. Powoli – w przód i w 
tył, w przód i w tył. Jak zegar albo fale oceanu. Możesz też ćwiczyć na siedząco – na krześle lub dużej 
piłce. Kołysz się w przód i w tył, z prawej na lewą, z lewej na prawą. Świetnie nadaje się do tego 
biurowe obrotowe krzesło – ważne jest, by kołysać się powolnym, wyrównanym rytmem. A na 
leżąco? W hamaku. Albo pomiędzy drzewami. A przynajmniej w myślach – to także pomaga. Kołysz 
się i huśtaj do przodu i do tyłu. 



Rytm kołysania jest stary jak świat. Na całym globie, wśród wszystkich narodów rodzice kołyszą swoje 
dzieci do snu. Wiedzą, że działa to uspokajająco i nasennie. Powód? Powolny rytm kołysania za 
pomocą komórek i połączeń nerwowych zostaje przekazany do mózgu. Tam dochodzi do 
„harmonizacji”. Ośrodki przełączają się na funkcję dobrostanu, co prowadzi do produkcji 
odpowiedzialnych za spokój neuroprzekaźników. Te z kolei wpływają ba wolniejszy rytm bicia serca, 
spokojny, równomierny oddech i rozluźnienie mięśni – a to najlepsze warunki do zaśnięcia i dobrego 
snu. 

Zostań dla siebie dobrym rodzicem. Nawet jako „duży”, dorosły człowiek możesz ukołysać się do snu. 
Możesz połączyć kołysanie z mruczeniem lub krótką kołysanką czy ulubioną, spokojną melodią. 
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Masaż czoła 
Kolejne łatwe i bardzo skuteczne ćwiczenie. Przeciągnij prawą i lewą dłonią wzdłuż czoła. Możesz 
wykonywać ten ruch obiema dłońmi na zmianę. Od prawej skroni przez czoło aż do lewej skroni. I z 
powrotem. W rozluźnionej, opartej pozycji siedzącej albo na leżąco. Masaż czoła równie dobrze 
można wykonywać na stojąco. Przynajmniej przez dwie minuty. I koniecznie kilkakrotnie w ciągu 
dnia. 

Kiedy stoisz pod ciepłym prysznicem, nie musisz nawet ruszać dłońmi. Wystarczy, że zaczniesz się 
kołysać w przód i w tył i pozwolisz ciepłej wodzie spływać po czole z lewej na prawą i z prawej na 
lewą stronę. 

Lekarze ajurwedyjscy i znachorzy praktykują wcieranie olejów w czoło, czyli jego masaż, w walce z 
bezsennością i depresją. Twierdzą, że w ten sposób uspokaja się cały wegetatywny układ nerwowy. 
Jest kilka innych powodów uspokajającego działania masażu czoła. Płat czołowy mózgu odpowiada 
przede wszystkim za takie funkcje jak: planowanie, przewidywanie, ocena i działanie, kontroluje 
również postępowanie i możliwe błędy. Dlatego kiedy nie śpisz, jest nieustannie gotowy do pracy. 
Kiedy spokojnie i przyjaźnie dotykasz swojego czoła i głaszczesz je, Twój ruch zostaje zarejestrowany 
przez komórki nerwowe w skórze i przekazany do przetwarzających zmysły ośrodków w mózgu. Te 
reagują z radością i pobudzają m.in. produkcję oksytocyny. Ten hormon, poza innymi licznymi 



efektami, obniża ciśnienie krwi, poziom kortyzolu (hormonu stresu) i działa uspokajająco.  Ponieważ 
płat czołowy ma dobre połączenia z innymi ośrodkami mózgu, otrzymują one miły sygnał: „Możesz 
się wyluzować”. Możesz połączyć to ćwiczenie z wdychaniem pięknych zapachów. 

Ziewanie 
To ćwiczenie już znasz – ziewanie. Nie szkodzi. Nigdy dość ziewania! Szeroko otwieramy usta i 
ziewamy. Ziewamy, aż popłyną nam łzy i pocieknie z nosa. Ziewamy już w drodze do łazienki, pod 
prysznicem, w drodze do łóżka i w łóżku. Kiedy obudzisz się w nocy – ziewaj. 

Ziewanie jest wielofunkcyjnym, cudownym lekiem. Kto ziewa, nie może płakać, narzekać, płakać, 
przeklinać, a nawet myśleć negatywnie. Za sprawą ziewania wyłączone zostają również negatywne 
emocje. Podczas ziewania wytwarza się kilka hormonów i neuroprzekaźników, m.in. serotonina i 
substancje podobne do opium (obie są stosowane w formie leków jako środki nasenne). Badania 
wykazały, że ziewanie ma związek z regulacją rytmu dobowego. Przy jego zakłóceniach ziewanie 
może pomóc w nastawieniu wewnętrznego zegara mózgu. 

Ziewanie to środek nasenny – bez recepty i działań niepożądanych. Za darmo, zawsze dostępny. 
Możesz tym lekiem szczodrze dzielić się z innymi – zachęcając do ziewania, ziewając w ich obecności. 
Pod wpływem działania neuronów lustrzanych zaczną ziewać razem z Tobą i – razem z Tobą zasną. 

 
Źródło: www.pixabay.com  
Rozkładanie ramion 
Na stojąco, na siedząco lub na leżąco – rozłóż ramiona. Oddychaj przy tym głęboko i spokojnie. 
Wdychając powietrze, zapleć ręce w obręcz. Wyobraź sobie, że w otwarte ramiona łapiesz sen i 
słodkie marzenia senne, a potem obejmujesz je z radością i przytulasz. I jeszcze raz – wciągnij 
powietrze i jednocześnie rozłóż ramiona. Wypuść powietrze i powoli uformuj koło. Zamknij oczy. 
Ciesz się tym ruchem przynajmniej trzy razy. Znajdź własny, przyjemny rytm. 



Sen jest jednym z Twoich najlepszych przyjaciół – powitaj go radośnie z otwartymi ramionami. 
Wciągnij go razem z powietrzem. Nie będzie umiał oprzeć się ani Tobie, ani Twoim zapraszającym 
gestom. 

Rozkładanie ramion to bardzo skuteczny znak mowy ciała, który oznacza: „Podejdź tu, Jesteś mile 
widziany”. Na całym świecie interpretowany jest jako gest powitania. Ma też duży wpływ na Ciebie i 
Twoją gotowość do snu. Zarówno Twój ośrodek ruchu (kresomózgowie), jak ośrodek oddechu (pień 
mózgu) aktywizują się i przyjemnie rytmizują. Prowadzi to do uczucia harmonii i spokoju, które za 
pośrednictwem ośrodków emocji natychmiast zaczyna dobroczynnie oddziaływać na ośrodki snu. 
Wykonując powolny, rytmiczny ruch i w ten sam sposób oddychając, imitujesz rytm głębokiego snu i 
przekazujesz tę informację do mózgu. 
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Przez ramię 
 

Unieś lekko ręce, rozluźnij dłonie i palce. A teraz – hop! -przekręć jedno ramię do tyłu. Lekki odrzut – 
z przodu do tyłu. Hop! A teraz na zmianę: lewe i prawe. Wykonuj to ćwiczenie tak długo, aż poczujesz 
przyjemną równowagę i odprężenie. Bieżące problemy, które przeszkadzają Ci w smacznym śnie, 
powinny stracić na ważności. Wyrzuć je przez ramię. Hop! Znaczenie stracą także zmartwienia – 
wyrzuć je przez ramię i śpij spokojnie. Kiedy miałeś zły sen, spróbuj go sobie przypomnieć i wyrzuć go 
przez ramię. Każdy przerażający szczegół – przez ramię.  

Ćwiczeniem na zmianę prawego i lewego ramienia robisz dla siebie dużo dobrego. Pobudzasz ważne 
obszary w kresomózgowiu (ruch) i móżdżku (koordynacja). Pozostaje mniej energii dla stresowych 
aktywności mózgu, takich jak złość, zmartwienia i negatywne uczucia. Odrzucanie ramion powoduje 
pozytywny ruch emocjonalny: odrobina radości i dystansu, przyjemne rozluźnienie. Te pozytywne 
uczucia rozprzestrzeniają się w mózgu i wysyłają komunikat do ośrodków snu: „wszystko OK. Można 
włączyć moduł snu”. Rytmicznie zmieniając prawą i lewą stronę wzmacniasz efekt tego ćwiczenia. 



Wyrzucanie przez ramię działa też dobrze na albo po koszmarze sennym. W koszmarze czujesz się 
pasywny/a, zdany/a na pastwę losu, bezradny/a. To powoduje strach. Aktywnym odrzutem ramion z 
ofiary koszmaru stajesz się jego pogromcą – aktywność przeciw bierności. 

Ćwiczenie to działa dobrze również za dnia, kiedy spotka Cię coś niemiłego. Nie będziesz musiał/a 
wlec swojej złości i zmartwień do domu. Nie pozwolisz im, by popsuły Ci zapadnięcie w błogi sen. 

 
Powolne pochylanie głowy 
Poruszaj głową w dół i w górę. Szyjny odcinek kręgosłupa powinien aktywnie pracować, zginać się  w 
przód i lekko prostować. Zatrzymaj się na chwilę. Daj sobie czas. Wykonując ruch do tyłu, powoli 
nabierz powietrza. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Zamknij oczy. To wzmocni uspokajający efekt i 
przyjemność. Bardzo ważne – rób to powoli. Myśl przy tym o wolnych falach mózgowych w głębokim 
śnie. 

To ćwiczenie wzmacnia Twoją gotowość do snu. Świadomym, spokojnym wdechem i zamknięciem 
oczu tworzysz uspokajający rytm, który zostaje zarejestrowany przez wszystkie obszary mózgu. 
Powolne pochylanie głowy natychmiast przypomni mózgowi o senności i śnie. W stanie senności i 
uśpienia wzmacniająca siła naszych mięśni ustępuje. Ciało jest maksymalnie rozluźnione – szczególnie 
w głębokim śnie. 

Połącz powolne pochylanie głowy z siedzeniem w rozkroku i parskaniem. W ten sposób wzmocnisz 
efekt rozluźnienia i zapobiegniesz zgrzytaniu zębami. 

Drzemka 
 

Kiedy po pochylaniu głowy poczujesz zmęczenie – pozwól sobie na drzemkę – króciutki sen. Podczas 
przerwy obiadowej. W autobusie, pociągu, na lotnisku. Zamiast niepotrzebnego przeglądania 
wiadomości lub rozmowy przez telefon. Mini drzemkę możesz sobie uciąć zawsze. Nie potrwa dłużej 
niż 10 minut. Świat po drzemce wygląda zupełnie inaczej. A Ty czujesz się jak nowonarodzony/a. 

„Nawet tygrys robi sobie drzemki” – mówi azjatyckie przysłowie. Utnij sobie drzemkę, a poczujesz się 
silny/a jak prawdziwy tygrys. 

Naukowcy udowodnili, że krótka drzemka pomaga przetrwać spadek formy w biologicznym rytmie 
dnia, czyni Cię weselszym i przyjaźniejszym, wzmacnia wytrzymałość, obniża ryzyko zawału serca (do 
35%), znacznie poprawia spostrzegawczość i pamięć, pozwala też dużo lepiej spać w nocy. 
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Szlafmyca 
 

Do tego ćwiczenia będzie potrzebny rekwizyt – cudowna, miękka, szeroka szlafmyca. Nie wkładaj jej, 
ale porządnie naciągnij na głowę. Na czoło (bardzo ważne). Na oczy (jeszcze ważniejsze). Na uszy. Aż 
na kark. I na czubek nosa. Możesz swobodnie oddychać (usta i dziurki nosa pozostają odsłonięte). 
Czapki są wciąż w modzie. Dlaczego więc nie do snu? Zgaś światło i komputer. Jesteś teraz offline. W 
szlafmycy! 

Twoi pradziadkowie nosili nocne czepki i szlafmyce, chociaż w ich czasach nie prowadzono jeszcze 
badań nad snem. Byli mądrzy i postępowali właściwie. Naukowcy stwierdzili, że ciemność w nocy ma 
działanie zapobiegawcze przeciw depresji i wzmacnia sen. Jest kolka powodów, dla których warto 
nosić szlafmycę: 

 jest dużo przyjemniejsza niż maska na oczy (i o wiele tańsza), 
 delikatne ciepło przez nerwy skórne dostaje się do ośrodków emocji w mózgu, one zaś 

uruchamiają moduł wypoczynku, co z kolei wpływa pozytywnie na ośrodki snu, 
 uspokajające ciepło na czole pomaga wypocząć płatowi czołowemu, który przestaje 

rozmyślać, 
 nad powiekami zapada ciemność, więc nerwy wzrokowe rozluźniają i wzmaga się produkcja 

melatoniny, 
 uszom jest ciepło i wygodnie, nerw słuchowy rozluźnia się, 
 delikatne ciepło na karku rozluźnia jego mięśnie, ten efekt aktywizuje ośrodki snu. 

 
Wylegiwanie się 
 



Do przyjemnego wylegiwania się nie potrzebujesz wielu rekwizytów. Wystarczy puchata poduszka i 
wygodna, gruba, miękka kołdra, którą położysz na materacu. Takie nakrycie będzie wisienką na torcie 
Twojego snu. Można w nich zatonąć. Można się w nich utulić. „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz” – 
mówi przysłowie.  

Wszystkie istoty  żywe lubią, kiedy jest im wygodnie, szczególnie podczas snu. Pierwsze, co 
poczułeś/aś jeszcze przed narodzinami, to otaczająca Cię, miękka wyściółka w brzuchu mamy. Kiedy 
się urodziłeś/aś, najprzyjemniej było, gdy rodzice Cię przytulali – miękko, ciepło i uspokajająco. 
Możliwe, że do dziś jeszcze masz koc, którego używasz w trudnych chwilach – coś w rodzaju „koca 
bezpieczeństwa”. Twoje ciało – skóra, mięśnie, ścięgna, stawy i kości uwielbiają spać w czymś 
miękkim. Miękka pościel sprawia, że wszystko wydaje się lżejsze. Taki komunikat otrzymuje mózg od 
nerwów skórnych. W ośrodkach emocji, ale również w tych obszarach mózgu, które są 
odpowiedzialne za napinanie mięśni, dochodzi do rozluźnienia i rozkurczenia. Powstają idealne 
warunki dla dobrego snu i pięknych marzeń sennych 
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Cmokanie i siorbanie 
 

By zacząć cmokać, musisz rozluźnić język, policzki i wargi, a następnie radośnie otwierać je razem z 
dolną i górną szczęką. Najlepiej razem z dźwiękiem: cmok, cmok, cmok. Wiesz też jak siorbać: 
rozluźnij wargi i wciągnij kilka łyków herbaty ziołowej lub kakao. Wyobraź sobie, że z każdym 
siorbnięciem przyjmujesz i smakujesz odrobinę snu. Zamknij oczy. Nie musisz się wstydzić – nawet 
najlepsi kucharze cmokają i siorbią, bo wtedy ich smak działa dużo lepiej! Na koniec jeszcze jedno 



cmoknięcie – buziak! Może być skierowany do Twojego własnego odbicia w lustrze albo w kierunku 
księżyca i gwiazd – soczysty buziak na dobranoc! 

Ćwiczenia rozluźniające wargi, policzki, język i szczękę są bardzo ważne. Te obszary obsługiwane są 
przez nerwy czołowe, których korzenie tkwią w tych samych miejscach mózgu, gdzie znajdują się 
ośrodki snu. Każde ćwiczenie rozluźniające mięśnie twarzy jest przygotowaniem do snu, ponieważ 
uspokajające impulsy automatycznie roznoszą się po wszystkich ośrodkach: wyciszają emocje, rytm 
serca przyjemnie zwalnia, myśli przestają krążyć. Ciepły napój wzmacnia efekt rozluźnienia i 
przyjemności. Za dnia można wykonywać to ćwiczenie w obronie przed złością i złym nastrojem. 

Buziak albo przynajmniej odgłos całowania uszczęśliwia obszary emocji w mózgu. Badania wykazały, 
że czuły pocałunek poprawia zdrowie, ponieważ wzmacnia serce i układ immunologiczny. To dlatego 
dobzi rodzice dają swoim dzieciom buziaka na dobranoc. Rób to samo! 

Odsuwanie 
 

To łatwe ćwiczenie nie wymaga użycia siły. Stań w rozkroku. Rozluźnij kolana. Unieś zgięte łokcie 
grzbietem dłoni do przodu, na wysokość ramion. Głęboko nabierz powietrza. Teraz powoli wyprostuj 
ręce. Dłonie trzymaj pionowo – jak dwie małe tarcze. Powoli wypuść powietrze. Powtórz to ćwiczenie 
przynajmniej trzy razy. Mocno odsuń od siebie całą złość i wszystkie zmartwienia z całego dnia. Nie 
spiesz się. Spróbuj wyczuć, czy coś jeszcze zostało do odsunięcia. Tą techniką możesz przesuwać góry. 
Utoruj sobie drogę do smacznego snu. 

Odsuwanie złości i zmartwień za pomocą rąk oznacza również odsuwanie złości i zmartwień w głowie. 
Ten ruch połączony z działaniem wyobraźni to najlepszy możliwy lek nasenny: 

• Dzięki tej metodzie Twojemu myślącemu strategicznie o pełnemu kłębiących się myśli płatowi 
czołowemu łatwiej jest rozluźnić się i przekazać kontrolę ośrodkom snu. 

• Powolny ruch i oddech pomagają ośrodkom snu w zaśnięciu i zapadnięciu w głęboki sen. 
• Spokojnym rytmem oddechu wzmacniasz mentalny i fizyczny gest odsuwania i wpadasz w 

emocjonalnie wyciszony rytm. 

To ćwiczenie możesz wykonywać profilaktycznie w ciągu dnia. Oszczędzisz sobie godzin bezsenności, 
spędzonych na zgrzytaniu zębami, okrzykach wściekłości i płaczu. Również koszmary senne mogą w 
ten sposób stracić swoją przerażającą moc. 

 
Wszystko w zwolnionym tempie 
 

To bardzo zabawne ćwiczenie. Potrzebujesz do niego trochę czasu i cierpliwości (znakomite warunki 
do rozluźnienia i zaśnięcia). Poza tym można to ćwiczenie wykonywać przy okazji. Rób wszystko w 
zwolnionym tempie – slow motion. Rób wszystko w żółwim tempie. Idź powoli do łazienki. Kołysz 



przy tym powoli biodrami. Umyj się powoli. Idź powoli do sypialni. A teraz powoli połóż się na łóżku. 
Powoli zamknij oczy. Wdech i wydech. Wolne tempo prowadzi do szybkiego zaśnięcia. Ta metoda 
działa jak waleriana! 

Kiedy postanawiasz robić wszystko w zwolnionym tempie, Twoje kresomózgowie i móżdżek, które są 
odpowiedzialne za ruch i jego przebieg, przejmują powolny rytm. Ta informacja za pomocą  
przełączeń neuronowych zostaje przekazana również do tych obszarów mózgu, które są 
odpowiedzialne za rytm dobowy. Ten z kolei ulega przełączeniu. To warunek konieczny senności i 
snu. Ostatecznie cały mózg przejmuje wolne fale lekkiego, a w końcu głębokiego snu. 

Specjaliści od snu zalecają na trzy godziny przed zaśnięciem nie uprawiać żadnego sportu: po 
treningu Twoje ciało jest rozgrzane, a mózg musi wykonać jeszcze większy wysiłek, żeby się wyłączyć. 
Dlatego ruszaj się wolno przed pójściem spać. 

Dotykanie czoła i serca 
 

To ćwiczenie jest łatwe, ale bardzo potrzebne. Połóż dłonie jedna na drugą, unieś lekko ręce, pochyl 
delikatnie głowę, żeby opuszki palców muskały środek czoła pomiędzy brwiami. Skieruj myśli w 
stronę wydarzeń z minionego dnia. Za co Jesteś wdzięczny? Nie poddawaj się – na pewno jest coś, za 
co możesz podziękować (nawet jeśli to prosty fakt, że przetrwałeś dzień). Jeśli znalazłeś coś, za co 
możesz być wdzięczny, siłą swojej pamięci spraw, by było to wyraziste. A teraz połóż dłoń na dłoni na 
sercu i lekko się skłoń. Dziękuję! 

Naukowcy potwierdzili, że wdzięczni ludzie śpią dłużej. Dotykając powierzchni dłoni i czoła, 
aktywizujesz obszar mózgu, który poza ruchem odpowiada również za osobowość, samokontrolę i 
pamięć. Wdzięczne wspomnienia prowadzą do dobrych uczuć w obszarze emocji, co w ciągu sekubd 
pobudza produkcję wspomagających sen hormonów w mózgu. Proces ten wzmacniasz, wykonując 
gest podziękowania – kładąc dłoń w okolicy serca. Znajduje się tam nerw błędny – dziesiąty nerw 
czaszkowy, który jest odpowiedzialny za spokojny rytm serca. Ten gest rodzi spokój i współczucie – 
najlepsze zwiastuny spokojnego snu. Połącz to ćwiczenie z uśmiechaniem się. 

Ćwicz wdzięczność tak często, jak to możliwe. Rano, kiedy wstajesz, podziękuj Twojemu mózgowi za 
sen minionej nocy. Pochwałą i wdzięcznością stworzysz jeszcze większą gotowość do spokojnego snu 
i pięknych marzeń sennych. 

 



 

Źródło: www.pixabay.com 

I jeszcze kilka recept na dobry sen: 

 Wygospodaruj pokój do snu, pokój do odpoczynku – oszczędnie umeblowany i 
posprzątany. To wyciszy Twoje zmysły. 

 Otul się nasennym zapachem (róża, lawenda, limba i siano). 
 Chodź spać o regularnych porach. 

 Codziennie wstawaj o tej samej porze – ośrodek snu uwielbia regularność i nienawidzi 
chaosu. 

 Codziennie wystaw się do słońca, które wspomoże rytm dobowy Twojego snu. 
 Nie chodź spać głodny, ale również nie przesadnie najedzony (mała wieczorna przekąska 

powinna zostać zjedzona na dwie godziny przed snem). 
 Alkohol to nie środek nasenny! Ma fatalne konsekwencje: nocny symptom odstawienia i 

problemy z przesypianiem nocy. 
 Jeśli obudzi Cię koszmar, zabaw się w odrobinę marzeń na jawie: w wyobraźni przeżywaj 

przygody, w których to Ty Jesteś reżyserem, aż zadowolony z ich przebiegu pogrążysz się 
we śnie. 

 Nie kłóć się, a w szczególności nie rób tego przed snem. Sypialnia to nie pole bitwy. 
 Bądź przyjacielski i szczodry dla siebie i swoich bliskich – to najlepsza poduszka, na której 

możesz wypocząć. 

Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji telefonicznej lub on-line zapraszamy do kontaktu 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie tel. 23 6722673! 

Opracowanie artykułu :      psycholog - Marta Matuszewska, psycholog – Dorota Bielas 



W opracowaniu korzystano z  książki Claudii Croos – Müller „Spij dobrze! Krótki podręcznik 
przetrwania.” oraz wiedzy własnej 


