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ZdravéRánko



Prevezmite kontrolu
nas vaším spánkom
Čo by ste mali o spánku vedieť, sa dočítate v tomto krátkom 
e-booku.
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Náš spánok v modernom svete

Náš spánok je životne nevyhnutný pre naše telo a myseľ, aby sme
boli zdraví a mohli sme cez deň fungovať. Všetci máme svoje
tzv.biologické-vnútorné hodiny, ktoré regulujú náš spánok a naše
bdenie. Je to v podstate náš monitor spánku/bdelosti, ktorý ovláda
to, kedy sme unavení a potrebujeme si odpočinúť a kedy sme
pripravení vykonáť všetky bežné činnosti cez deň. Tieto hodiny
alebo hovorí sa im aj cirkadiánny rytmus, fungujú ako 24 hodinový
cyklus (je to presne 24hodín a cca 15minút). Tento rytmus alebo
inak naše hodiny pracujú spolu s uvoľňovaním sa melatonínu, čo je
hormón spánku. Tvorba melatonínu závisí od toho aká je fáza dňa,
t.j. deň alebo noc. Keď je vonku tma, uvoľňuje sa ho viacej.

Prečo potrebujeme spánok?
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Čo sa stane, keď
nemáme dostatok
spánku?

a všetko čo s ňou súvisí, od zníženého
pracovného výkonu až po vyššie riziko
dopravnej nehody

trápi nás prehnaná ospalosť
počas dňa

01.

ako pamäť, rozhodovanie, logické myslenie,
riešenie problémov, reflexy, ostražitosť.

02.

zvýšená úzkosť a oslabené 
funkcie

napr. zábudlivosť-spánok má vplyv na
pamäť a učenie. Preukázalo sa, že je
rozhodujúci pri prijímaní nových informácií
pri učení a ich "vstrebávaní" do našej
pamäte.

03. nižšia kvalita života
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spánková deprivácia - nedostatok spánku

Dlhodobé dôsledky spánkovej
deprivácie
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kardiovaskulárne choroby,
infarkt, cukrovka, rakovina,
oslabenie imunitného systému,
ochorenia kože, choroby žalúdka

vážne zdravotné
problémy

zvyšujete riziko, že sa stanete
účastníkom dopravnej nehody. Jedna z
každých piatich dopravných nehôd má
totiž niečo do činenia práve s únavou.
No nevystavujete sa tým len nehodám
na ceste.

viac dopravných nehôd

skúste sa po niekoľkých prebdených
nociach sústrediť na dôležité
informácie alebo sa naučiť niečo nové!
Uvidíte, že to nepôjde. Čím je človek
starší, tým menej prebdených nocí
zvládne.

horšia koncentrácia
výsledky ukázali, že existuje súvislosť medzi
depriváciou spánku a starnutím pokožky.
Tiež sa potvrdilo, že nedostatok spánku
môže v dlhodobom horizonte zhoršiť aj
niektoré kožné choroby, ako je napríklad
atopický ekzém alebo psoriáza.

problémy s pleťou

ak máte duševné problémy, spíte
málo. A naopak. Ak spíte málo,
časom sa k tomu pridruží
depresia, úzkosť, panické ataky.

depresia nedostatok spánku spôsobuje, že sa
stravujeme horšie. V tomto stave
zvykneme konzumovať nezdravé
potraviny, a preto ide nedostatok spánku
ruka v ruke s nárastom hmotnosti. 

obezita



Ste niekto, kto si potrebuje hodinu čítať v posteli, aby ste sa postupne uvoľnili
alebo zaspíte hneď, ako si ľahnete?

Prečo nemôžem spať?
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Spánková latencia je doba, pokiaľ sa vám podarí
zaspať. Ak vám zaspávanie trvá dlhšie ako 20min,
treba dodržiavať spánkovú hygienu. (stačí mi napísať
e-mail a ja vám pošlem ako ju praktizovať)

Je úplne v poriadku ležať v posteli 10min alebo
20min predtým než upadnete do spánku. Ale ak vám
to trvá dlhšie môžete trpieť poruchou spánku alebo
ste vypili kávu v neskorých hodinách alebo ste sa
najedli pár hodín pred spánkom alebo nie je vo vašej
spálni dostatočná tma alebo ste boli celý deň na
elektronických prístrojoch, ktoré vyžarujú modré
svetlo ako mobil, PC, ipad, notebook.

Všetky činnosti, ktoré robíme každý deň, môžu
ovplyvniť náš spánok.

Spánková latencia07



Ak sa zobúdzate počas noci

Prečo nemôžem v
spánku zotrvať?

Zistili ste, že ste ráno ospalí, bez ohľadu, koľko hodín ste spali?

Aj keď si dožičím dostatok
spánku, cítim sa unavene
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-obmedzte pitie alkoholu, alkohol vám pomôže
zaspať ale neskôr vás prebudí v dôsledku nepokoja
-vaše hormóny nie sú v rovnováhe, ako menopauza
-užívate lieky, napr.antidepresíva, lieky na vysoký
krvný tlak, na astmu a pod.
-váš vek, prerušovaný spánok je bežnejší u starších
dospelých ľudí

Toto môže poukazovať na problémy s kvalitou vášho spánku.
Najčastejšou príčinou toho, že sa ráno cítite neoddýchnutí je
nedostatočný hlboký spánok alebo prebúdzanie sa uprostred
najhlbšieho spánku.

Pri spáčoch je nedostatok hlbokého spánku spôsobený
pocitom vyčerpanosti po prespanej noci. 



09 Vyvracanie mýtov o
spánku

Všetci potrebujú 8hod spánku

Každý je jedinečný, dospelý človek
potrebuje 7-9hod spánku, deti
potrebujú viacej spánku ako
dospelí a starší ľudia spia v
priemere 7hod.

Dlhší spánok cez víkend nám
vynahradí spánok, ktorí ste
stratili cez týždeň

Aby ste mali kvalitný spánok,
treba chodiť do postele a vstávať
v rovnakom čase, vybudovať si
vašu rutinu a aj cez víkendy.

Zdriemnutie počas dňa,
vynahradí spánok, o ktorý sme v
noci prišli

Driemanie dlhšie ako 20-30min
môže uškodiť vášmu nočnému
spánku.



-cvičenie
-zdravá strava
-čerstvý vzduch
-pozitívna myseľ
-pravideľnosť
-denná a nočná rutina

Čo nám vie pomôcť ku
kvalitnému spánku?
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11 Lucidné snívanie

Výhody 
lucidného snívania

Zvýšenie výkonu

vedomé snívanie pomáha zlepšiť
motorické schopnosti a nové
zručnosti

Obohatená kreativita

lucidné snívanie posilňuje kreativitu a
schopnosť riešiť problémy, pričom
človek môže poprosiť o radu vo svojom
sne

Menej nočných môr

lucidné snívanie znižuje
frekvenciu a intenzitu nočných
môr.

Lucidné sny je vedomé snívanie, v ktorom si aspoň sčasti uvedomujete svoju prítomnosť, bdelosť a fakt, 
že to, čo sa deje, je vlastne iba výmysel vašej fantázie. 
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Vybavovanie snov je schopnosť zapamätať si, čo sa vo vašich snoch stalo. Ale pre väčšinu z nás je to ťažké.
Zvyčajne sa všetky tie farby, detaily a pocity z vašich snov po prebudení rýchlo vytratia. Priemerný človek po
prebudení zabudne asi na 50% zo svojho sna a o 10 minút neskôr toto číslo narastie až na 90%. 
A krátko potom tento sen zmizne akoby sa ani nikdy nestal.

Vaše sny si zaznamenávajte. Majte na nočnom stolíku poruke pero a
zápisník (alebo denník), aby ste si po prebudení mohli rýchlo zapísať
čokoľvek, čo ste si z vašich snov zapamätali. Keďže sny miznú tak
rýchlo, je ideálne zaznamenať si ich hneď ako sa zobudíte. Tiež to
všeobecne pomáha pri budovaní vedomia o vašich snoch.



Lepší spánok=lepšie zdravie.

Spánok je stále jedna 
z najzáhadnejších
ľudských funkcií.
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info@zdraveranko.sk

Email:

@zdraveranko

IG

v trvaní 15min na      www.zdraveranko.sk

Konzultácia zdarma

FB
Spanok a insomnia


