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NESPAVOSŤ – alternatívny
pohľad a dostupné riešenia
Nespavosť, insomnia… Týmto termínom pomenovávame neschopnosť
zaspať alebo krátkodobý a neplnohodnotný spánok. Môže nastať pri
zmene prostredia, neuróze, strese, pri ochoreniach, ktoré narúšajú
spánok ako napríklad kašeľ alebo bolesť. Poďme sa pozrieť a hľadať
riešenia.

Prečo aj napriek únave neviem
v noci zaspať?
Spánok je tak samozrejmou súčasťou našich životov, že si ani
neuvedomujeme, aký je pre nás dôležitý. Spánková deprivácia však môže
mať hlboké a často nezvratné dôsledky na našu psychiku a osobnosť.
Poruchy spánku majú rôznu podobu a intenzitu. Ak chceme pochopiť
psychické príčiny nespavosti, je nevyhnutné pochopiť, akú funkciu
zohráva spánok z hľadiska nášho psychického i fyzického zdravia.
Skutočne hlboký a zdravý spánok vytvára priestor, v ktorom naše
podvedomie riadi procesy regenerácie a sebaliečenia, súčasťou ktorých
je okrem iného aj uvoľňovanie potlačených pocitov a nespracovaných
obsahov.
Všetci zažívame bezsenné noci v obdobiach, keď máme v živote príliš
veľa starostí a stresov. Aj mierou zvládania takýchto situácií sa ľudia líšia.
Sú ľudia, ktorí napriek ťažkým životným okolnostiam dokážu spať
pomerne dobre a sú ľudia, ktorých nervový systém je citlivejší a aj ten
najmenší konflikt alebo nečakaná zmena v živote naruší ich schopnosť
zaspať. Niektorí zaspia ľahko, ale budia sa uprostred noci s pocitmi
strachu, alebo mávajú ťažké a vyčerpávajúce sny, po ktorých sa ráno
budia uťahaní a bez energie.
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Každý človek sa vysporiadava s nespavosťou po svojom. Niektorí začnú
s úpravou spánkovej hygieny, skúšajú rôzne bylinky a potravinové
doplnky. Ak to nepomáha a problém so spánkom sa neupravuje alebo sa
v mnohých prípadoch zhoršuje a stupňujú sa psychické problémy
spôsobené nedostatkom spánku, ako sú vyčerpanosť, depresia a
precitlivenosť, rozhodnú sa väčšinou vyhľadať psychiatra, ktorý im
predpíše lieky. Farmaká však liečia symptóm, ale nie príčinu.
.

Čo môžem urobiť hneď?
Problém so spánkom môže mať rôznu príčinu, od poklesu hladiny
krvného cukru, cez hormonálnu disbalanciu až po aktivitu nervového
systému. Našim cieľom je pokúsiť sa zistiť, kde je zdroj problému, čo stojí
za insomniou. Kým príčinu nájdeme, môžeme urobiť zopár opatrení,
ktoré k plnohodnotnému spánku prispejú:
·
·
·
·

·
·

Chodíme späť pred 22:00, dodržujeme rovnaký interval každý
deň aj počas víkendov.
Kompletne zatemníme miestnosť, aj malé žiarenie z pouličného
svetla zníži sekréciu melatonínu.
Znížime teplotu miestnosti.
Pred spánkom nevykonávame dynamickú fyzickú aktivitu,
vyhneme sa elektronike, napínavým a hororovým filmom,
nechceme mať viac adrenalínu ...
Nejeme sacharidy, radšej si dáme proteínovo-tukové potraviny.
Napríklad cottage cheese alebo orechy.
Nepijeme stimulačné nápoje ako napríklad kávu, zelený čaj
a vyhneme sa aj bylinným čajom, ktoré obsahujú rastlinné
fytosteroly ako napríklad sladké drievko, sibírsky ženšen,
aswagandha, damiana, kotvičník, diskorea atď.
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Hypnoterapia
Popri farmakoterapii sa zvyčajne odporúča psychoterapia alebo
hypnoterapia, ktorá pomáha ľuďom odstrániť psychické príčiny
nespavosti, čím sa znižuje riziko, že zostanú na užívaných hypnotikách
závislí.
Približne polovica mojich klientov má osobnú skúsenosť s užívaním liekov
na spanie, ale nechcú na nich zostať závislí, druhá polovica sa bráni
užívaniu chemických liekov a hľadajú možnosti riešenia v oblasti
alternatívnej medicíny. Ku mne prichádzajú klienti väčšinou až vtedy, keď
žiadna iná liečba nezaberá, alebo zaberá len čiastočne.
Keďže v našej spoločnosti stále
prevláda predstava, že zveriť sa do
rúk psychoterapeuta alebo
hypnoterapeuta, je prejavom
slabosti a osobného zlyhania, často
ľudia prejdú naozaj dlhou
a strastiplnou cestou, kým nájdu
odvahu (alebo ich doženie stav
absolútneho zúfalstva) vyskúšať
hypnoterapiu.

“Ku mne prichádzajú
klienti väčšinou až
vtedy, keď žiadna iná
liečba nezaberá, alebo
zaberá len čiastočne.”
– Mgr. A. Bellayová

Ako hypnoterapia
prebieha?
V úvodnom terapeutickom rozhovore mapujeme a hľadáme možné
zdroje stresov a potlačených emócií. Väčšina ľudí si ich je vedomá, ale
nevie, ako ich riešiť, resp. majú pocit, že čokoľvek sa stalo v ich živote, už
vedome spracovali. Pravda však je, že často len nepríjemné pocity
alebo bolestivé spomienky potlačili.
Hypnoterapia následne pokračuje väčšinou konverzačnou hypnózou,
prostredníctvom ktorej sa pokúšame nájsť zdroj nespavosti. Ak
prechádzame alebo sme prešli v našom živote akoukoľvek traumatickou
situáciou, ktorá nás ohrozuje, alebo ktorú odmietame prijať, časť našej
bytosti zostáva v situácii a s ňou spojených emóciách, akoby zaseknuté.
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Riešenia na úrovni podvedomia
Vedomie dokáže nájsť stratégie, vďaka ktorým sa dokážeme postupne so
situáciou viac či menej vyrovnať. (Závisí od intenzity a hĺbky traumy, na
koľko sme schopní pokračovať v normálnom spôsobe života a ako veľmi
nás prežitá skúsenosť ovplyvňuje v našom prežívaní.)
V podvedomí však stále v sebe nesieme zranenie, strach, smútok, túžbu
vrátiť čo alebo koho sme stratili. Toto zranenie a emócie, ktoré sú s ním
spojené sa neustále vynárajú z nášho podvedomia a jedným z prvých
symptómov je narušenie schopnosti zaspať alebo spať dostatočne dlho a
kvalitne. Pri hlbšej relaxácii sa začína uvoľňovať vedomá bariéra, ktorú
sme schopní udržať len v bdelom stave. Akonáhle vstupujeme do hlbších
úrovní spánku začneme sa kontaktovať s potlačenými obsahom v našom
podvedomí.

V hypnoterapii nie sme v uvoľnení sami, je pri nás niekto, komu
dôverujeme. Pre jej úspešnosť je kľúčové vytvoriť medzi klientom
a terapeutom pocit dôvery a bezpečia. Cieľom je skontaktovať sa
s bolestivými skúsenosťami (ktoré si môžeme ale nemusíme pamätať)
a uvoľniť potlačené emócie, po čom nasleduje liečenie zranenej časti
našej bytosti.
Kedže ku mne väčšinou prichádzajú ľudia, po dlhom období boja
s nespavosťou a je pre nich skoro nepredstaviteľné, že opäť budú môcť
spať normálne (dokonca sa u niektorých vytvorí strach zo spánku
a namiesto obvyklej radosti z oddychu sa stáva doslova nočnou morou)
je dôležité poskytnúť im okrem individuálnej terapie aj ďalšiu podporu
pri vytváraní resp. obnovovaní návyku zdravého a hlbokého spánku. Pre
klientov vytváram relaxačné nahrávky, ktoré vychádzajú z priebehu
hypnózy ako aj z ich individuálnych potrieb a sú prispôsobené ich
aktuálnej životnej situácii ako aj ich jedinečnej osobnosti.
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Hypnoterapia – proces sebaliečenia
Celostná hypnoterapia vo svojej podstate vychádza z presvedčenia, že
v každom z nás existuje múdry a dokonalý systém, ktorý je schopný viesť
proces sebaliečenia. Moja každodenná prax a zmeny v živote mojich
klientov ma v tomto presvedčení utvrdzujú. Úspešnosť terapie závisí od
mnohých faktorov, s prihliadnutím na aktuálnu životnú situáciu
a osobnosť klienta.

“V každom z nás existuje
múdry a dokonalý
systém, ktorý je schopný
viesť proces
sebaliečenia.”

Terapeut svojim poznaním
a skúsenosťami pomáha človeku
nájsť jeho jedinečnú cestu
k prijatiu, pochopeniu
a vnútornej zmene vedúcej
k hlbšej vnútornej rovnováhe
a tak i k postupnému obnoveniu
jeho vrodenej schopnosti spať
zdravým a prirodzeným
spánkom.

Mgr. Andrea Bellayová
PRODUKTY A SLUŽBY
Individuálna hypnoterapia,
psychoterapia, terapeutické
vzťahové a rodinné poradenstvo,
kurzy celostnej a regresnej
autohypnozy, akreditované kurzy
celostnej a regresnej
hypnoterapie, kurzy hypnofertlity a
prípravy na prirodzený pôrod.

KONTAKT
Jeruzalemská 18
917 01 Trnava
Tel: 0911 765 589
Mail: info@hypnoterapia.sk
Web: www.hypnoterapia.sk
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Chromoterapia
a chromopunktúra
a chromopunktúra
Príčinou nespavosti môže byť ako vnútorné, tak aj vonkajšie prostredie,
ktoré obklopuje postihnutú osobu a to napríklad od fyzických príčin až po
nevhodné správanie sa rodičov v domácom prostredí, rôzne konfliktné
situácie a traumy, ale aj napríklad intolerancia na kravské mlieko a pod.
V každom prípade treba hľadať príčinu ochorenia a nezaoberať sa len
symptómom, ale brať osobu ako celok telo – myseľ – duša!

Spánok je najdôležitejším
regenerátorom nášho života.
Je to rovnako dôležitá potreba ako
jedlo a pitie. Spánok reguluje
regeneráciu tela a mozgu,
degradáciu metabolických toxínov
a uvoľňovanie emotívnych
konfliktov.

“Treba hľadať príčinu
ochorenia a nezaoberať
sa len symptómom, ale
brať osobu ako celok
telo – myseľ – duša!”
– E. Gugliucciello

Ak sme veľmi vyčerpaní, spánok je narušený a stáva sa pre nás toxickým.
Prirodzený spánok prináša energiu a vyznačuje sa krásnymi a radostnými
snami, pričom „toxický spánok“ sa dá opísať ako nudný, letargický.
Nočné mory a sny plné úzkosti spôsobujú vyčerpanosť organizmu, keď sa
človek prebudí, je unavený, depresívny.
Je však rozdiel medzi spánkom a spánkovým rytmom: zatiaľ čo
individualita človeka sa odráža v množstve spánku, rytmus je jasným
prirodzeným nastavením. Obzvlášť narušenie rytmu spôsobuje vývoj
mnohých ochorení ako napr. zvýšenie krvného tlaku, cholesterolu,
vylučovanie cukru alebo kyseliny močovej, alebo zvýšenie špecifických
laboratórnych parametrov. Keď sa narušený rytmus upraví, parametre
indikujúce ochorenie sa spontánne vylepšia.
Spánok slúži na uzdravenie a posilnenie nášho orgánového systému. Bez
spánku by sme nemohli existovať. Počas spánku sa dostávame do
určitého priestoru, ktorý je vyhradený pre oživenie a zotavenie našej
duše – do priestoru snov.
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Čo je to spánkový rytmus
Prirodzený mozgový rytmus prebieha medzi bdením a spaním
a pozostáva z merateľných oscilácií: Beta vlny /38-15 Hz/ - normálne
bdelé vedomie, Alpha vlny /14-8 Hz/ - stav uvoľnenia, Theta vlny /7-4
Hz/ - fáza REM a Delta vlny /3-0,5 Hz/ -mozgové vlny s najnižšou
frekvenciou, ktoré sú zaznamenávané počas bezsenného hlbokého
spánku.
Nadmerná aktivita Beta-Delta /regenerácia mozgu/ sa prejavuje
u ľudí, ktorí si zriedka spomínajú na svoje sny alebo si ich
nepamätajú, ich spánok sa stáva toxickým, pretože dochádza
k narušeniu mozgového rytmu. Nadmerné aktivita Alpha-Theta
poukazuje na to, že nie je splnená potreba regenerácie. Nadmerná
aktivita „snívania“ vedie k nedostatku v bunkovej štruktúre tela. Iba
vyvážený rytmus všetkých štyroch vln dokáže zaručiť úplné zdravie
a trvalú regeneráciu.

Možnosti úpravy rytmu: Indukčná terapia pomocou
Synapsis point
Indukčná terapia má najlepšie využitie pri depresiách, poruchách
spánku a strese. Aplikácia špecifických frekvencií, ktoré zahrňujú aj
frekvenciu gamma ( 1 – 100 Hz)je v súlade s frekvenciami nášho
mozgu. Táto metóda umožňuje mozgu prostredníctvom senzibilných
zón pokožky stanoviť normálny rytmus, ktorý on už pozná, až kým sa
nedostane do jeho úplnej rezonancie.
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Ako chromoterapia
a chromopunktúra prebieha?
Chromoterapia
Pod pojmom chromoterapia alebo liečba svetlom sa rozumie veda, ktorá
využíva farby na uzdravenie vlastnej vibrácie tela, teda na frekvenciu
zdravia a celkovej harmónie.
Poznatky chromoterapie siahajú až do starovekého Egyptu, Indie, Činy,
Grécka …, kde poznatky a teórie rôznych filozofov a lekárov sa zhodovali
v tom, že “farba je svetlo a svetlo je život”; bez svetla by nebol možný
žiaden život na tejto planéte a bez farieb by neexistovali špecifické
rozličnosti.
Už napr. v Egypte sa pri liečení využívala taká istá farba, akú
predstavovala choroba; napr. pri žltačke sa používala žltá farba. Číňania
používali žltú farbu pri tráviacich problémoch, fialovú pri epileptických
záchvatoch; okna farieb pokrývali farebnými fóliami podľa druhu
ochorenia a chorý človek mal okrem iného nosiť odev v takej istej farbe,
akej prislúchala jeho choroba.
Keďže každá farba farebného spektra sa vyznačuje určitými vlastnosťami,
v prípade nespavosti treba voliť chladnejšie farby ako modrá alebo
fialová, ktoré majú ukludňujúci a utišujúci efekt hlavne na myseľ; vhodné
sú aj farebné odtiene stien spální, najlepšie bledomodrá alebo fialová,
posteľné prádlo v jemných pastelových farbách a z prírodných tkanív.

Chromopunktúra
Táto terapia spočíva v aplikácii farebného svetla na určité akupunktúrne
body podľa Tradičnej čínskej medicíny a na ďalšie energetické body alebo
zóny, objavené nemeckým naturopatom Petrom Mandelom. Fotóny sa
pri kontakte s týmito bodmi dostávajú do rezonancie bunkových
biofotónov, pričom vyšlú informáciu do centrálneho endokrinného
systému; ten vyšle signál do príslušných nervových štruktúr, ktoré
opravia a zharmonizujú chybnú informáciu, ktorá spôsobila danú
poruchu.
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Všetky 3 body
presviecujeme fialovou
farbou po dobu 30 – 60
sekund.

Eva Gugliucciello
PRODUKTY A SLUŽBY
Naturopatia – konzultácia,
chromoterapia a chromopunktura,
holistické manuálne techniky,
lektor SanRajs academy na
Slovensku a v školách
naturopatie v Taliansku

KONTAKT
Adresa: Banska Bystrica (Sk)
Coliiano(SA) – Taliansko
Tel: 0039 329 7508803
Mail: evahaskova@post.sk
eva.gugliucciello@gmail.com
Web:
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Fytoterapia
Fytoterapia to nie je len bylinkový čaj. Fytoterapia je cielené miešanie
bylinných zmesí pozostávajúcich s viacerých bylinných druhov s cieľom
využitia synergického efektu. To znamená, že zmiešaním viacerých bylín
s rovnakými terapeutickými vlastnosťami získavame vyšší efekt
bylinného čaju a zároveň eliminujeme možné riziká, ktoré sú spojené
s dlhodobým užívaním jednozložkových preparátov.

Avšak aj keď pripravíme bylinnú
zmes, stále ešte nemôžeme
hovoriť o fytoterapii. Terapia
bylinkami sa stáva fytoterapiou
len vtedy, ak sú použité bylinné
druhy zmiešané cielene
a s porozumením efektu, ktorý na
fyzickej alebo psychickej úrovni
sledujeme.

“Praktizovanie
fytoterapie bez
základných znalostí
anatómie a fyziológie je
ako čítanie knihy bez
porozumenia textu.”
- J. Jašková

Ako fytoterapia
prebieha?
Akonáhle vypijete bylinný čaj, účinné látky rastlín sú nesené krvným
obehom a viažu na receptory niektorých buniek. Ak dôjde k ich
vzájomnej interakcii, pocítime efekt na úrovni našej fyziológie. Pod
fyziologickým efektom sledujeme následok, ktorý má bylinný materiál na
fyziológiu, t.j. napríklad srdcovú frekvenciu, krvný tlak, dilatáciu alebo
konštrikciu svalstva atď. Fyziologický účinok môže byť vyvolaný buď
stimuláciou nervového systému alebo z krvného obehu mechanizmom
receptor-efektor.

Insomnia a fytoterapia
Začneme od začiatku reťazca. Pozrite sa na svoj deň. Prežili ste ho
pokojne, v harmónii alebo ste ho prežili na „svojich nervoch“. Čo ste
prežili, koľko stresových situácií ste počas dňa museli riešiť? Kto vás
nahneval, kto vám ublížil? Koľko práce ste počas dňa museli vykonať?
Bolo to fyzicky alebo psychicky náročné?
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Prečo tieto otázky?
Pri každej stresovej situácii, pri každej záťaži, či sa týka fyzickej alebo
mentálnej, vaše telo reaguje. Reaguje váš hormonálny systém. Pri každej
stresovej situácii vaše endokrinné žľazy zvyšujú sekréciu hormónov,
ktoré zvyšujú váš metabolizmus, zvyšujú hladinu krvnej glukózy, ktorá
tvorí hlavný zdroj vašej energie. A energiu potrebujete na zvládnutie
náročných úloh. Len vďaka hormónom dokážete byť v strehu, v aktívnom
móde, pripravení na výkon akcie.
Čím náročnejší deň, tým viac cirkulujúcich hormónov. Nato, aby naše telo
mohlo spať, potrebujeme znížiť zvýšenú hladinu „aktívnych hormónov“ .
K tomu je potrebná fyzická aktivita, vykonaná do 18.00 a zároveň
potrebujeme mať plne funkčnú pečeň, keď dochádza k metabolizmu
cirkulujúcich hormónov, aby mohli byť prirodzene vylúčené.
A keď sú tieto dve podmienky splnené, potom rovnako ako prichádza na
oblohu mesiac, do nášho tela začína epifýza uvoľňovať spánkový hormón
– melatonín.

Kým si kortizol a adrenalín môžete predstaviť ako slnko a aktivitu,
melatonín si môžete predstaviť ako mesiac a spánok. Kým je naše telo
preplnené aktívnymi hormónmi, epifýza nevylúči melatonín a spánok sa
konať nebude. Nemôžeme mať všetko. Nemôžeme mať aj deň aj noc
súčasne. Nemôžeme mať kortizol a melatonín naraz. Oba hormóny sú
ako misky váh.
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Plán intervencie
Cieleným terapeutickým plánom môžeme dosiahnuť podstatné zlepšenie
v každej situácii a pri každom probléme a kondícii. Insomnia nie je
výnimkou. Ak je príčinou nespavosti zvýšené stresová záťaž, ktorú
zažívame dlhodobo, potom musíme pracovať na troch úrovniach
súčasne.
1. Optimalizovať sekréciu a vzťah kortizol – melatonín
2. Posilniť funkcie pečene
3. Zvýšiť sekréciu melatonínu
Viac informácii a konkrétny príklad riešenia nájdete v blogu
http://www.kurzy-liecenia.sk/sk/blog.alej

“Riešenia sú dostupné
pre každú kondíciu a
každý symptóm.”

Ak si budete zostavovať podobné
plány, pre riešenie akýkoľvek
disbalancií, vždy je dobré
vychádzať z poznatkov anatómie
a fyziológie. Je nutné vedieť, ako
vaše telo pracuje, čo potrebuje
a ako mu môžete pomôcť.
A potom je už jednoduché
vyskladať s bylinnú zmes, ktorá
podporí váš zámer.

Ing. Jana Jašková
ONLINE KURZY ALTERNATÍVNEJ

KONTAKT

MEDICÍNY
Vzdelávanie v rôznych oboroch
alternatívnej medicíny formou
online výuky.

Svätoplukova 12
821 08 Bratislava
Tel: 0902 391311
Mail: lektor@elearningacademy.sk
Web: www.kurzy-liecenia.sk
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Vnášame svetlo do praktizovania
alternatívnych terapií
Navštívte náš web
Napíšte nám
Volajte

Medicina Alternativa Slovakia
Medicina Alternativa Slovakia o.z.
P.O.Box 137
820 05 Bratislava 25
Telefon: +421 902 391 311
info@medicina-alternativa.sk
www.medicina-alternativa.sk

