
Ako mať lepší spánok
spánok a úzkosť spolu

súvisia



Úzkosť nie je niečo s čím sa narodíme, 
ale niečo, čo sa v nás rozvinie počas 

života. Je všade okolo nás. Niektorí ju nedokážu
vnímať, pretože sa skrýva v ich zlozvykoch.

 
Keď sa z nej stane návyk, potom nájsť spôsob ako
pocity úzkosti vyriešiť si vyžaduje značné množstvo
času a úsilia – a väčšina ľudí ani len nevie kde začať.

Jedným z významných faktorov prispievajúcim 
k našej úzkosti je nedostatok spánku. Ale pokiaľ
trpíte úzkosťou, najskôr si to pravdepodobne odnesie
váš spánok.
 

 
 

Prečo spolu spánok a úzkosť súvisia?
 

Existuje hneď niekoľko dôvodov, prečo sú 
spánok a úzkosť tak úzko prepojené. 

 
1.Zvýšené nabudenie je situácia, keď vaše telo náhle

prejde do stavu akútnej ostražitosti. Zvyčajne je to
spojené s pravidelnými problémami

so spánkom. 
 



Mnoho ľudí, ktorí zažili úzkosť 
v akejkoľvek podobe zahŕňajú do svojich

symptómov aj zvýšené nabudenie, a práve to
prispieva k nespavosti. 

 

2.Serotonín je neurotransmiter (náš mozog 
produkuje tzv. neurotransmitery, čo sú prenášače 

nervových vzruchov, a prostredníctvom nich dochádza 
k prenosu impulzov medzi jednotlivými neurónmi - 

čiže nervovými bunkami. A jedným z nich 
je serotonín.) 

Je to hormón, ktorý ovplyvňuje našu náladu, spánok, 
emócie, chuť do jedla. Navodzuje nám pocit šťastia 

a pohody.
 

 Má veľa kľúčových funkcií, a jednou z nich je tvorba
melatonínu – hormónu, ktorý vám pomáha v noci 

zaspať. 
 Pri jeho zníženej hladine intenzívnejšie prežívame 

úzkosť, bolesť ale aj depresiu.

3.Lymfatický systém je ako potrubie, ktoré sa 
zbavuje odpadu z nášho mozgu. 

 
 



Tento systém  vyplavuje toxíny a nečistoty, 
ktoré prispievajú k úzkosti a spôsobujú nám

emočnú nestálosť. Zbavuje sa ich najmä vtedy keď
spíme. Počas dňa sa totiž prirodzene hromadia 

v našej nervovej sústave. 
 

Ako úzkosť ovplyvňuje spánok?

  
Nedostatočné množstvo spánku prispieva k

pocitom úzkosti, a keď sa takto cítite, tak je
veľmi ťažké zaspať. Spánková úzkosť je dvojsečná

zbraň – pretože neustupujúce znepokojujúce
myšlienky týkajúce sa spánku (a toho čo by sa

mohlo stať, keby ste dobrý spánok nemohli
dosiahnuť) sú príčinou vašich úzkostných

pocitov!
 

Keď cítite úzkosť, spustí sa tzv. sympatická časť
vášho nervového systému. 

Úlohou nášho nervového systému je riadiť vôlou
naše telesné funkcie. Delíme ho na sympatický a

parasympatický nervový systém.
 

 



Za normálnych okolností oba tieto systémy
 pracujú v rovnováhe a vzájomne sa dopĺňajú. 

V prípade nerovnováhy či ochorenia môžu byť
nadmerne aktívne alebo naopak môžu byť utlmené.

 
Sympatikus je zodpovedný za okamžité reakcie

organizmu na hroziace sa nebezpečenstvo. 
Pripravuje naše telo na útok alebo útek. Behom 

tejto fáze sa náš organizmus tzv. nabudí - zrychlí sa
nám srdcová frekvencia, rozšíria sa nám zreničky,
napnú sa nám svaly, potíme sa a spomalí sa naše

trávenie. 
Deje sa to najčastejšie pri strese. Okrem stresu sa
systém aktivuje aj pri prežívaní silných emócií, pri

užívaní liekov alebo pri hypoglykémii.

Parasympatikus riadi naše imunitné funkcie,
trávenie a je zodpovedný za naše tranivá.

Najaktívnejší je v priebehu spánku a jeho aktivita
smeruje k útlmu mnohých našich funkcií.

Stimuluje proces trávenia, pod jeho vplyvom sa
nám zmenšia zorničky, spomalí srdcová činnosť a

celkovo sa utlmia naše telesné a 
psychické funkcie.



     Pokiaľ je medzi nimi nerovnováha, tá má na
svedomí reakciu útok alebo útek – môžete si to
predstaviť ako plynový pedál v aute, zatiaľ čo

parasympatická časť, to je tá časť, ktorá sa spája s
oddychom predstavuje skôr brzdový 

pedál. 
 Činnosť sympatickej časti nervovej sústavy sa týka

uvoľňovania adrenalínu a kortizolu.
 

Tieto hormóny vo vašom tele spôsobia, že sa vám
rozbúši srdce, zvýši sa vám krvný tlak a pripravia

vaše telo do akcie. Ale je to presný opak toho, čo
potrebujete aby ste cítili pocit bezpečia, vedeli ste

sa uvoľniť. A toto všetko je nevyhnutné pre
hlboký a kvalitný spánok.

 
 

Zjednodušene:
Sympatikus: boj alebo útek, ak je náš organizmus

ohrozený, vydá vysoký výdaj energie a to
predovšetkým v núdzových situáciách.

Parasimpatikus: pokoj a trávenie, uplatňuje sa v
pokojných podmienkach



Ako spánok ovplyvňuje úzkosť?

Existuje množstvo dôkazov, ktoré potvrdzujú teóriu
hovoriacu o tom, že nekvalitný spánok prispieva 

k úzkosti. 
 

Ak si dožičíte dostatočné množstvo pokojného spánku, 
spraví to zázraky s vašou schopnosťou sa vysporiadať 

s úzkosťou. A naopak.
 Počas hlbokého spánku sa vďaka „spomaleniu" 

nervovej činnosti môžu naše neuróny sami obnoviť a
toxíny, ktoré sa nám prirodzene hromadia počas našich

prebdených hodín, sa môžu vyplaviť von. 

Naša úzkosť

Úzkosťou trpí 1 zo 4 ľudí. Rozvinie sa následkom
nejakej udalosti, čo sme prežili a následne našej snahy

sa s ňou vyrovnať.
Je to vlastne naša stratégia, ktorú používame pri

pomyslení na nebezpečenstvo, ktoré nás v budúcnosti
čaká, a pomáha nám vyvarovať sa mu a cítiť sa

bezpečne. Je to niečo, čo „robíme." 



Nie je našou podstatou a ani to nepredstavuje
to, akí sme. Inými slovami, vaša úzkosť

nestelesňuje vaše pravé ja. 

Mnoho ľudí trpiacich úzkosťou sa v určitom
momente v detstve necítilo bezpečne, a

následkom toho si vytvorili návyk a pomýšľať
na všetko to, čo v budúcnosti nemusí ísť podľa

ich plánu. Bola to pre nich akási obranná
metóda. Začali sa im vybavovať spomienky na
predošlé situácie, ktoré pokladali za negatívne

alebo nebezpečné, a predstavovali si že sa v
budúcnosti znovu zopakujú, a tak sa nad týmito

scenármi zamýšľali, snažiac sa vyhnúť sa im a
ostať v bezpečí. 

 Ľudia, ktorí vyrastali s úzkostnými alebo
výbušnými rodičmi, sa môžu naučiť vnímať svet

ako nebezpečné miesto. 
Spúšťačom poruchy býva často zvýšený stres.

Odborníci sa zhodujú v tom, že stres je len tzv.
katalyzátorom a samotnú úzkostnú poruchu

nespôsobuje.



a tak sa tento stav naďalej opakuje.  
Stále a dokola.

Dokonca sa hovorí, že úzkosť je naša tzv. „vnútorná
záležitosť." Inými slovami, sami si ju vytvárame 

v našom vnútri. Ak si to neuvedomíme, môžeme
pociťovať pocit beznádeje a stratu kontroly nad týmto

stavom. Keď skutočne pochopíme, čo je to
úzkosť, dá sa to zmeniť a vybudovať si nové

návyky. 
Ale najprv si musíte uvedomiť, čo sa deje a ako sa
to deje. Toto uvedomenie je prvým krokom k

zmene.
 

Keď si na takúto stratégiu navyknete, stane sa
z nej stav, ktorý je dnes známy ako úzkosť.

Pretože je tak často praktizovaná, stane sa z nej
potom tzv. "nevedomý návyk." 

Začne prebiehať v našom podvedomí a práve
vtedy, keď to už nie je pre nás užitočné.

Funkciu, ktorú mala v minulosti už nie je
potrebná, ale my si toho nie 

sme vedomí, 
 



Úzkosť nemôže existovať v prítomnom
okamžiku

 
Táto znalosť vám môže zmeniť život. 
Ak je váš život v ohrození, budete v danej
chvíli pod stresom. Ale úzkosť je strach z

budúcich udalostí. Napríklad sa môžete cítiť
úzkostlivo pred veľkou prezentáciou, a to kvôli
vašim očakávaniam. Pri samotnej prezentácii
môžete pociťovať stres, alebo byť jednoducho
prítomní v danom okamihu. Úzkosť, ktorú

pocítite sa bude týkať jedine toho, čo sa stane 
v budúcnosti – napríklad vaše očakávania

ohľadom reakcie ľudí, publika.
 

Úzkosť sa objavuje následkom očakávania hrozby,
nie však skutočnej – ale hrozby súvisiacej s

udalosťami v budúcnosti, nie v prítomnom
okamihu. Pomôže vám ak sa opýtate samých

seba, či je táto hrozba skutočná alebo či ste si ju
iba vysvetlili ako hrozbu, a či sa odohráva v

prítomnosti. 
 



 
Zvyčajne sa v prítomnom okamihu nedeje nič
zlé. Pociťovať úzkosť znamená mať strach 

z udalostí, ktoré sa ešte nestali a
predstavovať si tie najhoršie možné scenáre.

Zahŕňa to naše pomyslenie na to, čo sa v
budúcnosti môže pokaziť. Budúcnosť si môžeme

iba predstavovať, je vymyslená. 
Ale väčšinou sa naše obavy neuskutočnia.

 
Otázka, ktorú si musíte počas pociťovania

úzkostlivých myšlienok a pocitov položiť je:
Deje sa v prítomnom momente niečo zlé?

Keď odvrátite svoju pozornosť od týchto
myšlienok a pocitov a zameriate sa touto
otázkou na súčasnosť a všimnete si, že váš

pohľad, vaša perspektíva sa zmení. 
 
 Naše myšlienkové návyky, ktoré tvoria

pocit úzkosti. 

Myšlienky, ktoré sa nám neustále
opakujú:



 
1. Najhorší možný scenár (verzus najlepší

možný)
Je to, to naše "staré" známe ako vytvárať

katastrofické scenáre. Je to návyk, pri ktorom
si predstavujeme čo všetko nemusí vyjsť tak ako

sme chceli, a tak si dopredu naplánujeme, 
čo v takýchto situáciách urobíme.

 
Na opačnom konci je najlepší možný scenár.

Namiesto toho, aby ste uvažovali o tom
najhoršom tak ako zvyčajne, môžete skúsiť

praktizovať premýšľanie nad tým, čo všetko sa
v takýchto momentoch môže vydariť. 
Aké to môže mať pozitíva? Ako si ich
predstaviť, a ako by sa mohli odohrať?

 
2. Orientovanie na budúcnosť (verzus na

prítomnosť alebo minulosť)
 

Sústredíme svoju myseľ do budúcnosti, a ešte
keď sa to spojí s návykom spomenutým vyššie,

čize že nám to nevíde, budeme 
rozmýšľať 

 
 
 



 
len nad negatívnymi možnosťami 

či vecami.
 

 Prestaneme venovať pozornosť prítomnému
okamihu a začneme sa zaoberať tým, čo sa deje

v našej mysli. Inak povedané, keďže sa to
neodohráva v prítomnosti, je to výtvor našej
mysle, pri ktorom opustíme realitu, začneme
sa zapodievať našimi myšlienkami a predvídať

udalosti, ktoré sa (pravdepodobne) nikdy
naozaj nestanú.

 
3. Možnosti alebo naše konanie

 
Opakom tohto návyku je koncentrovanie sa na
prítomnosť. Keď začnete svoje okolie vnímať

vašimi zmyslami, dokáže vás to vrátiť do
prítomnosti. 

Čo vidíte, počujete, cítite? Čo môžete ohmatať
a ochutnať? Odvráťte vašu pozornosť od vašej

fantázie a sústreďte sa na súčasnosť.
 
 
 
 
 



 
Keď skutočne pochopíme, že sa v

prítomnom okamihu nedeje nič zlé,
môžeme sa začať oslobodzovať zo zovretia, 

v ktorom nás úzkosť drží. 
 

Vyskúšajte nový spôsob, ako na úzkosť. 
 Cvičenie môže byť pre vás na začiatku niečo
nepríjemné, náš mozog má rád to čo pozná, a
pokiaľ robíme niečo nové, trvá to určitý čas

aby si zvykol.
 

 Buďte preto trpezliví a nebojte sa diskomfortu,
pretože práve vďaka nemu nastáva pre nás

zmena a rast. 
A nakoniec, buďte k sebe počas tohto procesu

milí, pokúste sa nekritizovať sa (to nám
mimochodom ide najlepšie) a začnite si

uvedomovať svoje myšlienky a pocity. Skúšajte,
pozorujte a meňte. 

Len VY ste strojcom svojich myšlienok, svojho
života.

 
 
 
 
 



O svoju dušu sa starajte rovnako dobre, 
ako sa staráte o telo. 

 
Váš spánok sa upraví a zlepší. 

Premeňte svoje chcem
na konanie, urobím to.

 
Držím Vám palce!

Kontaktujte ma:
 info@zdraveranko.sk

0915 777 613

Pridajte sa do skupiny na
Facebook:

www.facebook.com/groups/zlepsisispanok/

alebo si so mnou zarezervujte
bezplatnú konzultáciu:

https://www.zdraveranko.sk/rezervova%C5%A5


