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Anyucsúcs -  5. levélkéd 

 

 

Szeretettel üdvözöllek!  

 

Ha első alkalommal vagy utasa ennek az utazásnak, tapasztalhatod, 

hogy jó sok infó ér egyszerre. A siker titka, hogy válogatás nélkül, 

megpróbálj mindent betartani, mert még nem tudni mi fog nagyon 

bejönni, és minek lesz később kisebb jelentősége. 

Az autóvezetés hasonlattal élve, jelenleg egy olyan autót vezetünk, 

aminek a belső tere mindenütt tele van kézifék karokkal, és ezek 

tövig be is vannak húzva. Csak azért haladunk, mert két lábbal 

tapossuk a gázt és bivalyerős motor hajt bennünket. 

A program első részében sorban kiengedjük ezeket a karokat, és ki is 

hajigáljuk őket az ablakon. 

Hogy állsz? 

Bízom benne, hogy a lakásod „nemszeretem helyeit” már sikerült 

beazonosítanod és, részben talán már fel is számoltad őket.  

Ami nem megy olyan könnyen és gyorsan, arra szabj ki konkrét 

határidőt, és addig is, mindig tegyél valamit a cél eléréséért! 

A lakásod védelmez, ő tölt fel, benne pihened ki magad. És mindezt 

meg is teszi, ha nem nehezíted meg a dolgát.  

Sorra áttekintjük a legjellemzőbb alaphibákat! 

 

Ma cél a hálószobád 
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Fontos, hogy már a program elejétől kezdve javuljon az alvásod 

minősége. Ez az étkezés mellett a második adu a kezedben. 

A technikai feltételek megismerése után megismerkedünk a 

nyugovóra térés új, minőségileg egészen más módjával. 

Sokkötetnyi irodalma van az alvás-kutatásnak, de minket most a 

gyakorlati tapasztalatok érdekelnek. 

Na, nézzünk hát szét a hálószobádban! 

Az a jó, ha egy sor oda nem való eszközt találunk, mert a 

kiszórásukkal, máris hatalmasat léphetsz előre. Szóval most annál 

jobb, minél rosszabb. 

Ha „haladó” vagy, figyeld meg, visszaszivárogtak-e a régi dolgok, vagy 

tartottad-e magad a korábbi tanfolyam eredményeihez.  

TV-t a hálószobában  

Klasszikus baklövés a TV-t a hálószobában tartani, sőt nézni is elalvás 

előtt. Ennél rosszabbat kitalálni is nehéz volna. Ha ez csak a párod, 

kedvenc szokása, beszéljétek meg, és változtass! 

Ha energikus, jó kedélyű, kipihent akarsz lenni ezt az árat meg kell 

fizetned. Ha többet akarsz, légy eltökélt, legalább kísérletileg, csak 

négy héten át. 

Tudom mekkora kihívás, amikor a párod ragaszkodik a már 

megszokott körülményekhez, szokásokhoz, ételekhez, stb. 

Ebben az esetben tartsd szem előtt, hogy neki is energikusan adhatsz 

többet. Arról nem is beszélve, hogy gyermeked is most lesi el a 

mintákat. Ki vele! 

Tüntess el a fejed közeléből rádiót, elektromos készülékeket, 

bekapcsolt mobilt. Lehetőleg a szobából is vidd ki ezeket. 
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Ha van router a lakásodban—ami megosztja a Netet éjjelre, kapcsold 

ki!!! Még így is egy tucatnyit lát a géped, de azok jele már elég 

gyenge. 

Konnektor ne legyen közel a fejedhez, ahogy hosszabbítót se tarts az 

ágyad alatt! 

A régi iratokat, lomokat vágd ki az ágyneműtartóból! 

Munkára, kötelességekre emlékeztető iratokat, befizetetlen 

csekkeket, feladatlistákat tessékeld ki a hálóból. 

Gyakori rossz szokásunk, hogy vizsgára, munkára készülve, a 

jegyzeteinket ágyunk közelében tartjuk, hátha éjjel magától a 

fejünkbe szivárog, vagy elkészül…  

Helyette tarts az éjjeli szekrényeden valami pozitív, inspiráló 

könyvet. A könyvekről különben is hamarosan beszélünk. 

Szüntesd meg a millió világító pontot szerte a hálószobádban: 

távkapcsolók, bekapcsolt készülékek, stb. 

Csökkentsd az ablakodon beszűrődő erős fényt, és a hangos külső 

zajokat. Utóbbi persze nem megy varázsütésre, de legalább tedd 

meg, amit lehet. 

Legyen csönd.  

A hálóba lehetőleg ne hallatszon be hűtő, számítógép, stb. zúgása.  

Lehet, hogy már megszoktad – „nem zavar”, de ez nem jelenti azt, 

hogy nem is hat rád! 

A lista nem teljes, de a nagyján kb. túl vagyunk.  

Nyomozz egy kicsit, és amit lehet, orvosolj még ma elalvás előtt. 

Ami pedig „megoldhatatlan”, arra adj magadnak pár napot.  
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Ne feledd! Ha hetek alatt eredményt akarsz, akkor most a spekulálás 

helyett cselekedj. 

Egy jó ötlet! 

Éjjel párologtass ásványvizet, pár csepp illóolajjal. 

Később, ha „haladóként” visszatérsz, mondjuk egy év múlva, már 

rutinod lesz ezekben a most újnak tűnő dolgokban.  

Haladóknak 

Haladóként figyelj az apró különbségekre. 

Például elalvás előtt, az „elcsendesedem” perceidbe csempéssz be 

egy-egy kellemes gondolatot. Esetleg egy azzal kapcsolatos kérdést. 

Figyeld meg, mi történik…  

Tartsd a naplód az ágyad mellett.  

Ha felébredsz, próbáld elnyújtani a félálom néhány másodpercét, és 

ami eszedbe jut, jegyezd le.  

Érdekes, jó technika, amikor nem nyitod ki teljesen a szemedet, épp 

csak egy kis résen pislogsz kifelé, és hamar lefirkálod álmaid 

legfontosabb gondolatait. Így nem illannak el a gondolatok. Próbáld 

ki! 

 

És most nézzük az elalvási szokásainkat! 

Az „elcsendesedem perceid” erre vezetnek majd rá, fokozatosan. 

Tele hassal színesebbek az álmok… 

Az ostoba időbeosztásunk miatt, a vacsora késő estére tolódik. 
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Ki ne tudná, hogy mekkora öngól éjjelre, degeszre tömni a hasunkat? 

Pihenés, méregtelenítés helyett vadul emészteni a szalonnás 

rántottát… 

Tipp: 

Javaslom, hogy tervezz, 2-3 nappal előre. Írd papírra a heti 

vacsiterveidet, így gyorsabb és hatékonyabb leszel. Ha mindenképp 

kései a vacsora, legalább legyen könnyű! 

 

És még valami! 

Ha mindezek ellenére nem pihentet az alvás eléggé, robbantsd szét 

az egész szobát, cibáld arrébb az ágyadat, ha kell a gyerekét is. 

Tipp: figyeld meg, nem vándorolsz-e el éjjel az ágyadban. Ha igen, 

kísérletezz az ágyad forgatásával, mert sanszos, hogy rossz a tájolása. 

Ha semmi átütő eredmény, próbaképp aludj a lakásod más 

helyiségeiben egyet-egyet. Ha valahol sokkal pihentetőbb, akkor ott 

a válasz. 

Nagyobb öngól nincs, mint a lakásunk adottságaira hivatkozva, 

éveken át rossz helyen aludni!!! 

Legyen elég befolyásod arra, hogyan hajtod nyugovóra a fejedet. 

 

Gyermekünk pihenése 

A gyerekek még a nagyobbak is…egyedül félnek, nem a sötéttől. 

A gyerek még nappal is a szülei közelében érzi magát biztonságban, 

mitől lenne komfortos pont éjjel, a sötétben, egyedül?! 
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Régen senkinek sem jutott volna eszébe pont éjjelre magára hagyni a 

gyereket! Ma már persze nem eszi meg az oroszlán, de az ősi ösztön 

kiölhetetlen. „Leleményes megoldás” – égve hagyunk egy kis villanyt. 

Nincs is igazán éjszaka, így nem is ér most félni sem - Meg aludni 

sem…! Ha hajt a tudományos kíváncsiság, olvass utána a tobozmirigy 

működésének. 

Tipp: 

Ha gyermeked még igényelné, alkalmanként a közös alvást – ami 

garantáltan el fog múlni – engedd meg neki. 

Holnap külön levelet kapsz tőlem, ami csak az esti „elcsendesedem 

perceidet” vezeti be. Addig igyekezz megteremteni a tárgyi 

feltételeket. 

 

Mosolygós napokat kívánok! 

Hamarosan folytatjuk.    

 

Kérdezz, írj, jelezz vissza… 

Szeretettel: Péter 

 

 


