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שינה  –שנת ישרים ; מנוחה בעיניים עצומות ובלי פעולת התודעה -שינה
   .עמוקה ושלווה

  .השינה חיונית לעצם קיום החיים ולבריאות טובה

אם , בנקודה כלשהי בחייו זמנית סבל מבעיית שינה מאתנו כמעט כל אחד
 מוגזמת בשעות הסמוכות לשינה או מצריכה שלאכילה , בגלל מתח נפשי

  .. )ניקוטין אלכוהול ועוד, קפה לדוגמא (מעוררים לפני השינה  חומרים



הופך , מחסור בשעות שינה מחליש את המערכת החיסונית ואת הדחף המיני
מחלות , כאבי ראש כגון  אותנו לפחות יעילים ועלול לגרום לבעיות נוספות

   .לב וכלי דם ודיכאון

בוגרים בריאים עשויים להזדקק ל  ,הצורך בשינה משתנה מאוד מאדם לאדם
  .שעות שינה ביממה 4-9

  . סיפורה של ש

, לבעיות שינה נטייה  יתה להתמיד ה, שמאז שזוכרת את עצמה מספרת
, זוכרת את עצמה מחפשת תעסוקות בלילות גם כשהייתה הרבה יותר קטנה

ת כשלא הייתה מצליחה והייתה מעתיקה אנציקלופדיות למחבר נזכרת איך
  .ממושךלהירדם במשך זמן  

, תקופה. 'בכיתה י, 16את בעיית השינה הגדולה שלה חוותה כשהייתה בת 
  . בה לא ישנה שנמשכה כחצי שנה

זה ". ועכשיו הגיע זמן לישון", בלילה הייתי נכנסת למיטה ואומרת לעצמי"
ככל . כמו רפלקס מותנה -זה היה קורה מיד. יהספיק כדי להעיר אות
  "ככה נעשיתי יותר ערנית, שהתאמצתי יותר לישון

מישהי מבית הספר ש, הדבר החריג היחידי שהיה באותה שנה היהש, סיפרה
וכשחזרו מההלוויה נתבשרו שחבר , נהרגה בתאונת דרכים, הקודם שלה

  . שהיה בדרך להלוויה נהרג גם הוא בתאונת דרכים, נוסף

, ו סיוטים כשהייתה נרדמתחושבת שהי, פיתחה פחד מהשינהבהדרגה 
חשבה לקרוא עד  ,הייתה קוראת במקום לישון. מאויימת מרגע השינהוחשה 

 . בלי שתרגישמשיעצמו העיניים וקיוותה שתשקע כך בשינה , שתתעייף
בית  ת ספרייכמעט את כל הספרים שהיו בקראה ש, יצאבפועל לא נרדמה ו

  . הספר

אבל בתוכי , עצמתי את עיני וניסיתי להעלות בזיכרוני את תחושת השינה" 
זה מזכיר לי . חשכה ללא שינה. לא הייתה קיימת אלא חשכה ללא שינה

תיארתי לעצמי . עד עכשיו תפסתי את השינה כמעין דגם של המוות...  .מוות
שינה . שינה עמוקה בהרבה משינה רגילה. את המוות כהמשכה של השינה

 ."גמורה)ה(האפלה . מנוחת עולמים. חסרת כל תודעה



  

ולעיגון ,ודם,י'כלל דיקור ופורמולת צמחים סיניים לחיזוק צ בה הטיפול
   .והרגעת את הנפש

  .תחושת רוגעשישנה עמוק וחשה ,  סיפרה נרדמה ובסופו הדיקור בזמן

, את השינה בשעות הבטוחות" לתפוס"בבית בעזרת אימה הייתה מתרגלת 
  .כשאימה נמצאת לידה עירנית ומגינה שלא יאונה לה כל רע, שעות היום

  .בחזרה" לתפוס את השינה"הצליחה   לאט לאט

  .לישון בלילות שוב ה אליה והצליחה שבתחושת הרוגע  

  

  .כמה הרגלים ולהתחיל לשנותכדאי בבעיות שינה 

  

ישנן סיבות . לרפואה הסינית יכולת מצויינת לעזור במקרים של בעיות שינה
  .  ת/הטיפול יהיה בהתאם לאבחנת המטפל, רבות לבעיות שינה

  

  : הנה כמה טיפים שיכולים להועיל מאוד 

  

המזרון יכול . וודאו שהמזרון והכרית עליהם אתם ישנים נוחים -1
להשפיע על איכות השינה והמנוחה וייקבע את מידת הרעננות 

אם זה המזרון הנכון הוא יעזור לשמור על . שתלווה אתכם במשך היום
מזרון טוב . בריאותכם ויעזור להחלים ולהתאושש מהר יותר ממחלות

 . משלב קשיחות ורכות
   להשתמש במיטה לשינה בלבדהקפידו  -2
שכבו על הגב כאשר כפות הידיים מונחות על הטבור ומקדו . מדיטציה -3

שאפו דרך האף החזיקו את הנשימה לשניה או , את נשימתכם אליו
הרפו את השרירים ורוקנו את מחשבותיכם . שתיים ונשפו דרך הפה



, תרגלו זאת בכל יום ובאותה השעה. התרכזו אך ורק בנשימותיכם
  .ומלץ לעשות זאת לפני השינהמ

האלכוהול מונע את ( אלכוהול, תה שחור ,שוקולד, המנעו מקפה -4
היא ו ,השינה העמוקה המתרחשת בשלבים המאוחרים יותר בלילה

גם כן גורם לנדודי  הסוכר  (וסוכר  סיגריות, )הכרחית למנוחת הגוף
להמנע מאכילת פירות  בנוסף כדאי  , יש להמנע מאכילתו. שינה

נחשבים כמעוררים   אלו .) אחר הצהריים 15:00מתוקים לאחר השעה 
   .ויכולים לפגום בשינה

או אוכל , אכילת ארוחה גדולה. שעות לפני השינה 3המנעו מאכילה  -5
 -החזר קיבה(רפלוקס , מאוד יכולה לגרום לקלקול קיבהושמן מתובל 

לכן מוטב לסיים . מותמה שעלול להפריע בהרד  או צרבות, )ושט
  .שעות לפני השינה 3לאכול לפחות 

מרגיע את מערכת העיכול ועוזר להשרות  אשר ,שתו תה קמומיל -6
 .מרווהו לואיזה, וגי תה מרגיעים מומלצים הם מליסהעוד ס. שינה

 .אכלו אגוזים וגרעינים -7
המעודדת את  חומצת אמינו ( הם מקור טוב לטריפטופן -אגוזי מלך

 ).ובכך  מסייעת להשרות שינה,ייצור הסרוטונין והמלטונין בגוף
אשר לו השפעה מרגיעת , עשירים מאוד במגנזיום  -אגוזי ברזיל 

שכוללות , חוסר במגנזיום קשור בכמה הפרעות שינה. שרירים ועצבים
אגוזים אחרים . נדודי שינה ותסמונת הרגליים חסרות מנוחה 

גרעיני , אגוזי לוז, אגוזי קשיו, שקדים: שעשירים במגנזיום כוללים
 .דלעת וגרעיני חמניה

, עוף; י סוכר ועשירים בחומצת האמינו טריפטופןעוד סוגי מזונות דל -8
!) עדיף עיזים ולא ממותק(יוגורט טבעי , מוצרי סויה, טונה, הודו

  .המכיל חיידקים פרוביוטיים

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  מקורות
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