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Tvůj snový tým pro požitek ze spánku: 

Růženka a Vilda, Oskar a Emilka

Tady jsou tví čtyři průvodci spánkem: 
Růženka a Vilda, Oskar a Emilka.
Postarají se o tvůj dobrý spánek a sladké 
sny. 
Vildu, Emilku a Oskara už možná znáš – 
jsou to odborníci na dobré pocity, tedy 
předpoklady pro dobrý 
spánek. Připojila se k nim 
Růženka, protože se dobře 
vyzná ve spánku a snění 
a prostředcích, jak toho 
všeho docílit. Vynikající 
kombinace! Ti čtyři si doo-
pravdy užívají spánku – a co 
víc – chtějí, aby ses k nim přidal 
a zkusil to také. Inspiruj se a přidej se 
k chytrým ovečkám. A těš se na spánkové 
dobrodružství a snové cesty. 
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Cvičení 5

Hodit věci za hlavu

Co to má být?
Velmi jednoduché!
Ruku mírně zvedni dopředu, dlaní vzhůru 
a volně rozevři dlaň a prsty. 
A teď „hoď“ rukou dozadu 
přes rameno.
Lehký pohyb, jako byste 
chtěli něčím hodit – zepředu 
dozadu přes rameno – hop!
A teď střídavě vpravo a vlevo (pozitivní 
vedlejší EMDR efekt).
Nejlépe tak dlouho, až budete mít pocit 
uvolněné lhostejnosti a klidu. 
Například by tě měly přestat zlobit běžné 
nepříjemnosti, které narušují dobrý 
spánek. Hoď je za hlavu. Hop!
Stejně tak by ses měl přestat stresovat 
z následujícího dne. Hoď i tyto starosti za 
hlavu a pak můžeš klidně a spokojeně 
usnout.
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Hoď to všechno za 
hlavu – hop!

Pokud jsi měl v noci zlý sen, zkus si na něj 
vzpomenout a pak šup – hoď ho za hlavu. 
Všechny nepříjemné detaily zlého snu 
naházej za hlavu. Házej vše za hlavu tak 
dlouho, až z toho nepříjemného snu 
nezbude vůbec nic.
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Proč „mlaskání a srkání“ pomáhá

 ▶ Toto cvičení je dobré i proti skřípání zubů 
a nočnímu hladu. 

 ▶ Zkus to někdy i během dne jako cvičení 
proti zatrpklosti a stísněnosti.

Cviky na uvolnění rtů, tváří, jazyka a čelistí 
jsou velmi důležité. Tyto oblasti jsou 
spojeny s mozkovými nervy, které vychá-
zejí z částí mozku, kde se nacházejí i spán-
ková centra. 
Každé cvičení na uvolnění svalstva obli-
čeje je tedy i přípravou na spánek, takové 
zklidňující impulzy se v mozku ihned rozši-
řují i do dalších oblastí – emoce se zklidní, 
srdeční pulz se příjemně zpomalí, hlou-
bání ustane – a to jsou nejlepší předpo-
klady pro spánek. Teplý 
nápoj efekt pohody 
a uvolnění ještě zinten-
zivní. 

 

Malá pusa nebo aspoň mlaskavý zvuk 
obšťastňuje emoční oblasti v mozku. 
Výzkumy ukazují že (láskyplná!) pusa 
podporuje zdraví, neboť posiluje srdce 
a imunitní systém. Dobří rodiče proto 
dávají dětem pusu na dobrou noc. Dělej 
to taky tak!to ta
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