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Szia! 

Örülök, hogy az olvasóim táborában üdvözölhetlek, mint leendő Hétalvót! 
Nemsokára Te is tudni fogod, hogy mi az a 10 pofonegyszerű dolog, amivel 
legyőzheted az álmatlanságot!  
 

De vajon honnan tudok ennyi mindent a jó alvásról?  
Megmondom. 

 

Horváth Ágnes vagyok, alvástréner.   
 

3 éve vagyok alvástréner – a 3 év alatt 
több száz embernek segítettem 
megfejteni álmatlansága valódi okát és 
segítettem hozzá a stabil és 
pihentető alváshoz.  

 

Tudásomat az Oxfordi Egyetemen és a Ludwig Maximiliam Egyetemen 

szereztem. Sokan megdöbbentek, hogy mennyire hajszálpontosan tudom,  
min mennek keresztül, amikor az alvásproblémájukról beszélnek. 
 

Ennek az az oka, hogy valaha én magam is voltam álmatlan – de ez nem 

mond el semmit arról a kínlódásról, amit a hosszú álmatlansággal töltött 
időszakban és az altatóról való leszokási kísérleteimben átéltem. 
 

Itt találkozhattál velem: 
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Mára már jól alszom és jól érzem magam a bőrömben. 
 

Tréningjeimen az alvászavarok megoldásának egy olyan forradalmian új 
megközelítését mutatom meg Neked, ami nem foglalkozik avval, ki vagy, 
milyen problémáid vannak, hány éve nem alszol vagy milyen gyógyszereket 

szedsz.  

Egy olyan módszert mutatok a résztvevőknek, amely segítségével 
néhány hét alatt nemcsak az éjszakákat tudják nyugodtan és zavartalanul 
átaludni, de még a napi stresszhelyzeteket is könnyebben veszik. És nem, 
nem szükséges hozzá fél órákat relaxálni, pozitív mondatokat hajtogatni vagy 
furcsán lélegezni.  És ami a legnagyobb büszkeségem: a tréningemen részt 
vevők 75%-a már 2-3 hét után lényegesen jobban alszik. 
 

De térjünk a lényegre! 
 

VAN EGY JÓ HÍREM! 
 

- NEM kell elkerülnöd a stresszt. Nem azért alszol rosszul, mert túl sok a 
stressz az életedben. 

- NEM azért tudsz hajnalban nehezen visszaaludni, mert túl sokat 
dolgozol. 

- NEM a hosszadalmas és kényszerített relaxáció fogja meghozni Neked 
a végső megoldást! 
 

De akkor mi???? 

 

A következő oldalon elolvashatod! 
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10 tudományosan is igazolt, pofonegyszerű 
dolog, amivel legyőzheted az álmatlanságot! 

 

1, Csak akkor feküdj le, ha álmos vagy!  
 

Ehhez vedd számba, mi a különbség álmosság és fáradtság között. Sok 
ember azért fekszik le, mert már „itt az ideje” és holnap korán kell kelni.  
>>> Tipp: Vigyázat, csapda! Ha úgy fekszel le, hogy valójában nem vagy 
álmos, akkor csak azt éred el, hogy ébren forgolódsz még jó fél órákat – és 
megerősíted magadban a hitet, hogy nem tudsz elaludni.”Rossz alvó vagyok” 
– mondogatják sokan. Vagy csak nem a megfelelő időben mész elaludni?  
 

2, NE kelj ki az ágyból, ha nem muszáj!  
 

Ha hajnalban felébredsz, sokszor tapasztalhatod, hogy friss és üde vagy, ezért 
felkelsz és olvasol, a telefonodat nyomkodod vagy – ezt sosem hitted volna 

magadról -  dolgozol (!) – napközben viszont egyértelművé válik, hogy nem 
aludtál eleget.  
>>> Tipp: A hajnali „friss” ébredések csalókák – ha megnyugtató 
tevékenységet végzel, ötlet- vagy paranaplót írsz (hidd el, nem hülyeség!), ha 
pár percig figyeled a légzésed vagy a megfelelő módon relaxálsz, észre fogod 
venni, hogy ismét elálmosodsz. A lényeg, hogy ne zaklasd fel magad a 

felébredések miatt. 
 

3, NE tölts túl sok időt az ágyban!  
 

Ellentmond az előző pontnak? Nem teljesen… 

Nagyon nem oké, ha lefekszel és 2 órát forgolódsz a sötétben vagy 
felébredsz és jó egy órán át reménykedsz, hogy hátha visszaalszol. Meg fogsz 
lepődni, de ha korlátozod az ágyban töltött órák számát, egy idő után látni 
fogod, hogy sokkal de sokkal jobban fogsz aludni.  
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>>> Tipp: Az alvással töltött idő korlátozásába szakember nélkül ne fogj bele. 

Az okos időgazdálkodást tanulni kell – az alvásidő korlátozását is. Segítek 
benne, ha kell, itt megtalálsz: http://alvasguru.hu/szemelyes-tanacsadas/ 

 

4, Tisztázd magadban, mi is a jó alvás!  

 

Sokszor azon bukik el a dolog, hogy azt hisszük, jó alvás az, amikor leteszed 
a fejed a párnára és már alszol is! Most elárulok egy titkot Neked! Valóban 
ideális lenne, ha mindenki így aludna, de a helyzet az, hogy az alvás sokszor 
nem ilyen… 

>>> Tipp: A lefekvéstől számított fél óra forgolódás például még simán belefér 
az elalvás idejébe és teljesen normális. 
 

5, Akkor is kelj fel reggel, ha nem jól aludtál!  
 

Rosszul hangzik, igaz? Sok ember hétköznap is maga osztja be az idejét és 
ha éjjel rosszul aludt, ráhúz még 1-2 órát és később kel.  
>>> Tipp: Ez nem rossz ötlet, ha be akarod pótolni az alváshiányt, viszont 
evvel eltolod a biológiai órádat és nem fogsz tudni időben elaludni. Ráadásul 
ha rendszeresen csinálod, könnyen a hardcore éjjeli baglyok között találod 
magad, aminek rengeteg hátránya van. 
 

6, Az ébresztőóra szundi funkcióját felejtsd el!  
 

Ha már a biológiai óránál tartunk, a szundi funkció használata is ugyanazt 
eredményezi, mintha fél-egy órával tovább aludnál (lásd előző pont). Az 
alvásmedicinában ökölszabály, hogy minél később kelsz, este annál később 
fogsz tudni elaludni. Ráadásul ha később kelsz a tervezettnél, kihagyod a 
reggelit és kapkodva rohansz a munkába – és tessék, máris rosszul indul a 
napod.  

>>> Tipp: Többet érsz vele, ha kicsit álmosan, de nyugodtan megreggelizel és 
lélekben felkészülsz az előtted álló napra. 
  

http://alvasguru.hu/szemelyes-tanacsadas/
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7, Sétáltasd meg a kutyád (akkor is, ha nincs)!  
 

Az álmatlanság stresszel jár, mivel a kialvatlan emberek vérében eleve 
magasabb a kortizol szintje. Erre rájön még a munkával járó stressz is – amit 

ha nem vezetsz le mozgással, pihenéssel, akkor elraktározod (a válladban, a 
gyomrodban, fejfájás vagy további álmatlanság formájában).  
>>> Tipp: Úgy érzed, sétára sincs időd? Mit szólnál, ha azt mondanám, 
hogy a sétaidő ugyanúgy a munkádhoz tartozik? Séta közben például kreatív 
megoldások juthatnak eszedbe (a kreatív ötletek SOSEM az íróasztal előtt 
támadnak, igazam van?). 
 

 

8, A cigit és az alkoholt esténként felejtsd el!  
 

A dohányosok 45 %-a rossz alvó és az elalvás előtti dohányzás stimulálja az 
idegrendszert. Oké, cigi nem. Hogy a komló nyugtató hatású? És hogy a 
konyaktól azonnal álomba zuhansz? Nos, vannak ellenérveim…  
Az alkohol szedatív szer, ez igaz, viszont bekavar az alvás-homeosztázisba 
ÉS éjszakai felébredéseket okoz!  

>>> Tipp: Ez viszont nem jelenti azt, hogy antialkoholista legyél- kivéve, ha a 
Világ Legunalmasabb Embere címre pályázol. (Az antialkoholisták ritkán 
válnak népszerűvé és ez erősen kihat a karrierjükre), csupán annyit jelent, 
hogy az elalvás érdekében legurított feleseket iktasd ki az életedből.  
 

9, Rakd ki a kutyát (macskát/orrszarvút) a hálószobából!  
 

Az állatok alvásritmusa nagyon különbözik az emberétől. Álmukban ugatnak, 
nyüszítenek, rugdosnak, szimatolnak ( és kárognak, és bégetnek vagy 
felébrednek és elnyújtott, kurrogásszerű hangok kíséretében odahánynak az 
éjjeliszekrényedre).  
>>> Tipp: A háziállatokkal alvók a statisztikák szerint 10-ből 7-en többször is 
felébrednek az ágyban szundító négylábú miatt. Az, hogy kedvenced a saját 
helyén alszik, még nem jelenti azt, hogy nem szereted. 
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10, Ne kényszerítsd az elalvást!  
 

Sok ember úgy képzeli a relaxációt, mint valami erőgyakorlat – nappal a jó 
teljesítményt erőlteted, éjjel meg a megnyugvást. Dühből, izomból viszont 
(ugye érzed az ellentmondásosságot?) nem fogsz tudni megnyugodni. Ha 
zaklatottnak érzed magad és lefekszel, hogy „na most jól relaxálok egyet!”, 
avval csak erőlteted a megnyugvást – és nagyon valószínű, hogy az 

ellazulás nem fog menni.  
>>> Tipp: Órákon át tartó relaxáció helyett egy könnyű jóga (igen, férfiaknak 
is, tudod, hány macsó jógázik? Ha nem tetszik a jóga, lehet tai chizni vagy 
nyújtani is!), egy jó beszélgetés vagy naplóírás néha többet segít. 
 

10+1, Engedd meg magadnak a rossz teljesítményt!  
 

Sokszor azért nem tudunk el- illetve visszaaludni, mert azon kattogunk, mi lesz 

másnap a munkában, hogyan fogunk kialvatlanul jól teljesíteni. Ilyenformán az 
alvást is egyfajta teljesítménykényszer hatja át, ami csak tovább fokozza az 
alvás miatti stresszt!  
>>> Tipp: Teljesen oké, ha egy veszekedés vagy egy hajtós nap után 
rosszabbul alszunk! Nem történik semmi, ha kicsit álmosan megyünk be egy 
meetingre. A világ nem dől össze attól, hogy Te kicsit fáradtabb vagy. A 
kialvatlanság maximum kellemetlen – de nem katasztrófa! A dolgok néha nem 
működnek tökéletesen – engedd ezt meg nekik és újra könnyű szívvel 
kezdheted a napod! 
 

Dolgos nappalokat és békés éjszakákat kíván: 

Horváth Ágnes 

alvástréner 

 

ui. Hasznos volt? 

Ha igen, gyere és legyél a barátom a facebookon is! 

https://www.facebook.com/alvasguru 

https://www.facebook.com/alvasguru

