
 
КАК ДА СПИМ ПО-ДОБРЕ ПО ВРЕМЕ НА Covid-19 ПАНДЕМИЯТА   
Майкъл Бреус 
Оригиналният текст може да прочетете на: https://bit.ly/2QDYuVp 
 
Covid-19 изправи света пред тревожното търсене на отговори. Но докато си задаваме 
въпроси, е важно да не забравяме каква жизненоважна роля играе сънят за имунната 
ни система. 
Да се уверим, че постоянно си осигуряваме добър нощен сън е един от най-добрите 
начини да подобрим имунитета си и да се защитим срещу вируси и болести. Сънят по 
естествен начин подсилва имунната система и и помага да работи по възможно най-
ефективния начин.  
 

• Сънят стимулира производството на Т клетки  
Т  клетките са кръвни клетки, които играят критична роля за отговора на имунната 
система на вируси. Лишаването от сън спира ефективната реакция на Т клетките 
и организмът по-трудно се бори срещу болестите.   

 

• Отговорът на имунната ни система също се подобрява в резултат на добрия сън 
Като преминавате през четирите цикъла на съня, вие подпомагате 
освобождаването и производството на цитокин – многопластов протеин, който 
помага на имунната система бързо да отговори на антигените.  

 
Изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франсиско тази година обърнаха 
специално внимание на това. Откритията им сочат, че лошият сън е фактор номер едно 
в определянето дали някой ще се разболее след излагане на грипен вирус.  
 
Разпространението на коронвируса по обясними причини се превърна в най-важната 
новина за света през последните седмици.  
 
Като спим пълноценно през нощта, ние помагаме на организма си по-добре да се 
справи с потенциалната заплаха.  
Ето и някои базирани на поредица от научни изследвания тактики как да останем здрави 
и в безопасност.  
 
7 стъпки за добър сън по време на пандемия  
 

1. Определете си електронен вечерен час, поне 90 минути преди за изгасите 
светлините: това означава МЕДИЙНА ДИЕТА преди да си легнете (необходимо 
ви е време за почивка и освобождаване от стреса). Изключете синята светлина, 
това ще помогне на тялото ви да започне навреме да произвежда мелатонин 
(хормонът на съня).  

2. Помислете са медитация или прогресивна релаксация преди лягане и докато 
заспивате 

3. Наум си направете списък с неща, за които сте благодарни (след като вече сте в 
леглото и сте изгасили осветлението): много хора имат стресиращи мисли, 
докато заспиват (има обяснение, разбира се - това е първият момент през деня, 

https://bit.ly/2QDYuVp


в който сте сами с мислите си), но това повишава хормоните на т.нар. бий се или 
бягай реакция – т.е адреналин и норадреналин.  
Позитивните мисли ни помагат да контролираме чувствата, които ни стресират, 
както и по-лесно да заспим (подобряват качеството на съня и хубавите сънища).  

4. Бъдете последователни в спазването на графика си: колкото по-постоянно е 
времето, в което се събуждате, толкова по- последователно ще функционира и 
организмът ви. Избягвайте допълнителните дремки докато сте вкъщи – това само 
ще наруши нощния ви сън.  

5. Намалете стимулантите и депресантите: кофеин и алкохол – ако вече сте 
стресирани, добавянето на кофеин НЕ Е добра идея, само ще повиши 
нежеланите странични ефекти. Алкохолът може и да ви накара да се почувствате 
сънен, но НЕ ПОЗВОЛЯВА качествена отмора, което ще ви накара да се чувствате 
още по-стресиран, особено ако имате махмурлук на следващия ден. Също така 
намалява и защитните ви сили срещу вируси.  

6. Вземете горещ душ или вана 90 минути преди да си легнете: отстранява всички 
онези микроби, полепнали по тялото ви през деня и повишава телесната 
температура. Тя ще се понижи след като излезете от банята и ще ви помогне по 
естествен начин да започнете да произвеждате мелатонин.  

7. Уверете се, че средата около вас е чиста: проветрявайте спалнята си, сменяйте 
спалното бельо 2 пъти в седмицата, нека това да е най-чистата стая в жилището 
ви – ще прекарате в нея много време!   

 
3 НАЧИНА ДА НАМАЛИМ СТРЕСА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ   
 
24- часовите новини, социалните медии, стресираните приятели и колеги, собствените 
ни вътрешни тревоги за това какво се случва около нас, които не можем да 
контролираме, определено ни стресират. Ако, подобно на повечето хора, вече сте 
имали проблеми със заспиването и съня, поради стрес и загриженост от цялата лудост 
около вас,  от първа ръка сте изпитали силната връзка между тревожността и 
безсънието. Стресът рутинно оглавява списъка на източниците на проблеми със съня, 
според пациентите.     
Стресът и сънят съществуват в двупосочна връзка. Също както стресът и тревожността 
предизвикват безсъние и други проблеми, лишаването от сън повишава стреса и 
тревожността. Лошият сън ни прави по-уязвими на симптомите на тревожност, вкл.: 
 

• Раздразнителност и избухливост 

• Чувството за преумора 

• Липса на мотивация 

• Трудности при концентрирането и паметта 

• Липса на енергия 

• Повишени емоционални реакции  
 
Релаксационните упражнения са доказали своята ефективност за намаляване на стреса 
и подобряване на съня.  
Ето и моите 3 препоръчвани упражнения за намаляване на стреса в трудни времена:  
 



ДИШАНЕ 
 
Дълбокото, бавно, самосъзнателно дишане е древен, мощен начин да изчистим тялото 
от стреса и напрежението, чудесен начин да релаксираме като част от вечерната ни 
трансформация към заспиване. Дълбокото дишане стартира поредица от физиологични 
промени, които подпомагат релаксацията, вкл. намаляване на мускулното напрежение, 
забавяне на дишането и пулса, намаляване на кръвното налягане и метаболизма. 
Дихателната практика може да бъде съвсем проста - да правите серия от равномерни, 
бавни вдишвания и издишвания като редовна рутина през деня или всеки път, когато се 
чувствате тревожни или стресирани. 
 
Съществуват и множество структурирани дихателни упражнения. Ето и едно от моите 
любими упражнения:   
 
Дишане 4-7-8  
В удобна позиция, очите са отворени или затворени 

• Вдишайте за 4 секунди 

• Задръжте дъха си за 7 секунди 

• Издишайте бавно, за 8 секунди   

• Повторете няколко пъти  

 
Дълбокото дишане помага на тялото и ума ви да релаксират и подпомага добрия сън. 
Като поемате дълбоко и задържате дъха си, повишавате нивата на кислород и 
позволявате на тялото си да полага по-малко усилия, за да функционира. Дългото, бавно 
издишване има изключително релаксиращо медитативно качество. Това бавно 
издишване е много подобно на ритъма на дишането при сън. Като дишате дълбоко 
преди да си легнете, имитирате дихателния модел на съня и настройвате тялото и ума 
си към този най-важен за човека период на почивка.  
   
 
НАСОЧВАНИ ОБРАЗИ  (GUIDED IMAGERY) 
 
Представете си, че опитвате някаква кисела храна – може би лимон или лайм, или пък 
изпивате лъжица с оцет. Почувствайте миризмата, вкуса върху езика си, усещането на 
храната, достигаща гърлото ви. Какво се случи? Най-вероятно физически сте реагирали 
на този образ. Може би устните ви са се присвили или устата ви се е напълнила със 
слюнка. Това е силата на въображението и на насочваните образи. Когато си 
представяме нещо, тялото ни отговаря, като че ли в действително преживяваме този 
въображаем момент.   
Насочваните образи е техника за тялото и ума, която може да се използва за намаляване 
на стреса и подпомагане на съня. Упражненията ангажират всички усещания във 
фокусиран период на въображение. Този изключително мощен инструмент подпомага 
тялото да бъде водено към позитивен и желан отговор. Могат да се настроят към 
различни цели, вкл. освобождаване от физически и умствен стрес, намаляване на 
тревожността, подготовка за сън.  
Насочваните образи са още един великолепен компонент от рутината преди заспиване. 
Няколко минути ангажирани в успокояващо и отморяващо насочвано пътешествие – 



като напр. да си представяте, че плувате в спокоен океан, нежно повдиган от вълните и 
гален от топъл бриз – ще ви помогне по-лесно да се откъснете от стреса на деня и да 
подготвите тялото и мозъка си за сън.   
Съществуват няколко различни нива и форми на насочваните изображения, които 
варират от прости визуализации до по-организирани и насочени истории. Възможно е 
да научите тази техника и сами. Добро решение би било и да потърсите помощта на 
терапевт и/или практикуващ този метод.  
(Бел.: има много апликации, които предлагат метода като медитативна техника, едната, 
за която се сещаме е Headspace).  
 
ПРОГРЕСИВНА РЕЛАКСАЦИЯ 
 
Тази техника за релаксация на ума и тялото е прост, но поразително ефективен начин да 
опознаете тялото си и частите от него, където са натрупани стрес и напрежение. 
Прогресивната релаксация включва последователна работа с различни части и 
мускулни групи на тялото, като първоначално ги напрягате, а след това ги 
освобождавате. Тя култивира познанието ви за това как вашето тяло възприема 
напрежението и релаксирането. С това познание ще бъдете по-добре подготвен да се 
справите с физическото напрежение и менталния и емоционален стрес, които го 
придружават.  
Използвана като част от вечерната рутина, прогресивната релаксация може да ви 
помогне да се освободите от физическото и умствено напрежение, което, оставено без 
внимание, може сериозно да повлияе на съня ви. Типичната рутина на прогресивната 
релаксация започва от най-долната част на тялото – стъпалата и работи постепенно и 
последователно от долу нагоре към главата, напрягайки и освобождавайки всяка част 
на тялото.    
 
  
ПОВЕЧЕ КАЧЕСТВЕН СЪН, КОГАТО СТЕ БОЛНИ 
 
Досега говорихме какво може и трябва да правите, за да подобрите имунната си 
система, но да видим как е добре да действате, ако вече сте болен. Сънят е 
задължителен, за да се възстановите от болестта и да подобрите отслабената си имунна 
система. Но, когато не можете да дишате, имате треска и тялото ви боли, главата ви ще 
се пръсне и просто навсякъде ви е зле, трудно се заспива. Ето и някои от най-важните 
съвети, за да спите по-добре, когато сте болни: 
 

• Спете възможно най-дълго – звучи странно, но тялото ви има нужда от почивка, 
за да се излекува 

• Увеличете нормалната продължителност на съня си с поне 2 часа 

• Помнете, че трябва да сте на хладно, за да създадете по-добра среда за сън 

• Сменяйте често спалното бельо, за да контролирате разпространението на 
бактериите и вирусите 

• Проветрявайте стаята си и ползвайте овлажнител за въздух 

• Повдигнете горната половина на тялото си (с възглавница или ако леглото ви го 
позволява), за да избегнете стичането на секрети към белия дроб и постназални 
изтичания  



• По никакъв начин не удвоявайте лекарството си за сън (ако вземате такова) и 
задължително проверявайте съвместимостта му с лекарствата, които приемате в 
момента.  

 
Всеки трябва да намери време проактивно да намали стреса и да подобри съня си, за 
да подсили имунната си системи в тези несигурни времена.  
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