
Znamy stan, gdy nie możemy zasnąć.  Bo gdy kładziemy się 
spać, zaczynamy myśleć o tym, co nas martwi, roztrząsamy 
stresujące zdarzenia, przeszłe i te, które mogą nas spotkać. 
Płyną w nas obrazy sytuacji, których się boimy i robi nam się 
gorąco. Spoglądamy na zegarek i widzimy, jak niewiele 
czasu na sen nam pozostało. Albo rozmyślamy o tym, 
co mamy zrobić i boimy się, że o czymś zapomnimy. Zaczyna 
nam szybciej bić serce. Cały nasz organizm aktywizuje się 
i nastawia się na działanie. To jest lękowy wzorzec 
problemów ze snem. Wówczas może nam pomóc trochę 
rozciągających i relaksujących ćwiczeń, obniżających 
napięcie mięśniowe i wytworzenie nawyku: „w łóżku nie 
myślę”. 
Przy wzorcu depresyjnym zasypiamy w miarę bez trudu, 
ale budzimy się około 2 godzin przed porą, o której 
powinniśmy wstać, mamy smutne, „depresjogenne”, 
dręczące myśli i, nie mogąc już zasnąć, rozpoczynamy 
dzień niewyspani i zmęczeni.
Gdy do psychoterapeuty przychodzi osoba zmagająca się 
z problemami ze snem, najpierw stara się on sprawdzić, 
czy nie wynikają one z chorób somatycznych, zażywanych 
leków czy substancji wpływających na umysł narkotyków 
czy leków psychotropowych.
Jeśli źródłem trudności jest psychika, to problemy ze snem 
są zazwyczaj częścią większej całości; zespołów 
depresyjnych lub lękowych i to one są obiektem 
psychoterapii. Psychoterapeuta pomaga zidentyfikować, 
co obecnie w życiu jest źródłem cierpienia i stresu. Czy ktoś 
reaguje na to, co go właśnie spotyka – może to choroba 
w rodzinie, może kryzys w związku intymnym, może 
dramatyczne przeżycie, jakie go spotkało? Może problemy 
ze spaniem mają korzenie w odległej przeszłości pacjenta 
lub jego rodziny? A może to styl życia prowadzi do trudności 
ze snem? 
Istnieje jeszcze inny ważny aspekt snu – rytmy ultradiańskie. 

Na gruncie psychoterapii ten obszar spopularyzował 
współpracownik M. Ericksona, Ernest Rossi. Wykazał, 
że nasza aktywność, zarówno w dzień, jak i w nocy, 
przebiega w postaci cyklów. Mniej więcej co 1,5 godziny 
wchodzimy na około 20 minut w specyficzny stan: robimy 
się trochę senni, nieobecni, wycofani, zaczynamy myśleć 
o potrzebach fizjologicznych, mamy więcej fantazji 
seksualnych, ale i zaczynamy popełniać więcej pomyłek
i potrzebujemy przerwy. Podczas snu mamy wtedy fazę 
REM. W ciągu tych 20 minut nasz mózg się regeneruje. 
Za dnia właśnie wtedy powinniśmy się wycofać, milczeć, 
najlepiej się zdrzemnąć, pozwolić sobie na nic nierobienie. 
Jeśli chronicznie nie respektujemy potrzeb dyktowanych 
przez ten rytm, narasta „stres ultradiański”. Jego objawami, 
od łagodnych po skrajne są: wzmożenie ilości błędów, 
pogorszenie umiejętności interpersonalnych, nerwowość, 
problemy ze snem, niezdarność, wypadki, obniżenie 
odporności organizmu wyrażające się najpierw infekcjami 
dróg oddechowych, a potem  poważnymi chorobami 
cywilizacyjnymi. 
Paradoksalnie, uleganie przejściowemu „lenistwu” w ciągu 
dnia, krótkie drzemki, przerwy w pracy znacznie poprawiają 
nasz sen w nocy. 
Bardzo ważne jest, by kłaść się spać wtedy, gdy mamy ową 
20-minutową fazę cyklu ultradiańskiego. Inaczej nie dziwmy 
się, że nie zasypiamy. Respektowanie rytmów ultradiańskich 
może pomóc i w depresyjnym i w lękowym wzorcu 
problemów ze snem.
Ale chroniczne trudności ze snem to sygnał, że z naszym 
życiem dzieje się coś niedobrego. Warto odczytać sygnał, 
jaki wysyła nam organizm czy nieświadomość, i przyjrzeć się 
swojemu życiu. Tłumienie sygnałów alarmowych używkami 
czy lekami nie jest rozwiązaniem, a tylko nas od niego 
oddala. Jeśli opisane powyżej sposoby nie skutkują, warto 
zwrócić się do psychoterapeuty.
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