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Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η     Υ Π Ν Ο Υ 
 

Πηγαίνουμε  στο κρεβάτι, ΜΟΝΟ όταν ΝΥΣΤΑΖΟΥΜΕ :  

 ΔΕΝ   «λαγο-κοιμόμαστε»   στον καναπέ  ή  στην  πολυθρόνα 
 

Αν δεν νυστάζουμε την ώρα του ύπνου, βρίσκουμε  να κάνουμε κάτι άλλο  :  διαβάζουμε ένα βιβλίο, 

ακούμε  απαλή μουσική ή ξεφυλλίζουμε  ένα περιοδικό 

 μ’  αυτόν τον τρόπο  απομακρύνονται οι έντονες ανησυχίες γύρω από τον ύπνο 

 με την απόσπαση της προσοχής σε ήπια ερεθίσματα θα έρθει χαλάρωση στο σώμα  
 

Αποφεύγουμε  την χρήση  :  κινητού,  tablet ,  υπολογιστή τουλάχιστον μισή ώρα ΠΡΙΝ ξαπλώσουμε. 

 ΔΕΝ χρησιμοποιούμε ΠΟΤΕ το κινητό  ξαπλωμένοι. Η αντίθεση σκοτεινού δωματίου -φωτεινής οθόνης 

αντί να χαλαρώσει τον εγκέφαλο, τον διεγείρει 
 

Εάν  ΔΕΝ  μπορέσουμε  να αποκοιμηθούμε μέσα στο πρώτα  20  λεπτά  :  ΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ  από το κρεβάτι. 

 καλό είναι να βρούμε  κάτι ΑΛΛΟ να κάνουμε : διάβασμα,  απαλή μουσική 

 μόλις νοιώσουμε  ότι νυστάζουμε  επιστρέφουμε στο κρεβάτι 
 

Υιοθετούμε  «χαλαρωτικές»    ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ  πριν   τον  ύπνο  :  

 ένα ζεστό μπάνιο, ένα ποτήρι ζεστό γάλα με μέλι, ένα ελαφρύ σνακ ή μερικά λεπτά της ανάγνωσης 
 

Προσπαθούμε    να   καθιερώσουμε    μια   ΡΟΥΤΙΝΑ  ΩΡΑΡΙΟΥ  ύπνου  :  

 να σηκωνόμαστε   κάθε πρωί την ίδια  ώρα 

 να  κάνουμε το ίδιο ακόμη & τα Σαββατοκύριακα &  τις αργίες 

 να .κοιμόμαστε   αρκετές   (επαρκείς)   ώρες  σε  καθημερινή   βάση 

 ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ   τον ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ύπνο 

o αν  χρειαστεί να πάρουμε έναν υπνάκο, ας  διαρκέσει λίγο  -  όχι περισσότερο από μία ώρα 

o ΔΕΝ  πάμε  για  siesta   μετά  τις 17:00  μ.μ.. 

 ΔΕΝ κλείνουμε τα παράθυρα τις πρωινές ώρες. Ο ΗΛΙΟΣ επιτρέπει το σώμα σας να διατηρήσει το 

βιολογικό του ρολόι. 
 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ   ένα   ΚΑΝΟΝΙΚΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  καθημερινής  ρουτίνας  που βοηθούν το εσωτερικό ρολόι 

του σώματος  να  λειτουργεί  ομαλά  :  

 τακτικές ώρες για τα γεύματα  -   τα φάρμακα  -  την προσωπική περιποίηση 

 δουλειές   σπιτιού  &   άλλες δραστηριότητες 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  με  τις  ΟΥΣΙΕΣ   / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ    ΠΡΙΝ  τον  ΥΠΝΟ   &   τις  πιθανές τους  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ :  

 ΟΧΙ   καφέ ή ροφήματα που περιέχουν καφεΐνη  μετά τις 15:00  μ.μ. 

 τα αλκοολούχα ποτά  - εκτός από ηρεμιστική δράση  - μπορεί να  δράσουν  &  διεγερτικά. 

 ΟΧΙ   αλκοόλ    6  ώρες πριν τον ύπνο  

 η  νικοτίνη έχει παρόμοια δράση.  ΟΧΙ   κάπνισμα πριν την ώρα του ύπνου 

 ΔΕΝ  πηγαίνουμε για ύπνο πεινασμένοι αλλά ούτε μετά από  κατανάλωση μεγάλης ποσότητας  φαγητού 

 ΟΧΙ  έντονη   ΑΣΚΗΣΗ   πριν τον ύπνο 

 αποφεύγουμε  τα ΥΠΝΩΤΙΚΑ χάπια : συνήθως δρουν βραχυπρόθεσμα 

o μετά από λίγο καιρό (30 μέρες) ,  μπορεί να φέρουν το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα 

 ΟΧΙ στρεσογόνα  ερεθίσματα πριν τον ύπνο  (τηλεόραση, ειδήσεις, θρίλερ, διαφωνίες, κ.α.)  

 διατηρούμε   το υπνοδωμάτιο   :   ΗΣΥΧΟ,  ΣΚΟΤΕΙΝΟ   &   λίγο  ΔΡΟΣΕΡΟ 

 το ΚΡΕΒΑΤΙ  εξυπηρετεί  : τον ύπνο & την ερωτική επαφή  - Τ Ι Π Ο Τ Ε    άλλο 


