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Nowoczesna drzemka zamiast:
• Hektolitrów kofeiny
• Uczucia zmêczenia
• Problemów z koncentracj¹

Jeœli chcesz mieæ du¿o energii, dobr¹ kondycjê i wspania³y nastrój przez ca³y dzieñ,
zdrzemnij Siê!
dr James B. Maas, autor bestsellera Power Sleep
Kto jest bez drzemki, niechaj pierwszy rzuci siê na ³ó¿ko!
Jeœli rodzice posy³ali Ciê do przedszkola, wiesz, jak koszmarnym doœwiadczeniem
dla aktywnego kilkulatka by³a poobiednia drzemka. Teraz nikt nie zaprasza Ciê
do le¿akowania, tymczasem popo³udniami Twoja g³owa ma tendencje do opadania
³agodn¹ fal¹ w kierunku poziomej p³aszczyzny biurka. Mo¿e nawet zdarza Ci siê zasn¹æ
podczas ogl¹dania wieczornych wiadomoœci. Nie miej wyrzutów sumienia, nie do³uj siê,
nie wmawiaj sobie, ¿e zaczynasz siê starzeæ. ZaprzyjaŸnij siê z drzemk¹ i sprawdŸ,
co mo¿e Ci ona zaoferowaæ.
Czy wiesz, ¿e umiejêtnie zaplanowana drzemka nie tylko nie wywo³a po przebudzeniu
uczucia ospa³oœci i rozleniwienia, ale pobudzi Twój umys³ do dzia³ania, a nawet doda
witalnoœci cia³u? Dziêki niej uda Ci siê zredukowaæ stres, poprawiæ nastrój, wzmocniæ
dzia³anie pamiêci, a nawet podnieœæ libido. Pamiêtaj, brak snu jest niebezpieczny
dla zdrowia i sprzeczny z podstawowymi zasadami BHP. Zamiast snuæ siê niczym
zombie, skorzystaj z naukowo zaprogramowanej cudownej mocy ma³ej drzemki.
• Dostosuj drzemkê do swoich indywidualnych wymagañ.
• Poznaj potrzeby energetyczne Twojego organizmu.
• Przygotuj sobie ciche i bezpieczne zaplecze.
• Stosuj oczyszczanie umys³u przed snem.
• Drzemka w biurze — czy to mo¿liwe?
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Drzemka zoptymalizowana
— sekretny przepis

O

której dzisiaj wstae? O której zamierzasz si zdrzemn ? Odpowiedzi na te dwa pytania s podstaw do zaplanowania najbardziej odpowiedniej dla Ciebie drzemki.
Odkrycie dokonane przeze mnie i moich kolegów z Harvardu,
polegajce na zrozumieniu, e sen mona regulowa , stao si
podoem do traktowania drzemki jako narzdzia do samodoskonalenia si. Nie wiedzielimy tylko, jak sprawi , aby przecitna
osoba niebdca naukowcem moga obliczy i ustali zawarto
danej drzemki. Tworzc kombinacje wartoci potrzeby snu, zestawiajc je z wykresami zegara biologicznego i dodajc sta
warto fazy 2., stworzyam zmylny algorytm, który nazwaam
formu zoptymalizowanej drzemki. (Zawarta jest w aneksie, ale
jeli macie ochot na zanurzenie si w szczegóy, odwiedcie moj
stron internetow: www.takeanap.info). Obliczenia kryjce si za
t formu s troch skomplikowane, ale to nie powinno zniechca do korzystania z rezultatów moich kalkulacji. Przecie nie trzeba by elektrykiem, aby wczy wiato, gdy jest ciemno. Korzystajc z drzemkowego koa (wicej o tym za chwil) i wiedzy na
temat potrzeby snu oraz zegara biologicznego, mona uzyska
z drzemki wicej korzyci, ni komukolwiek mogoby si wydawa .
Moemy rozpocz zabaw. Zacznijmy od naszkicowania dwóch
zupenie odmiennych drzemek, tak aby przekona si, jak moja
formua stosuje si do rónych stylów ycia, nawet najbardziej
skrajnych.

Zasady

Strefa dobrego samopoczucia
Faza REM odgrywa równie wan rol we wspomnieniach emocjonalnych. S
to skojarzenia, które tworzymy na podstawie bod ców i emocji z nimi zwizanych. Bdzie to na przykad melodia z megafonu przymocowanego do ciarówki rozwocej lody i smak czekoladowego magnum czy te zapach gabinetu
dentystycznego przypominajcy o bolesnym leczeniu kanaowym. REM wzmacnia
pozytywne doznania, pomagajc jednoczenie rozdzieli negatywne skojarzenia, które nie s ju potrzebne. To odkrycie moe odegra wan rol w zwalczaniu syndromów, takich jak napicia pourazowe, charakteryzujce si tym, e
ofiary jakiego traumatycznego zdarzenia odpowiadaj lkiem na bod ce, które
kiedy byy z tym zdarzeniem zwizane, ale dzi s ju nieszkodliwe.
A oto kolejna zaleta — badania wykazay, e osoby pozbawione fazy REM
s mniej wytrzymae na ból fizyczny. Lekarz nie chce si Ciebie pozby, kiedy
egna si sowami: Jutro poczuje si pan lepiej!

Jak wida , ogólne przekonanie, e faza REM jest po prostu momentem kolorowych snów, wydaje si bardzo spycone. Pamitajmy, e wikszo czynnoci wymagajcych bardziej skomplikowanej pracy mózgu, takich jak pami , kreatywno czy nauka
i zapamitywanie czynnoci lub zagadnie zoonych, zaley
wanie od fazy REM.

Cig dalszy nastpi…
Wanie skoczye pierwszy cykl snu. Najprawdopodobniej po
zakoczeniu rónobarwnej fazy REM bdziesz spa dalej, wrócisz
do fazy 2., aby tam rozpocz od nowa cay cykl (oczywicie, pomijajc faz 1., która wystpuje tylko na pocztku pierwszego cyklu), i tak w kóko, a do przebudzenia. W przecigu jednej nocy,
jeli pisz odpowiednio dugo, moesz przej okoo czterech takich
cykli. Ale czy wszystkie cykle s identyczne? Czy czas kadego
z nich jest jednakowy, mimo e ich sekwencja si nie zmienia?
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Skowronek i sowa
Drzemki u rónych osób nie s identyczne nawet wtedy, jeli
odbywaj si w tym samym momencie i trwaj tyle samo czasu.
Przyjrzyjmy si dwóm takim drzemkom, obydwie s godzinne
i odbywaj si w poudnie. Nasz pierwszy drzemkowicz, Laura,
jest tak zwanym rannym ptaszkiem, nazwijmy j skowronkiem.
Wstaje pena blasku o szóstej rano i cho wkracza ranym krokiem w czekajcy j dzie, w lad za ni poda równie potrzeba
snu. Nawet bez podczania dziewczyny do jakiego nowoczesnego
urzdzenia mog z wasnego dowiadczenia laboratoryjnego
okreli przebieg jej drzemki:
60% fazy 2. (trzydzieci sze minut)
17,15% SWS (dziesi minut i siedemnacie sekund)
22,85% REM (trzynacie minut i czterdzieci trzy sekundy)
Drzemka Laury ma dobre rozoenie poszczególnych faz. Wkrótce
przekona si, e dziki niej jest w stanie podtrzyma uwag i wawo , polepszy kondycj fizyczn, odbudowa tkanki i poprawi
funkcjonowanie organów wewntrznych oraz dodatkowo oczyci
umys.
W przyblionej skali drzemka Laury zawiera bdzie nastpujc list wydarze sennych:
12:00 – 12:02 przejcie do fazy 2.,
12:22 wejcie w sen wolnofalowy,
12:32 powrót do fazy 2.,
12:40 wejcie w faz REM,
12:54 powrót do fazy 2.,
13:00 pobudka.
Nie bez znaczenia jest to, i zdrzemnicie si o tej wanie godzinie
pozwala Laurze przepyn przez faz SWS, która koczy si na
pó godziny przed przebudzeniem, dziki czemu sen przerwany
84
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jest w fazie 2. i zmniejsza si efekt apatii sennej. W tym przypadku
jednak nieduo brakowao; gdyby Laura spaa o pi lub sze
minut duej, znalazaby si z powrotem w SWS.
Przyjrzyjmy si teraz Olivierowi, naszej nocnej sowie. Budzi si
o dziesitej rano. Jeli chopak przepi si w poudnie, czy jego
drzemka bdzie tym, czym jest dla Laury? Faza 2. stanowi bdzie
wci 60% snu i trwa bdzie trzydzieci sze minut, natomiast
SWS spadnie do 8%, czyli czterech minut i omiu sekund, a REM
wzronie do 32% w przecigu dziewitnastu minut i dwóch sekund.
12:00 – 12:02 przejcie do fazy 2.,
12:22 wejcie w sen wolnofalowy,
12:27 powrót do fazy 2.,
12:35 wejcie w faz REM,
12:56 powrót do fazy 2.,
13:00 pobudka.
Drzemka w poudnie dostarcza sowom due iloci
snu w fazie REM i niewielkie w fazie SWS.
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Dla osób kreatywnych ta drzemka jest jak generator mocy. Wiele
pomysów moe si narodzi podczas drzemek tak wypenionych
faz REM. Ponadto w duym stopniu polepsza ona zdolnoci percepcyjne, wic artyci malarze skupiajcy si na detalach czy te
korektorzy, którzy musz odnale bdy w tekcie, mog czerpa
z niej znaczne profity. Temu rodzajowi drzemki brakuje natomiast korzyci zwizanych z odnow tkanek i oczyszczaniem nieuywanych ju cieek synaptycznych.
Równie Olivier zbliy si do niebezpiecznej granicy, za któr
czeka powrót do fazy SWS, staoby si tak, gdyby tylko przeduy sen o pi minut.
Aby osign t sam warto poudniowej drzemki sowy,
skowronek musiaby zacz j ju o ósmej rano. Naley tu zauway , e czas, jaki upyn od momentu porannej pobudki do rozpoczcia drzemki w przypadku Laury liczy sze godzin, natomiast u Oliviera tylko dwie. Jednym sowem, nie wystarczy sama
znajomo godzin, jakie upyny od przebudzenia do drzemki,
aby dokadnie obliczy jako danej drzemki.

Drzemka jak dopasowany garnitur
Jak przekonalimy si na powyszych przykadach, atwo przeanalizowa drzemk i dowiedzie si, z jakich faz si skada.
Mona te zadecydowa , jaki rodzaj drzemki najbardziej nam
odpowiada  bogata w REM, w faz 2., czy te w SWS  i okreli najodpowiedniejszy na ni moment.

Idealna drzemka
Jeli chcielibymy poukada drzemki w kolejnoci od najmniej
efektywnej do najlepszej, z pewnoci na prowadzenie wysunaby si idealna drzemka. Przeprowadza si j w najkorzystniejszych warunkach, zaczyna si w momencie, kiedy zegar biologiczny popycha nas w kierunku óka i odbywa si w sprzyjajcych
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Profil drzemkowy
— matka samotnie wychowujca dziecko
Sytuacja. Natasza, trzydziestoomioletnia rozwódka wychowujca trzynastoletni córk. Prowadzi kursy historii sztuki dla studentów i jest kustoszem galerii sztuki jednego z uniwersytetów rodkowozachodniej czci Stanów Zjednoczonych. Nie przesypia wicej ni siedem godzin
w nocy i wstaje o szóstej rano. „Ciko mi bez niczyjej pomocy sprosta
wszystkim wyzwaniom codziennego dnia pracy i mie jeszcze si na
powicenie czasu mojej córce, na zawoenie jej do szkoy, sprawdzanie, czy odrobia zadania domowe i na wszystko to, co zwizane jest
z wychowaniem dziecka. Robi wszystko w popiechu, a mój umys,
zajty przyziemnymi sprawami, ma trudnoci w kreowaniu pomysów na
kolejne wystawy w galerii”.
Cele do osignicia. Jak kada samotna matka, Natasza potrzebuje dodatkowej energii i trzewoci umysu. Musi te chroni kreatywne
obszary mózgu od zastoju.
Propozycja drzemki. Natasza ma do wyboru dwie opcje pobudzajcej
kreatywno drzemki. Wybór ley pomidzy idealn drzemk, która
trwa dziewi dziesit minut w okresie pomidzy trzynast a pitnast
po poudniu, a trzydziestominutow drzemk rozpoczynajc si
o godzinie dziesitej rano.
Korzyci. Popoudniowa drzemka podaruje mamie faz 2. dla energii
i trzewoci umysu, SWS dla uoenia w gowie wszystkich informacji,
i przede wszystkim odpowiedni ilo snu w fazie REM, aby pomóc
w narodzinach kreatywnych i wieych pomysów na nowe wystawy
w galerii. Drzemka poranna bogata bdzie w faz REM, która zapewni
dodatkowy zastrzyk wolnych skojarze, pobudzajcych wyobrani
w warunkach ograniczonego i cigle brakujcego czasu.
Realizacja. Dwa razy w tygodniu Natasza ma konsultacje ze studentami. Jako e ci umawiaj si na nie zazwyczaj tylko przed egzaminami semestralnymi lub kocowymi, Nataszy czsto udaje si uci
sobie idealn drzemk. W pozostaych dniach, jeli przyjeda na
uniwersytet bezporednio po odwiezieniu córki do szkoy, moe
sobie pozwoli na pógodzinn lub dusz drzemk jeszcze przed
zajciami.
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okolicznociach. Dugie badania wykazay, e wikszo osób
pozostawiona bez nacisków ucina sobie drzemk wanie w takich
momentach.
Najlepszym, jak intuicyjnie wyczuwa wikszo osób, czasem
na drzemk jest okres midzy trzynast a pitnast po poudniu.
To moment, w którym soce jest wysoko na niebie, a temperatura osiga szczyty. Zgodnie z tym, co gosi naukowiec dr Roger
Broughton1, to równie moment, w którym wzrastajca potrzeba
snu jest najmniej kompensowana przez pozostae elementy naszego zegara biologicznego. Okres ten zosta nazwany przez dr.
Broughtona stref drzemki (z ang. the nap zone). Jeli nasz sen
rozpocznie si w momencie wybicia przez zegar biologiczny pocztku strefy drzemki i trwa bdzie przez kolejne dziewi dziesit minut, moemy by pewni, e nasza drzemka bdzie najbardziej optymalna i zrównowaona pod wzgldem rozoenia faz.
Skada si bdzie z:
5% fazy 1.,
60% fazy 2.,
17,5% fazy SWS,
17,5% fazy REM.
Zauwamy, e SWS i REM s obecne w identycznych proporcjach. Takie rozmieszczenie wystpuje tylko raz na dwanacie
godzin  o trzynastej po poudniu i o pierwszej w nocy. Podczas
nocy nie ma to na nic wpywu, poniewa i tak jestemy w trakcie
snu, ponadto w toku cykli nocnych wszystkie fazy dopasowuj
si do siebie i równowa.
Taka popoudniowa drzemka jest idealna równie dlatego, e
stanowi miniaturowe odzwierciedlenie caego snu nocnego. Badania
1

Dr Roger Broughton  kanadyjski naukowiec zajmujcy si badaniem
snu. W 2004 r. otrzyma nagrod przyznan mu przez Instytut
OHRI (Ottawa Health Research Institute) za wybitne osignicia
w tej dziedzinie  przyp. tum.
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wykazay, e taka drzemka przynosi korzyci równe siedmiogodzinnemu snowi podczas nocy. Zanim jednak wasze óka pozostan zacielone przez ca noc, a wy rzucicie si w objcia idealnej
drzemki, pamitajcie, e taki odpoczynek przynosi rezultaty tylko
u osób regularnie picych w nocy i niedwigajcych na barkach
ciaru nagromadzonej potrzeby snu.

Drzemka dostosowana do indywidualnych potrzeb
Co zrobi , jeli potrzebujemy dodatkowej dawki REM, ale nasz
rozkad dnia pozwala tylko na pón popoudniow drzemk,
bogat jedynie w SWS? Jak na przykad artysta pracujcy w dzie,
który moe odda si swojej pasji tylko od siedemnastej, po powrocie z pracy, powinien zaplanowa swoj drzemk? W tym przypadku mona wyduy czas drzemki o dodatkowe pó godziny,
tak aby podwoi zawarto fazy REM. Wemy te pod uwag pracownika poczty zaangaowanego cay dzie w monotonne, wymagajce skupienia na szczegóach zadania. Potrzebuje on dodatkowej dawki SWS, ale moe zdrzemn si wycznie w godzinach
przedpoudniowych, kiedy to sen bogaty jest w REM; jak on
powinien stosowa taktyk? Tutaj równie wyduona drzemka
moe by rozwizaniem. Alternatywnie, ze wzgldu na to, e SWS
zawsze poprzedza REM, dwie krótsze, dwudziestopicio-, trzydziestominutowe drzemki zapewniyby dwa krótkie zastrzyki
SWS, zanim sen przejdzie w faz REM.
Jeli chcemy unikn przebudzenia si w SWS i apatii sennej,
moemy, uywajc do tego formuy zoptymalizowanej drzemki,
utworzy kombinacje drzemki w rónych momentach dnia i przekona si, która godzina jest dla nas najodpowiedniejsza.
Spraw oczywist jest, e drzemki poranne zawsze bd bogate w REM, podczas gdy popoudniowe w SWS. Jeli kto szczególnie interesuje si snami, moe, budzc si podczas lub zaraz
po fazie REM, atwiej i z wikszymi szczegóami zapamita swoje
marzenia senne. Jeeli natomiast kto czuje si jak chodzcy
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Jak korzysta z drzemkowego koa?
W zalenoci od tego, czy potrzebujecie czystej fazy 2., aby zwikszy trze wo umysu, czy solidnej SWS, by podreperowa ciao, czy te dodatkowego
zastrzyku REM, eby zwikszy kreatywno i wzmocni pami, drzemkowe
koo pomoe wybra odpowiedni system.
Oto jak ono dziaa: numery na zewntrznej czci koa reprezentuj dwadziecia cztery godziny doby. Jasnoniebieskie kóko przedstawia prawdopodobn
ilo REM, któr posiadamy w kadej godzinie dnia. óte kóko jest wyznacznikiem fazy SWS, która wzrasta z kad nieprzespan godzin. Faza 2. jest staa,
niezalenie od tego, czy pi si o czternastej, czy o drugiej w nocy. Zawsze
trzeba pamita, e pierwsze dwadziecia minut drzemki nale prawie wycznie do tej wanie fazy.
Programowanie drzemki trzeba zacz od przesunicia wskazówki budzika
na godzin, o której wstao si danego dnia, na przykad na siódm rano. Teraz
naley przesun wskazówk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
i zatrzyma j w miejscu, które daje najbardziej odpowiadajc nam proporcj
REM i SWS. Zauwamy, e drzemki odbywajce si przed godzin czternast
zawieraj wicej REM (czyli wiksz cz niebieskiego kóka), natomiast te, na
które decydujemy si po czternastej, s bardziej wzbogacone o SWS (wikszy
obszar ótego kóka). Dziewidziesiciominutowy sen o godzinie trzynastej
jest tym, co nazywamy idealn drzemk.
Trzeba pamita o tym, e koo drzemkowe nie wskazuje, kiedy dokadnie
wkracza si w dan faz, pokazuje natomiast proporcjonalny stosunek poszczególnych faz wzgldem siebie. Te wyliczenia bazuj na normalnym systemie porannego wstawania i kadzenia si spa oraz odnosz si tylko do osób
regularnie sypiajcych w nocy oraz niebdcych w stanie wyczerpania spowodowanego brakiem snu. Tylko w tym przypadku drzemkowe koo jest skutecznym przyrzdem do projektowania i udoskonalania drzemek, tak aby przynosiy
zaplanowane efekty.

zombie, pomoc znajdzie w wikszej dawce fazy SWS. Gdy nadal nie
wiecie, czego waciwie potrzebujecie od drzemki, przejrzyjcie jeszcze raz korzyci wymienione w 3. rozdziale. Natomiast w rozdziale
8. znajdziecie tabel z dobrodziejstwami poszczególnych faz; po
przeczytaniu dopasujcie wasne potrzeby do grafiku dnia i stwórzcie
wasn idealn drzemk. Macie tak moc. Wykorzystajcie j.
90

Zasady

Profil drzemkowy — dwie prace, jedna drzemka
Sytuacja. Maria pracuje od dziewitej rano do pitej po poudniu
w centrum obsugi klienta, odbierajc telefony i wypeniajc formularze. Kadego ranka wstaje o siódmej trzydzieci. Trzy razy
w tygodniu pracuje od dziewitnastej do pónocy jako kelnerka w restauracji. W te dni nie jest w stanie przespa wicej ni sze godzin
w cigu nocy. „Wydaje mi si, jakby praca bya caym moim yciem.
Chciaabym spdza z mem wicej czasu, ale on te bardzo duo
pracuje. Szczerze mówic, oboje jestemy tak bardzo zmczeni, e
nie mamy siy cieszy si tymi krótkimi chwilami, które moemy
spdza razem. Wikszo weekendów po prostu przesypiamy.”
Cele do osignicia. Maria potrzebuje wigoru i wytrzymaoci, aby przebrn przez nuce godziny pracy w cigu dnia oraz fizycznie wyczerpujc prac w restauracji. Przesypianie mniej ni szeciu godzin
w nocy przez wikszo tygodnia sprawia, e jest wyczerpana fizycznie i psychicznie. Potrzebuje pilnie duej dawki SWS.
Propozycja drzemki. Czterdzieci pi minut kadego dnia po pracy.
Korzyci. Sen w fazie 2. przyniesie ogólny zastrzyk energii, natomiast
dua dawka SWS pomoe wyleczy znacznie wicej ni tylko obolae
nogi. Z powodu zwikszonej w tym przypadku potrzeby snu Maria
nie uniknie apatii sennej, co moe stanowi drobny problem w momencie rozpoczcia pracy w restauracji zaraz po przebudzeniu. Wyzwolenie si jednak od utrudniajcej ycie wzmoonej potrzeby snu
pozwoli jej zregenerowa ciao, a weekendy nie bd ju przypomina wycznie marze sennych.
Realizacja. Miejsce, w którym pracuje Maria w cigu dnia, jest zaopatrzone w kryty parking. Moe wic spokojnie drzema po pracy
w samochodzie. Kiedy za nie pracuje w restauracji, moe cieszy si
wygodn kanap w zaciszu wasnego domu.

Naley wam si jeszcze kilka kocowych uwag: wyliczenia
formuy bazuj na zachowaniu osób wypocztych, regularnie
picych w nocy i yjcych w normalnych warunkach, w innych
przypadkach proporcje faz snu z pewnoci bd zachwiane. Zoptymalizowana drzemka ogólnie przyjmuje wzorce ludzkiego snu,
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Cudowna moc drzemki

w zwizku z tym naley uwzgldni rónorodno , która cechuje
nasz ras oraz wiele innych czynników; na przykad ekstremalnie wysoka lub niska temperatura otoczenia skróci przebieg fazy
REM. Z kolei u osoby chronicznie pozbawionej odpoczynku nocnego potrzeba snu sprawi, i SWS zawadnie wikszoci cyklu
i wypchnie inne fazy poza obszar zaplanowanej drzemki. Nie
znaczy to jednak, e nie powinno si drzema , jeli jest si bardzo
wyczerpanym. Chodzi o to, e organizm wykorzysta wtedy drzemk do wypenienia zaistniaych braków snu, w tym przypadku
nie mona wic mówi o zaplanowaniu faz wedle naszego uznania, gdy nasze ciao samo bdzie o tym decydowa . Kiedy ju
bdziecie mie wpraw w planowaniu drzemki, moecie przeprowadza bardziej skomplikowane eksperymenty w zakresie technologii snu. Ostatecznie, pracujc w parze z waszym profilem
drzemkowicza (patrz rozdzia 7.) i majc wiksz wiadomo
tego, co dzieje si z wami podczas snu, bdziecie mogli odstpi
od ogólnej formuy. Umoliwi to opracowanie jeszcze dokadniejszego ksztatu drzemki, dostosowanego do osobistego rytmu wewntrznego  bdzie to wasza indywidualna drzemka.
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