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  Az előző részben áttekintettük, hogy milyen különféle hátterei lehetnek az alvászavarnak, a 
kontroll elvesztésétől és a haláltól való félelemtől kezdve, az elme zaklatottságán át, az 
árnyoldalaink elutasításáig. Említést tettünk arról, hogy mennyire fontos a megfelelő fekhely, 
a szoba kellemes hőmérséklete, és a csendes környezet.  

  Mindezeken túlmenően azt is tudnunk kell, hogy valóban pihentető alvásban csak akkor lehet 
részünk, ha sötétben alszunk. Az ébrenlét és alvás ciklusa során ugyanis olyan anyagok 
(melatonin illetve szerotonin) termelődnek a szervezetünkben, amelyek szintjének növekedése, 
vagy csökkenése épp a környezetünk fényviszonyain alapul. Alkonyatkor megindul testünkben 
(a tobozmirigyben) a melatonin képződése. Ennek hatására kapcsol a szervezetünk pihenő 
üzemmódba. Elálmosodunk, és lefekszünk aludni. Ha ezt egy kellemes hőmérsékletű és 
páratartalmú, sötét szobában tesszük, ahonnan az utcai fényeket lehetőleg kiszűrtük sötétítő 
függönnyel vagy redőnnyel, akkor igen jó esélyei vannak, hogy reggel pihenten ébredünk. A 
probléma akkor léphet fel, amikor testünk jelzéseit nem követjük, és mesterséges 
fényforrásokkal meghosszabbítjuk a napjainkat. A mai ember egyik nagy problémája a 
természettől való eltávolodásként az, hogy nem lélegzünk együtt a természet ciklusával. Késő 
estig dolgozunk, vagy szórakozásképpen a TV előtt ülünk, és/vagy telefonozunk. Becsapva a 
szervezetünket, meggátolva a melatonin képződését, megvonjuk magunktól a kellő 
mennyiségű, de főként jó minőségű alvás lehetőségét. 

  Melatoninra nem csak azért van szükségünk, hogy álmosak legyünk. E hormon megnöveli a 
REM ciklus hosszát, élénk álmokat eredményez, és hat a testhőmérsékletére, ami alvás közben 
lecsökken. Ez a testhőmérséklet csökkenés ad lehetőséget a sejtjeinknek arra, hogy az esetleges 
meghibásodásokat kijavítsák. Erre ugyanis nincs lehetőség akkor, amikor az ébrenlét 
állapotában teljes üzemmódba kapcsolva dolgoznak. Nagyon fontos tehát a sejtjeink egészsége 
szempontjából, hogy megadjuk-e nekik, azaz saját magunknak azt a pár órát, amikor a 
megfelelő melatonin szint eredményeképpen megadatik számu(n)kra a regenerálódás. Enélkül 
a sejtjeink nem tudnak úgy megújulni, ahogy tehetnék, és idő előtt kimerülnek, elhasználódnak. 
A bőrünk esetében ez szemmel is jól láthatóan képes megjelenni a legkülönbözőbb formákban. 

  Sajnos manapság rengeteg embert érint a „kütyüfüggőség”. Ahol egész nap be van kapcsolva 
a TV, a számítógép, a laptop, a telefon, és a többi, amúgy csodálatos technikai eszköz, ott 
biztosan van, aki küzd az alvással. Egy rettenetes ördögi körben forog nap, mint nap. Elaludni 
nem tud, ezért tévézik, gépezik, telefonozik. Csakhogy ezek az eszközök egyáltalán nem segítik 
elő a nyugodt elalvás folyamatát, sőt, folyamatos fényszennyezésükkel egyenesen hátráltatják 
azt. Hosszú órák telnek el így, míg aztán a kimerültségtől végül mégis csak álomba zuhan a 
fáradt test, de sok esetben rossz lesz az ébredés. „Mintha agyon vertek volna”, „mintha nem is 
aludtam volna egy szemhunyásnyit sem” … ismerős, ugye? És a konok, szűnni nem akaró 
fejfájás, amire ébredhetünk egy ilyen éjszaka után? S, ha nem csak egy éjszakát töltünk el így, 
hanem életünk minden estéje, éjszakája így zajlik? Milyen érzés ez a testünknek? Mit teszünk 
vele? Mit teszünk magunkkal? Gondoljuk csak át, legalább egyszer, hogy megéri-e, s hogy mi 
lehet ennek a dolognak a hátterében?  

  A másik, tobozmirigyben termelődő anyag, ami az alvási ciklusunk szabályozásában fontos 
szerepet játszik, a szerotonin. Ez egy olyan anyag a testünkben, aminek az információ átadásban 
van szerepe, vagyis neurotranszmitterként van jelen. Boldogság, vagy örömhormonnak is 
nevezik, de nem hormon. A szertononinnal kapcsolatosan eléggé hiányosak az orvostudomány 
ismeretei, de annyi bizonyos, hogy a napfény optimalizálja a szerotonin szintjét a 



szervezetünkben, ezért is érezzük magunkat sokkal kellemesebben például télen, ha süt a nap. 
A melatoninnal együtt részt vesz az alvási ciklusok szabályozásában. A mély alvás fázisában a 
legalacsonyabb a szintje, az ébrenlét idején pedig a legmagasabb. Ha a tv előtt, vagy kivilágított 
szobában töltjük az éjszakát, folyamatos fényszennyezés mellett, akkor szervezetünk szerotonin 
szintje magasabb marad, ami pedig befolyásolja alvásunk minőségét. Nem túl mély, s talán 
nyugtalan alvásban lehet részünk, többször fel is ébredhetünk emiatt. 

  Amikor szerveztünk biológiai órája „megzavarodik”, időre van szükségünk ahhoz, hogy 
alkalmazkodjon az új, eddigiektől eltérő rendszerhez. Ilyen például egy olyan hosszú utazás, 
amikor időzónákat lépünk át. Ez a jól ismert „jetlag” – azaz időzónaváltás-szindróma, ami keleti 
vagy nyugati irányba történő hosszú repülőút során lép fel. Ilyenkor, az utazás irányától 
függően vagy rövidül, vagy meghosszabbodik az ébrenlét-alvás ciklus. Egy vagy több napig is 
eltarthat, mire szerveztünk átáll a számára új ritmusra. 

  Az éjszakák és nappalok váltakozásához alkalmazkodó szerveztünk ciklikus működése nem 
csak az alvás-ébrenlét ciklusában érhető tetten, hanem a kínai gyógyászatban leírt szervórában 
is. E szerint minden szervünkhöz tartozik egy-egy két órás időintervallum a nap 24 órájában, 
melyben az adott szerv maximumon működik. Nem véletlen, hogy az éjfél előtti alvás a 
legfontosabb, ahogy ezt apáink, nagyapáink mindig is hangoztatták, mert igazán ekkor tud a 
szervezet regenerálódni. Miért is? Egyrészt az előbb említett szerotonin-melatonin szintek 
természethez igazodó ciklikussága miatt, másrészt a következők miatt: Este 21 órától 23 óráig 
terjed az ún. hármas melegítő működési maximuma. Ez nem egy szerv, hanem azt a helyet jelöli 
a testünkben, ahol testünk alsó-középső és felső részének szervei együttműködnek. Az a dolga, 
hogy a tüdő és a gyomor által felvett energiákat a testünkbe irányítsa. Ez az időszak a pihenés 
ideje. A testünk és a lelkünk nyugalomra vágyik. Teljesítőképességünk erőteljesen csökken. Ez 
tehát a legpihentetőbb alvás ideje. Ezt követi az epehólyag működési maximuma, ami éjjel 23 
órakor indul és hajnali 1 óráig tart. Az epehólyag csak akkor tud megfelelően működni, ha nem 
végzünk semmilyen aktív tevékenységet, hanem pihenünk. Az ezt követő két órában, 1 és 3 óra 
között, a máj méregtelenítési folyamatai indulnak be, s a szerveztünk újjáépítése zajlik ilyenkor 
a legintenzívebben.  

Minden további két óránkénti 
ciklusnak megvan a maga fontos 
szerepe mindennapjaink 
rendszerében, a testünket alkotó 
szervek – szövetek – sejtek 
kiegyensúlyozott működése 
szempontjából, ami számunkra 
végső soron egészséget, 
egyensúlyt, harmóniát jelent.  

Érdemes tehát erre odafigyelni, s 
ha nagyon kilóg valahol a lóláb, 
akkor őszintén megvizsgálni, 

meglátni, megérteni, és megtenni, ami tőlünk telik, hogy visszatalálhassunk ahhoz a ciklushoz, 
ami számunkra a legideálisabb, legharmonikusabb. Ahogy gyermekkorunkban megvolt, ha 
megvolt az esti lefekvés rituáléja: fürdés, meseolvasás, lámpaoltás; hasonlóképpen 
felnőttkorunkban is felfedezhető az a folyamat, amely meghozza számunkra az elcsendesedés 
lehetőségét, hogy elménk megnyugodhasson, agyunk kikapcsolhasson, testünk és lelkünk 
megpihenhessen. Egy laza levezető séta, nyugtató légzésgyakorlat, egy kellemes fürdő, pár 
korty citromfűtea sokat segít ebben. A „kütyüket” ilyenkor érdemes kikapcsolni, és a hálószobát 
mentesíteni tőlük. Egy papír alapú, jó könyvből pár oldal elolvasása, akár csak 



gyermekkorunkban az esti mese, levezeti a maradék feszültséget. Így tudatosan felkészíthetjük 
a bensőnket arra, hogy most jó pár órára kikapcsoljuk magunkat a mindennapi teendőkből, 
megoldandó feladatokból, helyzetekből, hogy aztán reggel frissen, kipihenten folytathassuk 
aktív életünket.  
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