
Anti-Aging

„Somnul înainte de miezul nopţii este de 
patru ori mai odihnitor decât cel de după 
miezul nopţii.”

O amintire din copilărie îmi revine :  “ Ce face tanti 
Coca ?” (mătuşa mea preferată) o întrebam pe Mămuţa.

 “ Îşi face somnul de frumuseţe ” venea răspunsul.

Aşa se face că acest somn căpăta în imaginaţia mea 
de copil conotaţii magice. Tanti Coca era frumoasă. Oare 
somnul acela o făcea mai frumoasă ? Oare făcea pe 
oricare mai frumos dacă i se lăsa în braţe ? Somnul face 
parte integrantă din viaţa noastră. Procesele biologice 
reparatoare şi recuperatorii, vindecarea, ordonarea şi 
fixarea memoriei, activităţile subconştientului au loc în 
stare de somn. Una dintre cele mai inumane şi perfide 
torturi imaginate de oameni este privarea de somn a 
altor oameni pentru a le frânge voinţa, personalitatea, 
caracterul.

“ -Vai, arăţi ca o stafie !”  

“-N-am închis un ochi toată noaptea.”

Fiinţa noastră biologică are un ritm interior după 
care funcţionează. Din acesta face parte şi ritmul somn 
– veghe. Nevoia de somn este diferită cu vârsta. Copiii 
cresc în somn, se ştie, bolnavul se vindecă în somn, 
există terapie prin somn, o componentă esenţială a 
anesteziei moderne este somnul.

„Dar am atâtea de făcut... cum să pierd timpul 
dormind? Nu-mi văd capul, am atâtea de terminat până 
mâine dimineaţă !”

E o petrecere aşa de plăcută. Cui îi mai arde 
de somn ?

“ Arată rău şi a slăbit.”  „ Pierde nopţile.”

Oameni de ştiinţă foarte serioşi se ocupă de somn 
Un adult sănătos are nevoie de 7 -8 ore de somn zilnic. 
Somnul înainte de miezul nopţii este de patru ori mai 
odihnitor decât cel de după miezul nopţii.

În cursul zilei există momente când ne cuprinde 
somnul şi ne silim să ne luptăm cu el.  Pentru sănătatea 
şi pentru eficienţa noastră este bine să cedăm, să ne 
acordăm un minut-două în care să aţipim. Ne trezim 
apoi, ne întindem ca pisica şi ne reapucăm de treabă cu 
energii reînnoite. Nu francezii au inventat siesta, ei doar 
au numit-o.

„Tot boierul, cât de mic, după masă doarme-un pic.”

Toate popoarele, oamenii, toţi cunosc acest obicei, 
destui îl şi respectă, dar pentru omul contemporan, cool 
şi trendy, este ruşinos. Înjositor chiar. Dacă am ocazia, 
trag un pui de somn pe un scaun într-un colţişor liniştit, 
dar n-am să recunosc asta nici dacă mă pici cu ceară !
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