
Nočný 
/PRÍDavNÉ meNO/

NieČO, ČO sa DeJe, PRebieHa alebO Je aKtÍvNe v NOCi.  
PRÍKlaD: sOva Je NOČNÝ tvOR.



ÚvOD
Mal by som asi začať tým, že táto kniha vám nedopomôže 
k lepšiemu spánku. Možno sa vám nepodarí zaspať vôbec. 
Rozhodne vám však pomôže lepšie využiť nekonečné hodiny, 
keď nemôžete spať. Hodiny, keď vás premkýna úzkosť a obavy, 
ktoré v noci nedokážete len tak pustiť z hlavy (ako sa to 
stáva mne), alebo vás prenasledujú temné myšlienky, ktorým 
nerozumiete (aj toto sa mi stáva), prípadne vás práve vo chvíli, 
keď vám už-už klipkajú oči, opäť vytrhne zo sna ďalší skvelý 
nápad (zase môj prípad).

Vaša nespavosť má vždy nejakú príčinu. V dnešnom modernom 
svete si človek len ťažko dokáže nájsť, urobiť alebo dopriať 
dostatok času sám pre seba. Deň čo deň ste čoraz viac 
zaneprázdnení, v dôsledku čoho potláčate svoje starosti, 
nedávate voľný priechod svojim pocitom a vaše najbrilantnejšie 
nápady sa, obrazne povedané, stávajú akousi vyrážkou, ktorú si 
ani len nemáte čas poškriabať. Nuž a toto všetko vám začne víriť 
hlavou vo chvíli, keď sa večer pokúšate zaspať, čo sa dá aj celkom 
dobre vysvetliť.

Práve v noci je totiž najvhodnejší čas, aby ste sa nad týmito 
myšlienkami, pocitmi a nápadmi zamysleli. Pod rúškom tmy 
sa môžete slobodne venovať myšlienkam, na ktoré by ste inak 
nenabrali odvahu, pocitom, ktorých sa obávate, či zhovárať sa 
sami so sebou bez toho, aby ste sa cítili ako blázni. Hoci vám 
táto kniha nedopomôže k lepšiemu spánku, dúfam, že sa vám 
bude vďaka nej lepšie žiť. Poskytne vám únik pred pohľadmi 
a názormi iných a pomôže vám opäť nadviazať spojenie s tou 
najdôležitejšou, hoci často najzanedbávanejšou osobou 
vo vašom živote, s vami samotnými.



Existuje toľko dôvodov, ktoré vás môžu okrádať 
o spánok, až je to zázrak, že sa vám občas vôbec podarí 

oka zažmúriť. Pričom pokojne stačí jeden (alebo aj 
viacero z nich), aby ste nemohli zaspať. Keď sa však 
rozhodnete tieto nočné myšlienky a pocity prijať, 
prebádať a nebrániť sa im, získate na ne úplný iný, 

svieži pohľad. Predstavte si ich ako nezdolateľné múry, 
„prekážky“, ktoré keď ožiari tma tak, ako by sa to svetlu 

nikdy nepodarilo, objavíte za nimi tajné dvere.



PReKÁŽKa



KDe sa NaCHÁDzate v tÝCHtO meDziaCH?

 PRisPÔsObivÝ/-Á

ObetavÝ/-Á

zaĽÚbeNÝ/-Á

 eXtROveRt

NaPätÝ/-Á

NeÚstUPČivÝ/-Á

sebeCKÝ/-Á

bez zÁUJmU

iNtROveRt

UvOĽNeNÝ/-Á



aKÝmKOĽveK tvaROm a aKOUKOĽveK FaRbOU 
vyzNaČte, KDe by ste NaJRaDŠeJ bOli

Realita

ReaKCie

Pesimista

POCit bezPeČia

miNUlOsŤ

 FaNtÁzia

 ČiNy

OPtimista

POCit stRaCHU

bUDÚCNOsŤ



zHasNite svetlO a POKÚste sa NaKResliŤ,  
ČO vÁm v NOCi NeDÁ sPÁvaŤ


