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Úvod 

Sny jsou něco, o co jsem se odjakživa zajímala. Vždy jsem přemýšlela o tom, jaký mají 

sny význam, odkud se berou nebo proč je vůbec máme. Jedna z mých oblíbených 

aktivit je vykládat ostatním, co se mi zdálo. Jenže já si pamatuji většinu mých snů 

hodně detailně. Takže když začnu vyprávět, popisuji každou drobnost a moji 

posluchači po chvíli neví, o čem mluvím a přestane je to bavit. Už jsem si tak několikrát 

zkoušela svoje sny zapisovat, ale protože si jich pamatuji moc, za chvíli mě to přestalo 

bavit. A tak teď jen doufám, že je všechny nezapomenu. Když jsem se rozhodovala, 

na jaké téma napíšu svoji ročníkovou práci, sny mě napadly hned mezi prvními. Po 

zhlédnutí filmu ´´Počátek´´ jsem si byla už stoprocentně jistá. Když už je o něm řeč, 

můžu ho určitě doporučit. Možná je trochu náročnější na pochopení a děj je hodně 

zamotaný, ale určitě stojí za to. Teď ale zpátky k mé ročníkové práci.  Protože sny 

vytváří naše podvědomí, rozhodla jsem se tyto dvě témata spojit a vytvořit svoji 

ročníkovou práci na téma sny a podvědomí. 

 

 

 

Obrázek 1 
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Sny 

Základní pojmy 

Pro začátek by bylo dobré vysvětlit si pár pojmů, abychom později vše lépe pochopili. 

 

REM FÁZE – fáze spánku, charakterizovaná rychlými pohyby očí a nízko úrovňovou 

svalovou aktivitou. Během této fáze je spánek lehčí. Spící je více náchylný k probuzení 

a někdy může dojít ke krátkému nabytí vědomí a okamžitému opětovnému usnutí. Je 

vědecky dokázáno, že většina snů, které si lidé podrobně pamatují, probíhá právě v 

této fázi spánku. U dospělého člověka představuje REM fáze asi 90–120 minut. To je 

asi 20–25 % doby spánku. Během spánku vstoupí spící člověk do této fáze v průměru 

pětkrát, a doba, po kterou v ní zůstane, je zpočátku jen několik minut, ale s každým 

dalším přechodem trvá déle a déle.  

 

NON – REM FÁZE – klidný pohyb očí, nízká aktivita neuronů a nízká teplota mozku. 
 

VĚDOMÍ – to, co vím. V tento okamžik vnímáte vše, co se děje kolem vás, vnímáte, 

co čtete, přemýšlíte a uvažujete. Uvědomujete si své tělo a pocity. Pokud je tomu tak, 

nacházíte se v plném vědomí. 

 

NEVĚDOMÍ – to, co nevím. Je to oblast lidské psychiky, ležící mimo sféru vědomí. 

Zahrnuje veškeré psychické obsahy a procesy, které probíhají mimo vědomí, ale 

přesto mohou ovlivňovat chování a prožívání. Termín se používá jako označení pro 

část vzpomínek a zážitků, kterou si jedinec neuvědomuje. 

 

PODVĚDOMÍ – to, co dočasně nevím. Podvědomí obsahuje informace uložené 

v záloze, jež se nám vybaví, kdykoli to budeme potřebovat a na podvědomí se 

napojíme. 

 

ONEIROLOGIE – Vědecká disciplína zabývající se sny. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychika
https://wikisofia.cz/wiki/V%C4%9Bdom%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oneirologie&action=edit&redlink=1
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Co je sen? 

 

Sen je zážitek vjemů vytvářených mozkem během spánku v rámci procesu snění. Sny 

často ukazují události, které jsou ve skutečnosti nepravděpodobné a jsou obvykle 

mimo kontrolu spící osoby. Vycházejí z vnějších i vnitřních podnětů a vzpomínek a 

představ spícího. Mnoho lidí věří, že sny mají určitý význam, a proto se snaží své sny 

určitým způsobem popsat a pak k nim přiřadit význam.  

Sigmund Freud tvrdil, že sny jsou důležité pro psychiku a že pomocí jejich výkladu je 

možné ji i léčit. I dnes mnozí terapeuti chtějí od klientů vědět, co se jim v noci zdá. 

Terapeutka Nora Vlášková říká: "Je to řeč pocitů. Ve spaní k nám promlouvá 

nevědomí, které ví daleko víc, než si uvědomujeme. Sen je reflexe našeho života, 

někdy se k nám snaží dostat nějaké poselství, něco důležitého, to jsou třeba naléhavé, 

opakující se noční můry." 

 

Druhy snů 

 

Sny, které vypovídají o všedních věcech našeho života, nazýváme OBYČEJNÉ. 

Neděje se v nich nic zvláštního a nereálného. Z vlastní zkušenosti vím, že se vám tyto 

sny mohou plést i s reálnými zkušenostmi a zážitky. Pokud ale máte špatnou snovou 

paměť, jen těžko si spletete realitu se snem. 

 

OPAKUJÍCÍ SE SEN je ten, který se nám opakuje mnoho nocí za sebou. 

Pravděpodobně se nám tyto sny snaží sdělit nějakou důležitou informaci, kterou 

bychom měli začít řešit. Pokud se vám zdá nějaký sen pořád dokola, měli byste si 

odvodit, co se vám váš mozek snaží tímto snem naznačit. 

 

Pokud zrovna řešíme nějaký problém, nebo jsme v nepříjemné a stresující situaci, 

mohou se nám zdát HROZNÉ SNY. Naše podvědomí, které je zahlceno problémy 

z reálného života nám tak promítá sen, v němž jsou tyto situace mnohokrát horší. 

Snaží se nás tak varovat a upozorňuje na to, abychom problémy začali řešit a přestali 

se situaci vyhýbat. Hrozný sen si můžeme předvést na jednoduchém příkladu. Jeden 

z nejjednodušších způsobů, jak si tento sen představit je tento: Zkuste se vžít do 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
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situace, kdy jste dostali více špatných známek ve škole najednou. Následně se vám 

zdá sen o tom, jak vás ze školy vyhodí, jak nebudete nic umět a nenajdete si kvůli 

tomu práci. Úplně jednoduchá ukázka toho, jak se nám tyto sny snaží naznačit, 

abychom začali danou situaci řešit. V tomto případě se začít učit. Na rozdíl od 

opakujícího se snu vidíme naše problémy a starosti ve vyhrocené situaci. Naopak sny, 

které se nám opakují jsou jen takovým náznakem, že se něco děje. 

 

LUCIDNÍ SNY jsou moje nejoblíbenější. Při těchto snech si uvědomujeme, že se nám 

vnímaný děj jenom zdá. Jinak řečeno se vzbudíme ve svém vlastním snu. Zarazil mě 

fakt, že 50 % lidí se za celý život zdá alespoň jeden lucidní sen, ale pouhým 20 % lidí 

na celém světě se zdávají pravidelně. Já mám lucidní sny odjakživa, a vždy jsem si 

myslela, že je to běžná a normální věc, kterou má každý. Jak už jsem se zmínila 

v úvodu, jedna z mých nejoblíbenějších činností je vyprávět ostatním co se mi zdálo. 

Když jsem jim ale vyprávěla, že svoje sny můžu ovládat a že všechno, co se ve snu 

děje, cítím na vlastní kůži, koukali na mě s otevřenou pusou, jestli jsem v pořádku. Byla 

jsem v šoku, když jsem zjistila, že mezi mými známými a rodinou nikdo tuhle schopnost 

nemá. Teď už ale vím, že jsem úplně v pořádku, jen je nás málo. Člověku, který lucidní 

sny nemá, je velmi těžké vysvětlit, co to vlastě je. I tak se to budu snažit vysvětlit. Jak 

už jsem říkala, do lucidního snu se dostanete tak, že si uvědomíte, že jste ve snu. 

Nedokážu úplně popsat, jak se to dělá, jelikož já se do něj vždy dostanu úplně 

náhodou. Jak poznáte, že se Vám to povedlo? Úplně jednoduše. Můžete svůj sen 

ovládat. Představte si to například jako počítačovou hru. Existují různé úrovně 

lucidního snění. Čím větší úroveň, tím větší možnosti. Můžete ovládat sami sebe, ale 

i ostatní postavy ve vašem snu. Můžete ovlivnit jak chování, tak řeč, nebo třeba vzhled. 

Máte víceméně neomezené možnosti. Vytvořit si vlastní svět, vlastní postavy a příběh. 

Vyzkoušet věci, které jste nikdy nevyzkoušeli. Jedna z nejvíc zajímavých věcí je ta, že 

můžete dělat i věci, které jsou nereálné. Já jsem například zkoušela létat. Další věcí 

je, že všechno, co děláte, cítíte. Cítíte vůně, chutě, texturu. Ale hlavně víte, jaké to je. 

Víme, že je nemožné, aby člověk sám od sebe začal létat. Ale já vím, jaké to je letět. 

Občas se v tom snu může stát něco, co nemůžete ovlivnit. Takže se mi párkrát staly 

věci jako, že jsem začala hořet, někdo mě zastřelil nebo jsem umřela. To jsou takové 

věci, které nechcete zažít a cítit na vlastní kůži. Nedávno se mi stalo i něco, co se 

nestává velmi často. A to že jsem se vzbudila v lucidním snu, ale myslela jsem si, že 

jsem se vzbudila doopravdy. Začala jsem tedy dělat věci, které normálně dělám a 
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neuvědomovala jsem si, že nejsem v realitě. Dá se říct, že jsem byla myslí vzhůru, ale 

moje tělo pořád spalo. Nevím, co by se stalo, kdybych v tom snu nešla spát. Tím jsem 

se totiž vrátila znovu do reality. Bylo to hodně matoucí a snad se mi to nebude stávat 

moc často. Když to tak shrneme, lucidní sny jsou takový náš druhý život. Může to být 

legrace a dobrý způsob, jak na chvilku utéct z reality. Nesmíme ale zapomínat, že i 

přes všechny ty možnosti je to stále jen v našich hlavách. 

 

Už se Vám někdy stalo, že jste měli velmi reálný sen, který se později opravdu stal? 

To mohl být tzv. PŘEDVÍDAVÝ SEN. Jednoduše se vám něco zdálo a později se vám 

stejná situace stala i v realitě. Tyto sny se vysvětlují jako fakt, že nevědomí již ví, co 

se stane, protože uvnitř se to již stalo. Tak jako lze podle teorie pravděpodobnosti 

vypočítat některé údaje třeba na 90 %, tak naše podvědomí podle znalostí svého okolí 

si může předvídat, jak se věci budou pravděpodobně vyvíjet. Takže se občas můžete 

dostat do situace, kdy vám přijde, že jste ji už někdy zažili. Všechno vypadá stejně, 

všichni se chovají stejně. Ale ve skutečnosti jste předtím měli jen předvídavý sen. 

 

Zlý sen, který sužuje spícího během noci, nazýváme NOČNÍ MŮROU. V lidové tradici 

ji zpodobňuje přízrak, který sedne spáči na hruď a ztěžuje mu tak spánek. Člověk se 

probudí zadýchaný a zpocený. Noční můry se dostavují během REM fáze spánku. 

Po probuzení si člověk noční můru jasně pamatuje. Noční můry se vyskytují u 

kohokoli, když je ve stresu. 

  

  

 Obrázek 2 (Noční můra na obraze Nikolaje A. Abildgaarda) 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/REM_f%C3%A1ze_sp%C3%A1nku
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Denní snění 

 

Denní snění bývá označováno jako „přesun pozornosti od běžných tělesných a 

mentálních aktivit, které jsou odezvou na podněty z vnější reality, k vnitřnímu 

psychickému světu.“ Někteří psychologové dávají přednost definici, ve které denní 

snění figuruje jako „spontánní proud myšlenek v bdělém stavu, během kterého se věci 

odehrávají jinak, než tomu bývá v reálném světě snícího.“  Stejně tak lze denní snění 

pojmenovat jako hraniční psychický stav mezi bděním a spánkem, během kterého 

dochází ke změnám stavu vědomí. Tento stav je přitom obvykle typický tím, že je v 

něm realita nahrazena vlastními vzpomínkami či fantaziemi.  Denní snění je tedy 

aktivita, která se odehrává výhradně ve vnitřním světě jedince, který se stává dočasně 

netečný k vnějšímu dění. Je považováno za velmi častý jev. Celá řada výzkumů přišla 

k závěru, že se s ním za život setkává většina populace. Konkrétně studie Singera a 

Mc Cravena ukázala, že 96 % osob mezi 18 až 50 rokem s ním mělo zkušenost. 

 

 

 

Obrázek 3 (Gentleman pohroužený do denních snů, německá pohlednice z roku 1912) 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bd%C4%9Blost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
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Význam snů 

 

Vědci se zatím neshodli na jedné teorii, která by jasně řekla, jaký význam mají sny. 

Existuje však mnoho snářů, které jsou dostupné i online. Pokud si tedy pamatujete, o 

čem se vám zdálo a dokážete určit hlavní znaky, můžete si vyhledat, co to asi 

znamená. Toto jsou často vyhledávané pojmy v online snářích a jejich význam: 

 

SMRT – dlouhý život 

PAVOUK – něco je třeba uspořádat, uklidit nebo spojit 

NEVĚRA – bezdůvodná žárlivost 

DÍTĚ – radostná událost v blízkém okolí 

SPOR – pozor na ukvapená rozhodnutí 

DUCH – překonat obavy 

 

Jak sny vznikají 

 

Vědci nedávno zjistili, že sny nevznikají jen v REM fázi spánku, jak dlouho tvrdili, ale 

že se mohou dostavit i kdykoli jindy během spánku. Mysleli si také, že na vzniku snů 

má podíl celý mozek, nové studie však ukazují, že za ně jsou odpovědné jen jeho části, 

které jsou na obrázku oranžově ohraničené. 

 

 

Obrázek 4 
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Lidé ve snech 

 

Lidský mozek není schopen vytvořit zcela novou tvář. Znamená to tedy, že každého 

člověka, kterého jste viděli ve snu, už jste potkali v reálném životě. Nemusíte ho znát. 

Může to být člověk, kterého jste zahlédli v parku, autobuse, viděli v televizi nebo na 

obrázku. Lidé ve snech také mohou být takový mix několika různých tváří, které jste 

už někdy viděli. O to zajímavější je situace, která se stala roku 2006. Tehdy jistá 

pacientka zašla za svým psychologem a vyprávěla mu o podivném snu, ve kterém 

potkala jakéhosi muže. Tento muž, kterého ona žena nikdy předtím neviděla, se jí 

začal zjevovat ve snech opakovaně, což byl právě důvod návštěvy u psychologa. Žena 

také tvrdila, že jí onen muž ve snu dává nejrůznější životní rady. Psycholog požádal 

ženu, aby mu namalovala portrét muže ze snu. Případu se dále nevěnoval, ale portrét 

si nechal na stole. O pár dní později jej navštívil jiný pacient a všiml si portrétu na stole. 

Prohlásil, že to je muž, kterého vidí ve snech. Teprve tehdy vzbudil celý případ 

psychologovu pozornost. Nechal portrét na stole a v průběhu poměrně krátkého 

období se našli i další pacienti, kteří onoho muže viděli ve snech. Všichni ho označovali 

jako „toho muže“, nikdo neznal jeho jméno nebo cokoliv jiného o něm. Od té doby až 

dodnes se našlo přes 2000 lidí, kteří tvrdí, že také poznávají muže ze snu. Jsou to lidé 

z různých měst po celém světě a navzájem nemají nic společného. Je vyloučeno, že 

by šlo o vzpomínky na nějakou reálnou osobu. 

 

    

Obrázek 5 
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Náměsíčnost a spánková paralýza 

 

Náměsíčnost je spánková porucha, při níž během spánku člověk vstane z postele 

a prochází se. Jedním z důvodů pohybu dotyčného je neparalyzování příčně 

pruhovaného svalstva. K náměsíčnosti zpravidla dochází během NON-REM fáze 

spánku. Opakem náměsíčnosti je spánková paralýza, kdy je mozek již probuzen, 

ale svalstvo je stále paralyzováno, takže se člověk cítí jako ochrnutý. Spánková 

paralýza je stav mezi spánkem a bděním, kdy si již mozek částečně uvědomuje realitu, 

ale nedokáže ještě dostatečně odlišit tuto realitu od snu a různých obsahů podvědomí. 

Při spánkové paralýze člověk nedokáže ovládat svaly, takže má pocit téměř úplného 

ochrnutí, včetně neschopnosti používat hlasivky. Osoba si uvědomuje, že se nachází 

ve stavu mezi bděním a spánkem, ale má pocit, že je připoutána k posteli. Velmi často 

dochází k halucinacím a pocitům strachu, které mohou končit až silnou úzkostí. 

Ke spánkové paralýze může přispět i nadměrná konzumace alkoholu či drog, proto 

dochází k tomuto jevu nejčastěji u mladých lidí. Spánkovou paralýzu zažívají častěji 

osoby, které čelí dlouhodobému stresu a jsou psychicky vyčerpaní, nebo již trpí 

nějakou psychickou poruchou. Více se tato paralýza objevuje také u osob, které usínají 

na zádech. Tento stav, doprovázený často různými halucinacemi a pocitem 

intenzivního strachu, se vysvětluje opožděním funkce části mozku, zodpovědné za 

paralýzu příčně pruhovaného svalstva během REM fáze spánku. Je často 

doprovázena halucinacemi. Přestože není spánková paralýza pro dotyčnou osobu 

nebezpečná, její důsledky mají na člověka velký vliv, a proto je vhodné vždy tento stav 

konzultovat s psychologem nebo psychiatrem. Z důvodu obavy z usnutí nebo 

halucinací může dotyčný trpět nedostatkem spánku a být podrážděný a 

nesoustředěný. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/NREM_f%C3%A1ze_sp%C3%A1nku
https://cs.wikipedia.org/wiki/NREM_f%C3%A1ze_sp%C3%A1nku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nkov%C3%A1_paral%C3%BDza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Halucinace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_porucha
https://cs.wikipedia.org/wiki/REM_f%C3%A1ze_sp%C3%A1nku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypnagogick%C3%A9_halucinace
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  Obrázek 6                                                       Obrázek 7 

 

Obr. 5 (umělecké znázornění spánkové paralýzy - John Henry Fuseli – The Nightmare) 

Obr. 6 (Dívka během náměsíčnictví na obraze od Johna Everetta Millaise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Everett_Millais
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Zajímavosti 

 

● Všichni máme sny. Člověk tvrdící, že nemá sny, má jen horší snovou paměť. 

Za jednu noc se nám může zdát až 70 snů, jen většinu (až 95 %) zapomínáme. 

Svoji snovou paměť můžeme ale trénovat. 

 

● Lidé s handicapy jako např. paraplegici ve snech dokáží chodit, běhat, plavat 

nebo jezdit na kole. Neslyšící a němí ve snech slyší zvuky a dokáží mluvit. 

Neurovědci to vysvětlují tím, že mozek je geneticky „naprogramovaný‘‘ a ve 

snech dokáže všechno, co zvládá zdravý člověk. 

 

 

● I zvířata mají sny. Můžeme to pozorovat např. u našich domácích mazlíčků. 

Typickým příznakem je škubání svalů nebo pohybující se nožky. Klidně se 

může i stát, že při škaredém snu budou vydávat zvuky nebo dokonce rychle 

vstanou, protože se něčeho lekli a probudili se.  

 

● Statistiky říkají, že v minulosti téměř 12 % populace snila v černobílých snech. 

V současnosti jsou to však jen 4 % lidí. Ostatní mají klasické v barevném 

zobrazení.  

 

● Od začátku koronavirové pandemie je zvýšený počet lidí, kteří tvrdí, že mají od 

jejího počátku neobyčejně živé sny. I když se to může zdát zneklidňující, 

odborníci tvrdí, že nejde o nic, co mělo být důvodem k panice. Upozorňují, že 

nejde v žádném případě o novinku. Podobné sny prožívají lidé následkem 

jakýchkoliv traumatizujících událostí. Zaznamenány byly například po 

teroristických útocích v USA 11. září 2001, během zemětřesení, povodní nebo 

válek. Podle ohlasů veřejnosti se však zdá, že sny během koronavirové 

pandemie překonávají svým rozsahem všechny dřívější události. 

 

● Někteří lidé přišli se zajímavou teorií. Co když jsou naše sny vlastně reálný život 

a reálný život sny, a jediný důvod proč usínáme je, abychom si řekli, co se nám 

zdálo? Co když chodíme spát, abychom se navrátili ze snu do reality? Co když 
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vše, o čem si myslíme, že je reálné, je jen v našich hlavách a v realitě žijeme 

v úplně jiném světě? 

 
 

 

Obrázek 8 
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Podvědomí 

 

Podvědomí se skládá ze dvou slov „pod“ a „vědomí“, tzn. označuje něco, co je pod 

hladinou našeho vědomí, něco, co si neuvědomujeme. Naše vědomí si lze představit 

jako disk s neomezenou kapacitou, na který se ukládá naprosto vše, co prožíváme, 

nic se nefiltruje. 

 

Astrální cestování 

 

Astrální cestování známé jako jev O.B.E. (out of body experiences) neboli mimo 

tělesné zkušenosti, může být definováno např. jako zkušenost, kterou vnímá 

osoba mimo fyzické tělo. Je popisováno v různých dobách i kulturách, u lidí 

mladých i starých, vzdělaných i nevzdělaných, u lidí, kteří v astrální cestování 

věří, ale i u těch, kteří o něm nic nevědí. Marcel Forhan (Yram) byl 

elektroinženýr specializující se na elektroinstalace tramvají a okultní 

spisovatel. Jeho knihy pojímají zkušenosti, které prožil mimo fyzické 

tělo pomocí techniky zvané astrální projekce. Yram píše „Abychom mohli 

dosáhnout schopnosti astrálně putovat, je potřeba postupně přestat vnímat 

osobní Já jako centrum naší bytosti. Více pozornosti tak směřuje k vyšším 

subjektům přírody než k naší hmotné spokojenosti. Postupně jsou formy, které 

se starají o naši individualitu opuštěny, směřujeme přání, myšlenky 

a emoce k objektivním životním principům vyšších období, ve kterých budeme 

schopni najít uspokojení a plné štěstí v uplatňování věčných principů života. 

Můžeme žít zcela v druhé úrovni.“  

Když astrálně cestujete, tak vaše hmotné tělo leží na posteli a odpočívá. Je ve 

stejném stavu, jako když spí. Je to pro něj tolik náročné, jako samotný 

spánek. Při reálném astrálním vystoupení musí astrální cestovatel velmi 

ovládat svou vůli, aby se dokázal pohybovat po astrálních, ale i hmotných 

sférách. Ve chvíli, kdy již nemáme schopnost udržet vůli, přitáhne nás fyzické 

tělo opět k sobě. Navrácení se do těla děje poměrně snadno, a to právě 

neovládnutou myslí. Tedy vaše tělo spí, ale vy se do něj běžně navrátíte. 

Astrální cestovatelé Terí a Jindřich Sidris píší: „Žádná únava, ale úžasné 

https://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_Body_Experience
https://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_Body_Experience
https://en.wikipedia.org/wiki/Astral_projection
https://laskyplnysvet.cz/stesti/astralni-cestovani-v-praxi-vystupovani-vlastni-dusi-z-tela/
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poznání, úžasné! Naopak jsi Silou přeplněn :) Jakmile se navrátíš z astrálního 

těla, tak máš pravděpodobně menší šok, že jsi zase zpět v těle a ihned chceš 

jít opět do vyšších sfér... Vnímáš totiž opravdové naplnění a je to silný pocit!“ 

 

                                       

 

                    Obrázek 9 (astrální tělo oddělené od fyzického na kresbě Herewarda Carringtona a Sylvana Muldoona)  
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Pojmy spojené s podvědomím a myšlenkami:  

 

Prekognice (věštba) – zabývá se pohledem do budoucnosti a ukazuje nám 

budoucnost takovou, jak si ji sami tvoříme. 

 

Telekineze - vyvolání pohybu předmětu „silou myšlenky“. Jinak řečeno je to 

schopnost pouze pomocí vůle ovlivňovat objekty na fyzické úrovni. Příkladem 

může být pohybování s objektem, jeho deformace, apod. 

 

Pyrokineze - schopnost zapalovat oheň silou vůle. Zahrnuje všechny 

schopnosti manipulace s ohněm - od základních jako zapalování a hašení až 

po vedlejší jako je teplota nebo tvar plamene. 

 

Telepatie - přenos informací umožněný mimo smyslovými schopnostmi, tedy 

nevyužívající technické pomůcky ani známé smysly.  

 

Levitace - vznášení se ve vzduchu bez jakýchkoli mechanických prostředků. 

Někdy mají létat osoby, jindy jen předměty, např. stolky, židle, hudební 

nástroje.  

 

Mimosmyslové vnímání - způsob získávání informací o okolním světě, který 

má být založen na dosud neznámých smyslech, popřípadě síle neznámé 

povahy, která přenos informace umožňuje. 

 

Manifestace přání – schopnost přitáhnout si svá přání do reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Závěr 

Tématem mé ročníkové práce byly sny a podvědomí. Ve své práci jsem se zmínila o 

tom, jaké druhy snů existují, jaký je jejich význam a také jsem vyjmenovala různá 

zajímavá fakta o snění a našem podvědomí. Nesmíme však zapomenout, že to jsou 

všechno jen pouhé domněnky. Nic, o čem jsem ve své práci psala, nevíme 100% jistě. 

Svět snů, myšlenek a podvědomí je tak pro nás stále záhadou. 
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Resumé 

The purpose of my coursework was to point out the topic of dreams and 

subconsciousness. I mentioned what kinds of dreams exist, what their meaning is, 

and I also listed various interesting facts about dreaming and our subconsciousness. 

However, I admit that the majority of my work is simply just a hypothesis.  
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