
JAK SE RODÍ SNY
Kolik hodin denně spíte? Čtyři, osm, 
nebo se v posteli válíte celý den? Císař 
Napoleon Bonaparte prý spával jen čtyři 
hodiny denně. Jak mohl být tak úspěš-
ným vojevůdcem a přitom tak málo spát, 
když víme, jak moc je spánek nezbytný 
pro regeneraci celého organismu? Že by 
už tenkrát existoval nějaký energetický 
nápoj jako Napoleonster nebo Bonpart-
Bull? Délka spánku je totiž individuální. 
Obecně se uvádí, že člověk spí v průměru 
7 až 8 hodin denně, ale někteří lidé mají 
potřebu spánku nižší. Zřejmě Napoleono-
vi tedy stačilo velmi málo, aby byl druhý 
den čilý jako rybička. 
A jak vlastně vše funguje? Během spán-
ku dochází ke zpomalení krevního tlaku, 
dýchání a snížení tělesné teploty, mozek 
však stále intenzivně pracuje. Říká se, že 
prosíme asi třetinu svého života, což by se 
mohlo zdát jako ztráta času, avšak i spá-
nek má své kouzlo. Tím kouzlem jsou sny. 
Psychologické výzkumy říkají, že během 
jedné noci má člověk zhruba 10 snů. Když 
zapojíme matematiku a  budeme brát 
v úvahu, že člověk spí průměrně 7 hodin 
denně a zdá se mu 10 snů za noc, znáso-
bíme počet snů počtem dní v roce, tedy 

krát 365, tak zjistíme, že za 12 měsíců se 
nám může zdát zhruba 3 650 snů. Okolo 
dvacátého roku života už to je neskutečná 
cifra, přibližně 73 000 snů. Sny mohou být 
někdy velmi živé, více či méně reálné, mo-
hou zobrazovat to, co jsme si již prožili, 
nebo také to, po čem toužíme. 
I samotné slovo sen se dá vyjádřit mnoha 
způsoby. Co například Dreamcatcher? Ti, 
kdo umí alespoň trochu anglicky, ví, že 
DreamCatcher znamená v překladu lapač 
snů. Sen totiž nemusí být pouze lidský 
vjem, ale může být něčím, co si přejeme. 
Někdo chce procestovat svět, jiný si chce 
vybavit klubovnu, zažít skvělý tábor nebo 
se potkat s významnou osobností. Ale jak 
si podobné sny splnit, aby nezůstaly jen 
v seznamu neuskutečněných přání? Dre-
amCatcher vám sny pomůže chytit! Je 
to totiž projekt, který byl vytvořen právě 
proto, aby takovéto sny plnil. A jak to fun-
guje? Je to jednoduché. Stačí se podívat 
na www.dreamcatcher.cz, dát dohromady 
partu kamarádů, sestavit si svůj sen, projít 
úspěšně hlasováním, část snu symbolicky 
odpracovat pomocí těm, kteří vaši pomoc 
potřebují. Potom už nic nestojí v cestě 
ke splnění vašeho snu!


