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POVZETEK
Ideja, da bi se lotili raziskovanja san j nas je prevzela že lansko šo lsko leto. Ko so tako
bile sestavljen e sk up ine smo brez pro blema poiskali naslov in se lotili r aziskovan ja
tega fascin antnega pojava naših možgan. Sanj! Da sm o lahko sploh sestavili anketo in
se odlo ili kaj želim o o d n aših vr stnikov izvedeti, sm o si m orali najprej prebrati
teoretske osnove. Tako smo pogledali v kak šni meri so san je navdušev ale naše predn ike
in kak šna je bila sploh njihova vlo ga v zgo dovin i. Stvar i se niso dosti spremenile. Še
vedno je nam re mnogo odprtih vprašanj, mnogo teorij, ki sanje razlagajo na r azli ne
na ine. Ven darle je m ožno v literatur i zaslediti n ekaj znanstvenih razlag, ki
pripovedujejo o tem , da so sanje o dziv naše podzavesti na dogo dke iz naših življenj.
Velikokrat tudi krik na pomo .

e jih namre znamo spremljati nas opozorijo na

marsikak šen problem , ki se dogaja znotraj nas in ga moram o rešiti.
Sanje so torej lahko t udi terapevtsko sr edstvo in n e le magi no dogajanje, ki ga lahko
razložimo s pomo jo razli n ih sanjskih knjig. Interpretacije se namre razlik ujejo, prav
tako kot se razlikujejo odzivi naše podzav esti na do godke. Zato so sanje nekaj
unikatnega, vedno last tistega, ki jih sanja. Lahko razumljene tako ali dr uga e. Upamo,
da bo n aša naloga razumljena kot odkrivanje prve tan ice v magi n i sv et sanjanja.
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UVOD
Sanje so naše dr ugo življenje. V njih do življam o stvari, ki jih v resnici nikoli ne bomo.
So ve no n epojasnjeno dogajanje v naši po dzavesti. Mor da so celo n aša druga polovica
življenja, spanje, nekoliko dr uga no, o d prvega. Ob tem pa so tako unikatne, da dve
osebi nikoli n e sanjata popolnoma enakih sanj. »Po do be, ki jih v sebujejo, njihova
razvrstitev, scenarij, k i ga gradijo, niso po dobni nobenem u dr ugemu vzorcu«. ( Ro ger
Ro ux, Vse o sanjah: Ljubljan a, Tom ark, 2001, str. 85).
Že narava spanja je skrivnostna, sanje p a so še ve ja skrivno st. Dejansko obstajajo, vsi
jih poznam o, ven dar n ih e ne m ore videti sanj drugega lovek a. » Videti je, kakor da bi
bile n aše zveze z resni nostjo nenadom a pretrgane, m i pa vstopamo v svet, kjer n i ne
asa, ne prostora«. ( Julia in Der ek parker, Sanjan je: Ljubljana MK, 1991). Lahko
živimo v kakršnemkoli pravlji nem sv etu, kjer se kam en spreminja v okolado, lahko
sm o lepi, mladi, lahko sm o junaki ali pa žrtve.
Prav zato so sanje že dale n azaj v zgodovini navdušev ale in priv la ile mno ge
znanstvenike, prerokovalce, vidce in zdravilce. Tudi danes so po go st predmet
raziskovanj in tema pogovorov med popolnom a preprostimi ljudmi. Sanjamo nam re
vsi. Res p a je, da se vsi svojih sanj ne spomnimo. Nekateri n am re sploh ne v edo, da
sanjajo, m edtem, ko se drugi spominjajo n e le do godkov, tem ve tudi barv, vonjev ter
ob utkov.
Pomembno pa je še eno dejstvo in sicer to, da so sanje oziroma sim boli nelo ljiv i od
posam eznika. To sev eda pomeni, da imajo en a in iste oziroma podobn e sanje lahko
popolnom a dr uga en pom en in da pr ipadajo sam o posameznik u.
V pri ujo i raziskov alni nalo gi se tako nismo lotili razlage sanj, tem ve bomo skušali
odgovoriti na vpr ašanja kot so; o d ko d sanje sploh izvir ajo, kako sanjamo in kako
veliko pozorno st devetošolci sploh namenjajo sanjam.
Odgovore na slednja vprašanja sm o poiskali s pomo jo ankete, k i sta jo rešila 102
celjska devetošolca. Povezali sm o se tudi z oblikovalci internetnega portala o sanjah, ki
so nam z nasveti pom agali, da smo se sploh lotili nalo ge oziroma opredelili problem in
naredili selekcijo pomem bn ih o d m anj pom em bnih po dro ij sanjanja. Ob tem pa smo
naleteli tudi n a izraz »lucidn e sanje«, ki so san je, katere lahko vodimo. Zanimivo. Da
sanjam o tisto, kar želim o. In smo seveda radovedno poiskali nekaj po datkov tudi o
takšnih sanjah ter jim namenili kratko po glavje.
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1. TEORETSKE OSNOVE
1.1.1 . POJMOVANJ E SANJ V RAZLI N IH KULTURN IH IN
ZGODOVINSKIH OKVIRJ IH
Vsaka lovešk a družba prip isuje sanjam in njihovi f unkciji druga en pomen.

e ima

materialni svet za dokon no resni en, so sanje zreduciran e na f antazijo ali fiziologijo;
e pa je najpom embnejše nem aterialno in duhovno, visoko cenijo san je zaradi njih
samih. »Pojm ovni sistem i, ki po skušajo zdr užiti zun anje in notranje zaznave, po udarjajo
kontinuiteto zavesti, ki zdr užujejo življenje sanj in budno sti«. ( Coxhead D., Hiller S.;
Sanje, Ljubljana MK, 1994, str. 74). V nadaljevan ju smo tako naredili kratek pregled
pojmovanja sanj v razli nih zgo dovinskih o bdo bjih, oziroma religioznih sistemih, ki so
sanjam dajali tak šno ali dr uga no vredno st. Pogledali p a smo tudi k ako sta sanje
interpretirala in p siho loško r azlagala dva najbolj znana psiholo ga.
1.1.1.1. PO JMO VANJ E SANJ V ANTIKI
Prvi pisani spomeniki o lovekov em življenju kažejo, da so bile sanje od nek daj na m o
pomembne. Stari Egip an i so verjeli, da so sanje sporo ilo bo gov in so kar 1300 let pred
našim štetjem izdelali prvo sanjsko knjigo z ve kot 200 razlagami teh sporo il.
Napisali so jo duhovn iki iz Hor usa in to je eden izmed najstarejših obstoje ih
dok um entov. Zanimivo je, da so egip an ski razlagalci san j zagovarjali teorijo nasprotij;
sanjati o smrti je bilo den im o znam enje dolgega življenja. Sanje so imele celo svojega
bo ga Besa.
Svoje sanjske knjige so imeli tudi Asirci; pravijo, da je bilo v knjižnici asir skega kralja
Asurbanipala mogo e najti knjige z razlagami sanj še iz leta 2000 pred našim štetjem .
Tudi Grki so verjeli, da so sanje bo žan ska sporo ila. Hom er navaja Zeusova sporo ila,
ki jih kot sanje po šilja skozi vrata, izdelan a iz ro ga. Številna grška svetiš a so
uporabljali za »inkubacijo« sanj: o biskovalci so jem ali mamila in zeliš ne napo je,
potem pa so svoje sanje razlagali kot pomem bne n apovedi, zlasti bo lezn i in dr ugih
težav. Misel o sanjah kot razo detju lovekove resni ne nar ave, je prav tako gršk ega
izvora. Platon je v svoji Republiki trdil, da se lovekova resni n a narava razo deva v
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sanjah. Po dr ugi strani p a je Aristotel poskušal r azlo žiti sanje kot posledico povsem
fiziolo ških funkcij: ko lovek spi, hrana v njegovem telesu izpareva, teko ine pridejo v
glavo, kjer se po dobe zrcalijo na njihovem površju, kot na vodi. Kljub tem u je v erjel, da
sanje napovedujejo za etek bolezni, ki je uje e telo n e opazi.
1.1.1.2. PO JMO VANJ E S ANJ V BUDIZMU
Indijsk e tradicije priznav ajo par adoks resni nosti sanj, ki je vzporedna z resni nostjo
budno sti, tako, da konec koncev z o bema opravijo kot z iluzijo. Da bi dosegli
razsvetljenje, moram o prodreti v vsako od teh predho dnih stanj zavesti ( budnost, sanje
in spanec brez sanj), ki jih predstavljajo rke glavne mantre AUM. Sko zi ta tri stanja
moram o iti povsem lucidn i brez k akršn ih koli m otenj zavesti.
Sicer pa v starih hin dujskih rokopisih, imenovanih P uran e, piše, da so san je sporo ila
bo gov; za budiste, ki so se v Indiji pojav ili nekoliko kasn eje, v 5. stoletju p.n.š., so bile
sanje znamenja, k i k ažejo pota misli in se pred lovekom , k i sanja nizajo kot zrcalne
podobe. Sanje naj bi se dogajale v deželi »nikoli – nikoli«, m ed resni nim in
obljubljenim svetom , a resni n i sv et je prav zaprav manj resn i en kot sanjski, k jer
pomanjkanje telesnih ob utkov loveka o svobodi vsega, kar ga zavira, tako da lahko
pride do izraza n jegov pravi zna aj.
1.1.1.3. PO JMO VANJE SANJ V ISLAMS KI VERI
Islam je po svojem bistv u prero ška religija in sanje so vplivale na njegovo duhovno
življenje o d samega za etka. V Moham edovem asu niso delali r azlik med san jam i v
spanju in vizijam i v budno sti. Zdelo se je, da sta samo priložnost in prejem nikova
osebno st narekovali, ali bo informacija prišla kot vizija podn evi ali kot sanje pono i.
Mohamed je sprejem al duhovne nauke na o ba na ina.
V islamskem svetu je pisateljev Al Mas'adi trdil, da je spanje preokupacija duše, eprav
so san je pogojen e s telesnim po utjem tistega, ki sanja. Trdil je tudi, da v sanjah lahko
pridejo na površje najbolj skr ite želje, ne da bi jih pri tem zav irala moralna prepr i anja:
» e lovek v sp anju vidi stvari, ki zadovoljujejo njegov e želje, je to zato, ker lahko
duša, o iš ena v spanju telesn ih ne isto , lebdi nad vsem, kar si želi imeti«. (Al Mas'adi
v J. in D. Parker: San janje, Ljubljan a, MK, 1991, str. 16)
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1.1.1.4. PO JMO VANJ E S ANJ V BIB LIJSKI TRADIC IJI
Duhovna r ast je hitrejša v san jah kot v budnosti, ker smo oddaljeni o d svoje volje.
Tistim , ki ne morejo prejeti vizij v budnosti, so bo žja sporo ila po slan a bolj nepo sredno
v sanjah.

epr av so bile biblijske sanje formalizirane in prilagojene dolo eni religio zni

tradiciji, je bila v starem svetu izr edno razširjen a ideja, da je za navadne ljudi Bog
do stopnejši v sanjah kot v dnevn ih vizijah, pri katerih mora subtilnejša resn i nost
tekmovati z zaznavami utov in jih pr em agov ati, vizije v budnosti se do sežejo le s
težavo in so dostopne sam o tistim, ki so že po naravi bolj poduhovljeni. San je,
zabeležen e v bibliji, san javca sicer po gosto presenetijo, ven dar o itno o stajajo znotraj
religio znih in kulturnih m eja možnega.
1.1.1.5. PSIHO LOŠKE TEO RIJ E S ANJ
Ljudje modern e dobe so zaradi želje po celoviti razlagi lovekov e o sebno sti posv etili
veliko energije raziskovanju lovekove po dzavesti, da bi tako kon no do umeli tudi
duhovno plat loveka, ki v m arsi em dale presega njegove, zgolj telesn e sposo bnosti.
Tako se je razv ila psihoanaliza, ki je sanjam pripisala velik pom en, seveda dokaj
dr uga nega, kot ga poznam o pri starih ljudstvih in kulturah. Leta 1900 je psiholog
Sigmund Freud, utemeljitelj psiho analize, objavil svojo Razlago sanj, v kateri m ed
dr ugim zatrjuje, da so sanje izjem no pomem bni izrazi našega notranjega življenja.
Dr ugi najpom em bnejši analitik sanj v novejšem

asu je Gustav Carl Jung, sprva

Freudov u enec, kasneje pa je šel svo jo pot. Trdil je, da so sanje del narave, k i nima
namena prevarati, temve nekaj povedati po svojih najboljših mo eh, tako kot rastlina
raste ali si žival iš e hrano po svojih najboljših mo eh. »Po drugi strani vem tudi to: e
o kakih sanjah dovolj dolgo prem išljujem o – e jih nosimo v sebi in vedno znova
premlevam o – se bo prav gotovo nek aj izcimilo iz tega. To nekaj ni ni takega, da bi se
lahko bahali z njegovo znan stveno razlago ali ga racionalizirali, tem ve le prakti en in
pomemben namig, ki bolnik u kaže, v katero smer ga pelje po dzavest«. ( G. C. Jun g v
Jan Ov en: Astrološka knjiga sanja, Ljubljana, Ara, 1995, str. 11). V naslednjih dveh
poglavjih bom o zaradi veliko asa, ki sta ga o ba p sihoanalitika namenjala raziskov anju
sanj, podro bn eje pogledali teorijo enega in drugega.
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1.1.1.5.1 SIGMUND FREUD
Sanje v tistem asu medicin e niso zan im ale, saj so
veljale za halucin acije brez v sakega pom ena. Prav
zoper to miselnost pa je bila naperjena Freudova
reakcija. Leta 1900 je, v že om enjeni kn jig Razlaga
sanj, vztrajal da so sanje dale o d n aklju nih blodenj,
ki naj bi jih zbujali dražljaji, temve so, nasprotno,
izredno pomembni izrazi našega notranjega življenja –
dejansko prikrite izpolnitve, m ogo e najbolj skritih
želja sanjajo ega lov eka, k i jih pr ebujajo i se razum
pogosto zavrne. Prav gotovo je m o v sanjah najti tudi
zm eden e podobe, m orda brez slehernega pom ena
(Freud jih je imenoval izrazna vsebina sanj); toda te podpirajo » sanjske m isli«, ki so
popolnom a logi ne in jih je možno razložiti s psiho analizo. Po Freudu sanje zdr užujejo
dve f unkciji: omogo ajo izražanje prepovedanih želja v pr ikriti o bliki in z dopuš anjem
prave nar ave teh želja om ogo ajo spe emu lov ek u, da to nem oteno nadaljuje. Sanje so
varuh span ca, je trdil Fr eud.
Freud je vztrajal pri trditvi, da bi se z analizo vsak del sanj lahko izkazal za r esn ico.
Med pogovorom z boln ikom, ki je ležal, se je n ajprej ustavil pri kakšnem prav
presen etljivem izsek u san j, potem pa za el sprašev ati bolnika o tem in zahteval, naj to
poskuša razložiti skoraj ir acionalno, ne da bi iskal dejanski pomen. Verjel je n am re , da
se bo resni ni pomen sanj r azkril šele takrat, ko bo pacient postopoma vsakem u delu
sanj pr ipisal v edno ve m ožnih pom enov.
Tako kot druga Freudov a dela, so tudi njegove razlage sanj ostro kritizirali, kljub temu
pa njihov e vrednosti ne morem o zanikati. Treba je tudi po udariti, da so o d sam ega
za etka vplivale na skoraj vsako pozn eje objavljeno delo o sanjah, marsik atero m ed
njimi pa so celo spo dbudile. Poleg tega je Freudov prispevek k preu evanju sanjanja
predm et rešilo z o bro bja in ga znova po stavilo v središ e zanim anja zaho dnjakov.
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1.1.1.5.2. CARL GUSTAV JUNG

Medtem, ko je Freud gledal na sanje kot na obliko motnje
v mentalni aktivnosti, skozi katero se je lahko približal
nevrozam svojih pacientov, je Carl Gustav Jun g v sanjah
videl normalen, spontan in kreativen izraz nezavednega.
epr av je Jung sprejemal nekatere tem eljne principe
Freudove teorije, kakršna sta zgostitev in sim bolizem , pa
je popolnom a zavr gel njegovo teorijo prikr ivanja.
»Nobenega razlo ga pod soncem nim am o za domnevo, da
so sanje prem etena naprava, ki nas zavaja«. ( Jun g v D.
Coxhead in S. Hiller: Sanje, Ljubljana, MK, 1994, str.
15).
Jun ga so njegov e lastne sanje pr ipeljale do prepri anja, da je po d navadno ravnjo
loveške plasti še ena glo blja p last, pravzaprav svet primitivnega loveka v nas sam ih.
Ta najglo blja rav en zavesti je sk upna v sem moškim in ženskam, ne glede na raso, vero
ali kulturno ozadje – to je koncept »kolektivne podzavesti«, ki je imel pomem bno vlo go
v njegovi p siholo ški teoriji.

1.1.2 . FA ZE SPANJ A
Potreba po sp anju, potreba po tem, da se n ekako izklju imo iz norm alne dejavnosti za
tretjino dneva (toliko naj bi nam re spali), je br ez dvoma izredno mo na. e ne bi bilo
tako, bi živalski svet z naravno selekcijo že zdavnaj o dpravil sp anje; živ ali so nam re ,
kljub rahlem u sp ancu, takrat najlažji plen svojega sovražn ika. Toda span cu se ne m ore
izo gniti no beno živo bitje, ki se pr emika. Spalni v zorec je en ak vsem. Ni o dv isen od
podnebja ali pro stora, saj dolge no i na Arktiki nim ajo za posledico n i druga n ega
spanja kot krajša asovna obdobja teme.
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Ne telo, ne duša nista v spanju otrpla. Deli našega telesa so sproš eni, kljub temu, da se
v spanju o b asno premikam o. Nek atere mišice ostanejo skr ene, o esne mišice vek pa
držijo o i zaprte. Mišice delujejo pr ibližno 30 sek un d v vsaki ur i spanja. Med
normalnim no nim po itkom se lahko na kratko prem aknem o 20 do 40krat. Gibi nas
delno prebudijo, epr av se tega kom aj k daj zavedam o.
Spaln i cik lus krm ili dnevni ritem , ki se redno ponavlja vsakih 24 ur. Ta ritem se kaže na
razli ne na ine, toda najbolj prihaja do izraza s telesno temperaturo, ki se m ed dnevom
zviša ali zn iža za približno dve stopinji. Ko je temperatura najnižja, navadno med 1 in 5
uro zjutraj, je ve ina ljudi najm anj spo so bna za zahtevne m isli in reak cije. V okviru
ritma, ki naše telo prepr i uje, naj zaspim o, deluje še nek aj ritmov, ki vplivajo na
njegovo o bnašan je m ed spanjem . Vzorec, ki se pojav lja med sp anjem je sk upen vsem
posam eznikom , razdeli pa se na r edne in ponav ljajo e se stopnje, o d vzor ca zelo
podobnega budn emu stanju (prva stopnja), do vzor ca silno po dobnega komi ( etrta
stopnja). Ta krožni val span ca, o d lažjega k težjem u in spet nazaj, se ponovi ve krat v
no i, vsak cik el pa v celoti traja približno 90 minut in vklju uje štiri lo en e stopnje:
Hipnagogi na in hipnopom pi na faza:
Ta stopnja je preho dni stadij m ed tem , ko zapremo o i in ko nas ponese v glo bok
spanec. To je kratkotrajno obdo bje, ko imamo vizije, ki o bi ajno niso sanje, am pak so
podobne mir ujo im ali anim iranim slikam ter spominom . Te slike ponavadi o stanejo
neopažen e ali pozabljen e. Iz Setianske perspektive je to posebej pomem ben cikel
spanja, saj je m eja med budnostjo in span cem – razpotje m ed polno zavestjo in
nezavedn im. Om embe vredno je tudi, da se je v starih asih ta faza imenovala »spalna
pijano st«. Pomem bno je, da e se posam ezn ik u v tej fazi prikažejo slike, po skuša ostati
miren in sproš en, vendar kar se da osredoto en, kajti te vizije so uvo d v sanje in lahko
nosijo pom en. e pa se posameznik na drugi strani preve trudi se bo zbudil in slik e se
bo do r azpo ile kot m ilni meh ur ki.. rezultat tega je lahko še ve ja budnost in nasprotno
stanje tem u – ko se spalec popolnoma prebudi – se im en uje hipnopompi na faza. Vse
zna ilnosti h ipnagogi ne faze n ajdemo tudi v hipnopom pi n i fazi, le da v o bratnem
vrstnem redu.
PRVA FAZA
Med prvo fazo se pri enja spanec. Naš sr ni utrip upade, mišice se spro stijo in dihanje
postane enakomernejše. Pojavi se nadležno trzanje mišic rok ali no g, lahko pa tudi na
obrazu ali celo celem telesu. To pom eni, da tonemo v span ec. Ta kr se ne pojavi
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vedno, ven dar je ponavadi prisoten, ko smo zelo utr ujen i in tonem o v span ec hitreje, kot
pa je naše telo n avajeno. eprav ni trdne razlage zak aj se tako imenovani m iokloni ni
zgib pojavi, zn anstvenik i menijo, da je reakcija možganov, ki opazijo, da se sr n i utrip
in dihanje upo asnujeta h itreje kot je norm alno. Nekateri raziskovalci celo menijo, da
nam na ta na in naši m ožgani prepre ijo, da bi p adli v kom o in zato pošljejo sunek
elektri ne aktivnosti v naše mišice, ki delujejo kot organski regulacijski mehanizem
dih anja in sr nega utripa.

DRUG A FAZA
Pomeni za etek globljega sp anca, za enja pa se kmalu potem , ko zaspimo in se h itro
sp uš amo v resni no glo bok span ec etrtek faze. Hoja in govorjen je v spanju so pogo sto
povezani s to stopnjo.
TR ETJA FAZA
Za spanec te faze so zna iln i mo nejši elektri n i im pulzi iz možganov; v budnem stanju
nastaja le 60 mikrovoltov, m edtem ko je v spancu tretje stopnje registriran a m o 300
mikrovoltov. Zdaj je treba že precej truda, da se pr ebudim o, dihamo po asi in pravilno,
bitje sr ca je upo asnjeno, telesna tem peratura pa znižana. Spalca se v tej fazi težje
zbudi, ven dar ga lahko predram imo s specifi nim i sprožilci kot je na prim er klicanje
njegovega im ena. Ven dar glasen hr up v ozadju, kot so zvoki prom eta, lajež p sov, zvoki
radia in televizije, pr epiranje sosedov, ne bo vstopilo v spal evo zavest.
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ETRTA FAZA
V tej f azi je seveda sp anje najglo blje. Zanj so zna ilni veliki, po asni v alovi EEG.
Preden se vrn emo v prvo fazo, prebijem v tej, v prvem no nem ciklu, precej asa. V tem
in v naslednjih ciklih to fazo spremljajo hitri o esni gibi in po gosto jasne ter žive san je.
lovek navadno prebije 30 m in ut ali ve svojega prvega 90 – minutnega cik la v spancu
etrte stopnje. Ko se vra am o v spanje druge stopnje, se za enja par adoksalno o bdo bje,
v katerem nas lahko zbudi tudi najtišji šepet znanega imena, medtem , ko nas bo glasen
pok pustil m irno sp ati naprej. Zdaj p a pride najbo lj o supljivi del našega span ja –
ponovno se namre za ne sp anec prve faze, toda z m ajhno r azliko. Medtem, ko prvo
obdobje za etne f aze, ko se zazibljem o v sp anec, sprem ljajo nejasne in nepovezane
podobe, je povratek k prvi stopnji o b koncu prvega 90 – min utnega cik la to ka, ko se
nam resni no za n e sanjati.

1.1.3 . KDAJ SANJA MO
»Ne sanjajo le vsi ljudje, temve vsi sesalci«. (Ro ger Ro ux, Vse o sanjah: Ljubljana,
Tomark, 2001, str. 14).
as spanja, k i naj bi ga zapolnjevale sanje je pri lovek u nekje med 90 do 120 m inut na
no , pri živalih pa se spreminja glede n a veliko st. Miš sanja 10, m a ek, 24, šimpanz 60
slon pa 120 m inut.
Pogosto pozabim o svoje sanje, v asih pa si nekatere zapom nim o. Posamezniki lahko
trdijo, da nikoli ne sanjajo, znan stveni dokazi pa kažejo na to, da tudi ti sanjajo, ven dar
svoje sanje pozabijo v trenutku, ko se zbudijo. Danes je m ožno zelo n atan no ugotoviti,
kdaj se za enjajo sanje. »Pred tridesetimi leti je dr. Nathaniel Kleitman ugotovil, da
ljudje v spanju o b asno prem ikajo zrkli, kar je mo op aziti tudi pr i zaprtih o eh«. ( Julia
in Derek Parker, Sanjanje: Ljubljana, MK, 1991, str. 36,37). Takšno fazo spanja
im enujem o REM faza (rapid ey e m ovement). V tej fazi naj bi se ogledovali okoli sebe.
Hitre o esne gibe so zazn ali celo pri ljudeh, slepih od rojstva. In e se o i v takšni fazi
premikajo, je telo v fazi REM skor aj n egibno. Takrat, ko san jam o, deluje svojevrstna
zavora, k i nam prepr e uje gibanje. Ne dovoli nam, da bi denim o plan ili iz postelje in se
10
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poško dovali. Mese n iki ne hodijo med spanjem v REM fazi. Tudi tisti, ki v sp anju
govorijo, tega ne po nejo v om enjeni fazi sanjan ja. San janje, kot kaže, ohrom i dele
miši nega sistema. Mese no st naj bi bila po dr ugi strani, posledica skrivnostnih san j, ki
se po javljajo v f azi NREM (non rapid eye movem ent – po asno prem ikan je o i,
poznano tudi kot sinhronizirano ali pasivno spanje).

e se posameznik

zbudi m ed

REM fazo, o bstaja velik a verjetnost, da se bo sanj spomnil, e pa se zbudi m ed NREM
fazo, o bstaja za kaj takšnega le 15% možnosti. To lahko deloma objasni napa no
predstavo, da ne sanjamo med NREM span jem . Lastnosti in tipi NREM in REM sanj se
med seboj razlik ujejo. Med REM sp anjem imamo tipi ne nelogi n e, nepovezane,
fantasti ne, surealisti ne vr ste sanj. Tisti, ki se spominjajo NREM sanj, pa v nasprotju
opisujejo, da so sanje bolj po do bne norm alnim, logi nim m islim v budnem stanju, ter ne
tako vizualne ali ustvene kot REM sanje. Lahko bi celo rekli, da smo v fazi NREM
sposo bni u en ja v sp anju ali pa takrat vidimo rešitve pro blema. Veliko je dokazanih
primerov, ko so znan stveniki v span ju reševali pro bleme. Sicer pa je pomnjen je REM
sanj o dvisno o d m nogo razli nih faktorjev, kot je nivo hormonov, glukoze, o sebn i ritem
energije, ali oseba spi lahno ali trdno …

1.1.4 . DOLŽINA SANJ
Dolžina sanj variir a glede na to kako dolgo sm o spali. Od to ke, ko prvi zaspim o nam
vzame kak šno uro, da se pojavijo prve san je, k i trajajo od 10 do 15 m inut. Od t u naprej
sanjam o približno na vsako uro, as med po sam eznimi san jam i p a se vedno bolj kr ajša,
ko se dolžina spanja pove uje. Ob koncu no i lahko naše sanje trajajo tudi o d 45 do 60
minut. Tako je vrhunec REM sanjsk ega spanca uro ali dve preden se zjutraj zbudimo,
saj se je m ed vse daljšim i REM periodami nabrala gonilna sila. To velja, e je spalec
spal vso no , brez vm esnega prebujanja. e se spalec pono i zbudi za dovolj dolgo, da
postane popolnoma zbujen, se bo celoten vzorec ciklov zlomil in bo zadnja REM
perioda zjutraj krajša kot sicer. Dokazano je t udi, da lahko dolgotrajna meditacija
(najmanj 1 uro v sak dan in n eprekin jeno ve kot tri mesece) bistveno skr ajša potrebo po
spanju tudi za 25% in porabo hrane za eno tretjino. To im a o itno vpliv tudi na spalne
cikle.
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Nekatere teorije pripovedujejo celo o tem , da se trajanje sanj spr em inja glede na
življenjske okoliš in e. Mladostnik, ki se je na primer soo il s prvo ljubezen sko
preizk ušnjo ali s prvo zaposlitvijo, sanja dlje. Dlje naj bi sanjali t udi ko:
-

mora posameznik v življenju nek aj »osvojiti«

-

za en jamo življenje v dvoje

-

se mo no razbur imo

-

je žen ska nose a

-

je posameznik osamljen o ziroma izo liran o d dr užbe

-

se po sam ezn ik spopada z novimi, zahtevnim i zn anji (ne glede na po dro je
u enja)

To dokazuje izr edno spo so bno st prilagajanja nezavednega, ki glede na potrebe ne le
proizvaja oziroma spo dbuja dolo en e sanje, tem ve prilagaja tudi njihovo do lžino.

1.1.5 . VPLIV SANJ NA ZDRAVJE
V asih je prevladovalo mnenje, da bo lovek, ki so ga
prikrajšali za sanje, duševno zbolel. William C. Dem ent,
ki je v pet desetih letih za el preu evati prikrajšanost pri
sanjah, je skozi številne poizkuse ugotovil, da si lovek
pravzaprav ne dovoli vzeti svo jih sanj. Sp alce je zbujal,
ko se je za en jal spanec REM. Po dveh tedn ih so spalci
utili že tako mo no potrebo po san jah, da so se, tudi e
so jih postavili na no ge, jih stresali, jim predv ajali glasbo
ali na silo prebujali, v samo nekaj sekun dah vra ali v nezavestno stanje, ki ga naposled
sploh ni bilo ve m ogo e prek initi. Ko p a so jim dovolili normalno spati, so bila
obdobja REM v za etk u pr ecej daljša kot ponavadi – kot da bi m orali n adoknaditi
zamujene sanje.
Dr ugi poizkusi so pokazali, da lahko postanejo ljudje, ki so bili prikrajšan i za sp anje in
sanje REM, zaskr bljeni in vznemirjen i. Ko pa sp et lahko sanjajo, imajo dale najv e
sanj kot navadno. Opazili so tudi nek atere osebnostne spremembe; m oški so se na
primer za eli neo dgovorno o bnašati in izražati mo nejši spoln i nagon kot sicer.
So pa tudi teorije, k i so skušale vse zgoraj opisane pr imere, zavr e i. Pri poizkusih, pri
katerih so z zdrav ili potla ili spanec REM in s tem tudi san je, sp alci niso utili nobenih
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resnih po sledic. Nekateri raziskov alci trdijo celo, da lahko prepr e itev faze REM
izboljša n ekatera nenorm aln a duševna stanja, kot je depresija.
Po dr ugi strani pa je težko lo iti prikrajšanje za sanje od prikrajšanja za sp anec, ker je
kljub velikem u n apredk u tehnik opazovanja in zap isov anja san j m ožno, da se tudi
najbolj pozorno opazovan em u sp alcu sanja, ne da bi n ajso do bnejša znanstvena oprema
to zaznala. Nekdo, ki ga pomanjk anje sanj spravi v obup, nam re lahko prekr ši vsa
pravila in si sanje do besedno iztrga pred nosom budnih opazov alcev in vseh njihovih
naprav. Kljub temu so posledice pomanjkanja spanja neprim erno h ujše kot posledice
pomanjkanja sanjanja.

1.1.6 . LUCIDN E SANJ E
Izraz lucidne san je si je v za etku 20. stoletja izm islil ozirom a prvi uporabil Frederik
van Eeden, p isatelj in pesnik, da bi s tem ponazoril umsko jasnost sanj.
Lucidne sanje so sanje, v katerih se lovek popo lnoma zaveda dejstva, da se nahaja
sredi sanj in to svo jo vednost uporabi za spreminjanje toka san j. Do pr ed nekaj desetletij
je za sanje veljalo, da niso m ogo e, da ne o bstajajo. Zav est, m edtem, ko sp im o, torej, ko
sm o nezavedni? Nem ogo e! Primere, ko so ljudje pripovedovali, da so im eli lucidne
ozirom a zavestne san je so materialisti ni znan stveniki o bravnavali le kot nenavadne
okulisti n e anekdote, nevredne k akršnegakoli znan stvenega o dobr avanja. Potem pa sta
v poznih sedem desetih, epr av sta bila geo graf sko zelo o ddaljen a, skoraj isto asno dr.
Steph en LaBerge in Alan Worsley s kolegi, v n jihovih spalnih labor atorijih prv i v
zgo dov ini med spanjem , z vnaprej do lo enim i prem iki o i signalizir ala zunanjemu
svetu, da san jata. Postavljen je bil nov m ejn ik v (zaho dnjaški) loveški zgo dov ini.
Sanjske m eje, ki jih je postavila empiri na zn anost so bile kon no por ušene. Miti o
sanjah so dobili nove, ep ske razsežno sti.
Sanja lahko v svojih lucidn ih sanjah po n e vse in karkoli. Ko se sanja zav eda, da
sanja, lahko po svoji volji spr em inja potek in po do bo sanj, lahko preo blik uje sanjske
osebe in podo be. Fizi n e, moralne in dr uge
omejitve odpadejo. Sanja se sam odlo a kaj bo
iz njegov ih sanj. Nekateri raziskovalci trdijo, da
lucidne
13
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razum evanje stvarnosti, ker lahko po dobe v njih vprašam o za njihovo mnenje in
motiviranost. Prav tako je možno ponovno »zavrteti« slabe sanje in jim dati sre en
konec ali si naro iti lepe sanje, ki bo do ob prebujanju prinesle do bro voljo. Sicer pa so
lucidne san je, takrat še po d besedo izzv ane sanje, poznali že v zgo dov ini. Posluževali so
se jih predvsem In dijanci pri iskanju vizij. Poznali so celo razli n e m etode in tehnike, s
katerimi so sanje izzvali; z o sam itvijo, po stenjem, magijo, o bredi, m am ili, ink ubacijo,
ali bolj obi ajno, z r azli nim i kombinacijam i teh m etod.
Danes se sev eda poslužujem o dr uga nih m etod. V literat uri lahko zasledimo pojme kot
so WBTB (wake – back – to – bad), ki pom eni metodo prekinjenega span ja. Sp imo
približno 5 ur, vstanemo, za 30 do 60 minut in gremo spet k sanjanju. Na ta na in
zbudim o um, telo pa je še vedno zasp ano. Dr uga m etoda je MILD (mnem onic – in duced
lucid dream), ki jo uporabljam o za postavljanje nam ere, da vidimo, da sanjamo, ko
bomo sanjali. Poznamo še metodo SP ( sleep paraly sis), ki pomeni spalno paralizo.
Oseba se zbudi, a telo se še n i povrnilo iz spalne p aralize, oseba je budna, a se ne m ore
premikati. To mine po nekaj minutah. Ni nevarno, je pa izjemno uporabno za lucidno
sanjanje. WILD ( wake – intiated – dr eam ) pa je sk upno im e za razli ne metode za
prehod v lucidne sanje n eposr edno iz budno sti.
Poleg r azli nih m etod, o bstajajo tudi razli ne stopnje lucidnosti:
Pred – lucidnost: im am o uden ob utek, da n ekaj ni prav, ampak nikakor ne m oremo
ugotoviti kaj bi to bilo. Šele, ko se zbudim o, to opazimo. »Ah, jasno, da je bilo nekaj
narobe, saj sem sanjal! Kako sem lahko to spregledal?« Vemo, da san jam o, a se tega ne
zavedamo popolnoma.
Slaba lucidnost: za kratek trenutek se zavem o dejstva, da sanjam o, ampak te m isli
nekako ne morem o obdr žati na površju. Niti opazimo ne, ko spet zdrknemo v navadne
sanje.
Dobra lucidnost: zavedamo se dejstva, da je vse okoli nas del sanj in da ni nobene
nevarnosti ter da naše telo spi v postelji. Vse je zelo jasno in živo. Barv e so izrazitejše,
vonji so boljši in o b utek im amo, da lahko vidimo neskon no dale . V v isok i lucidnosti
lahko zelo uživam o.
Absolutna lucidnost: od trenutka, ko zaspim o vemo, da sanjam o in imam o vse pod
nadzorom . Namesto, da postanemo lucidni sredi san j, se preselimo iz budnosti v lucidne
sanje pri poln i zav esti.
Lucidnost pa ven dar le ni sinonim za kontrolo sanj. Lahko sm o lucidni pa imam o zelo
malo ali ni n adzora nad san jam i. Ali p a ravno obratno. Nismo lucidni, p a lahko vseeno
14
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kontroliramo sanje. Z redno vajo in prizadevanjem lahko s asom a dosežemo absolutno
lucidno st in popoln nadzor n ad sanjami.

1.1.7 . TOLMA ENJ E SANJ
»Ena sam a podoba, en sam sim bol lahko predstavlja popo lnom a razli ne stvari. Samo
oseba, ki sanja, lahko natan no pr epozna ozadje sanj in njihov pom en.« ( R. Roux: Vse o
sanjah, Ljubljana, Tomark, 2001, str. 27)
Kadar se sanje pojm ujejo kot resni nost, sanjav ec o bi ajno ne potrebuje tolm a enja
izk ušenj. Tolm a enje prav tako ni potrebno, kadar san je pojm ujem o kot neresni ne, saj
se pod ner esn i nim navadno pojmuje nekaj, kar je brez pom ena. Sanjavec uti potrebo
po interpretaciji šele tedaj, ko san je padejo v razpoko m ed r esn i nim in ner esn i nim, ko
im a sanje za r esn i ne, ven darle je n jihova r esn i no st dr uga na – duhovna, psihi na,
sim bo li n a ali magi na. Da bi zadovoljilo to potrebo, je veliko dr užb ustvarilo razred
profesion alnih tolma ev san j, ki posk ušajo s pomo jo religiozn ih, magi nih in
medicinsk ih teorij razložiti sanje svojih p acientov.
Razširitev te družbene v lo ge je izdajanje sanjskih kn jig, v katerih so tolma i poizk ušali
vzpostaviti o bjektivno razmerje med sanjskimi podo bami in dolo enim i predm eti,
dejanji ali ustvi v budno sti. Razlog za kon ni neuspeh vsakega sistem a interpretacije
sanj je v dvojn em paradoksu. San javec, ki m u je potrebno razlagati sanje, trpi za
pomanjkanjem psihi ne enotnosti. Toda, ko iš e razlago o d zun aj, se ta neenotnost še
okrepi, namesto, da bi bila r azrešen a. Najve , kar lahko doseže on eirolog, je to, da
sanjavca n au i razum eti njegove san je, najti razlago, ki ga bo o sebno zadovoljila. Poleg
tega v sak sistem tolm a enja san j deluje znotraj sam ega sebe in ko sanjavec sprejm e
sistem do to ke, ko za ne so delovati v njegovem procesu, bo kakr šnokoli tolm a enje
resni no.
Vse razlage sanj so torej lahko prav ilne in hkrati napa ne. Prava r azlaga je torej le tista,
ki ustreza san jam posamezn ika. Ni namre težko oprem iti katerihkoli sanj s katerokoli
razlago. To je nam re na in, kako »potegniti za no s« o sebo, ki iš e odgovor na lastno
negotovost. Zato se je potrebno izogibati prenagljenim, poenostavljenim in preve
splošnim razlagam . Kot dok az, da je iste sanje m ogo e r azložiti na ve na inov, smo v
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raziskovalnem delu izdelali tabelo, v kateri smo primerjali najpogostejše sanje ozirom a
njihovo razlago iz treh razli nih knjig.

1.2. OPIS RAZIS KOVALNEGA DELA
Sanje so naše drugo življenje. Že o d nek daj bur ijo duhove tako znan stvenikov,
psiholo gov, alternativnih m edicincev, kot tudi vsakega po samezn ika, ki je stopil v
sanjski svet. Tako konkretno kot tudi v pren esenem pomenu. Sanje namre predstavljajo
nekakšen težko dostopen svet, po katerem vsi hrepenimo in v katerem se nam lahko
uresni ijo vse skrite želje. Od tod tudi izjav e kot so »zgo dilo se mi je nekaj san jsk ega,
bilo je lepo kot v sanjah ….«. Sanje torej lahko razum em o tako ali druga e. In znotraj
obeh interpretacij je m ožnih še na stotine dr uga n ih. San je so nam re

nekaj

subjektivnega, vedno in pov sod last posameznika.
Morda so ravno zaradi svoje šir ine tako zanimiv pojav, ki p a v mnogih segmentih ostaja
neraziskan. Mi sm o si že na za etk u našega raziskovanja tako postavili nekaj vprašanj,
na katera smo poizkušali poiskati odgovore.
- Kje in kako nastanejo sanje?
- Kako so sanje r azlagali v razli nih zgo dovinskih in k ulturnih obdobjih?
- Kaj se dogaja z nam i, ko sanjamo?
- Lahko na svoje san je m orda kakorkoli vplivamo?
- Kaj pom enijo sanje našim sošo lcem?
- Od esa so o dvisne interpretacije in razlage sanj?
- Ali so interpretacije san j vedno in pov sod enake?
Ve vprašanj ko se nam je postavilo in bo lj ko sm o iskali njihov e odgovore, bo lj jasno
nam je bilo kaj sploh sanje so. Na podlagi tega smo sev eda do sti lažje postavili
hipoteze.
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1.3. HIPOTEZE
- Na sanje ne moremo vplivati, saj so posledica notranjih, duševnih procesov.
- Interpretacije sanj so v v seh vir ih enak e in zato univerzalne.

- Zanimanje za sanje med celjskimi dev etošolci je n adpovpre no.

1.4. RAZIS KOVALNE METOD E
1.4.1. DELO Z LITERATURO
Prve podatke o sanjah sm o dobili na internetu, kjer o bstaja k ar nekaj sp letnih strani, v
okviru katerih se govori o san jah. Tako sm o stopili tudi v stik z Regino, ki se
podro bneje ukvar ja s sanjam i oziroma metodami, kako lahko sanje kontroliram o in jih
obrnem o sebi v pr id. Prav na internetu smo našli tudi seznam literat ure, iz katere smo
rpali po datke o vlo gi sanj v r azli nih zgodovin skih in kult urnih okvir ih. Tri izm ed
knjig smo uporabili tudi za pr im erjavo interpretacije san j.
1.4.2. ANKETA
Ankete, ki smo jih oblikovali s pom o jo Regine smo razdelili na nek aj celjskih
osnovnih šol in prosili devetošolce, da so si vzeli as in jih rešili. Tako sm o prišli do
zanim ivih po datkov o tem, v koliki m eri naše vrstnike zanimajo sanje in ali je naša
raziskovalna nalo ga sploh smiseln a oziroma bo kom u pom agala, da si o dgovori na
kakšno izmed dilem.
1.4.3. PRIMERJAVA INTERPRETACIJ SANJ
Med pr ebiran jem literatur e smo prišli do zanim ivih po datkov, da naj bi bile sanje last
posam eznika in zato unik atne glede na to k do jih sanja, kaj se lov ek u v tistem obdo bju
do gaja v realnem življenju, kaj uti, kaj si želi, esa se boji in nenazadnje k aj je po
horoskop u. Omenjeni po datku so nas pripeljali do ideje, da vzamemo v roke tri r azli ne
knjige, ki r azlagajo sanje in prim erjamo iste sanje z interpretacijam i v razli nih vir ih.
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1.4.4. OBLIKO VANJ E B ESEDILA
Po fazi zbiran ja podatkov (literatur e, ankete, sprem ljanje televizijskega progr am a) smo
le te oblikovali v kon n i izdelek. Upor abili sm o program MS Word 2000 in k besedilu
do dali tudi slike, pov ezan e s sanjam i. Nekaj sm o jih našli na internetu, oziroma n am jih
je posr edovala Regin a, nekaj pa smo jih poskenirali iz prebran e literat ure.
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OSREDNJI DEL

2.1. OPIS RAZIS KOVALNIH PODATKOV
2.1.1 . ANKETA ZA U ENCE
2.1.1.1. ANK ETNI LIS T

Sm o Eva Karner, Matic Senega nik in Luk a Ko cm an, u en ci dev etega razreda Osnovne
šole Hudinja. Odlo ili smo se, da v letošnjem šolsk em letu izdelamo raziskov alno
nalogo na tem o »Kaj in kako sanjam o«. Ko smo pri eli z raziskovan jem se nam je
porajalo n ešteto novih vprašanj, na nekatera nam lahko pomagate o dgovoriti le vi. Vsi
namre sanjamo, a le nekateri se sanj tudi spom nim o. Prosimo vas, da iskreno
odgovorite na vpr ašanja in s tem prispevate k boljši in kvalitetnejši raziskovalni nalo gi.
Hvala za sodelovanje.
Eva, Matic in Luk a

Sem u enec/u enka _______ razreda
Spol:

M

Ž

1. Svojih san j se spom nim
a) nikoli
b) redko
c) v asih
d) pogosto
e) lahko bi rekel/a, da vsak dan
2. Kadar se spom nim sanj
a) se zbudim utr ujen /a
b) imam ob utek, da je bila no kratka
19
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c) se po utim kot prerojen/a
d) se z njimi sploh ne ukvar jam
3. Sanje m i pomenijo
a) isto ni
b) ver jamem, da so rezultat dogajanj v m oji po dzavesti
c) me izredno zanimajo, zato bi želel/a o njih v edeti ve
d) veliko, zato redno prebiram Sanjsko knjigo
4. Mislim, da lahko s pom o jo sanj…..(možnih je v e o dgovorov)
a) me ne zanima
b) povemo nekaj o preteklosti posam ezn ika
c) napovedujemo prihodnost
d) povemo, esa se bo jim o
5. Sanje so
b) nepomembn e
a) dogajan je v naših m islih, k i im a znan stveno razlago
b) dogajanje, v naših mislih, ki ima misti no razlago
c) kom binacija m isti no sti in znanstvene razlage
6. Ponavadi sanjam
a) rno belo
b) v barvah
7. Najpogo stejše sanje so pov ezane z
a) vodo
b) letenjem
c) ogn jem
d) živalmi
e) begom pred ne im ozirom a nekom
f) se ne spomnim , vendar vem, da sanjam
g) drugo
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8. Kaj bi se po vašem mnenju zgodilo, e ne bi sanjali
a) boljše bi spali
b) ni ne bi bilo dr uga e
c) lahko bi zboleli
9. O sanjah bi rada izvedel/a…. (možnih je v e odgovorov)
a) ni v zv ezi z njimi me ne zanima
b) kaj pom enijo
c) kdo se z njimi ukvarja
d) kako jih lahko obrnem sebi v prid
10. Želim spo znati neko ga, k i se ukvarja s sanjami (obkroži)
a) da
b) ne
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2.1.1.2. ANALIZA ANKETE

1. Svojih san j se spom injam
NIKOLI
2

REDNO
21

V ASIH
42

POGOSTO
25

VSAK DAN
6

Svojih sanj se spominjam...
NIKOLI

REDNO

V ASIH

6%

POGOSTO

2%

VSAK DAN

22%

26%

44%

Na prvo vprašanje sta odgovorila 102 u en ca. Iz tabele je razvidno, da je izredno m alo
u encev, ki se svojih sanj n e spom injajo, medtem , ko je tak šnih, ki se jih spominjajo
redno in pogosto približno enako, sk upaj pa 46, k ar je skor aj polov ica vpr ašanih.
Vprašanje nam kaže n a to, da se s sanjami sr e uje ve ina in je zato izvedba raziskovalne
naloge s takšno tematiko aktualn a in sm iselna.
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2. Kadar se spom nim sanj…..
SE ZBUDIM
UTRUJEN/A
10

IMAM OB UTEK, SE PO UTIM KOT
DA JE BI LA NO
PREROJEN/A
KRATKA
49
13

SE Z NJIMI
SPLOH NE
UKVARJAM
30

Kadar se spomnim sanj…
SE ZBUDIM UTRUJEN/A
IMAM OB UTEK, DA JE BILA NO

KRATKA

SE PO UTIM KOT PREROJEN/A
SE Z NJIMI SPLOH NE UKVARJAM
29%

10%

48%

13%

Odgovori na drugo vprašanje kažejo sicer na to, da je precej u encev takšnih, ki se s
sanjam i ne obr em enjujejo ( do br a tretjina), v en darle pa je še v e takšnih, k i se zavedajo,
da san jajo in ugotavljajo, da se jim takrat zdi no kratka. Približno enako p a je število
takšnih, na katere sanje vplivajo izrazito pozitivno (trinajst odstotkov) oziroma izrazito
negativno (deset odstotkov).
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3. Sanje m i pomenijo?
I STO
VERJAMEM, DA SO
ME IZREDNO ZANIMAJO,
NI
REZULTAT DOGAJANJ V
ZATO ŽELEL/A O NJIH
MOJI PODZAVESTI
VEDETI VE
37
40
22

VELI KO, ZATO
REDNO P REBIRAM
SANJSKO KNJI GO
3

Sanje mi pomenijo...
ISTO NI
VERJAMEM, DA SO REZULTAT DOGAJANJ V MOJI PODZAVESTI
ME IZREDNO ZANIMAJO, ZATO ŽELEL/A O NJIH VEDETI VE
VELIKO, ZATO REDNO PREBIRAM SANJSKO KNJIGO
3%

22%

36%

39%

U enci so na vprašanje koliko in kaj jim pom enijo sanje odgov arjali pr ecej raznoliko.
Veliko število je nam re takšnih, ki jim sanje ne pomenijo ni , še ve pa takšnih, ki
vedo, da so rezultat dogajanj v n jihovi podzavesti. etrtina je tudi tak šnih, ki bi si želela
o sanjah v edeti ve , le trije u enci pa se za sanje zanim ajo tako zelo, da redno prebir ajo
sanjsko kn jigo. Število u encev, ki so dejali, da jim sanje ne pom enijo n i , je bilo
presen etljivo v isoko, kar ni isto v skladu z o dgovori na prvo vprašanje, ko je ve ina
u encev potrdila, da se san j spomnijo pogo sto, e še ne vsaj v asih. Pri akovali smo
namre , da bo ve takšnih, ki bi o sanjah želeli izvedeti ve in se morda z njimi, vsaj v
mislih, ukvar jajo malo bo lj.
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4. Mislim, da lahko s pom o jo sanj…(m ožnih je ve o dgovorov)
ME NE
POVEMO NEKAJ O P RETEKLOSTI
ZANIMA POSAMEZNIKA
41

20

NAP OVEDUJEMO POVEM O,
PRIHODNOST
ESA SE
BOJIMO
34
25

Mislim, da lahko s pomo jo sanj…
ME NE ZANIMA
POVEMO NEKAJ O PRETEKLOSTI POSAMEZNIKA
NAPOVEDUJEMO PRIHODNOST
POVEMO,

ESA SE BOJIMO
21%

28%

34%

17%

Odgovori na etrto vprašan je so pr ecej po dobni o dgovorom na tretje vprašanje, saj je
tudi tukaj precej u encev izrazilo nezanim anje za sanje in njihov pom en. Takšnih je
bila skoraj polov ica, medtem , ko je dr uga polovica nekako števil no en ako mnenja, da
lahko s pom o jo sanj povemo nekaj o preteklosti posameznik a (dv ajset), z njimi
napovedujemo priho dno st (štiri in trideset), oziroma pov em o esa se bojimo (pet in
dvajset). Tisti, ki ver jamejo, da imajo sanje nek akšen pom en, oziroma ve ina takšnih, je
izrazila m nenje, da je s pom o jo sanj mogo e vse troje. Napov edati torej prihodno st,
razjasniti preteklo st in strahove. Odlo ili so se torej za vse m ožnosti in s tem pokazali,
da razmišljajo o sanjah kot o sredstvu, preko k aterega je mo go e razr ešiti precej
notranjih konfliktov oziroma skr itih želja.
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5. Sanje so …
NEPOMEMBNE

33

DOGAJANJE V
NAŠI H MISLIH, KI
IMA
ZNANST VENO
RAZLAGO
32

DOGAJANJE V
NAŠIH MI SLI H,
KI IMA
MISTI NO
RAZLAGO
25

KOMBI NACI JA
MISTI NOSTI
IN
ZNANSTVENE
RAZLAGE
12

Sanje so…
NEPOMEMBNE
DOGAJANJE V NAŠIH MISLIH, KI IMA ZNANSTVENO RAZLAGO
DOGAJANJE V NAŠIH MISLIH, KI IMA MISTI NO RAZLAGO
KOMBINACIJA MISTI NOSTI IN ZNANSTVENE RAZLAGE
12%

32%

25%

31%

V petem vprašanju n as je zanim alo s im u enci pogo jujejo proces sanjanja. Zanim alo
nas je predv sem ali ve ina misli, da so san je posledica m isti nih do gajanj v naših
mislih, ali pa menijo, da so sanje po sledica znanstvenih ozirom a m edicinskih do gajanj v
naših mislih. Odgovori k ažejo na to, da se s tem vprašanjem precej u encev niti ne
ukvar ja (ena tretjina), kljub pri akovanjem pa je precej takšnih, ki menijo, da sanj ni
mogo e zn anstveno pojasniti in da moram o razlage iskati v nekih misti n ih teorijah.
Nekaj pa je t udi takšnih, ki m enijo, da lahko sanje razložim o s kombin acijo znan stvenih
in misti nih razlag. Sk upaj sta dve tretjini u encev takšnih, ki razm išljajo o izvor u sanj.
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6. Ponavadi sanjam …
RNO BELO
17

V BARVAH
88
Ponavadi sanjam…
RNO BELO

V BARVAH

16%

84%

V šestem vprašanju nas je zanim alo v kak šnih barvah sanja ve ina ank etirancev.
Ugotovili smo, da ve ina san ja v barvah, kar potrjuje teorije o tem, da lahko v san jah
prepotujem o ves svet, da lahko ustvarjamo svoje sv etove, po lastnih željah in kriterijih.
Da torej v sanjah naši ank etiranci do življajo mavri ne svetove.
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7. Najpogo steje so sanje povezane z…
VODO

LETENJEM

OGNJEM

ŽI VALMI

8

11

9

8

BEGOM
PRED
NE IM
OZI ROMA
NEKOM
20

SE NE
SP OMNIM,
VENDAR
VEM, DA
SANJAM
15

DRUGO

34

Najpogosteje so sanje povezane z…
VODO
LETENJEM
OGNJEM
ŽIVALMI
BEGOM PRED NE IM OZIROMA NEKOM
SE NE SPOMNIM, VENDAR VEM, DA SANJAM
DRUGO

8%

10%

32%

9%

8%
14%

19%

Odgovori na sedm o vprašan je k ažejo na precejšnjo raznoliko st vsebin, o k aterih sanjajo
anketiranci. Kar ena tretjina je takšnih, ki svojih sanj niso našli m ed naštetim i, m edtem,
ko je ena tretjina takšnih, ki sanjajo o eni izmed om enjenih vsebin, zadnja tretjina p a se
svojih san j ne spomni, eprav vedo, da sanjajo. Sicer pa je precej takšn ih (ena petina), ki
najve krat sanjajo, da pred nekom ozirom a n e im bežijo. Te sanje naj bi izražale
notranjo tesno bo po sameznik a, kar je m or da lo gi na razlaga glede na to, da razisk ave
kažejo na veliko obremenjenost in tesnobo u encev zaklju nih r azredov. Na drugem
mestu najpogo stejših san j, so sanje o letenju, sledijo pa jim san je povezane z o gnjem.
Najmanj je takšn ih, ki sanjajo o vodi in živ alih.
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8. Kaj bi se po vašem mnenju zgo dilo, e nebi sanjali?
BOLJŠE BI SPALI
27

NI NE BI BILO DRUGA E LAHKO BI ZBOLELI
58
17

Kaj bi se po vašem mnenju zgodilo, e
nebi sanjali?
BOLJŠE BI SPALI

NI

NE BI BILO DRUGA E

LAHKO BI ZBOLELI
17%

26%

57%

Odgovori na osm o vprašanje k ažejo na to, da naši anketiranci san jam ne pripisujejo
ve jega zdravstvenega pomena. Ve kot polov ica je n am re prepri anih, da ne bi bilo
ni dr uga e, e sploh ne bi sanjali. Tretjina vprašan ih je celo prepri ana, da bi brez sanj
boljše spali. Odgovor kako izboljšati sp anje s pomo jo sanj, so lucidn e oziroma izzv ane
sanje. In dejan sko n as nekatere sanje, predvsem negativne, lahko izr edno utrudijo. Le
sedem najst pa se jih zaveda, da im ajo san je t udi nekak šen zdrav stveni oziroma
o iš evalni ef ekt.
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9. O sanjah bi rad/a izvedel izvedel/a…
NI V ZVEZI Z
NJIMI ME NE
ZANIMA
25

KAJ POMENI JO

KDO SE Z NJIMI
UKVARJA

54

24

KAKO JI H
LAHKO OBRNEM
SEBI V PRI D
30

O sanjah bi rad/a izvedel izvedel/a…
NI

V ZVEZI Z NJIMI ME NE ZANIMA

KAJ POMENIJO
KDO SE Z NJIMI UKVARJA
KAKO JIH LAHKO OBRNEM SEBI V PRID
23%

18%

19%

40%

Odgovori na deveto vprašanje so m orda, glede na odgovore na nekatera rahlo po do bna
vprašanja, presenetljivi.

e so namre v nekaterih izrazili precej nezanim anja za san je,

odgovori na to vprašan je k ažejo precejšnjo radovednost in zainteresir anost. Ve kot
polovica vprašanih želi vedeti kaj sanje pom enijo, štiriindvajset bi jih želela celo
spoznati n eko ga, ki se z njimi ukv arja, trideset anketiranih pa zanima tudi kako jih
lahko obrn ejo sebi v prid. Je pa še vedno petindv ajset takšnih, ki jih v zvezi s sanjami
ne zanima ni .
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10. Želim spo znati neko ga, k i se ukvarja s sanjami…
DA
56

NE
46
Želim spoznati nekoga, ki se ukvarja s
sanjami…
DA

NE

45%
55%

Z zadnjim vprašan jem sm o hoteli še enkrat prever iti koliko ank etirancev bi želelo
spoznati neko ga, ki se s sanjami ukvarja. Ve kot polovica jih je o dgovor ila, da bi to
želeli, medtem , ko je še v edno slaba po lovica takšnih, k i tovrstne želje nim a. To je
seveda lahko t udi po sledica r azm išljanja, da san je za naše življenje niso tako pom em bne
in da so n ekaj po dobn ega kot prerokovanje oziroma napov edovanje priho dno sti.
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2.2.2 . PR IMERJAVA INTER PR ETACIJ SANJ V RA ZLI NIH
VIRIH
V iskanju literatur e in teoretskih izho diš sm o naleteli na kar n ekaj kn jig, kjer so
opisan e tudi r azlage sanj. V nek aterih so razlage izredno natan ne in o dvisne o d v eliko
podro bno sti. Zato sm o se odlo ili, da izber emo dva vira, ki san je opisujeta najmanj
kompleksno in zato zelo prim erno za primerjavo. Ta dva v ira sta:
- Velika astrološk a knjiga (v nadaljev anju VIR 1)
- Velika stara sanjska knjiga, Majda Planin šek (v n adaljevanju VI R 2)

SANJE

V IR 1

VIR 2

ENAKOS T

VODA (topla in

nesre a in

slabo se ti bo

motna)

bolezen

go dilo

PADANJE

izguba ugleda

izguba asti

DA

LETENJE

sre n a

sre na

DA

prihodno st

prihodnost

nervoza

ne bo šlo v se

ISKANJE

DA

NE

po tvoji volji
ZOBJE

sm rt bližn jega

IZPADAJO

bolnikom

NE

zdr avje,
dr ugim hudo

AVTOMOBIL

uspešen posel

važne novice
bo š izv edel

RN KONJ

propad

/
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NEZM OŽNOST

še veliko

ves trud in

TE I

napora je do

napor bosta

cilja

zam an

izguba

zap uš en boš

LEV, KI
PREGANJA
VOJNA

NE

na svet u
konflikt s

mnogo bo š

samim seboj

mogel prestati

neuspeh v

hudobije o d

ljubezni

zavistnih ljudi

GOLI V

na rtov ne

/

JAVNOSTI

bo ste izpoln ili

ST RIŽENJE

ponižanje ali

skr bi se bo š

LASJE

nesre a

rešil

UMAZANE

neiskr eni

sitnosti in

ROKE

prijatelji

neprijatelji

MA KA

prevara

goljufija in

RI BE – UJETI

DA

NE
NE

NE
DA
DA

zavist
MIŠ - UJETI

nov partner

do ber zakon

NE

TIGER

zavist v bližin i

hud sovražnik

NE

ti preti
PTICA

težave, žalost

veseli dogo dki

NE

KRAVA

sre a,

upaj v boljše

NE

bo gastvo
KNJI GA – br ati

do stojanstvo

jo

in mo

MOST
HI ŠA

ase
razmišljeno st

NE

prihodno st

nesre se ne

DA

brez ovir

boj

kar se do gaja

*m nogo

v hiši, se

razli nih

do gaja v nas

razlag*

samih
SVE A

ljubezen,

veselica ali

prijateljstvo

sve anost
33
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MODRA

sumni avost

/

BELA BARVA

žensk a

/

RNA BARVA

m oški

/

izdatki

/

NOVA

nova

nejevolja

NE

OBLEKA

ljubezenska
do bre r azm ere

NE

BARVA

RDE A
BARVA

do go divš ina
NOV KLOBUK

ugled

bo š do ak al
ŽUŽELKE

pazite se

varuj se

VIDETI

hinavcev in

hinavcev in

grehov

grehov

do bi ek

jeza in

DENAR - DATI

DA

NE

nerodnost
UTAPLJANJE

sre a vam je

sre a in

NE

ušla iz rok

veselje

SKOK

previdnost

žalo st, nesre a

POPLAVA

nevarnost

/

REKA

izpolnitev

do bri upi

DA

zadovoljno st

NE

DA

želja
JEZERO

nove odlo itve

in sre a
MIRNO MORJE

brezbrižnost

vse ti bo šlo po

NE

želji
OGENJ - VELIK težave

veselje se bo

DA

spremenilo v
težave
CVETO E

ozdr avitev

DREVO
POTOVANJE

nepri akov ana

DA

sre a
velike

prijetne re i

sprem em be
34
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KLJU AVNI CA sklen itev
prem irja s

skrivno st

2005 /2006

NE

ohrani zase

sovražnikom
DEŽ GLEDATI

do bitek

do bri asi

DA

SNEG

sre a

do bre o bljube

DA

GORE – STATI

prem agali

premagan e

DA

NA NJEJ

bo ste težave

bo do težav e

ST OPNI CE

do ber znak

po asen

NE

napredek
Kot vzorec primerjave smo izbrali 46 razli nih sanj, ki so se nam zdele najpogo stejše.
Pri primerjavi smo ugotovili, da je precej sanj v dveh virih popo lnom a druga e
interpretiranih. Takšn ih je ve kot polov ica, kar dv ajset, m edtem, ko smo pri šestnajstih
sanjah zabeležili enako ali vsaj izredno po dobno interpretacijo. To seveda zavra a našo
hipotezo, da imajo ene sanje le en pom en, ki velja za vse ljudi in je univer zalen. Pri
pregledu nekaterih dr ugih virov sm o ugotovili tudi to, da je interpretacija o dvisno od
tega kaj je sanjav ec po horoskopu. Nekateri v iri pa s pomo jo podvprašan j, ki si jih
mora posameznik sam zastaviti in na njih odgovoriti, razlaga procese, ki se do gajajo
znotraj posam ezn ika in so seveda odv isn i o d do go dkov, ki se trenutno dogajajo v
posam eznikov em življenju. Veliko je torej f aktorjev o d katerih je pom en san j odvisen, s
pomo jo prim erjave pa lahko re em o, da sm o prišli do zak lju ka, da so razlage o dvisne
od vsakega posam eznika in torej last ene osebe.
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2.2. D IS KUSIJA
Najbo ljši r a unalniški pro gr ami so prava m alenko st v prim erjavi s tem , kaj v se zmorejo
loveški m ožgani. So najpopolnejši do sežek, ki ga je ustvarila narava, hkrati pa tudi
najbolj skrivno sten in najmanj razisk an zak lad tega sveta. O tem kaj vse se n ahaja v naši
zavesti, je sicer bilo n apisanih že ogrom no knjig, a lahko jih napišejo še enkrat toliko in
še vedno bo o stalo prav toliko skrivno sti. Podo bno je tudi s sanjami. Prav zaradi svoje
kompleksnosti, skrivnostnosti in magi nosti, sm o se odlo ili poiskati nekaj podatkov o
tem pojavu v naši n ajglo blji po dzavesti in prever iti v koliki meri sanje zan imajo naše
vrstnike in kje je mogo e poisk ati razlago ter pom en sanj, ki se najpo gosteje pojavljajo
v njihovem življenju. Sev eda nas je zan imalo tudi k daj sploh sanjamo in kakšen pom en
so im ele sanje v razli nih zgo dovin skih ter
kulturnih okvir jih. Podatki pri ajo o tem , da
so se s sanjami intenzivno ukv arjali že tiso e
let pred našim štetjem. To so bili ve inoma
jasnov idci, k i so v dr užbi uživali pr ecejšen
ugled, sanje pa so naši predn iki po gojevali
predv sem z vero in jih r azlagali kot sporo ila,
poslan a o d boga. So se pa že leta nazaj v
zgodovini pojav ljale tudi dr uga ne razlage
sanj. Naleteli sm o na dva izredno pom em bna
psiholo ga, ki sta sanje razlagala kot rezultat lovešk ih najskrivn ejših želja in potreb.
Podobne r azlage se pojavljajo še danes, saj smo sko zi prim erjavo interpretacij istih sanj
v razli nih literaturah, ugotovili, da so san je pr avzapr av izredno kom pleksen pojav, ki
ga težko pojasnimo z n ekaj besedam i. Poleg tega so sanje n everjetno povezan e z
do godki, k i se nam dogajajo v življenju, zato so stvar ozirom a last posameznik a. Našo
tezo, da so interpretacije san j vedno in povso d enake, smo torej m orali zavre i.
Med raziskov anjem pa smo naleteli na še en nov izraz in sicer lucidne sanje. Gre za
sanje, ki jih s treningom spro žim o in ustvarimo sam i. Že v anketi smo lahko zazn ali, da
se mnogo u en cev prav zaradi sanjanja zbudi utr ujen ih. Lucidn e san je prav to
prepre ujejo, saj lahko sam i vpliv amo na to kaj sanjam o in tako obiš emo mnogo
razli nih svetov, oblikovanih to no po našem okusu. Ko sm o se raziskov alne nalo ge
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lotili, smo bili pr epri ani, da na sanje ne morem o vpliv ati. Dan es vem o, da smo se
motili, zato m oramo zavre i tudi to tezo.
Sm o pa imeli prav, ko sm o dom nevali, da sanje zanima precejšnje število naših
vrstnikov. Tema je verjetno zanimiva pr av zar adi svoje neraziskanosti in misti no sti, saj
sanje o dpir ajo okence v našo po dzavest, ki je sicer živa tudi, ko bedimo, a takrat pod
vplivom naše volje in

ustev. Sanje pa so pri ve in i ljudi spontan izr az notranjega

do gajanja, ki sicer n i vedno pozitivno, a kljub tem u sproža ogromno vprašanj. Na
nekatera lahko do bim o o dgovore tudi, e se po glo bim o v svo je san je. Na nekatera pa
sm o sk ušali o dgovor iti s pri ujo o n alo go in potešiti vsaj prvotno radovedno st.
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3. ZAKLJU EK
lovek, ki se zanima za sanje ozirom a je na za etku njihovega pro u evan ja, se
nedvomno po daja na eno izm ed najbolj vzn emirljiv ih poti. Ko se soo i z njim i, se ne
nau i veliko le o sebi in svojih psiholoških nagibih, am pak tudi ugotovi kako podzav est
sprem lja n jegove pro blem e. Vr sta sanj lahko na primer odkrije lovekov prav i,
najglo blji odnos do problemov. Odno s, ki se ga verjetno niti ne zaveda v celoti. To je
pogosto zelo pom embno, ko gre za rešev anje problemov, saj se le to lahko pr i ne šele,
ko problem poznamo v celoti in se ga t udi zavedam o. Hkr ati pa so nam sanje lahko v
pomo tudi, ko gr e za kakšno pomem bno o dlo itev, saj nam bo do pom agale poiskati
odgovore, ki se v bistvu v selej skrivajo v nas samih.
In ko se po sam eznik o dpr e temu pojavi in sanj n e vrže v isti ko š z jasnov idnostjo ali
vedeževanjem , je pr ipravljen na nov a potovanja. Le ta ga vodijo v nov e sv etove, ki so
v asih povsem nasprotni in o dm aknjeni od tistega, ki ga poznamo. Zbudi svojo
domišljijo, zbudi svoje želje in hrepenenja, k i jih lahko najbolj ur esni i pr av v sanjah.
In zakaj se tu in tam ne bi um aknili iz tega krutega sveta? Zakaj si ne bi vzeli koš ka
sanj in jih san jali to no tako, kot želimo mi? Tega nam nih e ne m ore vzeti. To je le
naše, e želim o, skrito glo boko v nas, k amor tudi znan stveniki ne morejo posegati.
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