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Студентка Т.І. Вергун, керівник В.О. Табуненко 
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Актуальність даної роботи зумовлена потребою дослідити вплив 

сновидінь, а саме віщих снів на життя і здоров’я людини, які мають безпо-

середнє суттєве значення. Вони здатні надати людині можливість відчути 

появу іншого світу так, як і вільного необмеженого доступу до інформації, 

можуть бути не тільки вісниками, а й знаками, що є пророчими. Чи існує 

відповідь на запитання: що ж таке віщі сни та чи всі в них вірять? Вони за-

лишаються таємницею для науки. Такі сни дають змогу людині не лише 

передбачити та проаналізувати складну ситуацію. 

Соціологи провели опитування більше 2000 людей. Серед них були 

мешканці різних сіл та міст. Анкетування показали, що вірять у віщі сни в 

основному малоосвічені громадяни, з рівнем доходів нижче середнього, які 

проживають на даний момент в сільських місцевостях нашої країни. Віщі 

сни дійсно допомагають нам зрозуміти, що нас очікує в майбутньому. Але 

де закінчується правда та починається містика? Таємниця віщих снів при-

хована в самій людині.  

Трактування снів наче гороскоп, має складатись під певну людину. 

Елемент снів, що здійснюється пояснюють екстрасенси і вчені. Одні ра-

дять вірити сонникові, інші написати його самотужки, треті шукати прихо-

вану алегорію. Відомо багато випадків,що завдяки снам людина дізнавала-

ся перебіг подій в майбутньому. Але де межа сну та реальності? 

Людська підсвідомість наче старий будинок, містить безліч забутих 

речей. Прикладом може стати сон Михайла Юрійовича Лермонтова. Як ві-

домо поет, захоплювався математикою і дуже довго не міг вирішити важке 

завдання. Уві сні деякий незнайомець підказав йому рішення. Приголом-

шений поет вирішив намалювати його портрет, і яке ж було здивування 
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фахівців, коли після багатьох років вони побачили в цьому портреті творця 

логарифмів Джона Непера. Творчим особистостям сняться кольорові сни, 

за змістом вони фантастичні, яскраві, насичені. У сні душа покидає тіло, 

але залишається пов'язана з ним незримою ниткою, яка розмотується пос-

тупово, і душа відлітає все далі і далі.  

Проведені анкетування, опитування соціологів показали, що тільки 

певна частина має уявлення і може повноцінно використовувати інформа-

ційні ресурси. Вчені стверджують, що у віщих снах є раціональне зерно. 

Адже в історії зафіксована безліч випадків зміни ходу подій, виключно за-

вдяки віщим снам. Яскравим прикладом може слугувати сон Дмитра Іва-

новича  Менделєєва. Великий хімік довгий час не міг закінчити періодичну 

таблицю елементів, які ніяк не міг упорядкувати, поки одного разу у вісні 

не побачив чітку закінчену систему.  

Підводячи підсумки, можна зазначити, віщі сни – найзагадковіший 

вид сновидінь. Абсолютно точно про них можна сказати тільки одне: вони 

існують. Адже результати досліджень ще не дозволяють стверджувати, що 

задача вирішена. Пояснити природу снів, пророкувань поки не вдалося ні-

кому. Можна стверджувати те, що дослідження проводяться сучасними 

вченими, екстрасенсами і можливо, ми матимемо ці результати. Можна за-

значити, що навіть незвичайний, незрозумілий сон може нести масу важ-

ливої інформації та стати дуже корисним при прийнятті рішінь. Тому пот-

рібно вивчати вплив віщіх снів та снів взагалі на життя людини.  

Наприкінці доповіді автор доповіді навів ряд цікавих прикладів та 

зробив висновки.  


