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PARALIŻ SENNY 
– pogoń ciała za umysłem
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Budzisz się. Jesteś w pełni świadomy, 
ale nie możesz się ruszyć. Jedyne nad 
czym masz kontrolę to własny oddech, 
a i z tym nie jest najlepiej. Boisz się. Sły-
szysz dziwne dźwięki, co gorsza widzisz 
przerażające postacie. Może odgrywasz 
jedną z głównych ról w nowym horro-
rze? Nie…Właśnie doświadczasz parali-
żu sennego.

ŻEBY DWOJE 
CHCIAŁO NA RAZ
Co czuje człowiek, który po przebudze-
niu nie panuje nad swoimi kończynami, 
nie może wykonać nawet najmniejsze-
go ruchu i ma wrażenie, że jest dosłow-
nie przykuty do łóżka? Wpada w pani-
kę! Zwłaszcza jeśli zdarza mu się to po 
raz pierwszy w życiu. PARALIŻ SENNY 
ZALICZANY JEST DO PARASOMNI, 
CZYLI ZABURZEŃ SNU. NAJCZĘŚ-
CIEJ WYSTĘPUJE EPIZODYCZNIE NP. 
W OKRESIE WIĘKSZEGO PRZEMĘCZE-
NIA, BĄDŹ W REAKCJI NA RÓŻNE LEKI. 
Z jego łagodną formą zetknęło się około  
25% - 30% ludzi, z czego ¼ doświadczy-
ła go parokrotnie. W rzadkich przypad-
kach pojawia się codziennie, a nawet 
kilka razy w ciągu jednej nocy.  

Niezdolność mięśni do skurczu pod-
czas snu nie jest niczym dziwnym, 
wręcz przeciwnie. To jak najbardziej 
naturalne zjawisko pełniące funkcję 
ochronną naszego organizmu. Dzięki 
temu nie odwzorowujemy tego o czym 
akurat śnimy. W innym przypadku mie-
libyśmy gwarantowany wzrost złamań 
i potłuczeń! 

Zatem w jaki sposób powstaje zdarzenie, 
które z opisu brzmi jak zjawisko paranor-
malne? Najprostszym wytłumaczeniem 
jest to, że w konkurencji kto pierwszy 
ten lepszy, to umysł wygrywa z ciałem.  

PROBLEM TKWI W BRAKU SYNCHRO-
NICZNEJ REAKCJI NASZEGO MÓZGU 
I CIAŁA W MOMENCIE PRZEBUDZENIA 
Z FAZY REM. Mózg zaczyna pracować 
dwojako. Odbiera bodźce zarówno ze-
wnętrzne, jak i reaguje na te wewnętrz-
ne. Z jednej strony wydaje się być 
w pełni gotowy do działania, funkcjo-
nowania. Z drugiej nadal znajduje się 
w fazie snu i serwuje nam pokaz swoich 
mrocznych „filmów”. Ciało nie dostaje 
sygnału do rozpoczęcia aktywności, za-
tem postanawia nawet nie drgnąć.

LUDZIE, KTÓRZY DOŚWIADCZYLI PA-
RALIŻU SENNEGO OPISUJĄ GO JAKO 
BARDZO NIEPRZYJEMNE, A WRĘCZ 
PRZERAŻAJĄCE UCZUCIE. Jest ono 
spotęgowane pojawiającymi się halu-
cynacjami dźwiękowymi, wizualnymi, 
ruchowymi czy sensualnymi. Można 
zatem słyszeć wszelkiego rodzaju piski, 
huki, dudnienia, buczenia, stukania, na-
wet odgłosy kroków, nucenie melodii, 
czy wypowiedziane krótkie zdania. Ha-
lucynacje mogą przybrać kształt tajem-
niczego zarysu sylwetki, bądź bardzo 
wyraźnych postaci - dzieci, demonów, 
wiedźm. Co gorsza „goście” nie muszą 
zachowywać dystansu. Mogą się bar-
dzo „integrować” z osobą doświad-
czającą tego stanu – dotykać, szarpać, 
a nawet dusić! To wszystko wzmaga 
w osobie doświadczającej paraliżu sen-
nego lęk, czy wręcz panikę. 

Według badań grupą najbardziej 
narażoną na wystąpienie paraliżu 
sennego jest młodzież. Zjawisko 
to najczęściej występuje u osób 

między 10 a 25 rokiem życia. Ponadto 
paraliżu sennego doświadcza około 

8% populacji, natomiast aż 32% osób 
z zaburzeniami psychicznymi przeżyło 

tego rodzaju epizody.

Źródło: www.livescience.com
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Ma wrażenie, iż nie może zaczerpnąć 
tchu, czuje ucisk w klatce piersiowej, 
a wytłumaczeniem dla tego problemu 
jest to, że człowiek znajdujący się w fa-
zie snu REM ma płytszy, przyspieszony 
oddech. 

Niejako śnimy na jawie, a wszystko 
co nas otacza z wszelkimi dźwiękami 
i marami wydaje się być realne. Całe 
zdarzenie nie trwa długo. U niektórych 
osób zaledwie kilku sekund, a tylko 
w skrajnych przypadkach może docho-
dzić nawet do kilkunastu minut. Warto 
podkreślić, że halucynacje nie zawsze 
towarzyszą paraliżowi sennemu, choć 
często też zdarza się tak, że osoba, która 
ich doświadcza nie zapamiętuje tego 
faktu. Nie mniej jednak szacuje się je 
na około 20% do 40% przypadków. Co 
istotne, różnią się od siebie intensyw-
nością. Pierwsze z nich, wydają się tak 
rzeczywiste, że aż namacalne. Osoba 

która ich doświadcza całkowicie anga-
żuje się w nie emocjonalnie. Czuje lęk 
związany z pojawiającymi się przed jej 
oczami wytworami własnego umysłu. 
Drugie również są realistyczne, przy 
czym człowiek jakby wyczuwał ich nie-
prawdziwość. Trzecie, dużo mniej in-
tensywne, nie oddziałują aż tak bardzo. 
Towarzyszą im emocje niedowierzania 
w ich istnienie. Ostatnie, to tzw. przywi-
dzenia, pojawiające się na krótką chwilę 
i wręcz rozpływające się w powietrzu.

CZYNNIKI RYZYKA
Epizody paraliżu sennego pojawiają 
się najczęściej zaraz po przebudzeniu 
z fazy REM lub tuż przed zaśnięciem.  
SĄ PEWNE CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE 
WYSTĄPIENIU TEGO ZJAWISKA. Z PEW-
NOŚCIĄ JEST TO NIEREGULARNY TRYB 
ŻYCIA NP. ZWIĄZANY Z PRACĄ, ZMIA-
NĄ STREF KLIMATYCZNYCH, NADMIAR 
STRESU, DEPRESJA, UZALEŻNIENIA, 

ALE TAKŻE ZABURZENIA IMMUNO-
LOGICZNE, CZY NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W DZIAŁANIU NEUROPRZEKAŹNIKÓW. 
Ważne, żeby przy częstych zdarze-
niach paraliżu sennego skonsultować 
się z neurologiem, celem wykluczenia 
padaczki. Co ciekawe, paraliż senny 
częściej przytrafia się osobom śpiącym 
na wznak. Oczywiście można starać się 
wpłynąć na niektóre aspekty, ale i to nie 
daje gwarancji, że epizody już się nie 
pojawią. Co jednak zrobić, gdy „tkwimy 
w środku akcji”? Łatwo byłoby odpo-
wiedzieć – uspokoić się. Nie jest to jed-
nak proste do wykonania. Paraliż senny 
jest tak niecodzienną, zadziwiającą sy-
tuacją, że osobom, które go doświad-
czyły trudno zachować zimną krew. 
Co gorsze strach tylko potęguje nega-
tywne doznania, wpływa też na rozwi-
nięcie akcji i pojawianie się kolejnych 
obrazów. Ważne jest, aby swoje myśli 
skupić na innej aktywności, co spowo-
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duje całkowite wybudzenie. Można sta-
rać się poruszyć jednym palcem. Próba 
wprawienia w ruch większej części ciała 
może skutkować jedynie nieprzyjem-
nym skurczem. Z pomocą przyjdzie 
również skupienie się na regularności 
oddechu. Przy bardzo dużej świadomo-
ści tego co się dzieje można próbować 
tworzyć przyjemne wizje, z racji tego, 
że nasz mózg nie jest w stanie tworzyć 
dwóch projekcji jednocześnie, próba 
budzenia powinna zakończyć się suk-
cesem.

Paraliż senny może być objawem inne-
go zaburzenia snu, zwanego narkolep-
sją. Polega ona na niekontrolowanym, 
nagłym zasypianiu - bez względu na 
sytuację, wykonywaną czynność i porę 
dnia. Stan ten może trwać jednorazowo 
nawet do 20 minut. Narkolepsja charak-
teryzuje się również nagłym spadkiem 
napięcia mięśniowego, które z kolei 
łączy się z pojawieniem się halucyna-
cji, przy zachowaniu pełnej świadomo-
ści. Choroba ta jest jednak niezwykle 
rzadka, szacuje się, że występuje u ok. 
0,16%-0,30% populacji.

Doświadczenie paraliżu sennego nie 
jest nowością XXI wieku. Jest znane od 
setek lat i nawet znalazło swoje miej-
sce w kulturze. W zależności od kraju,  
w literaturze i malarstwie przewijają się 
wątki mar nocnych, demonów, opęta-
nia przez diabła, spotkania z kosmitami, 
wiedźmą, czy naszym polskim Dusioł-

kiem. Na przeróżnych obrazach widać 
malujące się przerażenie śpiącej osoby 
otoczonej przeróżnymi odpychającymi, 
nienaturalnymi stworzeniami. Niejed-
nokrotnie występuje motyw przygnie-
cenia klatki piersiowej, bądź duszenia.

Nasz mózg może nas naprawdę za-
dziwić swoją kreatywnością w postaci 
przedziwnych projekcji. My możemy 
zaskoczyć samych siebie, pokazując 
do jakiego stopnia będziemy potrafili 

nad nim zapanować. Jedno jest pewne. 
W tym jakże przedziwnym i przyprawia-
jącym o gęsią skórkę doświadczeniu 
jest jeden pozytyw. Najważniejsze jest 
to, że na końcu można wziąć głęboki 
wdech, uśmiechnąć się do siebie i po-
wiedzieć – na szczęście to był tylko sen.

AnnA BednArczyk
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REKLAMA

Naukowcy odkryli podobieństwo 
paraliżu sennego, do tzw. udawania 

trupa przez zwierzęta. Twierdzą, 
że oba zachowania mają na celu 

obronę przed wrogiem. Zwierzęta 
uruchamiają ten mechanizm 

w sytuacji zagrożenia, gdy zdają sobie 
sprawę z przewagi drugiej strony. 

Udając martwe mogą zniechęcić do 
siebie rywala i spowodować jego 
wycofanie się. Człowiek w czasie 

trwania paraliżu sennego również 
ma poczucie niebezpieczeństwa. 

Brak możliwości poruszenia się może 
podświadomie służyć jako jego 

ochrona.

Źródło www.lucidologia.pl
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