Vyrobte si svůj vlastní lapač snů
Lapače snů jsou v posledních letech velmi oblíbené. Nejde však o moderní záležitost, prastarou
tradici mají u amerických indiánských kmenů a váže se k nim dávná legenda o pavoučí babičce. Ta
ochraňovala především všechny děti a lidé jí dávali svou úcty najevo právě prostřednictvím lapačů
snů.

Magické a tajemné lapače snů
Lapače snů mají primárně za úkol vytvářet magickou bariérou, která ochrání děti před veškerou
negativní energií. Jsou proto vhodné i do dětských pokojí a k umístění poblíž postýlek. Neslouží však
pouze pro ochranu malých dětí, ale celé domácnosti. Jejich síť má úžasnou schopnost zachycovat
veškeré zlo, proto udržuje v domově plynulý tok energie, dobro a pozitivní atmosféru. Má příznivý
vliv na vztahy v rodině, utišuje případné spory, učí toleranci a vzájemné úctě. Vůbec nejsilněji působí
lapače snů v průběhu noci, kdy pohlcují případné zlé sny a noční můry, zajišťují klidný, spokojený a
nerušený spánek.

Proč si vyrobit lapač snů?
Tento půvabný předmět je zakoupit například v obchůdcích zaměřených na zdravý životní styl. Stačí
však jen trocha času a alespoň základní dávka zručnosti, aby si jej každý mohl vyrobit sám. Jeho
vytvořením si každý procvičí svou šikovnost a kreativitu. Navíc si vytvoří lapač snů přesně podle svých
představ a fantazie. Říká se také, že vlastnoruční výroba této magický pomůcky posílí její magickou
moc. V neposlední řadě se jedná o krásnou bytovou dekoraci, která vkusně oživí každý domov.

Jak si vyrobit lapač snů?
Výroba není nikterak složitá, zvládne ji proto prakticky každý. Základem je rámeček, do kterého se
vplétá pavučina. Může mít tvar kruhu, oválu, trojúhelníku nebo třeba slzy. Pro výrobu lze použít
například vrbový proutek, dřevěný vyšívací rámeček nebo i drát.
Následně se ručně vyplete vnitřní pavučinka jako síť, posloužit může například obyčejná bavlněná
příze, se kterou se dobře pracuje. Při práci je možné na přízi navléct nějaký dřevěný nebo skleněný
korálek. Jednotlivé suky je možné ještě zpevnit lepidlem, aby pavučinka dobře držela svůj tvar a
nerozplétala se.
Jakmile je hlavní část hotová, na spodní konec rámu se navážou další provázky. Na ty je také možné
navléct různé korálky, malé kroužky rovněž vypletené pavučinkou a především peříčka. V mnoha
hobby marketech jsou peříčka k zakoupení jako materiál pro další tvoření, ale vhodná jsou i peříčka,
která si člověk nasbírá sám. Ozdobným zakončením provázků mohou být například střapce.
Není na škodu dát lapači i vlastní „otisk“, jeho účinnost to nesníží, spíše naopak. Háčkujete? Použijte
místo vyplétané pavučiny kruhovou háčkovanou dečku, kterou na kruh nalepíte tavnou pistolí nebo
uchytíte přízí. Místo bavlněné příze je možné použít jutu, řemínky, háčkované řetízky, stužky, krajky a
podobně. Korálky lze nahradit i drobnými drahými kamene – ametystem, achátem, opálem, křišťálem
a podobně. Jednoduše se připevní tavnou pistolí.
Je jen na vás, jaký lapač snů si vyrobíte. Důležité je, abyste byli s výsledkem spokojeni a byl ve vašem
domově vítán.

