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Ta książka przybrała swą formę dzięki moim Przyjaciołom.
Słowa wdzięczności kieruję do Wuja Lewisa (Lewis Obrien) za to,
że zainspirował mnie koncepcją Śnienia.

Drogi Czytelniku i Czytelniczko, proszę zauważyć, że korzystam
z pojęcia „Śnienia”, opierając się na moich doświadczeniach tera-
peutycznych i nie jest moim zamiarem objaśniać lub udawać, że
rozumiem, na czym polega głębia i tajemniczość „Śnienia” w takim
znaczeniu, jak jest to pojmowane w licznych przekazach australij-
skich Aborygenów. Nawiązuję do „Śnienia” i odnoszę się do trady-
cji aborygeńskich, chcąc wyrazić szacunek i wskazać na doniosłość
istnienia osób, które uznają i uznawały w przeszłości Śnienie za
podstawę życia. (Część wpływów z tytułu praw autorskich do tej
książki zostaje przeznaczona na rzecz społeczności australijskich
Aborygenów).

Jestem wdzięczny ośrodkom Psychologii Zorientowanej na Pro-
ces w Portland, Zurichu, Londynie, Tokio i Brisbane w Australii za
to, że wspierały moje badania i wprowadzały w życie techniki opi-
sane w tej książce.

Dziękuję Lilly Vassiliou z Aten za spisanie wykładów, z których
powstał zarys tej pozycji. Wspaniałe rady, dotyczące struktury książ-
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ki, pochodzą od Leslie Heizer, która ponadto była tak miła, że
przejrzała jej ostatnią wersję. Przy pierwszych szkicach niezmiernie
pomocni byli: Julie Diamond, Jan Dworkin, Sara Halprin, Lee Jo-
nes, Herb Long, Dawn Menken, Max Schupbach i Jytte Vickelsoe.
Słowa podziękowania należą się Nova Development Corporation
za zezwolenie na wykorzystanie ilustracji.

Jim Chamberlin oraz Pear i Carl Mindellowie otworzyli mi oczy
na związki pomiędzy treścią tej książki a podstawami myśli Wscho-
du i buddyzmu. Jednak w żadnym stopniu nie są oni odpowiedzialni
za moje błędne rozumienie tej starożytnej wiedzy. Odkrycie, że moje
badania w dziedzinie fizyki i psychologii były rozszerzeniem niektó-
rych pradawnych idei buddyjskich, było dla mnie ogromnym zasko-
czeniem! Jestem także wdzięczny Johnowi i Gladys Johnsonom za
przybliżenie mi pojmowania czasu przez afrykański lud Mbiti, co
było pomocne w interpretacji pojęcia czasu z punktu widzenia fizyki
oraz w eksperymentach związanych z wykraczaniem poza czas.

Amy Mindell, będąca moją przyjaciółką i partnerką we wszyst-
kich sprawach, rozważała, rozjaśniała i rozmyślała wraz ze mną nad
każdą ideą zawartą w tej pozycji. Spokojnie można powiedzieć, że
również jest autorką tej książki.
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