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W poprzednim rozdziale wspomniałem, że Świadome Śnienie przez
całą dobę jest umiejętnością nieprzerwanego dostrzegania tendencji,
które poprzedzają wydarzenia. Jest to uświadamianie sobie istnienia
Śnienia, które pozwala zaistnieć codziennej rzeczywistości.

10 Lao Tzu, „Tao Te Ching: The Book of Meaning and Life”, przeł. Richard
Wilhelm (New York: Arkana–Penguin, 1986), s. 27. „Tao Te King, czyli Księga
Drogi i Cnoty” w przekładzie Tadeusza Żbikowskiego (ostatni wers został zmienio-
ny, by oddać sens przekładu angielskiego).
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W tekście będę używał słowa Śnienie przez duże „Ś” na określe-
nie naszych możliwości rozpoznawania pojawiania się doświadcze-
nia, zanim będzie ono w stanie przybrać konkretną formę. W prze-
ciwieństwie do tego, śnienie przez małe „ś” odnosi się do nocnych
fantazji i snów.

Załóżmy na przykład, że w twoje życie wkradło się nieco para-
noi i śnisz lub fantazjujesz o tym, że ludzie cię nie lubią. Te sny
i fantazje są śnieniem. Jeśli jednak byłbyś bardziej uważny i potra-
fiłbyś świadomie Śnić przez całą dobę, to zauważyłbyś, jak niesa-
mowicie czuły, a właściwie krańcowo wrażliwy jesteś na pewne
doznania. To tak, jakbyś był kwiatem reagującym na najmniejsze
ruchy powietrza. Ta wrażliwość jest tendencją, która poprzedza
podejrzenia zakładające, że inni cię nie lubią. Im bardziej jesteś
świadomy Śnienia, im bardziej stajesz się wrażliwy, w tym mniej-
szym stopniu angażujesz się w dualistyczne doświadczenia rozgra-
niczające „mnie” od „nich”. Wówczas występuje już tylko świado-
mość wrażliwości.

Docieranie do głębi doświadczeń cechujące Całodobowe Świa-
dome Śnienie było duchowym celem wielu ludzi od tysięcy lat. Tao-
iści odnosili się do snów, fantazji i do codziennego życia jak do Tao,
które można wyrazić słowami i ostrzegali, że nie jest to odwieczne
tao. Już od co najmniej trzech tysięcy lat przypominali o mędrcach,
którzy wiedzieli, że Tao nie może zostać wypowiedziane. Możemy
stwierdzić, że mówili oni o Całodobowym Świadomym Śnieniu oraz
o Śnieniu w rozumieniu australijskich Aborygenów.

Starożytny mędrzec chiński Chuang Tsu nazywał tao „pierwotną
siłą”. Mówił on, że: „Istnieje pierwotna siła, lecz my nie posiadamy
na to żadnych dowodów. Wierzę, że ona działa, ale jej nie widzę.
Potrafię ją wyczuć, lecz ona nie posiada formy”11.

11 Chuang Tsu w przekładzie Gia-Fue Feng oraz Jane English (New York:
Vintage Books, 1974), s. 24.
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Legendarny mistrz jogi Patandżali, żyjący w Indiach w IV wie-
ku n.e., zalecał „obserwowanie procesu śnienia lub snu bez ma-
rzeń sennych”12. Możemy powiedzieć, że proponował abyśmy przej-
rzystą świadomością doświadczali sfery poczuć, która poprzedza
zwyczajne sny. Niedługo potem tybetańscy buddyści odkryli meto-
dę nazwaną przez nich „Jogą Snów”, której celem było pozostawa-
nie świadomym w dzień i w nocy. W książce „Sen, śnienie i umie-
ranie” Dalajlama definiuje tybetańską jogę snów jako „praktykę
podobną do tego, co na Zachodzie nazywa się świadomym śnie-
niem”13.

W tradycji Zachodu świadome śnienie odnosi się do aktu rozbu-
dzenia się w trakcie marzeń sennych mających miejsce podczas snu.
W przeciwieństwie do tego Joga Snu ma szerszy cel, który obejmuje
Całodobowe Świadome Śnienie, czyli świadomość sfery poczuć po-
przedzających wszystkie rodzaje myśli oraz percepcji. Mnisi buddyj-
scy nazywają taki szerszy cel „Wielkim Przebudzeniem”.

Jak widzieliśmy w poprzednim rozdziale, zarówno pradawne
tradycje plemienne, jak i tradycje współczesne postrzegają codzien-
ny świat na podobieństwo kwiatu, który powstaje ze śnienia Ziemi.
Nie potrzeba szczególnego powołania do tego, by zauważyć, że rze-
czywistość wyłania się ze śnienia Ziemi. Jest to praktyka obecna
w licznych systemach religijnych i każdy może spotkać się z nią na
drodze swojego rozwoju.

Na przykład dla ludu Nai-mus-ena z Ameryki Południowej zwy-
czajna rzeczywistość powstała z podobnego do snu fragmentu wiel-

12 Zobacz doskonały przekład A. Shearer: „Effortless Being: The Yoga Sutras
of Patanjali” (London: Unwin, 1989), s. 64.

13 Zobacz wspaniałe połączenie podejścia naukowego i duchowego w „Sleeping,
Dreaming and Dying” (Boston: Wisdom Publication, 1997). Polskie wydanie: „Sen,
Śnienie i umieranie”, przeł. Marcjanna Góralczyk-Przychocka. Wyd. Mudra,
Kraków 2001, s. 245. Warto dodać, że praktyka Jogi Snu była obecna w Tybecie
jeszcze przed wprowadzeniem buddyzmu.
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kiego bóstwa14. Podobnie wcześni filozofowie Indii utrzymywali, że
świat powstał z mocy Śnienia wielkiego boga Brahmy15.

Amerykańscy Indianie Hopi nazywają swojego stwórcę A’NE
HIMU – „Coś Potężnego” – ten, który stworzył wszelkie istoty.
Zauważcie, że to potężne „Coś” nie ma bezpośredniego odpowied-
nika w codziennym życiu. To moc wszechświata tworzy cały, rzeczy-
wisty świat.

Może przypomnijmy sobie ilustrację z rozdziału 1., która poka-
zuje sposób, w jaki uzgodniona rzeczywistość wyrosła ze Świata Snu
oraz ze Śnienia. Spójrzmy raz jeszcze na tę ilustrację.

14 Coxhead and Hiller, „Dreams”, s. 4.
15 Ibidem, s. 7.
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Na samej górze, na poziomie III. znajduje się uzgodniona rzeczy-
wistość, zwana dalej także „UR”. Kraina Snu składa się z marzeń
sennych oraz fantazji, które mogą także niespodziewanie pojawiać
się w ciągu dnia. Śnienie jest podstawą wszystkiego. Jest to „pierwot-
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na moc” u Chuang Tsu lub „Tao, którego nie można wyrazić słowa-
mi”; australijskie Śnienie, Brahma, „Potężne Coś” oraz personifiku-
jące Śnienie boskie istoty rdzennych mieszkańców Ameryki.

Dla Indian Hopi codzienna rzeczywistość jest tym, co już się
zdołało przejawić. Zatem obiekty ze świata rzeczywistego stanowią
część przeszłości. Innymi słowy, koncepcja czasu przeszłego dla
Indian Hopi jest teraźniejszością dla innych ludzi, ponieważ z punk-
tu widzenia Hopi codzienna rzeczywistość jest wynikiem doświad-
czenia, które już się zdążyło zrealizować! Hopi nie odnoszą się do
przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Zamiast tego określają
teraźniejszość i przeszłość w kategoriach tego, co „już się urzeczy-
wistniło”. Przyszłość jest „tym, co się zaczyna manifestować”. Przy-
szłość jest Śnieniem, które jeszcze się nie rozwinęło.

Sfera poczuć, niezwerbalizowanych w kategoriach uzgodnionej
rzeczywistości doświadczeń, jest tendencją, która jeszcze nie prze-
jawiła się w kategoriach codziennych pojęć. Dzięki Całodobowemu
Świadomemu Śnieniu zauważysz Śnienie, dostrzeżesz nikłe migota-
nie sygnałów w rodzaju niespodziewanych odczuć, których nie je-
steś w stanie wyjaśnić. To doświadczenie wykracza poza codzienną
świadomość, a dla większości osób żyjących w obszarze cywilizacji
zachodniej wymaga treningu świadomości nastawionego na dostrze-
ganie tego rodzaju sygnałów.

Jak nam wiadomo z poprzedniego rozdziału, zdaniem austra-
lijskich Aborygenów w codziennej rzeczywistości nie istnieje nic,
co nie istniałoby najpierw w Śnieniu. Kultury pierwotne zachęcały
członków swych plemion do zauważania Śnienia w teraźniejszości,
ponieważ kontakt ze Śnieniem zapewnia bezpieczną przyszłość.

Muzyka jest bardzo bliska Śnieniu.
W niektórych plemionach pierwszą rzeczą, jaką wykonuje się

wkrótce po obudzeniu, jest samotny spacer w buszu lub wzdłuż
wybrzeża i stworzenie pieśni związanej ze snami z ostatniej nocy.
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Członkowie tych plemion są przekonani, że zwierzęta i ptaki słyszą
wyśpiewany sen i dowiadują się, że śpiewak ma kontakt ze światem
wewnętrznym, a dzięki temu towarzyszą jemu lub jej w łowach
i zbieraniu darów przyrody16.

Współcześni nauczyciele duchowi, jak Sri Ramana Maharishi
(1873–1950), podkreślają wagę życia, które jest bliskie Śnieniu.
Maharishi nazywał ten stan „naturalnym życiem” – jednością, która
poprzedza dualizm. Indyjskim odpowiednikiem Całodobowego
Świadomego Śnienia jest sahadż samadhi. „Encyclopedia of Eastern
Philosophy and Religion” definiuje sanskrycki termin samadhi jako
„stan świadomości wykraczający poza czuwanie, śnienie i głęboki
sen”, z kolei sahadż oznacza „stan naturalny”.

Innym indyjskim nauczycielem duchowym, którego nauki zawie-
rały ideę Śnienia, był Sri Aurobindo (1872–1950), narodowy i mi-
styczny filozof indyjski, który przeszedł duchową transformację,
gdy przebywał w więzieniu podejrzewany o akty terroru w 1908 r.
Wyszedł na wolność jako wielki nauczyciel, dzieląc się licznymi spo-
sobami na uzyskiwanie świadomości boskiego naturalnego stanu,
który przyczynia się do powstawania życia.

���	���� �������
Dotychczas zachodnie podejście do świadomego śnienia skupia-

ło się na uzyskiwaniu świadomości w trakcie występowania nocnych
marzeń sennych, a nie na samym Śnieniu. Nowożytni nauczyciele
duchowi, jak na przykład Rudolf Steiner, studiowali w tym celu
różne aspekty świadomego śnienia. W latach siedemdziesiątych
XX w. Alan Worsley w Wielkiej Brytanii oraz Stephen La Berge
w Kalifornii nauczyli się świadomego śnienia i przyczynili się do

16 Robert Lawlor, „Voices of the First Day; Awakening in the Aboriginal
Dreamtime”, s. 38.
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naukowego przełomu w badaniach nad snami. Odkryli, że szybkie
ruchy gałek ocznych (REM)* wskazują na występowanie snów.

Szybkie ruchy gałek ocznych odzwierciedlają ruchy oczu osoby
śniącej. Jeśli we śnie popatrzysz do góry, to w trakcie snu twoje brwi
również uniosą się do góry. REM można śledzić za pomocą EEG,
czyli elektroencefalogramu. Po pewnym przeszkoleniu, po raz pierw-
szy w dziejach nauki, badani mogli wysyłać komunikaty ze Świata
Snu (za pomocą REM) bez przebudzenia! Dlatego właśnie zachod-
nia koncepcja świadomego śnienia została skojarzona ze stanem
czuwania w trakcie snu17.


	�����������	�����������
Dalajlama wskazuje na fakt, że tybetańscy jogini najpierw roz-

wijają przejrzystą świadomość w czasie medytacji, następnie pod-
czas snów, a w końcu w głębokich stanach medytacyjnych w trakcie
codziennej aktywności. Uzyskanie takiej przejrzystej świadomości
nazywane jest „Wielkim Osiągnięciem”.

Według Dalajlamy Wielkie Osiągnięcie jest „świadomością nie-
splamioną (pierwotną), która może się zamanifestować w stanie

* REM – Rapid Eye Movement.
17 Ostatnie odkrycia psycholożki Jayne Gackenback rozszerzyły koncepcję świa-

domego śnienia La Berge’a. Przedstawiając swój pogląd podczas rozmów
z Dalajlamą, opublikowanych w książce „Sen, śnienie i umieranie” (strona 113
i następne), Gackenback definiuje nowe aspekty aktywnej świadomości w trakcie
nocnego snu, mówiąc o „obserwacji własnego snu”, będącej „spokojną wewnętrzną
świadomością albo czujnością, całkowicie oddzieloną od rozgrywającego się snu.
Można manipulować treścią snu, ale po prostu nie ma się wówczas na to ochoty...
Trzecim interesującym zjawiskiem jest obserwacja własnego snu głębokiego. Opi-
suje się go jako sen pozbawiony marzeń sennych, najczęściej jako fazę nie-REM,
w której doświadcza się wewnętrznego stanu uspokojonej, wyciszonej świadomości
lub czujności – uczucia nieskończonego rozprzestrzeniania się i błogości – i niczego
więcej”. Gackenback dodaje, że „świadome śnienie może wystąpić w każdym ma-
rzeniu sennym i stanowi postać autorefleksji”.
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czuwania nawet wtedy, gdy praktykujący nie medytuje. Czasami,
pojawiając się «pomiędzy myślami», jest... podstawową naturą świa-
domości samej w sobie... Jako taka stanowi podstawę wszelkich
zjawisk mentalnych”18. Jest to jeszcze jeden odwieczny opis tego, co
nazywam Całodobowym Świadomym Śnieniem.

����������	
������ ������	
Odnosiłem się do różnych nauk mówiących o Całodobowym

Świadomym Śnieniu, żeby zilustrować powszechność zainteresowa-
nia Śnieniem oraz jego głęboki związek z tradycjami duchowymi.

Żeby zrozumieć, na czym polega Całodobowe Świadome Śnie-
nie, będziecie wkrótce mieli okazję samemu doświadczyć Śnienia.
Pozwólcie jednak, żebym przed tym powiedział trochę o tym, w jaki
sposób objawia się Śnienie. Śnienie ujawnia się poprzez świado-
mość, jest wszystkim, co zauważasz. Wyraża się poprzez doświad-
czenia codziennego życia oraz pod postacią nocnych snów, fantazji
i poczuć – doświadczeń, które się jeszcze nie zwerbalizowały.

Kiedy te, związane ze Śnieniem doświadczenia zaczynają się
manifestować, przejawiają się w formie subtelnych lub trudno
uchwytnych pozawerbalnych wrażeń, nastrojów i przeczuć, które
trudno przełożyć na słowa, i które raczej są niezrozumiałe w zwy-
czajnym stanie umysłu.

Później Śnienie pojawia się w twojej świadomości w postaci sy-
gnałów, idei oraz spostrzeżeń, które są bardziej trwałe. Prawdopo-
dobnie nazywasz te „sygnały, idee oraz spostrzeżenia” bólami,

18 Dalajlama powiada również, że „W praktyce tybetańskiej Jogi Snu jedną
z metod jest objaśnianie osobie śpiącej: «Teraz śnisz»” (str. 116 – „Sen, śnienie
i umieranie”). W słowniku pojęć tej pozycji (str. 242) występują definicje śniącego
ciała oraz Jogi Snu. „Ciało snu – widzialna fizyczna forma, jaką przybiera się we
śnie. W fazie spełniającej w praktyce jogicznej anuttarajogatantry ciało snu jest
wytwarzane jako pozór ciała iluzorycznego”.



�����������	������	������
��������

%�

napięciami, snami i myślami. Podstawową różnicą pomiędzy tymi
doświadczeniami, a wcześniejszymi – subtelniejszymi i trudno
uchwytnymi – wrażeniami jest fakt, że doświadczenia trwające dłu-
żej można określić sformułowaniami zwykłego języka.

Śnienie zatem ujawnia się co najmniej na dwa sposoby:
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Tak jak większość ludzi, prawdopodobnie skupiasz uwagę na
doświadczeniach poddających się werbalizacji w rodzaju spostrze-
żeń, idei i snów. Żeby postrzegać subtelniejsze, pozawerbalne do-
świadczenia i uczucia, możesz potrzebować treningu lub przypo-
mnienia, jak się to robi.

Mimo uniwersalnego znaczenia Śnienia, będącego podstawą
świadomości, prawdopodobnie umyka ci ono, ponieważ poznaw-
cza część umysłu nie jest w stanie natychmiast uchwycić jego
znaczenia. Tao, którego nie można wyrazić słowami, jest właśnie
takie – pozawerbalne. Nie możesz zawczasu poznać dokładnie,
co oznaczają niejasne, pochodzące ze Śnienia, doznania. Dlate-
go, rozpoczynając za chwilę eksperyment, powinieneś poprosić
poznawczą część umysłu o cierpliwość i rozluźnienie. Chodzi
o to, żeby twoja uwaga otworzyła się na doświadczenia, zanim
zostaną one zrozumiane.

Pozwól sobie na badanie, dociekanie i skupienie się na do-
świadczeniach. Proponuję, żebyś czytał i odpowiadał na kolejne
pytania, zdanie po zdaniu, badając wewnętrzne doznania przez
kilka kolejnych minut. Dobrze byłoby, abyś przygotował sobie ołó-
wek i kartkę papieru. Mam nadzieję, że spodoba ci się badanie
własnego wnętrza.
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Zacznij od tego, co się z tobą dzieje – siedząc lub leżąc. Przebie-

gnij w myśli przez swoje ciało oraz uczucia; łagodnie spytaj, czego
doświadczasz. Jakie masz teraz wrażenia lub uczucia? Czy potrafisz
określić je słowami? To akurat wymaga zwyczajnej świadomości.

Następnie poproś, aby poznawcza część umysłu zrelaksowała się.
Rozluźnij się i zaczerpnij powietrza. Gdy będziesz gotowy, zgłębiaj
swe doświadczenia i sprawdź inne uczucia, jakie mogą się pojawić,
uczucia, które nie zostały jeszcze sformułowane. Pomocna może
być postawa niewiedzy, zamglenia i otwartości. Odczuwanie subtel-
nych wrażeń rozwija „czystą”, czyli przejrzystą świadomość.

Postaraj się o cierpliwość przy zwracaniu uwagi na ten nieufor-
mowany obszar doświadczenia. Nie spiesz się. Używając przejrzy-
stej świadomości, tak jak to jest tylko możliwe, zauważaj doświad-
czenia pozawerbalne. Wyobraź sobie, że jesteś naukowcem
badającym nieznany region życia. Być może zauważysz rozluźnie-
nie, denerwujące odczucia czy pobudzenie.

Idź dalej, obserwuj i podążaj za tymi subtelnymi wrażeniami –
w miarę jak się zmieniają, rozwijają lub zamieniają w obrazy albo
inne odczucia. Żeby to zrobić, po prostu – z cierpliwością, łagodno-
ścią i dokładnością – skup się na tych subtelnych doświadczeniach.
Pozostań przy nich i bez ingerencji obserwuj, jak się rozwijają. Niech
sprawy rozwijają się we własnym tempie, będą później same się
przeobrażać, ujawniać i wyjaśniać pod postacią obrazów, dźwięków,
ruchu, opowieści, piosenek i tak dalej. Zanotuj spostrzeżone
doświadczenia. Kiedy te wydarzenia rozwinęły się już w postać
obrazów czy idei, zastanów się, czy nie masz jakiegoś przeczucia
wskazującego na ich znaczenie?

Następnie pomyśl o ostatnich snach. Czy przypominasz sobie
jakiś sen? Jeżeli nie, to weź pod uwagę ostatni z zapamiętanych
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snów, nawet sprzed wielu lat. Kto w nim występował? A jaka była
twoja rola w tym śnie? Czy przypominasz sobie atmosferę tego
snu?

Spróbujmy teraz nowego rodzaju pracy ze snami. Przywołaj efek-
ty, jakie wynikły ze Śnienia, czyli z badania subtelnych doświadczeń
przy użyciu przejrzystej świadomości. Czy doświadczenia, które za-
wierały się w tych subtelnych doznaniach, przejawiały się w jakiś sposób
w twoich snach? Zastanów się, czy te doświadczenia mogłyby paso-
wać do jakiegoś miejsca we śnie? Czy stanowią one podłoże snu, czy
też ujawniają się bezpośrednio jako jedna z postaci czy wydarzeń ze
snu? W jaki sposób twoje subtelne wrażenia wyjaśniają sen?

Przejrzysta świadomość tendencji oraz podobnych do snu wra-
żeń może dać ci wskazówkę, mówiącą o tym, jak żyć właśnie teraz,
o tym, kim jesteś i jak skierować codzienne życie w stronę śnienia.
Staraj się wyczuwać te podpowiedzi, one mówią o tym, kim jesteś
i wskazują kierunek w życiu. Co trzeba zrobić, aby żyć w bliższym
związku z tymi doznaniami?

W tym krótkim ćwiczeniu badałeś tendencje, które Lao Tzu
nazywał „Tao, którego nie można wyrazić słowami”. Być może
zauważyłeś, w jaki sposób najskrytsze, niemal bezforemne doświad-
czenia i tendencje przyczyniają się do zrozumienia obrazów ze
snów.

Wynika to z faktu, że Śnienie jest podstawą rzeczywistości. Przej-
rzysta świadomość pomaga zrozumieć sny i może być nawet przy-
datna w zrozumieniu niektórych wrażeń cielesnych. Innymi słowy,
uświadamiając sobie Śnienie w postaci uczuć i wrażeń cielesnych,
zyskujesz nowy pogląd na sny, a może również na któreś z tajemni-
czych doświadczeń, jakie zdarzyły się w twoim życiu. Zastanów się
przez chwilę nad codziennym życiem. Pomyśl o tym, co to znaczy
być świadomym Śnienia, pomyśl o subtelnych tendencjach i o tym,
jak mogą one wpłynąć na zmiany w twoim życiu.
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Kiedy ten rodzaj pracy będzie ci bliższy, zauważysz, na ile wzrost
przejrzystej świadomości wzbogaca sens codziennego życia. Ucząc
się wkraczania w Śnienie i wychodzenia zeń, zaczniesz wyczuwać,
w jaki sposób codzienna rzeczywistość wyrasta ze Śnienia oraz na ile
Śnienie stanowi magiczny symbol mistycznej rzeczywistości.

������������������	
Przejrzysta świadomość pokazuje, że źródło myśli, spostrzeżeń

i snów jest obecne właśnie teraz, w podłożu zwyczajnej rzeczywistości.
Stając się coraz bardziej świadomym Śnienia w ciągu dnia, będziesz
w stanie przewidzieć myśli oraz sny, jeszcze zanim ułożysz się do snu.

Być może jedyna trudność w rozumieniu snów polega na tym, że
zazwyczaj nie zwracasz uwagi na tendencje, niejasne wrażenia, prze-
czucia, uczucia, napięcia i bóle. Zauważasz Śnienie dopiero wów-
czas, gdy następuje jego rozwinięcie, kiedy cielesne wrażenia prze-
kraczają granicę bólu. Prawdopodobnie zwracasz uwagę na swoje
pomysły wyłącznie wtedy, gdy są już niemal sformułowane. Im bar-
dziej będziesz świadomy Śnienia, tym bardziej będziesz zauważać
doświadczenia, zanim dotrą one na poziom, gdzie są już wyraźnie
odczuwane, przemyślane i zapamiętane.

Psychologicznym wytłumaczeniem ignorowania Śnienia jest przy-
swojenie sobie nawyku do oddzielania się od tych podstawowych
tendencji, wrażeń, przedwerbalnych uczuć i myśli. Z tego powodu
pomijasz zazwyczaj wszystko, czego nie można pojąć w kategoriach
zwykłego rozumowania.

Innymi słowy, sny są trudne do zrozumienia bynajmniej nie
z powodu ich wrodzonej tajemniczości, ale dlatego, że oddzieliłeś
się od ich źródła. Patrząc z rozwojowej perspektywy przejrzystej
świadomości sny są wytworami Śnienia, tak samo jak drzewo jest
efektem mocy nasienia, które dostało się do gleby.
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Po odkryciu, że świadomość Śnienia wyjaśnia sny, niektórzy
z nas mogą zapytać, czy marzenia senne zanikną, gdy zaczną sto-
sować przejrzystą świadomość w trakcie dnia. Wcale nie. Nadal
będziesz śnić. Sny będą się jednak wydawać bardziej zrozumiałe.
Innymi słowy, kiedy będziesz świadomy Śnienia, to sny nie zanik-
ną, lecz staną się łatwiejsze do pojęcia.

������	���������
Kiedy zaczynałem pisać tę książkę, to pewnej nocy śniłem, że

podróżowałem do miasta o nazwie Livingstone*. Gdy obudziłem
się rano, zastanowiłem się, co kojarzy mi się z tym miejscem.
Z nazwą Livingstone skojarzyłem kamień, żywy kamień, kamień
alchemików. Kamień był istotą ich pracy, Opus Magnum, czyli
Wielkim Dziełem. Celem Dzieła było uzyskanie nieśmiertelności
na podobieństwo kamienia, czyli niezmienności oraz wolności od
czasu.

Kiedy powiązałem te skojarzenia ze słowem Livingstone, pomy-
ślałem: Aha! To jest to! Livingstone jest częścią mnie, częścią nie-
śmiertelną. To do tego miejsca zmierzam. Zrozumiałem wtedy mój
tajemniczy sen. Był to sen o nieśmiertelności, o takiej części w nas,
która jest wolna od czasu i społecznych nacisków.

Skojarzenia są jedną z najpotężniejszych i najpopularniejszych
metod pozwalających zrozumieć sny. Przed około stu laty Freud
oraz Jung pokazali, jak stosować skojarzenia w pracy ze snami. Ta
ogromnie skuteczna metoda jest tak naprawdę jeszcze starsza.

Możemy w tym miejscu zadać sobie następujące pytanie: Dla-
czego musimy tworzyć skojarzenia, żeby dowiedzieć się, co oznacza
dany sen? To samo pytanie można zadać inaczej: Dlaczego oddzie-

* Od tłumacza: co można przetłumaczyć na język polski jako „Zywy Kamień”.
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liłeś się od swoich snów? Dlaczego muszę tworzyć skojarzenia ze
słowem Livingstone, żeby zrozumieć sen?

Odpowiedź na to pytanie wynika z doświadczenia; oddzieliłeś się
od Śnienia, marginalizując tendencje, gdyż są one zbyt niewyraźne,
zbyt trudne do uchwycenia przy zwyczajnym nastawieniu umysłu. Jeśli
nie oddalilibyśmy się od Śnienia, to do rozumienia snów nie mu-
sielibyśmy stosować skojarzeń. To prowadzi do kolejnego pytania:
Od czego się oddzieliłem w moim śnie o Livingstone? Czym było
Śnienie tworzące sen o Livingstone? Co było nasieniem, z którego
„wyrósł” ów sen?

W wieczór poprzedzający ten sen czułem się bardzo zrelaksowa-
ny* i było to doznanie, które przeciągnęło się do następnego dnia.
Niewyraźne wrażenie stanowiące tło snu było poczuciem bezczaso-
wości i niezależności. Zignorowałem to uczucie i dlatego sen przy-
pomniał mi o nim oraz o Śnieniu tworzącym senny obraz o nazwie
Livingstone.

Psychoterapia i praca ze snami zajmowała się dotychczas proce-
sem ponownego złączenia człowieka z uczuciami oraz działaniami
odszczepionymi od codziennej świadomości. Nasza nowa koncep-
cja Całodobowego Świadomego Śnienia zbliża terapię do praktyki
duchowej. Zamiast szukać skojarzeń ze snami, możemy nauczyć się
kontaktować ze Śnieniem zanim jego poczucie uleci. Dzięki temu
nauczymy się rozumieć sny, jeszcze zanim one wystąpią.

Całodobowe Świadome Śnienie oznacza świadomość każdej
chwili, dostrzeganie subtelnych sygnałów, nasion rzeczywistości,
zanim rozwiną się i rozdzielą na części pojawiające się w postaci
snów i symptomów.

* Od tłumacza: w oryg. „stoned” – wyrażenie, które w slangu oddaje stan
rozluźnienia ciała (oraz ogólnie doznań) pod wpływem marihuany lub haszyszu,
a etymologicznie odnosi się do słowa kamień (stone).
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Dla starożytnego chińskiego mędrca Chuang Tsu tao było „pier-

wotną siłą”. Zgodnie z jego słowami „Istnieje pierwotna siła, lecz
my nie posiadamy na to żadnych dowodów. Wierzę, że ona działa,
ale jej nie widzę. Potrafię ją wyczuć, lecz ona nie posiada formy”.

Śnienie najpierw pojawia się w formie trudno uchwytnych poza-
werbalnych wrażeń, nastrojów i przeczuć. Później są to już dłużej
trwające sygnały, idee oraz spostrzeżenia, jak sny i wizje, które można
określić sformułowaniami zwykłego języka.

Jeżeli oddzieliłeś się od Śnienia, musisz łączyć się ze snami za
pomocą skojarzeń.
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