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ROZDZIA£ 2.

Interaktywne rzeczywistoci
Mam świadomość tego, że Śnienie, podobnie jak kwantowa funkcja falowa znajduje się na krawędzi poznanego wszechświata. Śnienie
jest dziwne, intrygujące, jednak wyjaśnienie czym jest w kategoriach
potocznego języka, stanowi prawdziwe wyzwanie. Zmaganie się
z takimi wyzwaniami jest dość typowe dla osób docierających do
granic ludzkiej wiedzy. „Istota badanych zjawisk jest prawie zawsze
niezrozumiała”, stwierdził pracujący na University of Arizona fizyk
Johan Rafelski badający zjawiska zachodzące w próżni. „Fizyka nie
wymaga inteligencji. Trzeba po prostu nie uznawać zjawisk zachodzących w twoim otoczeniu za oczywiste”.12
W jednym ze swoich publikowanych w Los Angeles Times
cotygodniowych artykułów z serii „Mind Over Matter” (pt. „Getting Comfortable with Confusion”), K. C. Cole pisze: „...śmiało!
Odważ się być głupim. Ale uważaj. Bycie głupim może być trudniejsze, niż sądzisz... Granica wiedzy jest w swej naturze także granicą
ignorancji”.
12
Dziękuję Fredowi Kahane za wskazanie artykułu w Los Angeles Times,
z dnia 6 czerwca 1999 roku.
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Z punktu widzenia fizyki kwantowej niewidzialna, niemierzalna
rzeczywistość tego, co zwiemy kwantową funkcją falową, pozwala
zaistnieć cząsteczkom, a następnie nieskończonej liczbie form kształtujących naszą codzienną rzeczywistość. Żeby zatem zrozumieć rzeczywistość materii, będziesz być może zmuszony do porzucenia
dotychczasowego poglądu na materię i do zaakceptowania faktu, że
świat kwantów może być niewytłumaczalny. W podobny sposób
niewidzialny i niemierzalny proces Śnienia tworzy projekcje, sny
oraz oddziaływania w codziennej rzeczywistości. Podstawowe zagadnienie wspólne zarówno fizyce, jak i duchowym tradycjom, to
zasada esencji. W fizyce esencją mogą być niewidzialne, podobne
do fal przestrzenie – zaś w tradycjach duchowych esencją może być
bóstwo lub bóstwa. Ta esencja manifestuje się, czy też daje impuls
do powstania cząsteczek, snów oraz codziennego życia. Nazywam tę
esencję Śnieniem. Jeśli pomyślimy o Śnieniu jak o inspirującej mocy
pewnego Twórcy Snów, to przedstawiałby ją schematycznie poniższy rysunek, który pokazuje Śnienie interaktywne z rzeczywistością
snów i zwykłej, uzgodnionej rzeczywistości (zobacz rys. 3).

Codzienna Uzgodniona Rzeczywistoæ
Sny

nienie

Rys. 3. Plan Twórcy Snów.
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Strzałka pośrodku rys. 3 wskazuje sposób, w jaki codzienna
rzeczywistość wraz z jej niekontrolowanymi zdarzeniami wyrasta ze
Śnienia. Pokazane na ilustracji wymiary świadomości odnoszące się
do pracy ze snami można opisać następująco:
1. Codzienne życie jest rzeczywistością uzgodnioną. W zwyczajnym życiu mocą powszechnej zgody posiadamy pewną tożsamość, istniejąc w określonym czasie i miejscu. Podlegamy prawom materialnym. Prowadzimy codzienne życie, mamy przyjaciół,
rodzinę, życie towarzyskie, sny, pracę i problemy związane
z otaczającym nas światem. Określamy się jako osoby mające
określone pochodzenie rasowe, pewne dziedzictwo etniczne
i religijne. Każde z nas znajduje się w określonym wieku, stanie
zdrowia i sprawności. Przejmujemy się stanem ciała oraz posiadania i działamy w obszarze określonych praw fizyki. Te prawa
– przynajmniej do tej pory – twierdzą, że nic nie może poruszać
się prędzej od światła, zaś niewidoczna część natury jest mniej
istotna od tego, co potrafimy zmierzyć.
2. Sny są wzorcem dla uzgodnionej rzeczywistości. Jung wraz
z innymi analitykami wykazali, że treść naszych snów zawiera
istotne wzorce, które będą przejawiać się w naszym życiu. Jeśli
w dzieciństwie śniło ci się latanie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości interesować cię będzie duchowość,
natomiast przyziemne kwestie związane z codziennością będą ci
sprawiać kłopoty. Sny pojawiają się w nocy lub w trakcie dnia
w postaci symptomów cielesnych albo fantazji, które początkowo wydają się być bez znaczenia, ponieważ zawarta w nich treść
wygląda na fragmentaryczną lub niepełną oraz powstaje w sposób niezamierzony. Sny mogą być dla nas zaskakujące, niewygodne lub zbyt niewiarygodne, żeby się nimi zajmować. A jednak
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często je zapamiętujemy. Gdy przyglądamy się im uważniej,
okazuje się, że owe sny są wzorcem dla naszej nieświadomości
i odwzorowują nieintencjonalne doświadczenia, które spotykają
nas w codziennym życiu.
3. Śnienie jest źródłem snów. Ćwiczenie świadomości oraz uważności pozwala zaobserwować, jak Śnienie przejawia się w najsubtelniejszych aspektach percepcji, których esencja nie daje się
zwerbalizować. Doświadczamy procesu Śnienia w postaci tendencji bądź inspiracji do wyobrażeń i do działania. Sądzimy, że
to my sobie coś wyobrażamy, lecz inspiracja do tych wyobrażeń
wyrasta ze Śnienia, nad którym nie mamy zbyt wielkiej kontroli.
Sądzimy, że to my myślimy lub spacerujemy, ale impuls stojący
za myśleniem lub chodzeniem jest doświadczeniem, które pozostaje niepojętą tajemnicą dla racjonalnego umysłu funkcjonującego na jawie. Jesteśmy kanałami dla impulsów pochodzących
od Twórcy Snów.
Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego zwykłego ja lub „małego ja”, sygnały przebiegające pomiędzy nami
a światem należą albo do świata, albo do nas. Jednak z punktu
widzenia umysłu Twórcy Snów to nie my dokonujemy spostrzeżeń, ale raczej przydarza się nam akt percepcji. My nie dokonujemy obserwacji, obserwacja bazuje na kwantowej interakcji pomiędzy wszystkim, co nas otacza, a nami. Śnienie jest jakością
poznawczą przekraczająca naszą tożsamość osobową oraz indywidualne ego.
4. Proces to czwarty poziom świadomości, który zawiera trzy
wymienione wcześniej. Czwartym wymiarem są procesy związane ze świadomością. One zauważają i mogą być częścią Śnienia, snów oraz rzeczywistości uzgodnionej, będąc jednakże nie41
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zależne od tych obszarów. Procesy świadomości wkraczają na te
trzy poziomy i opuszczają je. Zdolność dostrzegania doświadczeń jest częścią, ale także czasami oddziela się od tych trzech
wymiarów. Wszystkie te światy są empiryczne; co oznacza, że dla
osoby doświadczającej każdy z nich jest rzeczywistością. Zatem
procesy świadomości zawierając w sobie pozostałe poziomy,
stanowią również rzeczywistość, przy czym owa czwarta instancja postrzega pozostałe. Znaczenie tego czwartego obszaru stanie się wyraźniejsze dzięki ćwiczeniom przedstawionym w kolejnych rozdziałach.

Jak udowodniæ teoriê
dotycz¹c¹ snów
Sprawdzanie teorii zajmującej się snami, światem snów oraz
Śnieniem opiera się na zbiorze naszych własnych obserwacji i doświadczeń, łącznie z naszymi przeczuciami, tendencjami i zdarzeniami ze świata codzienności. Innymi słowy: jeśli nie jesteś w stanie
doświadczyć lub dostrzec interpretacji w postaci żywego faktu, oznacza
to, że ta interpretacja jest niepełna. Podejście empiryczne do snów
oznacza, że praca ze snem jest właściwa wówczas, gdy doświadczamy źródła i znaczenia snu. Jeśli nie możemy doświadczyć interpretacji w postaci wyczuwalnej, ucieleśnionej przez nas samych rzeczywistości, jako percepcji, to interpretacja jest niepełna.

Historia zakonnicy
Pozwólcie, że przedstawię wam jeszcze jedną z moich klientek,
zapracowaną kobietę po czterdziestce, która odwiedziła mnie
w związku z przeżywanym chronicznym zmęczeniem. Kiedy spytałem ją o sny, odpowiedziała, że śniła o zakonnicy imieniem Anna.
42

2.

Interaktywne rzeczywistoci

W swoim śnie moja klientka była dzieckiem, zaś Anna była dla niej
bardzo dobra i troskliwa.
Zdaniem mojej klientki Anna była bardzo spokojną kobietą
mającą „kontakt z Bogiem”. Klientka zinterpretowała ten sen
mówiąc, że w codziennym życiu powinna być mniej ekstrawertywna
i bardziej zwrócona do wewnątrz. Powinna być bardziej podobna
do Anny, która była jedną z postaci z jej „cienia”. Dodała, że
zachowanie Anny odczuwa jako właściwą postawę, dzięki której
mogłaby lepiej o siebie zadbać.
Ta interpretacja wydała się słuszna nam obojgu, ale żeby ją sprawdzić, poprosiłem klientkę o sprawdzenie, czego doświadczała teraz,
w trakcie naszej sesji. Przez dłuższą chwilę zastanawiała się, po
czym powiedziała, że jest to „coś dziwnego, w rodzaju lekkiego
napięcia w szczękach i gardle”. Powiedziała, że nie zauważała tego
aż do chwili, gdy została zapytana o swoje doświadczenia. Sądziła,
że napięcie nie miało większego znaczenia, ponieważ nie miało żadnego sensu. Niełatwo jej było zauważyć jakąkolwiek wiadomość lub
znaczenie związane z tym napięciem.
Zgodziłem się z tym, że napięcie może być mało znaczące, ale
dodałem, że może być zabawne dowiedzieć się o nim czegoś więcej
i zaproponowałem, żeby jeszcze przez chwilę na nim się skupić. Po
pewnym czasie odpowiedziała, że odczuwała napięcie w gardle tak,
jakby szczęki „wciągały coś do środka”. Doświadczała skurczy czy też
napięcia w gardle jak swego rodzaju cofania się czegoś w gardle.
Podążając za tym wrażeniem wycofania stawała się coraz spokojniejsza i usłyszała „subtelny głos” mówiący: „wycofaj się do swego wnętrza”. Nagle jej intelektualna interpretacja mówiąca o tym, że „powinna być mniej ekstrawertywna” stała się jej zdaniem „odczuciem
w ciele”, ponieważ oświadczyła, iż „czuje oraz doświadcza łączności
ze wszystkim”. Zrozumiała znaczenie snu dzięki procesowi zachodzącemu w jej ciele w tej właśnie chwili – w napiętym gardle.
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Zajêta i zmêczona
Zakonnica, Anna
Napiêcia w gardle
Poczucie
wycofania

Rys. 4. Porodku znajduje siê nienie, a nie sen.

Psychologiczna interpretacja snu o Annie opiera się na związku
z codziennym życiem mojej klientki; jest zbyt zapracowana i zanadto ekstrawertywna i potrzebuje nawiązać bliższą oraz intensywniejszą relację z Bogiem. Z kolei interpretacja duchowa mówi, że
jest ona „hostessą” Śnienia, że „coś dziwnego, jak delikatne napięcie” w jej gardle i szczękach ujawnia siłę tego, co Indianie nazwaliby
„Wielkim Duchem”. Z „Jego” punktu widzenia To samo się wyraża
i pojawia się w naszym świecie poprzez napięcie w gardle mojej
klientki, sen o Annie oraz w poczuciu zmęczenia zabieganym życiem.
Empiryczna postawa stosowana w pracy ze snami rozszerza starsze metody psychologiczne, które zadowalały się intelektualnym
rozumieniem snów. Nowy sposób pracy ze snami polega na kontakcie z odmiennymi stanami świadomości oraz na ich doświadczaniu.
W dawniejszych metodach mogłeś odgadywać znaczenie snu i zastanawiać się nad jego interpretacją. Określona interpretacja mogłaby
być właściwa, ale równie dobra mogłaby być odmienna interpreta44

2.

Interaktywne rzeczywistoci

cja. W nowej metodzie mamy do czynienia z niespekulatywną, oczywistą interpretacją: taką, którą dostrzegasz i której doświadczasz
właśnie teraz.

Definicje
Dotychczas skorzystałem ze sporej liczby pojęć. Chcąc być lepiej
zrozumianym, wyjaśnię, jakie znaczenie przypisuję konkretnym
terminom, włączając w nie również słowo sen:
Śnienie jest źródłem snów; Śnienie jest tym dla snu, czym dla
rośliny jest nasiono. Śnienie istnieje, zanim wyrośnie roślina. Śnienie jest doświadczeniem poczuciowym, przedwerbalnym. O ile
wywodzący się ze Śnienia „sen” posiada części i obrazy, z których
wiele jest wyraźnych i można je omówić, o tyle Śnienie jest mniej
zróżnicowane. Jest to rodzaj wiedzy niewerbalnej, rodzaj uczucia
lub poczucia, które było przed obrazami bądź wydarzeniami, uczucie, które samo się wyraża w kategoriach psychologicznych części
i ich wzajemnej relacji.
Przejrzyste Śnienie lub przejrzysta świadomość ma miejsce
wówczas, gdy zauważasz tendencje Śnienia zachodzące w codziennej rzeczywistości. Wyczuwasz tendencje, jeszcze zanim uświadomisz sobie obraz lub zwerbalizowaną treść. Śnienie nie posiada
części czy obrazów, jeśli jednak jesteś świadomy jego istnienia, jeśli
posiadasz przejrzystą świadomość, to możesz rozbudować odczucia
albo tendencje kreując obrazy, ruch, taniec lub coś podobnego.
Kraina snów jest światem, w którym Śnienie zaczyna wyrażać
się w określonej formie, w dualistycznym świecie snów, ruchu, tańcu,
obrazach, bólach i napięciach ciała itd.
Sny są zwerbalizowanymi komunikatami dotyczącymi zapamiętanego, choć z reguły nieintencjonalnego doświadczenia zaistniałego nocą lub za dnia, zawierającego konkretne obrazy, dźwięki,
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odczucia cielesne, zapachy itp. Sny są pierwszymi sformułowanymi
refleksjami, jakie tworzy twój codzienny umysł na podstawie niezróżnicowanych doświadczeń wywodzących się ze Śnienia. Sny zawierają zaistniałe w nocy obrazy, wczesne, poranne wspomnienia
dotyczące przespanej nocy, pierwszą piosenkę, nastrój, zdanie bądź
fantazję, która pojawiła się zaraz po przebudzeniu. W snach pojawia się niespodziewany strach oraz uczucia i myśli, które zaburzają
twoją uwagę na jawie.
Praca ze snami odnosi się do wspomnień z krainy snów
– czyli do obrazów, fantazji i doświadczeń ciała – do całości
twoich doświadczeń włącznie z codzienną rzeczywistością oraz ze
Śnieniem.
• Praca ze snem łączy sny z codzienną rzeczywistością. Wiąże
obrazy ze snu z twoją tożsamością, twoim wiekiem, statusem
ekonomicznym, zdrowiem, sytuacją społeczną itd.
• Praca ze snem łączy sny z innymi doświadczeniami pochodzącymi z krainy snów. Jest to wskazanie na związek snów ze spontanicznymi, nieintencjonalnymi obrazami, uczuciami i myślami.
Na przykład praca ze snem połączyła sen o Annie z (nieintencjonalnym) napięciem w gardle.
• Praca ze snem wiąże sny ze Śnieniem, ze źródłem percepcji.
W omawianym przykładzie snu o zakonnicy praca ze snem
polegała na powiązaniu obrazów ze snu, takich jak Anna,
z doświadczaniem wrażeń i niewerbalnych odczuć wydarzających
się w danej chwili.
Praca z procesem jest bardziej ogólnym terminem od pracy ze
snami. O ile praca ze snami skupia się na snach pojawiających się
w nocy, o tyle praca z procesem koncentruje się na zachodzącym
zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy procesie Śnienia dotyczącym
jednostek, par, grup, ludzi w stanie śpiączki, blisko śmierci,
w stanach psychotycznych oraz ekstremalnych. Praca z procesem
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cechuje się poszanowaniem tego, co nieznane i co nieintencjonalnie
13
wydarza się we wszystkich kanałach .

Wszyscy ni¹
Dzięki włączeniu obszaru Śnienia mogę rozszerzyć zastosowanie
pracy z procesem na osoby, które nie pamiętają snów lub nie są
zainteresowane swoimi snami. Sposoby takiej pracy zostaną zaprezentowane w kolejnych rozdziałach.
Wiemy, że wszyscy śnimy. Dzięki badaniom przeprowadzanym
na śpiących ludziach odkryto zjawisko „szybkiego ruchu gałek
ocznych” (REM). Obudzenie osoby podczas fazy REM wykazało,
że w tym czasie danej osobie śni się sen. Śnią zarówno niemowlęta,
jak i osoby umierające, ponieważ występuje u nich faza REM, tak
samo jak u innych ludzi. Wiemy, że śnią także psy. W fazie REM
moja suka oblizywała zazwyczaj wargi. Kiedy wstawała, to zwykła
biec po przygotowaną dla niej kostkę. Koty też śnią. Prawdopodobnie marzenia senne pojawiają się u wszystkich zwierząt. Domyślam się, że śni każda istota, która oddycha.
Wydaje się, że dla Śnienia nie istnieje granica wieku; sny towarzyszą nam przez całe życie.
Jeszcze nikt nie określił, czym dokładnie są sny. Trudno mi było
znaleźć w książkach satysfakcjonującą definicję mówiącą o tym,
czym jest sen lub praca ze snem. W dużej księgarni wielkiego miasta można kupić około stu pięćdziesięciu książek o snach. Ale nikt
dokładnie nie określił, czym jest sen. Byłem bardzo zaskoczony,
kiedy udałem się do księgarni Powella (największej w Portland)
i zobaczyłem, że niektóre z książek traktujących o pracy ze snami
13
O kanałach, którymi przebiega proces postrzegania, możesz przeczytać
w mojej książce River’s Way.
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