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e se vam to še ni 
zgodilo, naj vas po-
tolažimo – nič še ni 
izgubljeno. Gre na-

mreč za veščino, ki jo lahko 
osvoji vsak.

Za napotke, kako do tega 
tako močno zaželenega stanja, 
smo povprašali Saša Drobniča, 
našega največjega strokovnja-
ka za sanje in raziskovalca spre-
menjenih stanj zavesti. Najboljše 
tehnike in trike za doseganje luci-
dnosti nam je z veseljem razkril.

NAČINI
Lucidne sanje lahko doseže-

mo na dva načina: ozavestimo 
se med tem, ko se sanje že doga-
jajo (DILD – Dream-Initiated Lu-
cid Dream), ali pa izvedemo ne-
posreden prehod iz budnosti v 

sanje z neprekinjenim zaveda-
njem (WILD – Wake-Induced Lu-
cid Dream).

Ozaveščanje med sanjami 
(DILD) je najpogostejši in neka-
ko najbolj »naključen« način do-
seganja lucidnosti. Sanje se zač-
nejo povsem običajno, potem 
pa pride do dogodka ali situa-
cije, ki sproži ozaveščanje. Lah-
ko gre za pojav kakšne »očitne« 
anomalije, ki v vsakdanjem ži-
vljenju ni mogoča – na primer 
za srečanje s pokojnim sorodni-
kom, letečega slona ali pa grad 

v oblakih. Ker 

se tovrstne anomalije ne doga-
jajo prav pogosto, pa lahko oza-
veščanje med sanjami sprožimo 
tudi namerno – s testiranjem re-
sničnosti.

Testiranje resničnosti je ma-
never, s katerim preverimo, ali v 
nekem trenutku sanjamo. Mane-
ver izvedemo tako, da se med iz-
vajanjem vsakdanjih opravil za 
trenutek ustavimo in se vpraša-
mo: »Ali v tem trenutku sanjam?« 
Razgledamo se naokoli in dobro 
premislimo, ali je vse, kar se do-
gaja okoli nas, resnično. S pona-
vljanjem se manever prenese v 

sanje, kjer služi kot sprožilec za 
ozaveščanje. 

TESTIRANJE
Načinov za testiranje resnič-

nosti je veliko.
– Poglejte v roke. Dvignite jih 

predse in jih pozorno opazujte. 
Ali so videti normalno? Koliko pr-
stov imate? So normalne oblike?

– Poskusite se z jezikom do-
takniti svojega komolca.

– Preberite nekaj. Ko kon-
čate, se za trenutek obrnite 
proč, potem pa besedilo še en-
krat preberite. Se je medtem kaj 
spremenilo?

– Z eno roko si zatisnite nos, z 
drugo prekrijte usta in poskusite 
vdihniti. Gre?

Direkten prehod iz budnosti 
v sanje (WILD) je nekoliko bolj 
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ZAVESTNE SANJE so v zadnjih letih največji hit med raziskovalci 
sanj, informacije o njih pa med najbolj iskanimi

 ČESTITKE  Se vam je že zgodilo, da ste ugotovili, 
da sanjate in da lahko na sanje zavestno vplivate? 
Če je odgovor da, vam čestitamo – dosegli ste 
lucidne sanje!

Napotki mojstra 
za lucidne sanje

Doseganja lucidnosti se ne lotevajte, ko 
greste spat, ampak nekaj ur kasneje. S tem omogo-
čite telesu čas, ki ga potrebuje za počitek, hkrati pa 
izkoristite najbolj optimalen čas za sanjanje.
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zahteven manever. Zahteva na-
mreč obvladovanje koncentra-
cije, vizualizacije in veliko mero 
potrpežljivosti. Prehod lahko 
nastopi šele takrat, ko se naše 
telo izklopi, ves ta čas pa mora-

mo ohranjati um buden in osta-
ti pozorni, ne da bi medtem za-
spali. 

NEVŠEČNOST
Dodatna »slabost« pri ne-

posrednerm prehodu v sanje je 
tudi spalna paraliza – zaščitni 
mehanizem telesa, ki nastopi, tik 
preden zaspimo, in preprečuje, 
da bi sanje doživljali fizično. Če-
prav gre za fazo spanja, ki jo vsi 
doživljamo, pa je izkušnja lahko 
precej neprijetna, saj jo poleg 
nezmožnosti premikanja in go-
vorjenja pogosto spremljajo še 
razne druge strašljive zaznave.

Nasvet: če se znajdete v 
fazi spalne paralize, poskušaj-
te ohraniti mirno kri in usmerite 
pozornost na svoje telo.
(snč, foto: Profimedia)

Lucidnost lahko dosežemo na 
različne načine – z inkubacijo, 

odštevanjem v sanje, s pomočjo 
asociacij ali celo sanjskih oseb.

50
odstotkov ljudi je 

vsaj enkrat v ži-
vljenju že lucidno 

sanjalo.

 HOROSKOP –  Sonce je v Raku, Luna je v Levu.

OVEN – V ljubezni boste srečni z nekom, ki je po-
polnoma drugačen od ljudi iz preteklosti. Zbrali 
boste več energije, tudi na poslovnem področju, 
kjer ste v zadnjem času malce zaspali.

BIK – V domačem krogu lahko nastane konflikt, v 
katerega bo vključenih več nasprotno mislečih lju-
di. Dobro bi bilo, da bi se iz tega kaj naučili in se v 
prihodnje odzvali drugače. 

DVOJČKA – Nekaj novic vas bo prebudilo, saj ta-
kšnega razpleta niste pričakovali. Končno ste tudi 
na finančnem področju spretnejši. Odpirajo se 
vam nova poslovna obzorja. 

RAK – Današnji dan bo nemiren in impulziven. 
Bodite potrpežljivi in se ne ukvarjajte z zamerami, 
ki bi lahko izzvale konflikt. Trma vas tokrat ne bo 
popeljala v želeno smer.

LEV – Dogajanje na poslovnem področju bo da-
nes prelomno za vas in za sodelavce, ki bodo želeli 
na vsak način nadvladati nad vami. Ne ustavite se 
pri malenkostih, dosežete lahko veliko več.  

DEVICA – Zaradi vaše pogumne in neposredne 
komunikacije se bo nekaj pogovorov in sestankov 
končalo bolje, kot ste upali in predvidevali. Pozitiv-
na energija vas spodbuja tudi v ljubezni.

TEHTNICA – Na področju dela in izobraževanja ste 
pripravljeni uvesti nekaj sprememb. Porabili boste 
manj časa in denarja, kar vas bo vodilo v zadovolj-
stvo in željo po zabavi.  

ŠKORPIJON – Pokazali boste veliko izvirnosti, s 
katero boste brez težav počistili s konkurenco. Za-
dovoljni boste s seboj, saj počasi osvajate pomem-
ben cilj, ki vam prinaša tudi finančno varnost.

STRELEC – Današnji dan bo nekoliko stresen in ne-
navaden. V zraku bo nemir, ki bo kratil dogovarja-
nje in zbrano delo. Čas je za premik ali spremembo 
v vašem razmišljanju. 

KOZOROG – Danes vam ne bo do čakanja, čeprav 
ste si že vnaprej vzeli več časa za vse opravke, ki so na 
sporedu. Nekaj vas spodbuja, da dragi osebi poveste, 
kar vam leži na srcu.

VODNAR – Uspešni boste, še posebej tisti, ki se že 
dolgo trudite, da bi na poslovnem in finančnem 
področju priplezali nekoliko višje. Na srčnem po-
dročju boste končno uporabili svoj šesti čut. 

RIBI – Nekaj veselih trenutkov vas čaka, zato se jim 
prepustite in poskrbite, da jih boste preživeli čim 
bolj brezskrbno. Obdržite trezno glavo, ko se vam 
bo preteklost hotela približati.

Sašo 
Drobnič se 

vedno poslovi v 
stilu pravega psi-
honavta: »Se vi-

dimo na dru-
gi strani!«


