
stopanje v spre-
menjeno stanje 
zavesti med spa-
njem je povsem 

naravno in v njem preživimo 
kar tretjino svojih življenj, a 
o njem ne vemo praktično 
ničesar. Sanje so zagotovo 
ena večjih ugank našega 
časa.

Sanjanje že od nekdaj buri 
človeško domišljijo. Ljudje v sa-
njah že tisočletja iščejo odgo-
vore na osebna vprašanja, nav-
dih in najrazličnejše informaci-
je, nekateri skoznje vstopajo v 
duhovni svet, kjer komunicira-

jo s predniki, duhovi ali vodniki, 
spet tretjim pa služijo kot pre-
hodi med svetovi.

ZNANSTVENI DOKAZI
Področje sanj in sanjanja je 

postalo najbolj zanimivo v drugi 
polovici dvajsetega stoletja, ko 
je doktor Keith Hearne s pomo-
čjo izkušenega sanjalca Alana 
Worsleyja prvič predstavil meto-
do, ki s pomočjo vnaprej dogo-
vorjenega signala med fazo hi-
trega premikanja oči (rapid eye 
movement oziroma REM) omo-
goča komuniciranje z zunanjim 
(fizičnim) svetom med sanja-

njem, in tako znanstveno doka-
zal lucidno sanjanje.

»Lucidne sanje so sanje, v 
katerih se zavedamo, da sanja-
mo. To vedenje nam da mo-
žnost vplivati na vsebino in po-
tek dogodkov, sanjski scena-
rij, okolico in druge elemente 
sanj,« na preprost način razla-
go poda največji slovenski stro-
kovnjak za to področje Sašo 
Drobnič. 

OSEBNI TERAPEVT
Lucidno sanjanje je veščina, 

ki jo z nekaj truda in vaje lahko 
vsakdo osvoji. Priložnosti, ki jih 
to prinaša, so praktično neome-
jene. Sanje lahko uporabimo 
kot »osebnega terapevta« in se 
skoznje soočimo s svojimi naj-
globljimi strahovi ali travma-
mi ali pa odpravimo blokade in 

V

Sanje so velikanska 
uganka našega časa
 STANJE ZAVESTI  Na našem planetu je približno 

sedem milijard ljudi. Prav vsak od nas vsak večer 
prepusti telo počitku in zaspi – in se seveda poda v 
spremenjeno stanje zavesti.

Zavedanje v spanju
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 Pomembno

Poti v ozaveščanje sanj je 
veliko, a sanjalec, psihonavt in 
raziskovalec spremenjenih stanj 
zavesti Sašo Drobnič poudarja, 
da je pomembno vedeti, da 
je edini dolgoročno vzdržen 
način za ozaveščanje v sanjah le 
praksa, ki prinaša konsistentne 
rezultate.
Strokovnjaku vsekakor gre 
verjeti, saj je avtor spletne 
strani Umetnost sanjanja, avtor 
priročnikov, predavatelj in 
snovalec sanjskega dnevnika 
Dream eXplorer ter organizator 
delavnic, na katerih pomaga lju-
dem na poti v sanjske svetove, s 
sanjami pa ima bogate osebne 
izkušnje.
»Sanje in s sanjanjem povezani 
fenomeni me spremljajo že od 
ranega otroštva – srečanje s 
tujim bitjem v rani mladosti ter 
do jutra pozabljeni nočni poho-
di med odraščanjem so v meni 
prebudili željo po razumevanju 
skrivnosti zavesti in nepojasnje-
nih fenomenov sveta. Zadnje 
desetletje se posvečam razi-
skovanju zavestnega sanjanja, 
izventelesnih izkušenj in drugih 
fenomenov spremenjenih stanj 
zavesti ter širim informacije 
med ljudi,« nam zaupa.

Strokovnjak je jasen: 
za ozaveščanje sanj je 
nujno potrebna praksa

Sašo željne zavestnega 
sanjanja uči tudi na 
podlagi lastnih izkušenj.

LUCIDNO SANJANJE je veščina, ki jo lahko vsakdo osvoji



 HOROSKOP  – Sonce je v Ovnu, Luna je v 
Vodnarju.
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Sanje so velikanska 
uganka našega časa

omejujoča prepričanja, ki nas v 
življenju ovirajo. V njih lahko po-
iščemo navdih in ustvarimo moj-
strovine, kot je skladba Yesterday 
(The Beatles), ali pa knjižne uspe-
šnice, kot sta Alica v čudežni de-
želi in Frankenstein. V sanjah lah-
ko poiščemo tudi svoje duhov-
ne vodnike in zaveznike, ki nam 
pomagajo osebno rasti, ali pa se 
srečujemo z drugimi sanjalci in 
skupaj raziskujemo globine za-
vesti in nefizične realnosti.
(sn, foto: Profimedia, Dreamstime)
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OVEN – Znova bo prišla na dan vaša trma, posebno 
v ljubezenskih odnosih, kjer še vedno niste čisto od-
ločeni. Čeprav pretiravate, v bistvu ni razlogov, da bi 
se pritoževali.

BIK – Današnji dan bo v znamenju informacij in razi-
skovanja. Poglobiti se morate v dejavnosti, s katerimi 
ste odlašali, in se osvoboditi nečesa, kar vas močno 
bremeni. 

DVOJČKA – Sprostil vas bo nežen pogovor, ki bo po-
udaril vašo umirjenost. Dan prinaša večjo potrebo po 
raziskovanju in rezanje s preteklostjo, ki vas močno 
obremenjuje. 

RAK – Ključ do osebne sreče bo iskren pogovor. Pri-
dobili boste tudi informacije, ki vas bodo za kratek 
čas vznemirile. Nakazuje se vam tudi priložnost za 
razmislek. 

LEV – Pogumno in predvsem drzno boste dosegali 
poslovne uspehe, ki jih ne bo malo. Prenesite nekaj 
zagona tudi na ljudi v svoji bližini. Športne aktivnosti 
vas bodo prebudile.

DEVICA – Danes boste imeli v večini situacij glavno 
besedo, zato pazite, kako boste izkoristili ugodne 
okoliščine, ki se ne bodo kmalu ponovile. Nekdo bo 
poskrbel za to, da se boste nasmejali.

TEHTNICA – Omejitve, katerih se boste najprej bra-
nili, vam bodo čez čas v korist. Nekdo vam bo poma-
gal razumeti diplomacijo in tako se boste osvobodili 
večjih bremen. 

ŠKORPIJON – V današnjem dnevu boste z vsemi si-
lami branili tisto, kar že imate. Nadaljuje se zgodba, v 
kateri bo veliko več neznanega, kar vam ne bo ravno 
pisano na kožo. 

STRELEC – Spremljala vas bo dinamična energija in 
z lahkoto boste sledili vsem obveznostim. Planetarni 
vplivi vam bodo naklonjeni v ljubezni, kjer pa ne bo 
čisto tako, kot ste si zamislili.

KOZOROG – Počutite se dobro in ostane le še lju-
bezensko področje, ki trenutno ni najbolj blesteče. 
Morda boste celo nekoliko presenečeni, kako zlahka 
se bo nekdo nečemu odpovedal.

VODNAR – Naužijte se pozitivne energije in jo upo-
rabite za pogumno doseganje svojih ciljev, ki vas že 
priganjajo. Pogum lahko izkoristite na poslovnem 
področju, kjer vse skupaj nekoliko škripa.

RIBI – Danes se vam bodo vrstile zanimive situacije in 
tega ne smete ignorirati. Naklonjena vam bo mlajša 
oseba, ki zelo dobro razume vašo zgodbo in tegobe.

Na svoji poti k ozaveščanju v sanjah si lahko 
pomagamo na najrazličnejše načine – z avdio-
meditacijami in binauralnimi toni, s posebnimi 
prehranskimi dopolnili ali celo s čaji in zelišči.

Načini pomoči
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