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eliščni čaji ali sko-
delica toplega mle-
ka pred spanjem 
nas sprostijo, uži-

vanje določenih živil in pre-
hranskih dopolnil pred spa-
njem ali med njim pa lahko 
pripomore k daljšim in inten-
zivnejšim sanjam, poveča mo-
žnosti za ozaveščanje sanj ter 
izboljša spomin na sanjske 
vsebine. 

V zadnjem času, ko so sanjal-
ski trend postale lucidne – zave-
stne sanje, v katerih padejo ome-
jitve in fizikalni zakoni, ki vpliva-
jo na naše življenje in percepcijo 
sveta med budnostjo, je seveda 
veliko zanimanje za oneirogene.

Izraz oneirogen izvira iz gršči-
ne in je sestavljen iz dveh besed – 
oneiros, ki pomeni sanje, in gen, 
ki pomeni kreirati. Gre torej za 

naravne, psihoaktivne substan-
ce, ki ustvarjajo in krepijo sanj-
ska stanja zavesti. Oneirogeni se 
že tisočletja uporabljajo kot pri-
pomoček za doseganje preroških 
sanj in sprejemanje jasnovidnih 
sporočil ter divinacijo skozi sanje. 
Poiskali smo nekaj tradicionalnih 
rastlin, ki vsebujejo oneirogene.

IZ TUJIH LOGOV
Posušene liste in cvetove ra-

stline Calea zacatechichi mehi-
ški Indijanci Chontal že tisočletja 
uporabljajo za sprejemanje uvi-
dov in jasnovidnih sporočil skozi 
sanje, na primer iskanje vzrokov 
za kako bolezen, določanje loka-
cije pogrešanih oseb in podob-
no. Silene capensis izvira iz po-
rečij Južne Afrike in med pleme-
nom Xhosa velja za sveto rastli-
no. Tamkajšnji šamani jo tradici-

onalno uporabljajo kot pripomo-
ček pri divinaciji in komunikaciji s 
predniki, uporabljajo pa se njene 
korenine.

Nymphaea caerulea, znana 
tudi kot sveta modra lilija ali mo-
dri lotos, izvira iz porečja Nila in 
je že v egipčanski mitologiji ve-
ljala za sveto rastlino. Za izjemno 
učinkovito prehransko dopolnilo 
pa velja naravni ekstrakt galanta-

min, ki ga pridobivajo iz lilije rde-
čega pajka.

NA DOMAČEM TERENU
Seveda rastline, ki pomaga-

jo k lucidnemu sanjanju, rastejo 
tudi pri nas. Strokovnjak za zave-
stno sanjanje Sašo Drobnič pose-
bej izpostavlja pelin.

»Artemisia vulgaris ali nava-
dni pelin ima bogato zdravilsko 
in metafizično zgodovino. V kelt-
ski in nordijski mitologiji je bil ce-
njen zaradi sposobnosti odga-
njanja negativne energije. V šte-
vilnih kulturah se že od nekdaj 
uporablja tudi za preroške sanje 
in astralna potovanja. Poleg kre-
pitve preroških vizualnih podob 
med spanjem ta rastlina okrepi 
intenzivnost sanj in poveča dol-
žino spanca. Spodbuja pomen-
ske in lucidne sanje ter hkrati po-
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NAVODILO Naravni oneirogeni so načeloma varni, a jih uporablja-
mo le, kadar smo popolnoma zdravi in dovolj spočiti

 MOČNI VPLIVI Na spanje in sanjanje vplivajo 
različna živila, zelišča in prehranski dodatki, s 
katerimi telo oskrbimo s snovmi, ki jih ne dobi z 
običajno prehrano.

Najboljši pomočniki 
za lucidno sanjanje

DOMAČE ZELI 
ZA ŽIVE SANJE

... jemljemo kakšna zdravi-
la (jih ne jemljemo skupaj), 
prav tako jih takoj nehamo 
uporabljati, če opazimo ka-
kšno neobičajno reakcijo.

 Opozorilo

ONEIROGENOV 
NE UPORABLJAMO, 

ČE …
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maga pri zdravljenju med sanja-
njem. Nekateri uporabniki poro-
čajo o temačnejših sanjskih vse-

binah, ki razkrivajo skrite uvide, z 
njegovo pomočjo pa lahko skozi 
sanje ozavestimo tudi vzorce, ki 

se sicer skrivajo glo-
boko v podzavesti,« 
pravi Sašo in doda-
ja, da lahko zel zaži-
gamo, jo kadimo ali 
uporabljamo v obli-
ki čaja, vendar opo-
zarja, da se uporaba 
pelina strogo odsve-
tuje med nosečno-
stjo in dojenjem.
(sn, foto: Profimedia)

V šamanizmu velja, da duh rastline
postane vajenčev učitelj in zaveznik,

ki mu prek pomenskih sanj ali vizij
pomaga pri procesu učenja.

 HOROSKOP – Sonce je v Ovnu, Luna je v Biku.

OVEN – Z denarjem bodite previdnejši, saj je želja 
veliko, sredstva pa so žal omejena. V ljubezni bo-
ste za trenutek zašli v slepo ulico, ne veste več, kdo 
ima prav.

BIK – Po zvezdnih namigih prihaja čas ravnovesja, 
skladnosti in dobrih iztočnic. Raziskovanje in pri-
dobivanje odgovorov boste nadgradili in se tako 
naučili nekaj novega. 

DVOJČKA – Danes bi se najraje izognili vsem ob-
veznostim, saj boste imeli dovolj domačih opravil 
in se boste še posebej veselili sodelovanja družin-
skih članov pri umirjenih pogovorih.

RAK – Nekoliko se ustavite in preverite, kako na-
predujete v določeni zadevi. Morda boste storili 
nekaj majhnih napak glede števil in datumov. Ne 
ujemite se v past, temveč se hitro zberite.

LEV – Napredujete počasi, toda z zanesljivimi ko-
raki. Tokrat se ne obremenjujte s tem, kako se bo 
nekaj, kar ni pomembno, razpletlo. Pustite času 
čas in se medtem zabavajte.

DEVICA – Vaše srce se bo zlahka vnelo, morda vas 
bo celo strah, kako se bo odzvala oseba naspro-
tnega spola. Strahovi so tokrat popolnoma neute-
meljeni, zato se jim izognite. 

TEHTNICA – Današnji dan izkoristite za pogovore 
in posvetovanja. Lahko prevzamete pobudo, celo 
glede načrta, kjer je kazalo slabo. Tokrat ste bolje 
pripravljeni, zato ne obupajte.

ŠKORPIJON – Pričakujete ljubezenske novosti, 
toda dobili boste nekaj čisto drugega, kar vas bo 
presenetilo. Nadaljujte tudi načrte v povezavi s po-
tovanjem, po katerem hrepenite. 

STRELEC – Vse boste pravočasno nadomestili, a le 
če boste pohiteli in se dobro organizirali. Nekoliko 
napeto bo, čeprav boste nazadnje našli nekaj pra-
vih besed v pravem trenutku.

KOZOROG – Danes boste še kar dobre volje, ne 
glede na to, da ste še nekoliko utrujeni od prete-
klih dogodivščin. Vsekakor pazljivo izbirajte sogo-
vornike in se ne zapletajte.

VODNAR – Bolj kot z besedami boste komunicirali 
s kretnjami in pogledi, saj se boste želeli izogniti 
določenim pojasnilom. Zvečer boste zahrepeneli 
po spremembi in začasni zamenjavi okolja.

RIBI – Pričakujte krajši zastoj v načrtih, saj vas misli 
zavajajo in vodijo v preteklost. Ne dovolite, da bi 
izgubili preveč časa. Bodite bolj prilagodljivi, saj se 
preveč oklepate preteklosti.

Po-
membno je, 

da med uporabo 
oneirogenov dela-
mo premore, med 
katerimi damo 
telesu čas, da 

se prečisti.

                           Sašo Drobnič nam je naštel še nekaj one-
irogenov, ki jih imamo morda na domačem vrtu ali 
pa jih lahko naberemo med sprehodom po bližnjem 
travniku: kamilica, baldrijan, navadna čeladnica, 
melisa, šentjanževka, hmelj, rožmarin, sivka in koper.

IZBOR


