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СВЕТЪТ НА ОСЪЗНАТОТО СЪНУВАНЕ 
Стивън Лаберж 

Хауърд Рейнголд 
 
На корицата: 
 Светът на осъзнатото сънуване е програма за самообучение, водеща ни стъпка по стъпка в 

умението да имаме и използваме осъзнати сънища. Вие можете да се обучавате със свое собствено 
темпо до нивото, което предпочитате. Целта е да изследвате своите осъзнати сънища и да ги 
използвате, за да обогатите живота си. Ще прочетете множество свидетелства за реални осъзнати 
сънища. Тази книга черпи информация от няколко източника на познание за осъзнатото сънуване, 
включително станфордските изследвания, техниките на тибетските йоги и работата на други учени в 
тази област. 

Стивън Лаберж, Хауърд Рейнголд 
 
Глава 1 
СВЕТЪТ НА ОСЪЗНАТОТО СЪНУВАНЕ 
Чудесата на осъзнатото сънуване 
Осъзнах, че сънувам. Протегнах ръце и започнах да се издигам (всъщност, бях издигната). 

Възнасях се през черно небе, което преля в индигово до дълбоко лилаво, после в лавандулово, в бяло, а 
накрая в искряща ярка светлина. През цялото време, докато се издигах, звучеше най-красивата 
музика, която някога съм чувала. Беше по-скоро като хор от гласове, отколкото като 
инструменти. Няма думи, които да опишат радостта, която изпитах. Много нежно бях спусната 
отново на земята. Имах чувството, че съм достигнала повратна точка в моя живот и съм избрала 
правилния път. Сънят, радостта, които преживявах, бяха един вид награда или поне така го 
чувствах. Дълго и плавно се връщах към състоянието на будност, докато музиката ехтеше в 
ушите ми. Еуфорията продължи няколко дни, споменът остана завинаги.  

(А. Ф„ Бей Сити, Мичиган) 
Стоях в открито поле, когато жена ми посочи към залеза. Аз погледнах натам и си помислих: 

„Колко странно. Никога преди не съм виждал цветове като тези." След което ме осени мисълта: 
„Сигурно сънувам!" Никога не съм изпитвал такава яснота на възприятието - цветовете бяха 
толкова прелестни, а усещането за свобода толкова вълнуващо, че започнах да се издигам над това 
красиво златно житно поле, размахвайки ръце във въздуха и крещейки с всички сили: „Аз сънувам! 
Аз сънувам!" Изведнъж сънят започна да се губи, навярно от вълнението, и в същия миг аз се 
събудих. След като осъзнах какво всъщност се беше случило, събудих жена си и казах: „Аз го 
направих, направих го!" Бях постигнал осъзнатост по време на сън и никога вече нямаше да бъда 
същият. Това е чудесно, нали? Колко вълнуващо може да бъде подобно преживяване. Това е 
свободата, свободата да видим, че наистина контролираме вътрешната си вселена.  

(Д. У., Елк Ривър, Минесота) 
Тъй като уча за професионален музикант (френски рог), исках да преодолея страха си от 

излизане пред публика. Няколко пъти се подлагах на автохипноза, като отпусках цялото си тяло и 
ума си, преди да легна да спя. След това се фокусирах върху желанието да имам сън, в които да се 
изправя пред много хора, без да нервнича или да ме измъчва тревожност. В третата нощ от този 
експеримент имах осъзнат сън, в които изнасях солов рецитал без акомпанимент в Чикаго 
Оркестри Хол (бях свирил веднъж там, но с оркестър). Изобщо не се притеснявах от публиката и с 
всяка нота, която изсвирвах, се чувствах все по-уверен. Когато се събудих, веднага описах съня и 
пиесата, която бях свирил. Упражнявайки се на следващия ден, изсвирих на прима виста пиесата 
почти перфектно. Две седмици (и няколко осъзнати сънища) по-късно изсвирих първата симфония 
на Шостакович с оркестър. За първи път нервността не пречеше на изпълнението ми и концертът 
премина изключително успешно. 

 (Дж. С, Маунт Проспект, Илиноис) 
Странни, чудни и дори невъзможни неща се случват в сънищата, но хората обикновено не се 

досещат да си ги обяснят с факта, че сънуват. Обаче обикновено не значи винаги. Това правило има 
много знаменателно изключение. Понякога сънуващите ясно осъзнават обяснението за странните 
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събития, които преживяват. Резултат на това осъзнаване са описаните по-горе осъзнати сънища. 
Опирайки се на знанието, че светът, който възприемат, е творение на собственото им 

въображение, осъзнато сънуващите могат целенасочено да влияят върху хода на своите сънища. 
Могат да създават и трансформират обекти, хора, ситуации, светове и дори самите себе си. Според 
стандартните представи за познатата ни физическа и социална реалност те могат да правят 
невъзможното. 

Светът на осъзнатите сънища ни дава много по-широки възможности от обикновения свят да 
изживеем почти всичко въобразимо - от несериозното до възвишеното. Ако пожелаете, вие бихте 
могли да присъствате на сатурналии, да летите към звездите, да пътешествате из мистериозни земи. 
Вие бихте могли да се присъедините към тези, които използват осъзнатото сънуване като средство за 
разрешаване на проблеми, самолечение и личностно израстване. Бихте могли също така да проверите 
твърденията на древните учения, както и заключенията на съвременните психолози, които ни 
убеждават, че осъзнатите сънища могат да ни помогнат да открием своята най-дълбока идентичност - 
кои всъщност сме. 

Осъзнатото сънуване е познато от векове, но доскоро оставаше рядък и слабо изучен феномен. 
Моите собствени научни и лични изследвания, заедно с откритията на други изследователи на съня 
от цял свят, започват да хвърлят светлина върху това необикновено състояние на съзнанието. Наскоро 
тази нова изследователска област привлече вниманието и на кръгове извън света на научното 
изследване на съня, защото проучванията показаха, че след подходяща подготовка хората могат да се 
научат да имат осъзнати сънища. 

Но защо е този интерес към усвояването на умението да осъзнаваме сънищата си? Според 
собствения ми опит и свидетелствата на хиляди други сънуващи осъзнато, осъзнатите сънища могат 
да бъдат необикновено живи, интензивни, вълнуващи и носещи наслада. Хората често поставят 
осъзнатите сънища сред най-чудните преживявания в живота си. 

Ако това бе всичко, осъзнатите сънища щяха да бъдат само едно възхитително забавление. 
Обаче, както мнозина вече са открили, човек може да използва осъзнатото сънуване, за да подобри 
качеството на собствения си живот в будно състояние. Хиляди хора ми писаха в Станфорд, 
разказвайки как са използвали знанието и опита, придобити в осъзнати сънища, за да вземат повече 
от живота. 

Макар че практическото изкуство и науката за осъзнатото сънуване едва започват да придобиват 
очертания и системното използване на осъзнатото сънуване като инструмент и психологическо 
себеизследване е все още в началото си, повечето хора могат безопасно да използват натрупалото се 
знание   за осъзнатото сънуване за собственото развитие. Вероятно единствените, които не би 
трябвало да експериментират с осъзнатото сънуване, са онези, които не могат да разграничат 
физическата реалност от конструкциите на своето въображение. Обучението в осъзнато сънуване 
няма да наруши разграничаването между будност и сън. Напротив, осъзнатото сънуване ще ви 
помогне да станете по-съзнателни. 

Защо още една книга? 
В Осъзнато сънуване обобщих съществуващото знание по темата както от древните, така и от 

съвременните източници. След излизането на книгата ми писаха попе десет хиляди души, 
споделяйки преживяванията и откритията си и молейки за повече практическа информация за 
осъзнатото сънуване. В отговор на тези молби реших да напиша нова книга, в сътрудничество с 
Хауърд Рейнголд. Хауърд взе активно участие в разработването на темите креативност, съзнание и 
работа със съня. 

Светът на осъзнатото сънуване е програма за самообучение, водеща ни стъпка по стъпка в 
умението да имаме и използваме осъзнати сънища. Вие можете да се обучавате със свое собствено 
темпо до нивото, което предпочитате. Целта е да изследвате своите осъзнати сънища и да ги 
използвате, за да обогатите живота си. Ще прочетете множество свидетелства за реални осъзнати 
сънища от писмата до Станфордската програма, например трите, цитирани в началото на тази глава. 
Макар че свидетелствата на тези непрофесионални изследователи на съня не могат да заменят 
внимателно контролираните експерименти, необходими за проверката на научните теории, те са 
безценно вдъхновение да продължим изследването на осъзнатото сънуване. 

След излизането на Осъзнато сънуване моят изследователски екип продължи лабораторната си 
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работа в Станфордския университет. Ние правим карта на отношенията съзнание/тяло по време на 
сън, а в курсовете и семинарите с доброволци онейронавти (изследователи на света на сънищата) 
изучаваме техниките за индуциране, удължаване и използване на осъзнатите сънища. Тази книга 
черпи информация от няколко източника на познание за осъзнатото сънуване, включително 
станфордските изследвания, техниките на тибетските йоги на съня и работата на други учени. 
Особено ценни за нас бяха изследванията на немския психолог Паул Толи, който изучава осъзнатите 
сънища вече двадесет години. 

Нашият подход 
Целта на тази книга е да представи стъпка по стъпка всичко, което е нужно да знаете, за да 

овладеете умението за осъзнато сънуване. Многообразието от представените техники и упражнения е 
приложимо при всички хора, но доколко ефективно ще е всяко упражнение за вас лично, зависи от 
индивидуалните ви психични и физиологични особености. Експериментирайте с упражненията, 
изпробвайте ги за себе си и вижте кое работи най-добре при вас. 

Основната структура на книгата е следната: подготовка за обучение да имате осъзнати сънища, 
техники за постигане на осъзнато сънуване и приложение на осъзнатото сънуване във вашия живот. 
Ако практикувате старателно, техниките за предизвикване на осъзнат сън значително ще увеличат 
честотата на осъзнатите ви сънища. В глава 5 е представена необходимата научна основа и теория, 
която да ви помогне в разбирането на принципите на приложение. Останалите глави са посветени на 
това как можете да използвате осъзнатото сънуване, за да подобрите живота си както по време на 
сън, така и в будно състояние. Примерите, избрани от нашия архив на осъзнати сънища, илюстрират 
това, което други вече са постигнали, за да ви покажат някои от възможностите на осъзнатото 
сънуване. 

Доколкото ни е известно, тук за първи път на широката публика се предлагат детайлни 
инструкции по осъзнато сънуване. Това обаче не значи, че ще овладеете осъзнатото сънуване след 
едно бегло прелистване на книгата. Както всяко друго учене, осъзнатото сънуване изисква 
полагането на усилия. Мотивацията е основната предпоставка. Трябва наистина да искате да го 
направите и да отделите достатъчно време за практикуване. Ако упорствате с упражненията и 
процедурите ние сме уверени, че ще развиете уменията си за осъзнато сънуване.  

Структурата на книгата 
Тази глава разглежда причините, които ни подтикват да постигаме осъзнатост в своите сънища, 

и описва съдържанието на книгата. 
Глава 2: Подготовка за усвояване на осъзнатото сънуване дава необходимата основна 

информация за съня и помага да се преодолеят всякакви задръжки, които може би имате по 
отношение на осъзнатото сънуване и които биха спирали вашето развитие. Освен това от нея ще 
научите как да установите по-силна връзка със сънищата си. Ще разберете как започнете дневник на 
сънищата и как да увеличите способността си да ги помните. Трябва да сте в състояние да си 
спомняте поне един сън на нощ, преди да предприемете техниките за индуциране на осъзнат сън. 
След като имате дневник на сънищата с повече записан материал, вие ще можете да съставите списък 
на признаците, че сте в сън. Сънищата притежават характерни особености, които вие бихте могли да 
използвате като пътни знаци към осъзнатостта. 

В глава 3: Събуждане в света на сънищата се описват техниките за осъзнаване на сънуването 
по време на самия сън. Двете основни представени техники са: техниката на рефлексивното 
намерение, която се основава на задаването на въпроса дали сте буден или сте в сън, и техниката на 
мнемонично индуциране на осъзнат сън, която аз използвах, за да се науча да имам осъзнати сънища 
по желание. Техниката за мнемонично индуциране на осъзнат сън те тренира да се сещаш да 
забелязваш, че сънуваш. 

В глава 4: Съзнателно влизане в състояние на сън са разгледани техники за влизане в състояние 
на осъзнат сън директно от будно състояние. 

Глава 5: Структурата на сънищата осигурява богата информация за произхода и природата на 
процеса на съня и обсъжда осъзнатото сънуване в контекста на сънуването въобще. 

В глава 6: Принципи и практики на осъзнатото сънуване е показано как да упражнявате 
контрол над сънищата си: как да удължите осъзнатия сън, как да се събудите, ако желаете това и как 
да управлявате и наблюдавате света на сънищата. В добавка към обяснените методи за упражняване 
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на контрол над съня обсъждаме полезността от възприемането на отворена, гъвкава, недоминираща 
роля в осъзнатите сънища. 

Глава 7: Приключения и открития ще ви покаже как може да използвате осъзнатото сънуване за 
изпълнение на желания и удовлетворяване на потребности. Дадени са примери и указания, които да 
ви помогнат да изследвате нови светове или да преживеете вълнуващи приключения насън и е 
показано как бихте могли да свържете приключенията в сънищата си с личностното си развитие. 

В глава 8: Репетиране на живота се обяснява как осъзнатото сънуване може да бъде 
практически инструмент за подготовка за живота в будно състояние. Осъзнатите сънища могат да 
бъдат използвани като „тренажор" за живота, средство, с помощта на което да оттренирате новите 
пътища в живота, както и специфични умения. Практикуването в състояние на сън може да ви 
помогне да увеличите опита си, да подобрите изпълненията си и да достигнете до дълбоко разбиране 
на живота си в будно състояние. 

В глава 9: Решаване на творчески задачи се обсъжда ролята на осъзнатото сънуване като 
плодотворен източник на креативност за изкуството, науката, бизнеса и личния живот. 
Разнообразните примери показват как хората са използвали осъзнатото сънуване, за да намерят име 
на детето, което ще се роди скоро, да поправят коли и да разбират абстрактни математически 
концепции. 

Глава 10: Преодоляване на кошмари ще ви помогне да използвате осъзнатото сънуване, за да 
посрещнете и преодолеете страховете и задръжките, които може би ви пречат да вземете повече от 
живота. Осъзнато сънуващите могат да преодоляват кошмари и по този начин се научават да 
извличат най-доброто от възможно най-лошата ситуация. 

Глава 11: Лекуващият сън ви показва как осъзнато сънуващите могат да постигнат по-
интегрирана и здрава личност. Осъзнатите сънища могат да помогнат на онези, които имат 
неразрешени конфликти от минали или настоящи взаимоотношения или пък с починали приятели и 
членове на семейството. Също така в осъзнатите сънища можем да се научим на психична гъвкавост. 
Тъй като нищо не може да ни нарани и сънищата ни, ние можем да опитаме да разрешим проблемите 
си по необикновени и непознати ни досега начини. Това ще ни помогне да увеличим репертоара от 
възможности на поведение в реалния свят, ще намали вероятността да блокираме в ситуации, с които 
не знаем как да се справим. 

И глава 12: Животът е сън: Откровенията на безкрайния свят е направена стъпка отвъд 
приложението на осъзнатото сънуване във вашия всекидневен живот и е показано как осъзнатите 
сънища могат да бъдат използвани, за да достигнете до по-пълно разбиране на себе си и своето 
отношение към света. В съня вие сте такъв, "какъвто мечтаете да бъдете" и разбирането за това може 
да ви помогне да видите до каква степен вашето будно аз е ограничено от вашата представа за самите 
себе си. Примерите за трансцедентални преживявания в осъзнатите сънища ще ви покажат посоката, 
която може би ще пожелаете да изследвате във вашия вътрешен свят. 

Книгата завършва с послеслов (Приключението продължава), където ви каним да се 
присъедините към Института за осъзнато сънуване, общество от членове, посветили се на 
усъвършенстването на знанието за природата и потенциалите на осъзнатото сънуване. 

Животът е кратък 
Преди да навлезем в подробности в усвояването на осъзнатите сънища, нека погледнем по-

отблизо причините, които ни подтикват да се учим да се събуждаме в сънищата си. Потенциалната 
полза оправдава ли времето и усилията, необходими за овладяването на осъзнато сънуване? Ние 
мислим че да, но вие прочетете и решете сами. 

Няма съмнение, че животът е кратък. На всичкото отгоре ние всъщност прекарваме в сън между 
четвърт и половината от него. Повечето от нас са свикнали да „сомнамбулстват" в своите сънища. 
Ние спим безсъзнателно, подминавайки хиляди възможности да бъдем напълно съзнателни и живи. 

„Проспиването" на вашите сънища най-добрият начин ли е да използвате ограниченото си 
време? Вие губите не само времето, през което може да сте съзнателни, но пропускате и 
приключенията и уроците, които биха могли да обогатят остатъка от живота ви. Събуждайки се в 
сънищата си, вие ще добавите още преживявания към вашия живот, а ако използвате тези 
допълнителни часове на осъзнатост, за да експериментирате и упражнявате съзнанието си, може 
също така да подобрите и удовлетвореността си от живота в будно състояние. 
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„Сънищата са ресурс от знание и опит - пише тибетския будист Тартанг Тулку, - макар че често 
са пренебрегвани като средство за изследване на реалността. В състоянието на сън нашите тела са в 
почивка, докато ние виждаме, чуваме, движим се и дори можем да се учим. Възползвайки се от 
състоянието на сън, ние все едно удвояваме нашия живот: вместо сто години, живеем двеста." 

Ние можем да пренесем не само знанието, но и настроението от осъзнатото сънуване към 
живота в будно състояние. Когато се будим, смеейки се от удоволствие след чудесен осъзнат сън, не е 
чудно, че настроението ни в будно състояние е обогатено от чувството на радост. Първият осъзнат 
сън на млада жена, който тя имала след като прочела статия за осъзнатото сънуване, ни дава ярък 
пример за това. Когато разбрала че сънува, тя се „опитала да си спомни съвета от статията", но 
единственото, което й било в ума, било изумлението от собственото й "потресаващо преживяване". 
Била овладяна от „блажено усещане за хармонични и преливащи цветове и светлина", което 
продължило, преминавайки в тотален „оргазъм". Впоследствие тя преминала плавно към будно 
състояние и останала с „чувство за бликаща радост", което продължило седмица или повече. 

Това пренасяне на позитивни чувства от съня в будно състояние е важен аспект на осъзнатото 
сънуване. Сънищата, запомнени или не, често оцветяват настроението ни, след като се събудим, 
понякога за значителна част от деня. Негативното влияние на лошите сънища може да ни накара да 
се чувстваме, като че не сме станали от правилната страна на леглото. Позитивните чувства от 
приятните сънища могат да предизвикат емоционален подем, помагащ ни да започнем деня с 
увереност и енергия. Всичко това е много по-силно при вдъхновяващите осъзнати сънища. 

Сега може би вие си мислите: "Моите сънища са достатъчно интересни такива, каквито са. 
Защо да се старая да увеличавам осъзнатостта им?" Ако това е така, замислете се над идеите на 
традиционните мистични учения, според които по-голямата част от човечеството спи. Когато Идрис 
Шах, видният суфи учител, бил помолен да назове „основната грешка на хората", той отговорил: „Да 
мислиш че си жив, когато всъщност спиш в чакалнята на живота." 

Осъзнатото сънуване може да ни помогне да разберем думите на Шах. След като веднъж 
осъзнаете, че сънувате и че вашите възможности са много по-големи, отколкото сте си мислили, 
може да си представите как подобно осъзнаване би се отразило на будния ви живот. Или както го 
определи Торо: "Нашият най-истински живот е когато сме будни в сънищата си." 

Преживяването на осъзнатото сънуване 
Ако все още не сте имали осъзнат сън ще ви бъде трудно да си представите какво е това. Макар 

че вие трябва да го преживеете, за да разберете наистина какво представлява, възможно е да 
получите идея за преживяването, съпоставяйки осъзнатото сънуване с вероятно по-познатото 
състояние на вашето съзнание: това, в което сте точно сега! Следващото упражнение за усещане ще 
ви върне към всекидневното състояние на осъзнатост. Отделете около минута на всяка стъпка. 

УПРАЖНЕНИЕ  
НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО ВИ 
1. Зрение 
Осъзнайте всичко, което виждате: отбележете многообразието и яркостта на образите - 

форми, движения, цветове, многомерност, целия зрим свят. 
2. Слух 
Осъзнайте всичко, което чувате: усетете различните звуци около вас - разнообразието 

в интензивността, височината и вида на звуците, може би включващи чудото на речта, към 
което сме привикнали и което обикновено не забелязваме или вълшебството на музиката. 

3. Осезание 
Осъзнайте всичко, до което се докосвате: повърхността (гладка, грапава, суха, лепкава 

или мокра), тежестта (тежко, леко, твърдо или празно), удоволствието, болката, топлината 
или студа, както и всичко останало. Отбележете и как чувствате вашето тяло точно сега и го 
сравнете С много други случаи, когато сте го чувствали по друг начин, изморено или 
енергично, неподвижно или в движение, изпълнено с болка или наслада и така нататък. 

4. Вкус 
Осъзнайте какво е да усещаш вкуса: вкусете няколко различни храни или напитки или 

пък си спомнете и ярко си представете техния вкус. 
5. Мирис 
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Осъзнайте всичко, което миришете: живото тяло, земята, тамян, дим от цигара, 
парфюм, кафе, лук, алкохол, морето. Припомнете си и си представете ярко колкото се може 
повече от познатите ви миризми. 

6. Дишане 
Концентрирайте се върху дишането си. Вероятно само преди миг не сте осъзнавали 

процеса на дишане, макар че сте вдишали и издишали петдесет пъти, докато правехте това 
упражнение. Задръжте дъха си за няколко секунди. Издишайте. Сега вдишайте дълбоко. 
Забележете, че осъзнавайки своето дишане, вие можете да го повлиявате но желание. 

7. Емоции 
Усетете чувствата си. Спомнете си разликата между гняв и радост, спокойствие и 

възбуда и другите емоции, които сте изпитвали. Колко истински ги чувствате? 
8. Мисли 
Осъзнайте мислите си. За какво си мислехте, докато правехте упражнението? За какво 

си мислите точно сега? Доколко истински изглеждат мислите ви? 
9. Аз 
Осъзнайте факта, че вашият свят винаги включва и вас самите. Както отбелязва Уилям 

Джеймс, Азът е този, който вижда, чува, чувства, мисли и това е основният факт на 
преживяването. Вие не сте това което виждате, чувате, мислите или чувствате, вие имате 
тези преживявания. Или по-общо казано вие сте този, който съзнава. Вие винаги сте в 
центъра на вашата многомерна вселена от преживявания, но не винаги осъзнавате самия 
себе си. Повторете накратко упражнението дотук със следната разлика: докато местите 
фокуса върху различните аспекти на вашето преживяване, осъзнавайте факта, че вие сте 
този, който забелязва тези неща (Аз виждам светлина, аз чувам...). 

10. Осъзнаване на осъзнаването 
И накрая, осъзнайте самото си осъзнаване. Обикновено осъзнаването се фокусира 

върху обекти извън нас, но то самото също може да бъде обект на осъзнаване. От гледна 
точка на обичайните възприятия ние изглеждаме като отделени и ограничени центрове на 
осъзнаване, всеки сам в своя вътрешен свят. Но, както ни казват мистиците, съ-измерени с 
вечността, ние всички в края на краищата сме едно - безпределно съзнание, което е 
източник на съществуването. Тук преживяванията не могат да бъдат адекватно изразени с 
думи. 

 
Осъзнатото сънуване и животът в будно състояние 
Какво отношение има преоценката на богатството на обичайното ви състояние на съзнанието 

към осъзнатото сънуване? Много от това, което току-що наблюдавахте при осъзнаването на 
възприятията ви в настоящия момент, важи също така и за света на сънищата. Ако бяхте в сън, щяхте 
да преживявате многомодалния свят също толкова богат на нюанси, както и света, преживяван в този 
момент. Бихте виждали, чували, чувствали, вкусвали, мислили, бихте съществували също както в 
този момент. 

Решаващата разлика е, че многомодалният свят, който преживявате, докато сънувате, произлиза 
по-скоро отвътре, отколкото отвън. Докато сте будни, повечето от възприеманото от вас съответства 
на съществуващи в действителност хора, обекти и събития от външния свят. Тъй като обектите на 
възприятието в будно състояние съществуват в действителност, независимо от нашия ум, те остават 
относително стабилни. Например вие може да погледнете това изречение, да затворите книгата за 
момент, а после пак да я отворите на същата страница и ще видите отново същото изречение. 

Но както ще разберете от глава 3, това не е в сила при сънуването. Тъй като там няма стабилен 
външен източник на стимулите, от които е построен преживявания от вас свят, сънищата са наситени 
с много повече променливост, отколкото физическия свят. 

Ако бяхте в осъзнат сън преживяванията ви на света биха били дори много по-различни от 
живота в будно състояние. Преди всичко вие щяхте да знаете, че всичко това е сън. Поради това 
светът около вас ще има тенденцията да се пренарежда и трансформира много повече, отколкото в 
обикновените сънища. Ще могат да се случват „невъзможни" неща, а сцената на съня, вместо да се 
губи и чезне, което естествено очаквате от „нереалните" неща, може да увеличи своята яснота и 
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великолепие, карайки ви да онемеете от учудване. 
Ако постигнете пълна осъзнатост бихте разбрали, че целият сънуван свят е ваше собствено 

творение, а с това осъзнаване е вероятно да дойде и вълнуващото чувство за свобода. Нищо външно, 
никакви социални или физически закони не биха ограничавали вашите преживявания. Може да 
правите всичко, което сте в състояние да си представите. Вдъхновени, може да летите до небесата. 
Може да предпочетете да срещнете някой или нещо, което сте избягвали. Може да изберете еротична 
среща с най-желания партньор, който можете да си представите. Може да посетите починали 
любими хора, на които бихте желали да кажете нещо. Може да търсите себепознание и мъдрост. 

Култивирайки осъзнатост в сънищата си и учейки се да ги използвате, вие ще добавите и повече 
съзнание, повече живот към живота си. С времето ще порасне и удовлетвореността ви от вашите 
нощни пътешествия в сънищата, както и дълбочината на самосъзнанието ви. Събуждайки се в 
сънищата си, вие ще се събудите и за живота. 

 
Глава 2 
ПОДГОТОВКА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ОСЪЗНАТОТО СЪНУВАНЕ 
Да научим как ще се учим 
Много хора преживяват осъзнати сънища веднага, след като за първи път са прочели или чули 

за осъзнатото сънуване. Това е късметът на начинаещите - чуват, че може да се направи, и просто го 
правят. Изпълнени с любопитство към осъзнатото сънуване, след купуването на тази книга вие може 
би вече сте преживели един или два осъзнати сънища, но вероятно не сте се научили да имате 
осъзнати сънища, когато пожелаете. Тази глава ще ви даде необходимите основни знания и умения, 
от които ще имате нужда при практикуването на техниките за осъзнато сънуване, описани в 
следващите глави. 

Преди да се впуснете в изследване на света на осъзнатото сънуване, ще са ви необходими някои 
основни факти за вашия мозък и тяло по време на сън. Това може да ви помогне да разберете и 
произхода на обичайните „психически препятствия", които пречат на хората да осъществят 
осъзнаване по време на своите сънища. 

Вашето обучение ще започне с това, че ще си направите дневник на сънищата и ще подобрите 
тяхното припомняне. Този дневник ще ви помогне да опознаете по-добре сънищата си, а следващата 
стъпка ще е да използвате колекцията си от сънища, за да определите особеностите (признаците, че 
сте в сън), които се появяват достатъчно често в сънищата ви, за да послужат като надеждни знаци, 
че сте в състояние на сън. Списъкът с признаци, че сте в сън, ще ви помогне да успеете в 
прилагането на техниките за индуциране на осъзнат сън, представени в глави 3 и 4. 

След като опознаете добре обичайните си сънища и напреднете повече или по-малко в умението 
да постигате осъзнати сънища по желание, ще бъдете готови да опитате и някой от възможните 
приложения на осъзнатите сънища, описани в следващите глави на тази книга. Но преди всичко е 
важно да фокусирате вниманието си върху изучаването на основните умения и основната 
информация, необходими, за да постигнете осъзнато сънуване. Не можете да пишете поезия, без да 
сте научили азбуката. 

Спящ мозък, сънуващ ум 
Хората винаги са си задавали въпроса, защо имаме потребност от сън? Защо е нужно да се 

изключваме по осем часа всяко денонощие? Някои от обичайните отговори са: за да възстановим ума 
и тялото си, или за да си спестим среднощните безпокойства. Но наричайки съня загадка, ние не 
трябва да забравяме и по-големия въпрос: а какво означава да си буден? Основното определение на 
бодърстването е да осъзнаваш. Но да осъзнаваш какво? Когато говорим за съня и будността, ние 
имаме предвид осъзнаване на външния свят. Обаче, докато спи и не осъзнава по-голямата част от 
външния свят, човек все пак може да осъзнава (да е „буден" в) своя вътрешен свят. Има различни 
степени на будност. Осъзнато сънуващите са по-съзнателни за реалната ситуация - те знаят, че 
сънуват, дори можем да кажем, че те са „будни в сънищата си". Представителите на традиционните 
методи за достигане на по-високо съзнание говорят за „пробуждане", имайки предвид нарастването 
на съзнанието на човека за мястото му във вселената. 

Но нека се запитаме как някой или нещо бива „осъзнато"? Осъзнатостта в биологичните 
организми е функция на мозъка. Сетивните органи отчитат информацията (светлина, звук, 
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температура, повърхност, мирис) от околната среда и я предават на мозъка. Мозъкът от своя страна 
интерпретира информацията и я синтезира в представа за това, какво става във външния свят. 

Мозъкът, с помощта на който преживяваме нашите светове, сънувайки или бодърствайки, е 
продукт на биологичната еволюция. През последните стотици милиони години живите организми са 
се конкурирали в играта на майката природа на живот и смърт. „Изяж или ти самият ще бъдеш 
изяден", играта, в която оцеляват само най-способните. Най-простите едноклетъчни организми не 
знаят, докато не се сблъскат с нещо, дали то е хищник или тяхна плячка. Ако е храна го поглъщат. 
Ако ли пък е хищник, те самите биват изядени. Това очевидно е твърде опасен начин да се оцелява. 

Тъй като знанието за това какво става в околната среда очевидно има изключителна ценност за 
оцеляването, живите същества постепенно развили сетивни органи, които им позволили да 
предвиждат дали трябва да се достигне или да се избегне нещо, без да е нужно да се натъкват на 
него. За милиони поколения организмите развили изключително сложна нервна система и съответно 
надеждни и прецизни способности да предвиждат околната среда и да контролират поведението си. 

Мозъкът ни поддържа модел на събитията, станали до момента, и предвижда какво би могло да 
се случи в бъдеще. Предвиждането изисква да се използва информацията за случилото се, за да се 
съди за нещата извън сегашния момент. Например ако вие сте жаба и край вас прелети малък, тъмен 
обект, информацията, запечатана във вашия жабешки мозък в процеса на неговата еволюция, ще ви 
помогне да предвидите, че обектът е годен за ядене и - хоп, вие изядохте мухата. Или пък, ако над 
вашия лилиев лист се спусне голяма сянка, същата информация, добита в процеса на еволюцията, ще 
ви позволи да предвидите опасността и да скочите във водата. Жабите не виждат света така, както го 
виждаме ние - в много нюанси от цветове, светлини и сенки, както и в сложните форми на дървета, 
цветя, птици. Светът на жабите по всяка вероятност е изграден от много по-прости елементи като 
„малък летящ обект" (храна), „голям приближаващ се обект" (опасност), „приятна топлина" 
(слънчева светлина) или „приятен звук" (жаба от другия пол). 

И макар че човешкият мозък е много по-сложен от този на жабата, той работи на същите 
основни принципи. Мозъкът ви извършва задачите си по моделиране на света толкова добре, че вие 
обикновено не забелязвате, че той въобще моделира нещо. Гледате с очите си и виждате. Зрителните 
възприятия изглеждат толкова естествени, като че просто гледате през прозореца и виждате какво е 
навън. Обаче виждането, чуването, усещането или възприемането чрез някое друго сетиво е процес 
на ментално моделиране, симулация на реалността. Съдържанието на съзнанието ви, тоест 
преживяванията ви в този момент, е конструирано и зависи от вашите настоящи цели, какво правите 
и каква съществена информация е налице в този момент. 

Съзнанието по време на сън 
Ако сте будни или сте заети с някаква активност (вървене, четене и т. н.), вашият мозък 

обработва външната сетивна информация от околната среда, което заедно с вашата памет ви помага 
да конструирате модел на света около вас. Докато сте будни и активни, този модел точно съответства 
на отношенията ви с външния свят. 

Ако сте будни, но физически неактивни, фокусът на възприятията ви се премества от външната 
към вътрешната информация. Така вашите мисли стават независими от външните стимули. Умът ви 
блуждае сред своите вътрешни образи и представи. С част от съзнанието си вие моделирате 
ситуации, които могат да се случат, а не настоящото обкръжение. Обаче вие поддържате представата 
за околния свят и вниманието ви лесно може да се върне към нея, ако например се появи някаква 
опасност. 

По време на сън достъпът до сетивна информация е толкова малък, че вие спирате да 
поддържате модела за външния свят. Когато вашият спящ мозък е достатъчно активиран, за да 
конструира модел на обкръжаващ свят, този модел е твърде различен от случващото във вашето 
действително обкръжение или с други думи вие сънувате. Спящият мозък не винаги създава 
многомерен модел на света. Понякога неговата активност се проявява само в блуждаене на мисълта 
или пък почти отсъства активна проява. Различията в психичната активност по време на сън зависят 
значително от различните състояния, в които се намира мозъкът. 

Сънят не е просто еднообразно състояние на пасивно откъсване от външния свят, както са 
мислили учените до двадесети век. Има два различни вида сън: фаза на бърз сън и фаза на бавен сън, 
които се различават по своите биохимични, физиологични, психологични и поведенчески 
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показатели. Промените в мозъчните вълни (електрическата активност, измервана от датчици, 
поставени върху главата), очните движения и мускулния тонус се използват, за да се разграничат 
двете фази на съня. Бавният сън добре подхожда на общоприетото определение за съня като 
състояние на бездейна почивка - съзнанието почти не присъства, дишането е бавно и дълбоко. 
Обмяната на веществата е сведена до минимум, отделят се хормони на растежа, стимулиращи 
възстановителните процеси. Събудени в тази фаза, хората се чувстват дезориентирани и рядко си 
спомнят сънищата си. Можете да наблюдавате това състояние при вашата котка или куче, когато спят 
спокойно в отпусната поза (при котките това е позицията „сфинкс") и дишат бавно и равномерно. 
Междувпрочем, именно в тази фаза се проявяват говоренето и ходенето насън. 

Промяната от бавен към бърз сън е много осезателна. По време на бързия сън, наричан 
обикновено сън с бързи очни движения (REM – rapid eye movements) или RЕМ-сън, очите извършват 
бързи движения (разбира се, под затворените клепачи), почти както в будно състояние. Дишането 
става бързо и неравномерно, мозъкът изразходва толкова енергия, колкото и в будно състояние и 
човек вижда сънища. При мъжете често се съпътства с ерекция, при жените се ускорява вагиналното 
кръвообращение. Но въпреки всички тези активности тялото остава почти напълно отпуснато (с 
изключение на малки потрепвания), за да предотврати с парализата си по време на тази фаза 
изиграването на сънищата в реалността. 

„Сънната парализа" на RЕМ-съня не винаги се изключва веднага след събуждането. Затова 
може да ви се е случвало да се събудите и за минута да не сте в състояние да помръднете. Сънната 
парализа може да изглежда ужасна, но всъщност е твърде безобидна и дори може да се използва за 
индуциране на осъзнати сънища (вж. глава 4). Вие може да си създадете добра представа за 
„парадоксалния сън", както наричат RЕМ-съня в Европа, когато наблюдавате вашето куче или котка 
да спи от изтощение, дишайки неравномерно, потрепвайки, движейки бързо очи под клепачите, а при 
кучетата и проскимтявайки, размахвайки опашка, ръмжейки, лаейки. В такива случаи хората 
обикновено казват: "Виж, Шаро сънува!" 

Нощното пътешествие на спящите 
Бавният сън от своя страна се дели на три стадия. Първият представлява преходното състояние 

между предсънния унес и лекия сън. Характеризира се с бавни очни движения и ярки, краткотрайни 
видения, наричани хипнагогни (от гръцки: "водещи към сън") образи. Обикновено ние бързо 
преминаваме от стадий 1 към стадий 2, който е вече истински сън и се характеризира със 
специфични мозъчни вълни, наречени „вретено на съня" и „К-комплекси". Умствената активност в 
този стадий е слаба и наподобява мислене. 

Примерно двадесет или тридесет минути след заспиването ние потъваме още по-дълбоко в 
„делта-сън", наричан така заради равномерните, широки и бавни мозъчни вълни (делта-вълни), 
характеризиращи този трети стадий на бавния сън. Събудените от делта-сън съобщават много малко 
сънно съдържание. Забележително е, че този дълбок сън без сънища е високо ценен в някои източни 
мистични традиции като състояние, в което ние установяваме връзка с нашето най-вътрешно 
съзнание. Или по думите на Свами Рама: „То е, когато вътрешният свят се изпълва с ярката светлина 
на най-висшето вселенско съзнание. Идентифицирането с Аза, характерно за будното съзнание, е 
прекратено. Нещо повече, личностните аспекти на нeсъзнаваното временно отпадат. Спомените, 
проблемите, тревожните сънища и образи остават далеч. Всичките ограничения на личностното 
несъзнавано са разтворени в ясната светлина на най-висшето съзнание." 

След постепенното навлизане в най-дълбокото състояние на делта-сън за тридесет до 
четиридесет минути вие отново се връщате към стадий 2. Приблизително от седемдесет до 
деветдесет минути след заспиването за първи път през нощта вие навлизате в сън с бързи очни 
движения (RЕМ-сън). След пет до десет минути RЕМ-сън и вероятно последващо кратковременно 
събуждане, в което може да си припомните сън, вие потъвате отново в стадий 2 и делта-сън, 
връщайки се отново към RЕМ-сън приблизително на всеки деветдесет минути и така през цялата 
нощ. 

При изучаването и практикуването на осъзнато сънуване са важни две особености на този 
цикъл: 1) продължителността на RЕМ-съня се увеличава с всеки следващ път в хода на нощта и 2) 
интервалите между RЕМ-фазите намаляват с напредването на нощта до около двадесет-тридесет 
минути след осем часа сън. И накрая, при пет или шест периода на сън със сънища, вие се събуждате 
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около десет или петнадесет пъти на нощ (обикновено ние се будим много пъти през нощта, но 
забравяме, че това се е случило, както бихме могли да забравим разговор с някой, който ни е 
разбудил посред нощ). 

Завършвайки обзора на нощното пътешествие на спящите, вие може би се питате в коя фаза на 
съня възникват осъзнатите сънища. Заслужава си да разкажем как открихме отговора на този въпрос. 

Послание от света на сънищата 
Какво би било, ако заспите и сънувате, че сте на небето и откъсвате оттам чудно красиво 

цвете? И какво би било, ако събуждайки се видите в ръката си това цвете? Тогава какво? 
Самюъл Тейлър Колридж 

Години наред поети, философи и мечтатели са били впечатлявани от фантастичната идея да 
донесат нещо от света на сънищата. Нещо толкова реално, колкото и цветето на Колридж. Нещо, 
което да докаже, че сънят е бил толкова истински, колкото и светът в будно състояние. 

В края на седемдесетте години, когато започвах да работя по докторската си дисертация върху 
осъзнатите сънища в Станфорд, аз се изправих пред предизвикателството на задача, която тогава 
изглеждаше неизпълнима - да докажа, че осъзнатото сънуване съществува. Експертите по това време 
бяха убедени, че сънуването с осъзнаване, че сънуваш, е терминологично противоречие и 
следователно е невъзможно. Обаче това философско заключение не можа да ме убеди, защото вече 
бях преживявал осъзнати сънища - нищо, че на някои те се виждаха невъзможни. 

Лично аз не се съмнявах в реалността на осъзнатото сънуване, но как да докажа това и на 
другите? За да го направя, трябваше да взема със себе си доказателства от света на сънищата, като 
потвърждение че, спейки, наистина съм знаел, че спя. Обикновеното споделяне след събуждане, че 
съм осъзнавал състоянието си по време на съня, не би доказало, че осъзнатостта е възникнала, докато 
съм сънувал. Нуждаех се от някакъв начин, за да отбележа времето на осъзнатия сън върху запис, 
показващ, че съм сънувал. 

От по-ранни изследвания е известно, че посоката, в която са насочени движенията на очите на 
сънуващия по време на RЕМ-съня, понякога съвпада с посоката, в която те гледат в съня. В 
забележителния пример на един от пионерите в изследването на съня и сънуването, доктор Уилям 
Демент, сънуващият бил събуден по време на RЕМ-сън веднага след като извършил около две дузини 
равномерни движения с очите си от ляво на дясно. Той съобщил, че сънувал игра на тенис на маса. 
Точно преди да го събудят, наблюдавал поредица от подавания. 

Също така аз знаех от собствения си опит, че докато съм в осъзнат сън мога да гледам във всяка 
посока, в която пожелая. Така ми хрумна, че бих могъл да сигнализирам, че съм в осъзнат сън, с 
помощта на предварително установени движения на очите. За да проверя тази идея, прекарах една 
нощ в Станфордската лаборатория за изследване на съня. Поставих си електроди, отчитащи 
електрическата активност на мозъка, а също очните движения и мускулния тонус. Докато спях, моята 
колежка, доктор Лин Нейджъл, отчиташе резултатите на полиграфа. 

През тази нощ имах осъзнат сън, в който движех очите си ляво-дясно-ляво-дясно. На 
следващата сутрин, когато погледнахме записа на полиграфа, открихме сигналите от очни движения 
по средата на един RЕМ-период. По време на писането на тази книга бяха успешно извършени още 
десетки други експерименти за подаване на сигнал в състояние на осъзнат сън и тези сънища се 
случваха почти изключително през RЕМ-фазата. 

Впоследствие този метод за комуникация със света на сънищата доказа неоценимото си 
значение за по-нататъшното изучаване на осъзнатото сънуване и психологията на съня. Фактът, че 
осъзнато сънуващите можеха да изпълнят предварително съгласувано действие в сънищата си, 
подавайки сигнал към света на бодърстващите, направи възможен един напълно нов подход към 
изследването на съня. 

Използвайки опитни осъзнато сънуващи, ние успяхме да развием техниката на очните 
движения, превръщайки я в убедителен метод. Открихме, че онейронавтнте могат да изпълняват 
всякакъв вид задачи, функционирайки едновременно като субекти и експериментатори в състояние 
на сън. С помощта на този подход към съня, илюстриран от серия проучвания в Станфордския 
център за изучаване на съня, започнахме да съставяме карта на отношението между съзнание и тяло 
по време на сън. 

Защо сънищата изглеждат реални: отношенията между съзнание, мозък и тяло по време 
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на сън 
Един от най-ранните експерименти, извършен от моя изследователски екип, провери широко 

разпространеното убеждение, че преживяването за време в съня е различно от преживяването за 
време в будно състояние. Ние подходихме към проблема, инструктирайки изследваните лица да 
подадат сигнал с движение на очи по време на осъзнат сън, да изчакат десет секунди (броейки 
„хиляда и едно, хиляда и две..." и т. н.) и след това да подадат още един сигнал с движение на очи. 
Във всички случаи се оказа, че оценката на времето в осъзнато сънуване съответства на оценката на 
времето в будно състояние с отклонение до няколко секунди и е близка до реалното време между 
сигналите. Така ние стигнахме до извода, че оценката на хода на времето в осъзнатите сънища е 
много близка до реалното време. Това значи, че за извършването на някакво действие в съня би 
отишло толкова време, колкото отива и при правенето му в реалността. 

Може да се питате как тогава може да има сънища, в които изглежда, че минават години или 
дори цели животи? Аз вярвам, че ефектът, постиган в тези сънища, е същият, както и ефекта, 
постиган в киното и театъра. Ако на екрана, на сцената или в съня виждаме някой да загася лампата, 
когато часовникът удари полунощ, а след няколко секунди мрак той вече спира звънеца на 
будилника, когато яркото утринно слънце свети през прозореца, ние приемаме, че са минали много 
часове, дори и да „знаем", че са били само няколко секунди. 

Опитите с подаване на сигнали от света на сънищата чрез движение на очите в осъзнат сън 
показват силна връзка между посоката на погледа в съня и посоката, в която са насочени 
физическите очи под затворените клепачи. Изследователите, интересуващи се от този въпрос, които 
не са използвали лица, способни да влязат в осъзнат сън, е трябвало да разчитат на случайността да 
наблюдават ясно определими очни движения, които да съответстват на разказа на сънуващия. В 
резултат те обикновено регистрирали само слабо съответствие между сънуваните и реалните очни 
движения. Изводът, който следва от наличието на силна връзка между очните движения в съня и 
движенията на физическите очи, е, че ние използваме една и съща зрителна система в реалността и в 
света на сънищата. 

Една от най-впечатляващите демонстрации на връзката между физиологичните промени и 
действията по време на сън дойде от изследването на сексуалните изживявания в осъзнат сън. През 
1983 година предприехме пилотно изследване, което да определи степента на отражение на 
субективните преживявания на сексуална активност по време на осъзнат RЕМ-сън върху 
физиологичното състояние. 

Тъй като жените по-често съобщават за преживяване на оргазъм в сънищата, ние започнахме с 
изследване на лице от женски пол. Записвахме най-различни параметри на нейното физиологично 
състояние, които по принцип биха били повлияни от сексуалната възбуда, включително дишане, 
честота на сърдечните удари, вагинален мускулен тонус и амплитуда на вагиналния пулс. За целите 
на експеримента тя трябваше да подаде сигнал с движение на очи в следните моменти: когато 
осъзнае, че сънува, когато започне сексуална активност (в съня) и когато преживява оргазъм. 

Тя докладва за осъзнат сън, в който е изпълнила задачите на експеримента, както е посочено по-
горе. Нашият анализ откри значително съответствие между активността по време на сън, за която 
докладваше изследваното лице, и промяната на всички физиологични параметри с изключение на 
един. По време на петнадесетсекундният отрязък от записа на физиологичните промени, който тя 
сигнализира като момент на оргазъм, вагиналната й мускулна активност, амплитудата на вагиналния 
пулс и честотата на дишането й достигнаха своите най-високи степени за нощта. Те също така имаха 
и значително завишени показатели в сравнение с останалата част на този RЕМ-период. Противно на 
очакванията, честотата на сърдечните удари нарасна само незначително. 

По-късно проведохме подобни експерименти и с двама осъзнато сънуващи мъже. И в двата 
случая дишането проявяваше тенденция към стремително ускоряване. Отново не регистрирахме 
значително увеличаване на честотата на сърдечните удари. Интересно е, че макар и двамата 
онейронавти да докладваха за силни и реалистични оргазми в техните осъзнати сънища, нито един 
не еякулира наяве, за разлика от „мокрите сънища", преживявани обикновено от юношите, които 
често дори не се съпровождат с еротични съновидения. 

Действията в съня предизвикват реални ефекти в мозъка и тялото 
От описаните по-горе експерименти можем да направим извода, че събитията, които човек 
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преживява насън, оказват влияние върху мозъка му (и в по-малка степен върху тялото му), подобно 
до голяма степен на влиянието, оказвано в будно състояние. Допълнителните изследвания 
потвърждават този извод. Когато осъзнато сънуващите задържат или ускоряват дишането си в своите 
сънища, това води до фактическо забавяне или ускоряване на реалното им дишане. Нещо повече, 
промяната в мозъчната активност, наблюдавана при преминаване от пеене към броене (пеенето има 
тенденцията да активира дясната хемисфера, а броенето лявата) в будно състояние е практически 
същата, както и в осъзнат сън. Казано накратко, за нашия мозък да сънуваме, че правим нещо, е 
равносилно да го извършим в действителност. Това откритие обяснява защо сънищата изглеждат 
толкова истински. За мозъка ни те са истински. 

Ние продължаваме да изучаваме връзката между сънуваните действия и физиологията с цел да 
съставим подробна схема на взаимодействията между съзнанието и тялото по време на сънуване за 
всички измерими физиологични системи. Подобна схема би представлявала голяма ценност за 
експерименталната психология на съня и психосоматичната медицина. И наистина, след като 
сънуваните активности оказват реални физиологични въздействия, осъзнатото сънуване може да се 
използва за подпомагане на функционирането на имунната система (подробно за това четете в глава 
11). Във всеки случай, физиологичните въздействия, причинени от сънуването, показват, че не може 
да се отнасяме към сънищата като към една безполезна игра на въображението. И макар че 
тенденцията на нашата култура е да игнорира сънищата, преживяванията по време на сън са толкова 
реални за нас, колкото и животът в будно състояние. Ние бихме могли да подобрим живота си, ако 
използваме за тази цел и работа със сънищата. 

Социални ценности и осъзнато сънуване 
Получих много писма, в които хора, проявяващи интерес към осъзнатото сънуване, изразяват 

притесненията си: „Не мога да поговоря за това с никого. Всички ме смятат за луд и ме гледат 
странно, дори ако само опитам да обясня какво правя в сънищата си." Нашата култура не е особено 
толерантна към изследването на състоянията на съзнанието. Това неприемане вероятно има свои 
корени в бихевиористкия подход в психологията, който третира всички животни, включително и 
човека, като „черни кутии", чието поведение изцяло зависи от външните въздействия. Съдържащото 
се в „съзнанието" на животното се смята за неподдаващо се на измерване, а значи и на научно 
изследване. 

Въпреки това от края на шестдесетте години науката отново започна да изследва полето на 
съзнателните преживявания. Пример за това е изучаването на осъзнатото сънуване. Обаче 
общоприетите разбирания обикновено изостават от научните проучвания. Така Дарвиновата научна 
теория за еволюцията на видовете датира от сто години, но разтърсващите последствия от влиянието 
й върху културата все още се усещат. На фона на това не е чудно, че някои хора, включително и 
учени, остават скептични към новите (за Запада) възможности на човешкото съзнание, откривани и 
демонстрирани от научните изследвания. 

За да ви помогне да разберете значението и ценността на осъзнатите сънища, тази книга 
съдържа много лично споделени отзиви от осъзнато сънуващи. Ако се е случило така, че живеете на 
място, където не можете да споделяте сънния си живот, тези примери ще ви дадат някакво чувство за 
свързаност с други, които изследват своите сънища. Освен това в послеслова ще откриете нашата 
покана да споделите опита си с нас. 

Въпроси и отговори за осъзнатото сънуване 
Въпрос: Може ли осъзнатото сънуване да бъде опасно за някои хора? 
Отговор: Преобладаващото болшинство от осъзнатите сънища в много по-голяма степен от 

обикновените сънища (и, разбира се, от кошмарите) са позитивни, обогатяващи ни преживявания. 
Въпреки това вероятно има хора, за които преживяването на осъзнато сънуване е плашещо, а 
понякога и особено разстройващо. Затова ние не препоръчваме осъзнатото сънуване на всеки. От 
друга страна, сме уверени, че за хората с „нормална невротичност" осъзнатото сънуване е напълно 
безобидно. Различните хора ще използват осъзнатото сънуване за различни цели. Не би било разумно 
да възпираме обикновения изследовател на света на сънищата от работа с осъзнатото сънуване, само 
защото някой може да го използва не както трябва. 

Ако след прочитането на първите шест глави от тази книга вие все още имате сериозни 
задръжки относно осъзнатото сънуване, ние не ви препоръчваме да продължавате. Бъдете искрени 
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със себе си. Но се уверете, че именно вие сте този, към когото сте искрен. Не позволявайте на други 
да налагат собствените си страхове върху вас. 

Въпрос: Опасявам се, че ако се науча да индуцирам осъзнати сънища всичките ми сънища ще 
станат такива. Тогава какво ще правя? 

Отговор: Философът П. Д. Успенски описва противоречивите си чувства към „полусънното 
състояние", както той е наричал осъзнатите сънища, по следния начин: „Първото усещане, което те 
предизвикаха в мен, бе учудване. Очаквах да намеря едно, а открих друго. След това дойде чувството 
за изключителна радост, което бе породено от състоянието на полусън и възможността да виждам и 
разбирам нещата по съвсем нов начин. А после се появи и малко страх, защото много скоро 
забелязах, че ако се оставя на техния ход, те биха се разраснали и биха ме обсебили както насън, така 
и в будно състояние." 

Преживях съвсем същия страх, когато за първи път започнах с опитите да индуцирам осъзнати 
сънища. Моите старания скоро бяха възнаградени с впечатляващ успех. След няколко месеца имах 
все повече и повече осъзнати сънища, което изведнъж доби формата на застрашително интензивен 
прогрес. Опасявах се, че няма да мога да контролирам процеса: „Ами ако всичките ми сънища станат 
осъзнати? Не съм достатъчно мъдър, за да управлявам съзнателно всичките си сънища. Ами ако 
сгреша някъде?" и т. н. 

Обаче забелязах, че от момента, в който се появиха тези тревожни мисли, спрях да преживявам 
осъзнати сънища. След като премислих трезво, осъзнах, че без да поискам това, не е възможно 
всичките ми сънища да станат осъзнати. И Успенски, и аз забравихме, че осъзнатото сънуване 
изисква полагане на усилия. Много рядко осъзнатите сънища възникват без съзнателното намерение 
да осъзнаеш състоянието на сън. Така разбрах, че ще мога да регулирам (и ограничавам, ако е нужно) 
честотата на моите осъзнати сънища, фактически след десет години опит с над хиляда осъзнати 
сънища рядко имам повече от няколко в месеца, ако нямам съзнателното желание за повече. 

Въпрос: Тъй като вярвам, че сънищата са послания от подсъзнанието, се страхувам, че 
контролирайки ги съзнателно, ще наруша този важен процес и ще се лиша от възможността да се 
облагодетелствам от интерпретирането им. 

Отговор: Както ще бъде обяснено в глава 5, сънищата не са писма от подсъзнанието, а 
преживявания, създадени при взаимодействието на подсъзнателно и съзнателно. В сънищата повече 
несъзнавано съдържание става достъпно за съзнателното възприятие. Обаче сънят не е изключително 
и цялостно явление на несъзнаваното. Иначе хората никога нямаше да могат да си спомнят своите 
сънища, тъй като в будно състояние ние нямаме достъп до това, което е несъзнавано. 

Личността ни или нашият Аз по време на сън е същата, както и в будното ни съзнание. Този Аз 
непрестанно влияе на събитията в съня чрез очакванията и стремежите си, точно както и в състояние 
на будност. Ключовата разлика при осъзнатите сънища е в осъзнаването на факта, че преживяваното 
от него е сън. А това му дава много по-голяма свобода да избира и открива най-добрия начин за 
действие в сънищата. 

Не мисля, че би трябвало винаги да осъзнаваме това, че сънуваме, както не мисля и че трябва 
винаги да анализираме това, което правим в реалността. Понякога самоосъзнаването само пречи на 
това нещата да се случват пълноценно. Ако сте в ситуация (насън или наяве), в която вашите навици 
работят гладко, няма нужда да насочвате действията си съзнателно. Обаче ако навиците ви отвеждат 
в погрешна посока (както насън, така и наяве), е добре да можете да се „събудите" за това, което 
правите погрешно, и съзнателно да го пренасочите в правилна посока. 

А що се отнася до интерпретирането, осъзнатите сънища могат да бъдат също толкова 
плодотворен източник, както и неосъзнатите. Интересно е, че осъзнато сънуващите понякога 
интерпретират сънищата си още докато те се случват. Осъзнаването увеличава вероятността да се 
промени това, което иначе би се случило, но сънят независимо от това може да бъде интерпретиран. 

Въпрос: Понякога в осъзнатите сънища се оказвам в съвсем различни светове, което се 
съпътства от усещането за голяма сила и мощ. Тогава съзнанието ми се разширява извън 
пределите на всичко познато и преживяването ми изглежда много по-реално от реалността, която 
познавам, а това ме ужасява. Не мога да остана в тези сънища от страх да не би никога да не се 
събудя от тях, тъй като чувствам, че всичко е много по-реално, отколкото в будно състояние. 
Какво ще стане, ако не успея да се събудя от тези осъзнати сънища? Ще умра или ще полудея? 
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Отговор: Въпреки привидно ужасяващото преживяване трябва да кажем, че то не се дължи на 
друго, освен на страха от непознатото. Няма никакви свидетелства, че нещо преживяно насън може 
да повлияе на мозъчната физиология по увреждащ начин. И колкото и да е реалистичен сънят, той не 
може да продължава по-дълго от естествената продължителност на RЕМ-фазата, най-много час. 
Разбира се, тъй като изследванията на света на сънищата едва сега започват, съществуват неопознати 
все още пространства. Но това не трябва да ви плаши да ги изследвате. Чувството за интензивна 
тревожност, съпътстващо бързото влизане в странния свят на сънищата, е естествена част от 
рефлекса за ориентация. Това е адаптивна реакция и в будно състояние, когато съществата, попадащи 
в нова ситуация или място, първо се оглеждат в очакване на опасност. Обаче страхът не винаги е 
основателен. Не трябва да се страхувате от физическо увреждане в сънищата си. Ако се окажете 
насред ново преживяване, оставете страха и просто вижте какво се случва. Глава 10 на тази книга е 
посветена на това как да посрещаме страха в сънищата си. 

Въпрос: Казват, че ако умреш насън, ще умреш и наяве. Това истина ли е? 
Отговор: Ако бе истина, откъде някой би могъл да знае това? Има явни доказателства за 

обратното: много хора са умирали в сънищата си без никакви увреждащи ги последствия, а като се 
има предвид това, че са споделяли преживяванията си след съня, те очевидно са останали живи. 
Нещо повече, сънищата за умиране могат да се превърнат в сънища за ново раждане, ако им се даде 
тази възможност. Ще илюстрирам това с един мой сън. След пристъп на тайнствена слабост, 
разпростряла се бързо из цялото ми тяло, аз разбрах, че ще умра от изтощение, а имах време само за 
едно действие. Без колебание реших, че последното ми действие трябва да е израз на цялостно 
приемане. Издишвайки последния си дъх с това усещане, видях как над главата ми се спусна дъга и 
се събудих в екстаз. 

Въпрос: Ако използвам осъзнатостта си в сънищата, за да манипулирам и доминирам над 
останалите сънувани персонажи, както и магически да променям обкръжението, това няма ли да 
ми създаде навик за поведение, който едва ли ще е полезен за мен в будно състояние? 

Отговор: В глава 6 се обсъждат подходи към осъзнатите сънища, помагащи ви да намерите 
начини за поведение, които да ви бъдат полезни и в будно състояние. Същността им се състои в това 
да контролирате собствените си действия и реакции, а не другите персонажи и обекти в съня. 
Въпреки това ние не смятаме, че е вредно да си поиграете на крал или кралица в страната на 
сънищата. Така ако обикновено чувствате, че не успявате да контролирате живота си или ако сте 
плаха личност, упражняването на контрол в сънищата само би било полезно за вас. 

Въпрос: Няма ли всички тези старания и упражнения за постигане на осъзнатост да доведат 
до загуба на сън? И няма ли да се чувствам по-изморен, след като съм бил буден в сънищата си? 
Струва ли си да имам повече осъзнати сънища за сметка на активността ми в будно състояние? 

Отговор: Да сънувате, осъзнавайки това, е също толкова отморяващо, както и ако сънувате без 
да го осъзнавате. Тъй като осъзнатите сънища обикновено са позитивни преживявания, те могат да 
ви ободрят и разсънят. Колко изморен се чувствате след един сън зависи от това какво сте правили в 
него - ако сте се сражавали безкрайно и неосъзнато във фрустрираща ситуация вероятно ще се 
чувствате по-изморен, отколкото ако бяхте осъзнали, че това е само сън и никоя от преживяваните от 
вас тревоги не е основателна. 

Нужно е да се посветите на изучаване на осъзнатото сънуване тогава, когато можете да отделите 
от времето и енергията си и да ги вложите в изпълнението на задачите. Упражненията за запомняне и 
индуциране на осъзнати сънища предполагат, че ще прекарвате будни по-голяма част от нощта, 
отколкото е обичайно за вас, както и че като цяло ще спите по-дълго. Ако сте твърде заети, за да 
отделите повече време за сън или не можете да пожертвате част от съня си, то може би не е добра 
идея да се занимавате с осъзнато сънуване точно сега. Иначе само ще увеличите всекидневния си 
стрес, а и вероятно няма да постигнете големи резултати. Осъзнатото сънуване поне в началото 
изисква повече сън и психична енергия за концентрация. След като веднъж усвоите техниките, ще 
бъдете в състояние да достигнете точката, когато ще можете да имате осъзнати сънища щом 
пожелаете това, просто като си напомните, че можете да го направите. 

Въпрос: Страхувам се, че нещо не ми достига, за да имам осъзнати сънища. Какво да правя, 
ако след като изпълня всички упражнения и посветя много време на това все още не успявам да 
постигна осъзнати сънища? Да вложа толкова време, без да постигна резултат, за мен ще е 
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поражение. 
Отговор: Една от най-сериозните пречки в усвояването на каквото и да е умение е склонността 

да се престараваме. Това е особено вярно за осъзнатото сънуване, което изисква да спите добре и 
умът ви да е в хармонично състояние. Ако чувствате, че губите от съня си, опитвайки се отчаяно да 
имате осъзнати сънища, но не постигате резултат, то прекратете опитите си за малко. Отпуснете се и 
забравете осъзнатото сънуване за няколко дни или седмици. В един момент осъзнатите сънища ще се 
появят от само себе си. 

Въпрос: Осъзнатите сънища са толкова вълнуващи и носят толкова положителни емоции, че 
животът в будно състояние бледнее на техния фон. Възможно ли е да се пристрастя към тях и да 
не желая да правя нищо друго? 

Отговор: Може би това важи за някой, който отчаяно се опитва да избяга от реалността. Дали 
обаче си струва да наричаме това пристрастяване, е друг въпрос. Във всеки случай полезно 
предложение към тези, които харесват идеята да „проспиш живота си", би било да се опитат да 
приложат наученото в осъзнат сън към живота си в будно състояние. Ако осъзнатите сънища 
изглеждат толкова истински и вълнуващи, това може да ви вдъхнови да направите и живота си 
подобен на тези сънища - по-ярък, по-интензивен, по-удовлетворяващ и обогатяващ. И в двата свята 
вашето поведение влияе върху това, което преживявате. 

Въпрос: В момента се подлагам на психотерапия. Добре ли е да опитам осъзнато сънуване? 
Може ли то да помогне за моята терапия?  

Отговор:  Ако сте в процес на психотерапия и искате да експериментирате с осъзнато сънуване, 
говорете за това с терапевта си. Но не всеки терапевт ще е добре информиран за осъзнатото сънуване 
и приложението му за целите на терапията, така че първо се уверете, че терапевтът ви разбира за 
какво говорите и е запознат с тази тема. Глави 8, 10 и 11 на тази книга предлагат идеи за това как 
осъзнатото сънуване може да се използва като инструмент за психотерапия. Ако терапевтът ви смята, 
че осъзнатото сънуване няма да е полезно за вас точно сега, последвайте съвета му. Ако ли пък не сте 
съгласни с това или се примирете с решението на терапевта, или намерете друг, който ще може да ви 
помогне да работите с осъзнатите сънища терапевтично. 

Осъзнаване на сънищата 
Как да запомняте сънищата си 
Както се казва, „всичко зависи от способността да запомняте" и това е особено вярно за 

осъзнатите сънища. Запомнянето на сънищата е необходима предпоставка за постигането на 
осъзнатост. Докато не постигнете добро запомняне на своите сънища, няма да имате много шансове 
за осъзнато сънуване. Има две причини за това. Първо, ако не можете да запомняте сънищата си, 
дори и да изживеете осъзнато сънуване няма да си спомняте, че това се е случило. И наистина, 
вероятно е имало множество осъзнати сънища сред хилядите забравени през целия ни живот. И 
второ, доброто припомняне на сънищата е важно, защото за да осъзнаете, че сте в сън, трябва да 
разпознаете съня като сън. И тъй като това, което се опитвате да разпознаете, са вашите собствени 
сънища, то е полезно да ги познавате по-добре. 

В общи линии, вие знаете какво е сън. Но сънуваните случки не винаги могат да бъдат 
разграничени от случващото се в действителност. Като цяло сънищата приличат на реалността, с 
някои важни изключения. Определянето на тези изключения ще ви помогне да разпознаете 
състоянието на сън. Междувременно трябва да опознаете сънищата си и в частност какво е 
характерно за тях. Това може да стане, като ги записвате и изследвате, откривайки 
характеризиращите ги особености. 

Преди да се заемете с техниките за индуциране на осъзнат сън, нужно е да сте в състояние да 
запомняте поне един сън на нощ. Следващите предложения ще ви помогнат да осъществите това. 

Преди всичко трябва добре да се наспивате. Ако сте отпочинали, ще ви е много по лесно да се 
концентрирате върху запомнянето на сънищата, а и няма да ви бъде толкова трудно да ставате през 
нощта, за да ги записвате. Друга причина да спите повече е, че периодите на сънуване стават все по-
дълги и близки един до друг с напредването на нощта. Първият сън за нощта е най-кратък, около 
десет минути, докато след осем часа сън периодите на сънуване могат да продължават четиридесет и 
пет минути и дори час. 

Може да имате няколко сънища по време на RЕМ-периода, разделени от кратки събуждания, за 
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които обикновено забравяте веднага. Изследователите на съня приемат най-общо, че сънят не може 
да бъде запомнен, ако няма събуждане веднага след него, а вместо това се премине към други стадии 
на съня. 

Ако откриете, че спите твърде дълбоко, за да се събуждате след сънищата си, опитайте да 
настроите будилника да ви събуди тогава, когато има голяма вероятност да сънувате. Тъй като RЕМ-
периодите възникват през приблизително деветдесет минутни интервали, подходящото време за 
събуждане ще е през деветдесет минути, смятано от времето на заспиване. Насочете се към по-
късните RЕМ периоди, като навиете будилника да звъни четири и половина, шест или седем и 
половина часа след като сте си легнали. 

Друга важна предпоставка за запомнянето на сънищата е мотивацията. За много хора е 
достатъчно да пожелаят да запомнят сънищата си и да си напомнят за това точно преди лягане. Или 
пък си обещайте, че ще имате интересни и смислени сънища. Оставяйте дневника на сънищата до 
леглото си и записвайте в него сънуваното веднага след като се събудите. Това ще ви помогне да не 
се откажете от решението си. Ако записвате повече сънища, ще запомняте повече сънища. 
Препоръки за това как да си водите дневник на сънищата са дадени по-долу.  

Трябва да си създадете навика да се питате всеки път, щом се събудите: „Какво сънувах?" Ако 
не направите това веднага след събуждане, ще забравите част от съня или целия сън под влияние на 
други мисли. Не променяйте положението на тялото си, тъй като с всяко движение ще е по-трудно да 
си припомните съня. Не мислете за проблемите на деня, защото това също ще попречи на 
припомнянето ви. Дори и ако не си спомняте нищо, продължавайте да се опитвате още няколко 
минути, без да се движите или да мислите за нещо друго. Това вероятно ще ви помогне да си 
спомните картини или фрагменти от съня. Ако ли пък и тогава не можете да си спомните нищо, си 
задайте въпроса: „За какво си мислех току-що?" и „Какво чувствах?" Сред тези мисли и чувства 
често могат да се открият нишки, помагащи ни да възстановим целия сън. 

Хванете се за всеки детайл, който сте преживели, и се опитайте да възстановите съня. Когато си 
припомните някоя сцена, запитайте се какво се е случило преди това, възстановявайки събитията в 
обратен ред. Няма да ви отнеме много време, за да си създадете нужните навици, с помощта на които 
да можете да си припомняте целия сън, започвайки от един единствен запомнен фрагмент. Ако не си 
спомняте нищо, опитайте се да си представите какво може да сте сънували - отбележете настоящите 
си чувства, усетете какво ви занимава и се запитайте: „Сънувах ли нещо за това?" Ако след няколко 
минути си спомняте само чувството, опишете го в дневника си (виж по-долу). Дори и ако не си 
спомняте нищо в леглото, събитията и ситуациите от деня могат да ви напомнят за нещо от съня ви. 
Бъдете готови да не пропуснете да го запишете, когато това се случи. 

Развитието на способността за запомняне на сънища, както и всяко друго умение, понякога 
може да напредва бавно. Не се отчайвайте, ако не успявате веднага. Всеки се усъвършенства с 
практиката. Когато можете да си спомните поне един сън за нощ, ще сте готови да опитате и с 
осъзнати сънища. Вероятно няма да ви е трудно да постигнете тази степен на готовност. А повечето 
от хората, които стигат дотук, скоро успяват да имат и осъзнати сънища. 

Как да водим дневник на сънищата 
Купете си тетрадка или бележник, където да записвате сънищата си. Той трябва да ви харесва и 

да е предназначен само за записването на сънища. Сложете го до леглото си, за да ви напомня за 
намерението ви да записвате сънищата си. Записвайте ги веднага след като се събудите. Може да 
описвате целия сън веднага след събуждането или пък да направите само кратки бележки, които да 
доразвиете по-късно. 

Не чакайте ставането си сутрин, за да направите записките си. Иначе, дори ако детайлите на 
съня са ви се стрували изключително ясни, когато сте се будили през нощта, на сутринта може да 
откриете, че не си спомняте нищо. Изглежда, че у нас има нещо, което изтрива сънищата и прави 
запомнянето им по-трудно, отколкото на преживяното в будно състояние. Така че не се колебайте да 
нахвърлите поне няколко ключови думи веднага след като сте се разбудили от сън. 

Няма нужда да сте голям писател. Вашият дневник на сънищата е помагало и вие сте 
единственият човек, който ще го чете. Описвайте начина, по който изглеждат образите и 
персонажите, звуците, които чувате, мириса, който усещате, и не забравяйте чувството, което сте 
преживели в съня - емоционалните реакции са важен ключ към света на сънищата. Записвайте 
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всичко необичайно, неща, които никога не биха се случили в реалността: летящи прасета или 
възможността да дишате под вода или пък тайнствени символи. Може да правите и рисунки в 
дневника си. Рисунките, както и описанията, не трябва да са произведения на изкуството. Това е 
просто един начин да се осъществи интуитивна и запомняща се връзка с образите, която ще ви 
помогне да достигнете осъзнатост в бъдещите ви сънища. 

Записвайте датата отгоре на страницата. Описвайте сънищата под датата, без да икономисвате 
хартия. Оставяйте празна страница след описанието на всеки сън за упражненията, които ще правите 
по-късно. 

Ако сте запомнили само един фрагмент от съня, запишете го без значение колко маловажен ви 
изглежда в този момент. А ако сте си спомнили целия сън, озаглавете го с кратко и ясно име, което 
отразява същността и настроението на съня. Например: „Пазителят на извора" или „Бунт в класната 
стая". 

Когато натрупате определено количество сънища в своя дневник, не забравяйте да се връщате 
към старите сънища и да ги анализирате. Използването на символизма в съня за самоанализ не е цел 
на тази книга, но в работата с дневник на сънищата можете да опитате най-разнообразни техники. 
Има различни методи за интерпретиране на сънищата. Осъзнатото сънуване е състояние на 
съзнанието, а не теория, и като такова може да се прилага към най-различни видове работа със съня. 
Без значение на какъв вид анализ ще подложите съдържанието на вашия дневник, ще откриете, че 
уменията за осъзнато сънуване увеличават вашето разбиране за начина, по който психичното създава 
символите. Това, на свой ред, може да подпомогне усилията ви да интегрирате различните части на 
личността си (вж. глава 11). Нещо повече, препрочитането на вашия дневник ще ви помогне да 
опознаете признаците на сънищата си, така че да ги разпознаете, докато се случват, тоест да 
постигнете осъзнатост. 

Признаците, че сте в сън: врати към осъзнатостта 
Стоях на тротоара пред дома ми в Лондон. Слънцето изгряваше и водите на залива блестяха 

в утринната светлина. Виждах високите дървета на ъгъла и върха на старата сива кула зад 
Форти Стече. Сред вълшебните лъчи на ранното слънце гледката изглеждаше много по-красива 
от обичайно. Забелязах, че тротоарът е различен и се състои от малки синьо-сивкави правоъгълни 
плочки, перпендикулярни с по-дългата си страна на бордюра. Тъкмо се канех да вляза в къщата, 
когато случайно погледнах към плочките. Вниманието ми бе приковано към едно твърде странно 
явление, толкова необичайно, че не можах да повярвам на очите си - плочките бяха сменили 
положението си през нощта и дългите им страни сега бяха паралелни на бордюра! 

Тогава бях осенен от една идея: въпреки че това чудесно лятно утро изглежда толкова 
истинско, аз сънувам! С осъзнаването на този факт качеството на съня се промени по начин, 
който е много трудно да се обясни на някой, ако той сам не е преживял това. Мигновено яркостта 
на картината нарасна стократно. Никога не бях виждал морето, небето и дърветата да сияят с 
такава великолепна красота. Дори и най-обикновените къщи изглеждаха поразително красиви. 
Никога не бях се чувствал толкова добре, в толкова ясно съзнание и толкова неописуемо свободен! 
Усещането бе толкова прекрасно, че не може да се предаде с думи, но продължи само няколко 
минути и аз се събудих." 

Благодарение на този малък, странен детайл - промяната в положението на тротоарните плочки 
- единственото несъответствие в иначе напълно реалистичната сцена, този сънуващ е успял да 
осъзнае, че сънува. Аз нарекох такива детайли, свойствени на сънищата, „признаци, че сте в сън". 
Почти всеки сън има такива знаци и по всяка вероятност всеки от нас си има знаци, специфични за 
него. 

След като веднъж се научите да ги разпознавате, те ще играят ролята на неонови светлини, 
осветяващи в мрака съобщението: „Това е сън! Това е сън!" Може да използвате вашия дневник на 
сънищата като богат източник на информация за това, как вашите собствени сънища издават своята 
природа. После може да се научите да разпознавате най-честите и характерни признаци, че сте в сън 
- особеностите, по които светът на вашите сънища се различава от света в будно състояние. 

Обикновено хората разбират, че сънуват, когато се натъкнат на необичайни и странни неща в 
сънищата си. Тренирайки се да разпознавате знаците, че сте в сън, вие ще увеличите способността си 
да използвате този естествен метод за постигане на осъзнатост в сънищата.  
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Обаче много често хората не достигат до осъзнатост, даже при наличието на знаци, че това е 
сън, защото се поддават на обичайната тенденция да рационализират и измислят истории, 
обясняващи това, което се случва. Те си мислят: „Трябва да има някакво обяснение." Действително 
има обяснение, но рядко полусъзнателният сънуващ открива истинското. Но ако знаците се появят в 
съня на някой, който се е научил да ги разпознава, резултатът ще бъде осъзнато сънуване.  

Насред опасен район на Сан Франциско, кой знае защо, аз започнах да пълзя по тротоара. 
Запитах се: „Странно, защо не мога да вървя? Могат ли другите хора да си вървят спокойно? 
Само аз ли пълзя?" Видях мъж в костюм, който се разхождаше под уличните лампи. Сега 
любопитството ми се смени със страх. Помислих си, че пълзенето може да е интересно, но не и 
безопасно. После си помислих, че никога не правя така. Това става само насън. Внезапно разбрах: 
„Трябва да сънувам!"  

(С. Г„ Бъркли, Калифорния) 
Веднъж се събудих от сън, в който моята контактна леща падна от окото ми и започна да се дели 

като едноклетъчно и аз реших, че в бъдеще мутиралата леща ще бъде знак, че това е сън. И наистина, 
поне в една дузина сънища осъзнах, че сънувам, разпознавайки това странно явление. Всеки от нас 
си има свои знаци, че е в сън, но някои от тях са подобни при повечето от нас, като например че 
тръгваме на работа по пижама. Примерен списък с видовете признаци, че сте в сън, е представен по-
долу, за да ви помогне да намерите вашите собствени знаци, но все пак не забравяйте, че за всеки 
отделен човек знаците са уникални, също както е уникален и самият той. 

Списъкът с разновидностите от знаци, че сте в сън, е разделен на категории според начина, по 
който хората обикновено класифицират преживяванията си насън. Има четири общи категории. 
Първата, наречена вътрешна осведоменост, включва нещата, които сънуващият (неговият Аз) 
възприема в себе си, като мисли и чувства. Другите три категории (действие, форма и контекст) 
класифицират елементите на обкръжението. Категорията действие включва активности и движение в 
света на сънищата - на сънуващия, другите персонажи и обекти. Категорията форма обединява често 
странните и променящи се форми на нещата, хората и местностите. Последната категория е 
контекстът. Понякога в сънищата комбинацията от елементи - хора, места, действия или неща е 
странна, макар и да няма нищо необичайно за всеки от тях поотделно. Това са контекстуалните 
признаци, че сте в сън. Към тази категория се причисляват и събития, като да се окажеш на място, 
където не може да бъдеш, да срещнеш други персонажи на необичайни места, да намираш неща там, 
където не би трябвало да са или да играеш несвойствена за теб роля. 

Всяка категория се разделя на подкатегории и е илюстрирана с примери, взети от истински 
сънища. Прочетете списъка внимателно, така че да разберете как да различавате отделните видове 
знаци, че сте в сън. Следващото по-долу упражнение ще ви помогне да определите собствените си 
знаци. А в следващата глава ще разберете и как да използвате списъка с вашите знаци, за да 
индуцирате осъзнат сън. 

 
Признаци, че сте в сън 
ВЪТРЕШНА ОСВЕДОМЕНОСТ 
Появила се е странна мисъл, силна емоция, имате необикновени усещания или пък са се 

променили възприятията ви. Мисълта може да е необикновена, като тези, които възникват само 
насън или като тези, които магически повлияват събитията в съня. Емоцията може да е неподходяща 
или странно засилена. Усещанията вероятно включват чувството, че сте парализиран или че 
напускате тялото си, както и необичайни физически състояния, внезапна или свръхсилна сексуална 
възбуда. Възприятията могат да са необикновено ясни или пък мъгляви и неясни, както е възможно и 
да виждате или чувате нещо, което би било невъзможно в будно състояние. 

ПРИМЕРИ  
Мисли 
• „Опитвам се да разбера, откъде се взе тази къща и нейната мебелировка и в същото време 

осъзнавам нелепостта на подобна мисъл." 
• „Тъкмо си помислих, че не искам да попадна в катастрофа и колата сама се върна на пътя." 
• „Когато видях, че вратата е заключена, пожелах тя да се отвори." 
Емоции 
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• „Бях измъчван от много силни угризения и тревога." 
• „Възхищавах се на Г." 
• „Толкова съм сърдит на сестра си, че хвърлям в морето нещо, което й бе дала една жена." 
Усещания 
• „Издигам се над тялото си." 
• „Овладява ме силна вълна на сексуална възбуда." 
• „Имам чувството, че гигантска ръка стиска главата ми." 
Възприятия 
• „Някак си виждам добре и без очила." 
• „Всичко наоколо изглежда така, сякаш съм взел LSD." 
• „По някакъв начин мога да чуя как говорят двама души, които се намират далече от мен." 
ДЕЙСТВИЕ 
Вие, други персонажи в съня или неодушевени предмети понякога правят неща, необичайни 

или невъзможни за реалния свят. Това не трябва да е мисъл или чувство на сънуващия, а действие в 
обстановката на съня. Неправилно работещите прибори са пример за действие на обекти, което може 
да послужи за знак, че сте в сън. 

ПРИМЕРИ 
Действия ни субекта 
• „Карам към къщи велосипед с едно колело." 
• „Бях под водата и въпреки това дишах." 
• „Бе все по-лесно и по-лесно да се протягам." 
Действия на персонажите 
• „Трупата хвърляше слузести червеи в публиката." 
• „Д. ме целува страстно пред очите на жена си." 
• „Фризьорът ме подстригва по написан план." 
Действия на обектите 
• „Кренвиршът се самозапалва." 
• „Големи проблясващи светлини преминават наоколо." 
• „Колата ускорява застрашително и спирачките отказват." 
ФОРМА 
Вашият облик, обликът на другите персонажи и обекти в съня е твърде странен, деформиран 

или трансформиращ се. За аномалии във формата се смятат и необикновените дрехи или прическа. 
Също така и мястото, на което се намирате в съня, може да не е такова, каквото би трябвало да бъде в 
реалността. 

ПРИМЕРИ 
Форма на субекта 
• „Аз съм мъж." (сън на жена) 
• „Тялото ми се състои от купчина порцеланови чинии." 
• „Аз съм Моцарт." 
Форма на другите персонажи 
• „Лицето й се променяше, щом погледнех към нея." 
• „Край мен минава гигант с глава като на съществото от „Черната лагуна". 
• „За разлика от реалността, косата на Г. е късо подстригана." 
Форма на околната обстановка 
• „Ивицата на брега е като вълнолом на стъпала." 
• „Чертожната стая имаше неправилна форма." 
• „Загубих се, защото улиците не бяха такива, каквито ги помнех." 
Форма на обектите 
• „Виждам мъничко лилаво коте." 
• „Една от торбите се променяше непрестанно." 
• „Надписът на колата ми е „Тойома" вместо „Тойота"." 
КОНТЕКСТ 
Мястото или ситуацията в съня са странни. Може да сте на място, където не би трябвало да сте 
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в будно състояние, или да се озовете в странна социална ситуация. Също така вие или някой друг от 
персонажите на съня може да играе необичайна роля. Обектите или персонажите може да не са на 
своето място или пък съня да става в минало или в бъдеще време. 

ПРИМЕРИ  
Роля на субекта 
• „Ние сме бегълци от закона." 
• „Сънят бе като филм с Джеймс Бонд и аз бях в главната роля." 
• „Аз съм диверсант в тила на врага по време на Втората световна война." 
Роля на персонажите 
• „Приятелят ми е смятан за мой съпруг." 
• „Баща ми се държи като Р., моя любовник." 
• „Рейгън, Буш и Никсън представляват летящи самолети." 
Местоположение на персонажите 
• „Моите колеги и бившите ми училищни приятели са заедно." 
• „Мадона седеше на стол в стаята ми." 
• „Брат ми, който е починал, стоеше в кухнята с мен." 
Месторазположение на обектите 
• „Леглото ми бе на улицата." 
• „Имаше телефон в стаята ми." 
• „В стената имаше топено сирене и зеленчуци."  
Място на действието 
• „Аз съм в колония на Марс." 
• „Намирам се в увеселителен парк." 
• „Аз съм сред океана, сам, през нощта." 
Време на действието 
• „Аз съм в началното училище." 
• „Аз съм на двадесет и петата ми среща със състуденти от института." 
• „Аз съм с коня си в разцвета на силите му."  
Ситуация 
• „Присъствам на странна церемония." 
• „У дома се снима телевизионна реклама." 
• „Две семейства са се събрали, за да се опознаят." 
 

УПРАЖНЕНИЕ  
СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК С ВАШИТЕ ЗНАЦИ, ЧЕ СТЕ В СЪН 
1. Започнете да си водите дневник на сънищата 
Водете си дневник на сънищата и записвайте всичките си сънища. Когато съберете 

най-малко дузина, продължете със следващите стъпки. 
2. Съставете списък с вашите знаци, че сте в сън 
Продължавайки да записвате сънищата си, отбележете знаците, че това е сън, във вече 

записаните сънища. Подчертайте ги и съставете списък с наблюдаваните знаци след всяко 
описание. 

3. Класифицирайте всеки знак, използвайки списъка с видовете знаци 
До всеки знак от списъка, съставян след всяко описание на сън, напишете към коя от 

горепосочените категории принадлежи той. Например ако сте сънували човек с глава на 
котка, това ще е знак от категорията форма. 

4. Определете основната категория знаци 
Пребройте колко често се проявяват знаците от всяка категория (вътрешна 

осведоменост, действие, форма, контекст) и ги подредете в низходящ ред. Знаците от тази 
категория, която се наблюдава най-често, съставят вашата основна категория, от която ще 
се нуждаете в работата по-нататък. Ако две категории се проявяват приблизително еднакво 
често, изберете тази, която ви харесва повече. 

5. Упражнявайте се в търсенето на знаци, че сте в сън, докато сте будни 
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Създайте си навика да следите събитията от живота в будно състояние, които биха 
попаднали във вашата основна категория знаци. Например, ако основната ви категория е 
действието, наблюдавайте действията си, както и тези на другите хора, животни, обекти и 
машини. Следете прецизно начина, по който се случват нещата в будно състояние. Това ще 
ви помогне да забележите, когато в сънищата се случи нещо необичайно. 

 
Настройте се за успех 
Осъзнатото сънуване е своеобразно психично умение и вие бихте могли да се възползвате от 

психологичните техники, създадени за подобряване на различни умения, за да напреднете в 
осъзнатото сънуване. Спортните психолози са провели значителен брой изследвания върху 
развитието на човешките умения. Едно от най-плодотворните средства, произлезли от тези 
изследвания, е теорията и практиката по създаване на нагласа за постигане на успех. 

Нагласата за постигане на успех е ефективна. Изследователите, които прегледали повече от 100 
студии, стигнали до извода, че „положителният ефект от нагласата за постигане на успех е едно от 
най-стабилните и поддаващо се на верификация открития в психологическата литература". Нещо 
повече, изследването е установило и много от елементите на правилния начин за създаване на 
нагласа за постигане на успех. 

По-долу са описани препоръките на едно от изследванията върху нагласата за постигане на 
успех, адаптирани към изучаването на осъзнато сънуване. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 
НАГЛАСА ЗА УСПЕХ 
1. Изберете ясни, конкретни и изброими цели 
Целите трябва да са насочени лично към вас и съобразени с потенциалните ви и вече 

проявявани възможности. В зависимост от вашето ниво на напредналост можете да 
изберете да запомняте един или два съня на нощ или пък да имате поне един осъзнат сън 
през следващата седмица или месец. Когато започвах работата по дисертацията си, аз си 
поставих за цел да увеличавам числото на осъзнатите сънища, които имах, с всеки 
следващ месец. Това ми помогна да развия уменията си. 

2. Изберете трудни, но реалистични цели 
За много хора да имат осъзнат сън е трудна, но изпълнима цел. За по-напредналите 

онейронавти по-подходяща цел би било да се научат да летят или да могат да се изправят 
лице в лице с плашещи персонажи. Успехите ви ще нарастват в зависимост от 
амбициозността на целите ви, но докато ги поддържате в рамките на способностите си. 

3. Определете си както краткосрочни, така и дългосрочни цели 
Изберете краткосрочни цели, като например да запомните определен брой сънища 

или да извършите определен брой проверки на реалността през деня (вж. глава 3). Също 
така планирайте и дългосрочни цели, като например да имате поне един осъзнат сън в 
месец. Определете дати, в които бихте искали да постигнете определено ниво на 
напредък, например: „Искам да имам четири осъзнати сънища до 1 юни." 

4. Записвайте и оценявайте постиженията си 
Когато постигнете целта, която сте си поставили, например да имате дванадесет 

осъзнати сънища на месец, запишете това постижение. Когато целта е реализирана, 
изберете нова. Или пък, ако се притеснявате, че сте далеч от постигането на целите си, си 
поставете по-скромни и по-реалистични цели. Водете си бележки и статистика в дневника 
на сънищата. Използването на диаграма ще ви даде по-ясен поглед за постиженията ви. 

 
 
Как да планирате усилията си за постигането на най-добри резултати 
Много осъзнато сънуващи съобщават, че имат осъзнати сънища най-често след разсъмване, в 

сутрешните часове. Частично обяснение за това можем да намерим във факта, че RЕМ-сънят е по-
продължителен във втората част от нощта, отколкото в първата. Наред с това анализът на момента на 
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възникване на осъзнати сънища в лаборатория показа, че вероятността за осъзнато сънуване 
непрекъснато се увеличава с всеки следващ RЕМ-период. 

За да стане ясно какво значи това, нека приемем, че обикновено вие спите по осем часа. В 
течение на цялата нощ вероятно ще имате шест RЕМ-периода, като половината от тях ще настъпят в 
последната четвърт от съня ви. Както показаха нашите изследвания, вероятността да имате осъзнат 
сън през последните два часа е повече от два пъти по-голяма от вероятността да имате осъзнат сън 
през първите шест часа. Това също значи, че ако се лишите от два часа от обичайния си сън, ще 
намалите наполовина шансовете си да имате осъзнат сън. От друга страна, ако обикновено спите по 
шест часа, може да удвоите шансовете си за осъзнато сънуване, като увеличите съня си с два часа. 

Изводът е очевиден - искате ли да увеличите вероятността за осъзнато сънуване, удължете съня 
си. Ако имате сериозни намерения, ще намерите време за това. Може да си определите поне една 
сутрин в седмицата, когато да оставате в леглото няколко часа по-дълго от обикновено. 

Макар че на повечето хора им харесва да спят до късно, не винаги имаме време за това. Ако не 
можете да нагласите нещата си така, че да спите по-дълго, има една малка тайна за увеличаване 
честотата на осъзнатите сънища, без да се изисква повече време за сън. 

Тайната се състои в това да пренаредите времето си за сън. Ако обикновено спите от полунощ 
до 6 часа, тогава станете в 4 и стойте будни два часа, като си намерите някакво занимание. Легнете 
си отново и си доспете от 6 до 8 часа. По време на двата часа отложен сън вие ще имате много повече 
RЕМ-сън, отколкото в обичайното време (от 4 до 6) и ще разполагате с по-голяма вероятност за 
осъзнато сънуване, без да губите време за сън. 

Някои ентусиасти са превърнали пренареждането на времето за сън в постоянна част от своя 
ритуал за индуциране на осъзнат сън. Алан Уорели разказва например, че когато иска да индуцира 
осъзнати сънища, си ляга в 1:30 след полунощ, спи малко по-малко от шест часа, от 2:00 до 7:45 часа, 
когато го събужда будилникът му. Тогава той става и закусва, пие чай, чете вестник, поща и т. н., като 
остава буден за два или три часа. От 9:00 до 9:30 ч. описва в детайли плановете и намеренията си за 
конкретните експерименти и постижения, които иска да осъществи в своите осъзнати сънища. След 
което си ляга, заспивайки обикновено около 10:00 или 10:30 часа. Спи няколко часа, по време на 
които често има осъзнати сънища, а понякога и цели серии, продължаващи до час." 

Преразпределянето на съня може да бъде много силен метод за подпомагане на осъзнатото 
сънуване. Не се колебайте да опитате. Полагайки малко усилия, ще получите забележителни 
резултати. Като начало опитайте следващото упражнение. 

 

УПРАЖНЕНИЕ  
ПЛАНИРАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ОСЪЗНАТО СЪНУВАНЕ 
1. Навийте будилника си 
Преди да легнете, навийте будилника си така, че да звънне два или три часа преди 

часът, когато обикновено ставате. Легнете си в обичайния час. 
2. Събуждайки се, станете веднага от леглото 
Когато будилникът зазвъни, станете веднага от леглото. Стойте будни два или три 

часа. През това време си намерете подходящо занимание. Спрете около половин час 
преди да си легнете повторно. 

3. Концентрирайте се върху намерението си относно осъзнатите сънища 
През този половин час, преди отново да си легнете, мислете за нещата, които искате 

да направите в осъзнат сън: къде искате да отидете, кого да видите или какво да 
свършите. Може да използвате това време, за да се фокусирате върху намерението си да 
имате някакъв сън на конкретна тема (вж. глава 6). Ако работите върху някои от 
препоръките, дадени в следващите глави на тази книга, това е времето за практикуване 
на подготвителните упражнения. 

4. Легнете повторно и се заемете с техниката за индуциране След като са минали 
два или три часа от събуждането ви, се уверете, че мястото, където ще спите, ще остане 
тихо и необезпокоявано за следващите няколко часа. Легнете си и използвайте онази 
техника за индукция, която най-много ви допада. Техниките са дадени в следващите две 
глави. 
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5. Оставете си поне два часа сън 
Навийте будилника или помолете някой да ви събуди, но си дайте поне два часа сън. 

Вероятно през това време ще имате поне един дълъг RЕМ-период, а може би и два. 

 
Сутрешните часове са идеални за осъзнато сънуване и по още една причина. Докато в началото 

на нощта са ни необходими от час до час и половина, за да достигнем до фазата на RЕМ-сън, то след 
няколко часа сън можем да влезем в тази фаза само няколко минути след като сме си легнали. 
Понякога дори може да се събудим от един сън и малко след това пак да влезем в него. Всичко това 
прави възможни един друг вид осъзнати сънища - осъзнатите сънища, индуцирани от състояние на 
будност, които ще се обсъждат в глава 4. 

Последни приготовления: усвояване на дълбока релаксация 
Преди да сте готови да практикувате техники за индуциране на осъзнати сънища, трябва да 

умеете съзнателно да отпускате тялото си, запазвайки ума си буден. Двете упражнения, описани по-
долу, ще ви покажат как да го постигнете. Те ще ви помогнат и да изчистите съзнанието си от 
тревогите на деня, така че да се концентрирате върху индуцирането на осъзнат сън. Осъзнатото 
сънуване изисква концентрация, която е почти невъзможна, ако мислите ви блуждаят, а тялото ви е 
напрегнато. Преди да преминете към следващата глава, овладейте тези основни техники. 

 

УПРАЖНЕНИЕ  
ПРОГРЕСИВНА РЕЛАКСАЦИЯ 
1. Легнете на твърда повърхност 
Ако не можете да легнете, седнете в удобно кресло. Затворете очите си. 
2. Концентрирайте се върху дишането си 
Обърнете внимание на дишането си. Позволете му да стане по-дълбоко. Направете 

няколко пълни вдишвания, като движите леко диафрагмата си надолу, докато вдишвате, 
издувайки корема навън и изпълвайки дробовете си от долу нагоре. Издишайте дълбоко, 
освобождавайки тялото си от напрежение при всяко издишване. 

3. Последователно напрегнете и отпуснете всяка група мускули 
Напрегнете и отпуснете една по една всички групи мускули в тялото ви. Започнете с 

водещата ръка. Сгънете ръката си в китката, като че се опитвате да допрете външната 
страна на китката до бицепса на същата ръка. Задръжте я напрегната така за 10-15 секунди. 
Обърнете внимание на възникналото напрежение. Сега отпуснете ръката и релаксирайте. 
Отбележете разликата. Напрегнете и отпуснете отново. Направете пауза за двадесет, 
тридесет секунди, вдишвайки дълбоко и след това издишайте бавно. Повторете тази 
процедура и за другата ръка. След това напрегнете, отпуснете, отново напрегнете и пак 
отпуснете последователно горната част на ръцете, челото, челюстта, врата, раменете, 
корема, гърба, бедрата, прасците и стъпалата. След всяка група мускули правете дълбоко 
вдишване и освободете напрежението, издишвайки бавно. 

4. Освободете се от всякакво напрежение 
След като сте работили с всички мускулни групи, оставете ги да се отпуснат 

окончателно. Където и да усетите напрежение, приложете напрягане и отпускане. 
Представете си как напрежението напуска тялото ви като невидим флуид. Всеки път, когато 
се напрегнете и отпуснете, си напомняйте, че релаксацията е по-силна от напрежението, 
което я е предшествало. 

(Заимствано от Джеикьбсьн) 

 

УПРАЖНЕНИЕ 
61-ТОЧКОВА РЕЛАКСАЦИЯ 
1. Изучете рисунката 
На рисунка 2.1 са изобразени 61 точки по тялото. За да направите това упражнение, 

вие трябва да запомните последователността на точките. (Това не е трудно, защото точките 
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са разположени в ред, който се помни лесно.) Те започват от челото, слизат надолу към края 
на дясната ръка, после през лявата ръка, през торса, надолу и нагоре по десния, а после и 
левия крак, след което отново нагоре през торса към челото. 

2. Концентрирайте вниманието си в една точка 
Започнете с челото. Концентрирайте вниманието си между веждите и помислете за 

числото едно. Дръжте вниманието си фокусирано върху точка 1 за няколко секунди, докато 
не почувствате, че осъзнавате това място ясно и отчетливо. Представете си, че се намирате в 
тази точка. Преди да преминете към следващата точка, трябва да почувствате усещане за 
топлина и тежест на това място. 

3. Последователно преминете през всяка точка 
По същия начин концентрирайте последователно вниманието си във всяка от първите 

тридесет и една точки. Движете се бавно и си представяйте, че се намирате във всяка точка, 
върху която се фокусирате. Почувствайте топлина и тежест, преди да преминете нататък. Не 
позволявайте на ума ви да блуждае. В началото може да ви се стори трудно да постигнете 
това. Ще забележите как на моменти напълно забравяте, че правите упражнението и се 
отдавате на фантазии и мисли за нещо друго. Ако забравите до коя точка сте стигнали, се 
върнете в началото или в последната точка, до която сте стигнали съзнателно, и продължете 
нататък. Упражнявайте се с тридесет и една точки, докато свикнете да го правите, без да се 
разсейвате с други мисли и да губите точката, до която сте стигнали. 

4. Разширете упражнението така, че да обхваща всичките 61 точки 
Когато достигнете нивото, при което можете да се концентрирате върху първите 

тридесет и една точки, без да се разсейвате, повторете стъпки 1 и 2 за всичките 61 точки. 
Практикувайте така, докато се научите да не губите концентрацията си. Тогава ще бъдете 
готови да използвате това упражнение заедно с техниките за индуциране на осъзнат сън. 

(Заимствано от Рама) 

 
 61 точкова релаксация (Заимствано от Exercise Without Movement of Swami Rama) 
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Глава 3 
СЪБУЖДАНЕ В СВЕТА НА СЪНИЩАТА 
Осъзнатото сънуване е по-лесно, отколкото може би си мислите 
Преди да започнете с упражненията от тази глава, трябва да сте в състояние да си спомняте 

поне по един сън на нощ. Също така ще трябва вече да сте записали поне една дузина (дванадесет) 
сънища в дневника си, от които да сте извлекли значителен брой ваши лични знаци, че сте в сън. 
Едва тогава ще бъдете готови да изучавате техниките, предназначени да ви помогнат да преживеете 
първия си осъзнат сън, ако все още не сте имали такъв. С малко повече усилия, усвоявайки тези 
техники, ще можете да имате осъзнати сънища, когато пожелаете това. 

Преди да продължите нататък, бих искал да ви дам един малък съвет, който ще ви помогне да 
избегнете някои разочарования. Понякога хората развиват психически препятствия, които им пречат 
да индуцират осъзнати сънища по желание. Най-често те смятат, че осъзнатото сънуване е много 
трудно постижимо състояние. И действително не успяват да го постигнат. Обаче аз се научих да 
имам осъзнати сънища по желание, така че знам как да го правя и също така знам, че това е много 
лесно, след като веднъж откриеш начина. Опитът ми със стотици хора, усвояващи осъзнатото 
сънуване, ме убеди, че почти всеки, който се упражнява старателно, може да успее. Никой не може да 
определи колко време ще ви отнеме, докато се научите да индуцирате осъзнати сънища. Това зависи 
от способността да се помнят сънища, от мотивацията, интензивността на практикуване, а също и от 
факта, който ние наричаме „талант за осъзнато сънуване". И макар че самият аз бях високо 
мотивиран и имах по три или четири осъзнати сънища в седмица, за да достигна нивото, на което 
можех да имам осъзнати сънища винаги, когато го пожелаех, ми трябваха две години и половина. Но 
аз трябваше да си създавам собствени методи, докато вие имате голямото преимущество, че ще 
работите с техники, вече проверени и прецизирани от други осъзнато сънуващи. 

Не се отчайвайте, ако не успявате веднага, и не се предавайте. Практически всеки, който 
упорства, се усъвършенства в практиката. Осъзнатото сънуване е по-лесно, отколкото си мислите. 

Изберете тази техника, която е най-ефективна за вас 
Следващите две глави ще ви представят широк кръг от техники за стимулиране на осъзнати 

сънища. Наблегнато е на техники, които са ефективни при повечето хора. Но разбира се, за всеки 
човек си има специфични, най-ефективни методи, в зависимост от индивидуалните различия в 
психическите особености, личността и начина на живот. Така например техниките, обяснени в глава 
4, са най-подходящи (но не и единствено) за хора, които заспиват бързо. Нашият стремеж беше да 
покажем повече техники и да опишем повечето от познатите методи за индуциране на осъзнати 
сънища. Вие може да работите с тези, които ви допадат повече. След като веднъж сте разбрали 
принципите и сте усвоили практиката на осъзнатите сънища, може да си създадете ваш собствен 
метод, като комбинирате елементите на описаните техники. Така че експериментирайте, 
наблюдавайте и упорствайте - така сами ще откриете правилния начин. 

Ако практикуването на упражнения, изискващи концентрация на вниманието, е нещо ново за 
вас и вие не сте уверени в способността си да ги използвате успешно, насочете се към упражнението, 
наречено „Укрепване на волята", описано в приложението. То е създадено, за да ви научи да 
контролирате психичната си концентрация за постигането на различни неща. Практикуването на това 
упражнение ще ви помогне при работата с всички техники в тази книга. 

 
Проверка на реалността 
Прокарване на мост между двата свята 
А сега нека направим пауза, за да си зададем следния въпрос: „Буден ли съм или сънувам в този 

миг?" Бъдете сериозни. Опитайте се да отговорите непредвзето на въпроса и да аргументирате 
отговора си. 

Сега, след като имате отговор, си задайте друг въпрос: „Колко често се питам дали сънувам или 
съм буден в ежедневието си?" Отговорът вероятно ще е: „Почти никога", освен ако не сте се 
задълбочили във философски занимания или вече практикувате техники за индуциране на осъзнат 
сън. Ако никога не си задавате този въпрос, докато сте будни, колко често мислите ще ви се случва да 
си го задавате насън? И тук отговорът ще е никога, защото това, което обикновено си мислите или 
правите в сънищата, е същото, което обикновено си мислите и правите наяве. 
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Изводът е съвсем ясен. Може да използвате преноса на навиците от будно състояние в съня, за 
да индуцирате осъзнати сънища. Един от начините за постигане на осъзнатост е да се попитате дали 
сънувате, докато сънувате. За да направите това, трябва да превърнете в навик задаването на този 
въпрос, докато сте будни. 

Способност за критичност 
Една част от съзнанието ви е заета с „проверка на реалността". Тя определя дали един стимул 

идва от външния свят или от вътрешен източник. Оливър Фокс нарича тази важна рефлексивна 
система „способност за критичност" и смята, че тя е изключена по време на обичайните ни сънища. 
Също така той е убеден, че тя е решаваща за постигане на осъзнатост. Фокс пише, че за постигането 
на осъзнатост в сънищата 

... ние трябва да събудим способността за критичност, която изглежда напълно бездейства 
насън и тогава ще могат да се проявят различните степени на неговата активност. Нека 
предположим например, че в съня си аз съм в кафене. На съседната маса седи дама, която би била 
много красива, ако нямаше четири очи. Ето някои примери за различните степени на активност на 
способността за критичност: 

1. В съня способността за критичност липсва, но когато се събуждам, осъзнавам, че с тази 
дама не всичко е наред. И изведнъж се сещам: „О, разбира се, та тя имаше четири очи!" 

2. В съня леко се учудвам и казвам: „Колко странно, че тази дама има четири очи! Това не й 
отива." Но по същия начин, както бих отбелязал: „Колко жалко, че тя си е счупила носа! Как е 
могла?" 

3. Умението за критичност е много по-бедно и аз определям четирите очи като ненормални. 
Обаче не оценявам напълно случващото се. „О боже!" - възкликвам, а след това се успокоявам, 
добавяйки: „Трябва да има някакъв необичаен спектакъл или цирк в града." И макар че съм на косъм 
от осъзнаването, нещо не достига, за да разбера, че сънувам. 

4. Сега способността ми за критичност е будна и подобно обяснение вече не я удовлетворява. 
Продължавам разсъжденията си: „Но аз никога не съм виждал такъв спектакъл! Възрастна жена 
с четири очи - това е невъзможно. Аз сънувам!"' 

Предизвикателството се състои в това, да активирате способността си за критичност преди 
лягане, така че да остане будна и да проработи, когато се появи необходимост да се обясни нещо 
необичайно в съня ви. 

Наскоро Паул Толи разви няколко техники за индуциране на осъзнати сънища, основавайки се 
на десетилетни проучвания, включващи над двеста изследвани лица. Толи смята, че един ефективен 
метод за достигане на осъзнатост (особено за начинаещи), е развиването на „критично-рефлексивна 
нагласа" по отношение на състоянието на съзнанието ви. Това се постига, като си задавате въпроса 
дали сънувате, докато сте в будно състояние. Той подчертава важността на задаването на „критичния 
въпрос" („Сънувам ли или не?") колкото се може по-често, най-малко пет или десет пъти на ден и във 
всяка ситуация, прилична на сън. Необходимостта да си задаваме въпроса в ситуации, напомнящи на 
сън произлиза от това, че в осъзнатите сънища критичният въпрос обикновено се задава в ситуации, 
аналогични на подобните на сън ситуации от деня. Много е полезно също задаването на въпроса, 
когато си лягате и докато заспивате. Ние обединихме тези препоръки в следната адаптация на 
рефлексивната техника на Толи. 

 

ТЕХНИКА ЗА ПРОВЕРКА НА РЕАЛНОСТТА  
1.  Определете време за проверки 
Изберете пет-десет различни момента през деня, за да правите проверка на 

реалността. Това трябва да са обстоятелства, които по някакъв начин напомнят сънищата 
ви. Винаги, когато се сблъскате с нещо приличащо на знак, че сте в сън, направете 
проверка на реалността. Когато и да възникне нещо изненадващо или невероятно, когато 
преживявате необикновени емоции, направете проверка на реалността. Ако имате 
повтарящи се сънища, то всички ситуации, напомнящи съдържанието им, са идеални за 
целта. Например ако имате повтарящи се сънища със страх от високо, трябва да правите 
проверка на реалността, ако минавате по мост или сте на върха на висока сграда. Така 
например Джо Дримър прави проверка на реалността винаги, когато: 
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1. стъпва на ескалатор (сюжет на много от неговите тревожни сънища); 
2. говори с шефа си; 
3. вижда привлекателна жена; 
4. чете печатна грешка; 
5. отива в банята (той е забелязал, че баните в сънищата му често са твърде странни); 
2. Проверете състоянието си 
Задавайте си критичния въпрос колкото се може по-често (поне пет-десет пъти, в 

моментите, които избрахте от стъпка 1): „Сънувам или не?" Не задавайте въпроса 
автоматично и не отговаряйте, без да сте се замислили: „Очевидно съм буден." Иначе това 
ще се случи и докато спите. Огледайте се за някакви странности или несъответствия, които 
биха могли да показват, че сънувате. Върнете се към събитията от последните няколко 
минути. Срещате ли някакви трудности да си спомните какво се случи току-що? Ако е 
така, може би сънувате. Препоръки за това как да отговорите правилно на критичния 
въпрос са дадени в следващия раздел. 

(Заимствано от рефлексивната техника на Толи) 

 
Съвети за проверка на реалността 
Повечето хора знаят от собствения си опит, че сънуващите не винаги мислят ясно. Питайки се 

дали сънуват, те понякога погрешно решават, че всъщност са будни. Това може да се случи и с вас, 
ако не оцените правилно реалността. Така например може да решите в съня, че това не би трябвало 
да е сън, защото всичко наоколо изглежда реалистично и истинско. Или може да се ощипете, както 
гласи популярният съвет. Едва ли ще се събудите от ощипването (в моя опит това не се случи), но 
усещането за ощипване се преживява съвсем истински. 

Когато сънуващите споделят своето прозрение или подозрение, че сънуват, с други персонажи 
от съня, те често срещат възражения и доводи за обратното, както и в следващия пример. 

Действието в един от осъзнатите ми сънища се развиваше в дома, където живях, докато учех 
в гимназията. До къщата имаше градина, най-хубавото нещо в двора. Един мой добър приятел бе 
там. Докато си седях така и гледах към къщата, осъзнах, че макар и да изглеждаше толкова 
истинска, тя всъщност бе съборена преди около седем години. Но сега тя си стоеше пред мен, като 
че нищо не е било. Тогава се досетих, че сънувам. Обърнах се към приятеля си и му казах, че сме в 
сън и ако той осъзнае това, ще може да отидем където поискаме и да правим каквото пожелаем. 
Но той не ме слушаше и все казваше, че всичко си е реално и че чета твърде много Карлос 
Кастанеда. Каза ми, че вместо това бих могъл да чета по-често Евангелието. 

 (П. К., Къламбъс, Северна Каролина) 
Изводът от този случай е да не слушате ничии съвети, а сами да проверите състоянието си. 

Опитът да полетите е най-надеждният метод, използван от много осъзнато сънуващи. Най-лесният 
начин да го направите е да подскочите във въздуха и да се опитате да удължите времето, през което 
не се докосвате до земята. Ако останете във въздуха дори половин секунда по-дълго от нормалното, 
може да сте сигурни, че сънувате. 

Използвайте този метод всеки път, когато правите проверка на реалността. Лично според мен 
най-добрият метод за проверка на реалността е следният: намерете нещо написано и го прочетете 
веднъж (ако можете), отместете поглед и после го прочетете отново, проверете дали надписът е 
останал същият. Винаги когато опитвах това в собствените си осъзнати сънища, надписът се 
променяше по някакъв начин. Може думите да престанат да имат смисъл или буквите да се 
превърнат в йероглифи. 

Със същия успех може да погледнете два пъти дисплея на електронен часовник, ако носите 
такъв. В съня той никога не работи правилно и обикновено показва безсмислени неща (но не е 
изключено да покаже и реалното време на съня ). За съжаление този тест работи само с електронни 
часовници, с цифрово представяне на времето, а не часовници със стрелки, които често показват 
времето съвсем коректно. Веднъж, когато реших да направя проверка на реалността и погледнах към 
часовника си, видях, че се е превърнал в съвсем истински часовник със стрелки. Но аз не помнех да 
съм го заменял за часовник „Мики Маус", който бе на ръката ми, затова реших, че сънувам. 
Внимавайте с този тест, защото може да се поддадете на някоя абсурдна рационализация - например 
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не можете да видите реалното време, защото „батерията се е изхабила" или „светлината е много 
слаба и затова не се вижда". 

Най-общо казано, ако искате да различите сънуването от будното състояние, трябва да 
запомните, че макар и сънищата да изглеждат толкова истински, както и реалността, те са много по-
променливи. В повечето случаи всичко, което трябва да направите, е да се огледате критично; ако е 
сън, ще забележите необикновени трансформации. 

Проверката на реалността е начин да се разбере истината за ситуацията около вас, когато 
подозирате, че сънувате. Може да я използвате като последна стъпка в достигането на осъзнатост. С 
практиката все по-малко ще ви е необходимо да следите, че сте в сън и вместо това бързо ще 
преминавате от съмнение, че сте в сън, към увереност, че сънувате. Ще забележите, че всеки път 
щом почувствате истинско желание да проверите реалността, това само по себе си говори, че 
сънувате, докато в будно състояние вие почти никога не се питате сериозно, дали сте будни. Това е 
последната степен в проверката на реалността - винаги щом сериозно се замислите дали сънувате, 
вие вероятно сте в сън! 

 
Техники на намерението 
Идеята за пренасянето на състояния на съзнанието, култивирани наяве, в съня, за да ни 

помогнат да индуцираме осъзнати сънища, се използва от тибетските будисти повече от хиляда 
години. Източникът на тези техники е забулен в мистериите на миналото. Говори се, че те произлизат 
от учението на афганистански майстор, наречен Лавапа, и са пренесени в Тибет през осми век от 
Падмасамбхава, основател на тибетския будизъм.'' 

Тибетските техники се предавали от поколение на поколение до ден днешен. Известен е 
ръкописът на „Йога на състоянието на сън", съставен през шестнадесети век и преведен през 1935 
година, който описва няколко метода за „разбиране на природата на състоянието на сън" (индуциране 
на осъзнати сънища).- Повечето тибетски техники явно са били създадени в тясна връзка с навиците 
за медитация. Те включват сложни визуализации на санскритски букви в многолистни лотоси, 
съпровождани със специален начин на дишане и упражнения за концентрация. И може би в бъдеще, 
когато хиляди хора достигнат високо майсторство на онейронавтските умения, обсъждани в тази 
книга, ние ще сме достатъчно напреднали, за да можем да научим повече от нашите тибетски 
предшественици. Основите на тибетските техники са синтезирани за вас в тази и следващите глави. 

ТЕХНИКА НА СИЛАТА НА РЕШЕНИЕТО 
За начинаещите в осъзнатото сънуване най-подходящата тибетска техника се нарича 

„разбиране с помощта на силата на решението", която се състои в „решението да се запази 
непрекъснатия поток на съзнанието" както в будно състояние, така и насън. Това включва 
практикуване през деня и нощта. 

1. Дневна практика 
През деня „във всякакви ситуации" мислете непрекъснато, че „всичко около вас в 

същността си е сън" (тоест, че преживяванията ви са продукт на собственото ви съзнание), 
решени да осъзнаете неговата истинска природа. 

2. Нощна практика 
През нощта, преди да си легнете, „твърдо решете", че ще осъзнаете състоянието на сън - 

тоест ще разберете, че не е реално, а е сън. (Допълнително упражнение: помолете вашия 
гуру да ви помогне да осъзнаете състоянието на сън. Този елемент трябва да бъде 
приспособен към всеки отделен случай. Ако имате гуру, просто го помолете. Ако нямате 
гуру, но имате навик да се молите, направете го и сега. Може също така да използвате 
символична фигура, асоциираща се в съзнанието ви с осъзнатото сънуване. Ако ли пък нито 
се молите, нито имате гуру, или пропуснете тази част, или се обърнете за помощ към 
вътрешния си Аз.) 

Коментар 
Тъй като обикновено сънуваме нещата, случили се наскоро, има вероятност, ако 

прекарвате достатъчно време през деня, мислейки че „всичко по природата си е сън", да си 
помислите това и насън. 

(Заимствано от Еванс-Венц) 
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Из историята на един случай 
Преди двадесет години участвах в семинар на Тартант Тулку, тибетски будист от Есаленския 

институт в Биг Сур, Калифорния. Ринпоче („скъпоценния диамант"), както наричаха учителя, бил 
принуден да напусне Тибет, когато там нахлули китайските комунисти. Той тъкмо бе дошъл в 
Щатите от Индия и знаеше много слабо английски. Той често прекъсваше не особено правилната си 
реч и се заливаше от искрен смях. Аз очаквах езотерични обяснения на задълбочена теория, но това, 
което открих, се оказа неизмеримо по-ценно. 

Ринпоче небрежно посочи с жест всичко наоколо и тържествено заяви: „Това... сън!" След което 
започна да се смее. Посочваше към мен и други хора или предмети и все казваше загадъчно: „Това 
сън!", превивайки се от смях. Ринпоче успя да ни внуши идеята (как точно не знам, не бих изключил 
и възможността за телепатия, имайки предвид това, колко малко думи обменихме), че трябва да 
мислим за всичките си преживявания като за сънища и да се опитаме да запазим непрекъснатия 
поток на съзнанието, преминавайки между двете състояния, на будност и сън. Не мисля, че се 
справях с упражнението добре, но след семинара, по време на обратния път към Сан Франциско, 
неочаквано открих, че светът ми се бе променил по някакъв начин. 

Няколко нощи по-късно преживях и запомних първия си осъзнат сън, какъвто не бях имал от 
петгодишна възраст, когато сънувах серии от приключенски сънища. Сънят бе следният: 

Тихо се сипеше сняг. Бях сам на покрива на света, катерейки К2. Докато вървях нагоре през 
отвесно падащия сняг, с изненада открих, че ръцете ми са голи: бях облечен в риза с къс ръкав - не 
най-подходящата дреха за изкачване на втория по височина връх в света! Изведнъж осъзнах, че 
обяснението на това е във факта, че сънувам! Това толкова ме зарадва, че скочих от планината и 
полетях, но тогава сънят започна да се губи и аз се събудих. 

Интерпретирах съня като знак, че още не съм готов за изпитанията на тибетската йога на съня. 
Но бях вече на стартовата линия и продължих да имам осъзнати сънища от време на време, в 
продължение на осем години, преди да започна съзнателно да култивирам осъзнатото сънуване. 
Впрочем импулсивното ми поведение в този осъзнат сън е характерно за всички начинаещи. Ако сега 
сънувам такъв сън, няма да скоча веднага от планината. Вместо това ще полетя към върха й и ще 
открия дали съм я катерил поради някаква особена причина или само „защото тя си беше там". 

Намерението за хората от западната култура 
Малцина на запад чувстват близка източната идея за „гуру", но идеята за „намерението" е 

достатъчно разбираема. И макар че доста хора споменават за спонтанни осъзнати сънища, те рядко 
се случват, без да имаме такова намерение. Следователно ако искаме да имаме осъзнати сънища по-
често, трябва да започнем, като развием намерението си да разпознаем състоянието на сън. Ако в 
началото усилията ви не се увенчават с успех, заредете се с търпение: в тибетските писания е казано, 
че е нужно не по-малко от двадесет и един пъти всяка сутрин да изкажем намерението си „да 
разберем природата на състоянието на сън". 

Паул Толи е експериментирал усилено с една вариация на древната тибетска техника за 
индуциране на осъзнати сънища с помощта на силата на решението. По-долу следва моята адаптация 
на тази техника. 

 

ТЕХНИКА НА НАМЕРЕНИЕТО 
1. Вземете решение да разпознаете състоянието на сънуване 
В ранните утринни часове или събуждайки се сутрин изразете ясно и твърдо 

намерението си да не забравите да разпознаете състоянието на сън. 
2. Представете си как осъзнавате, че сте в сън 
Представете си, колкото се може по-ярко, че сънувате и сте в ситуация, която е знак, че 

сте в сън. Включете във вашата визуализация няколко от най-често възникващите или 
предпочитаните от вас знаци, че сте в сън. 

3. Представете си, че в съня си извършвате някое планирано действие 
Вземете решение да извършите в съня си някое специално избрано действие. Добър 

избор би било да се спрете на действие, което само по себе си е знак, че сте в сън. 
Представете си например, че летите в съня си и осъзнавате, че сънувате. Докато правите 
това си кажете твърдо, че следващия път, когато сънувате, ще разпознаете състоянието на 
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сън. 
Коментар 
Планирайте някое действие, което да извършите в съня си, защото често се случва 

сънуващите да си спомнят, че трябва да извършат действието, още преди да осъзнаят, че са 
в сън. Едва после се сещат: „Това е, което исках да направя в съня си. Значи аз сънувам!" 
Планираното действие ще е и знак, че сте в сън, защото има голяма вероятност да 
осъзнаете, че сънувате, ако забележите, че извършвате това действие. 

 
Комбинирана техника на Толи 
Толи твърди, че техниката за проверка на реалността е най-ефективният метод за индуциране на 

осъзнати сънища сред няколкото други, които той обсъжда." Неговата комбинирана техника се 
основава на проверката на реалността и включва елементи от техниките на намерението и 
самовнушението. Той не уточнява дали комбинираната техника е по-ефективна от техниката за 
проверка на реалността, но ние смятаме, че това е така. Ето какво отбелязва Толи по отношение на 
комбинираната техника: 

...тези, които следват дадените препоръки, ще могат да се научат да индуцират осъзнати 
сънища. Хора, които никога преди това не са преживявали осъзнат сън, ще имат първия си такъв 
сън средно след 4-5 седмици, макар и със съществени вариации при различните хора. В най-
благоприятния случай първият осъзнат сън може да бъде преживян още същата нощ, а при 
неблагоприятни обстоятелства - едва след няколко месеца. Упражненията, целящи развиване на 
критична нагласа на съзнанието, са нужни само в началния етап, който може да продължи няколко 
месеца. По-късно осъзнатите сънища ще възникват, дори ако човек не си задава критичния въпрос 
през деня. Честотата на осъзнатите сънища зависи от силата на желанието да бъдат 
преживяни. Повечето от хората, които упорито следват тези съвети, преживяват поне един 
осъзнат сън всяка нощ." 

Аз модифицирах комбинираната техника на Толи според личния си опит. 
 

КОМБИНИРАНА ТЕХНИКА НА РЕФЛЕКСИЯТА И НАМЕРЕНИЕТО 
1. Планирайте при какви обстоятелства ще извършвате проверка на реалността 
Предварително изберете определени обстоятелства, при които ще извършвате 

проверката. Например може да си задавате въпроса: „Сънувам ли?", когато се прибирате 
вкъщи след работа, в началото на всеки разговор или на всеки кръгъл час и т. н. Изберете 
честотата, при която се чувствате комфортно. Вашето въображение може да ви помогне да си 
спомните да зададете въпроса Например ако сте решили да зададете въпроса, когато се 
прибирате у дома, представете си как отваряте вратата и си спомняте за намерението си. 

Упражнявайте се десетина пъти или повече през деня, в избраното от вас време и 
винаги, когато се окажете в ситуация, напомняща сън. Например когато се случва нещо и 
изненадващо или странно или пък изпитвате неуместно силна емоция или умът ви (и по-
специално паметта) ви и изневерява. 

2. Проверете състоянието си 
Задайте си въпроса: „Сънувам ли или съм буден?" Огледайте се дали около вас няма 

някакви странни или неестествени неща, които могат да показват, че сънувате? Помислете за 
нещата, които току-що са се случили. Трудно ли ви е да си ги припомните? Ако е така, може 
би сънувате. Прочетете нещо два пъти. Не решавайте, че сте будни, докато не получите 
убедителни доказателства (например надпис, който не се променя, когато го четете няколко 
пъти). 

3.  Представете си, че сте в сън 
След като сте се уверили, че сте будни, си кажете: „Добре, аз не сънувам сега, но какво 

би било, ако сънувах?" 
Представете си колкото можете по-ярко, че сте в сън. Съзнателно си представете, че 

всичко, което възприемате (чувате, чувствате, помирисвате или виждате) е сън: хората, 
дърветата, слънцето, небето и земята, а също и вие самите - всичко е сън. Наблюдавайте 
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внимателно обкръжението си, търсейки вашите знаци, че сте в сън, описани в глава 2. 
Представете си какво ще е, ако забележите някой от вашите основни знаци. 

В момента в който успеете да си представите, че сънувате, си кажете: „Следващия път, 
когато сънувам, ще си спомня да разпозная това." 

4. Представете си, че правите това, което сте решили да направите в осъзнат сън 
Предварително решете какво бихте искали да направите в следващия си осъзнат сън. 

Може би ще пожелаете да летите или да поговорите с някой от персонажите на съня или пък 
да опитате някое от предложенията, изложени в следващите глави на тази книга. Сега 
продължете фантазията си, като започнете от стъпка 2 и си представите, че след като сте 
осъзнали състоянието си, решавате да изпълните планираното действие - правите това, което 
сте си наумили. Твърдо решете, че ще си спомните да разпознаете състоянието на сън и да 
направите това, което сте планирали да извършите в своя осъзнат сън. 

(Заимствано от Толи) 
Коментар 
В началото може да ви се стори странна инструкцията да се съмнявате в самите основи 

на реалността, която преживявате. Но с времето ще откриете, че да отправяте критичен 
поглед върху природата на обкръжаващата ви реалност по няколко пъти на ден е един 
забавен навик. На нашите семинари ние предлагаме визитни картички с надпис: „Сънувам 
ли?" Може да напишете този въпрос на гърба на визитна картичка и да си я сложите в джоба. 
Извадете я, прочетете надписа и извършете проверка на реалността, като отместите поглед и 
после пак прочетете надписа. Ако думите се разместват, вие сънувате. След като веднъж сте 
си изградили систематична критична нагласа в будно състояние, рано или късно ще опитате 
да направите проверка на реалността, бидейки в сън. И тогава ще се „събудите" в съня си. 

 
Мнемонично индуциране на осъзнати сънища (МИОС) 
Преди десет години, докато изследвах възможността за усвояване на умението да се индуцират 

осъзнати сънища, работейки по докторската си дисертация, създадох един ефективен метод за 
постигане на осъзнатост. 

Преди да започна с процедурите по индуциране, аз си спомних по-малко от един осъзнат сън на 
месец. Използвайки самовнушение през първите шестнадесет месеца от изследването ми (техниката 
е представена по-долу), вече си спомнях средно по пет осъзнати сънища на месец, като броят им се 
колебаеше от един до тринадесет. (Месецът, в който имах тринадесет осъзнати сънища, използвайки 
самовнушение, бе този, в който направих първите си лабораторни изследвания върху осъзнатото 
сънуване, което показва силата, с която мотивацията влияе върху честотата на осъзнатите сънища.) 
Обаче когато използвах самовнушение, не разбирах как всъщност настъпва ефектът! Всичко което 
знаех, бе, че си казвах преди лягане: „Тази нощ ще имам осъзнат сън." Но как? Нямах представа. И 
това, че нямах представа, означаваше също така, че нямам много шансове да управлявам появата на 
осъзнати сънища. Без разбиране на самия процес не можех да индуцирам осъзнати сънища, когато 
пожелая това. 

Постепенно обаче забелязах един психологически фактор, свързан с индуцирането на осъзнати 
сънища: предсънното намерение да не забравя да разпозная, че сънувам. След като разбрах как да 
индуцирам осъзнати сънища, вече бе много по-лесно да насочвам усилията си в правилна посока. 
Това изчистване на намерението бе последвано от незабавно увеличаване на месечната честота на 
осъзнатите ми сънища. По-нататъшната практика и прецизирането й доведоха до метод, с помощта 
на който можех да индуцирам надеждно осъзнати сънища. С този нов метод имах до четири осъзнати 
сънища на нощ и до двадесет и шест на месец. Сега мога да имам осъзнат сън всяка нощ, когато 
реша. Така постигнах целта си - да покажа, че е възможно да се осигури съзнателно контролиран 
достъп до състоянието на осъзнато сънуване. За хората, които желаеха и можеха да изучат метода ми, 
стана възможно да влизат в света на осъзнатите сънища почти винаги, когато пожелаят това. 

След като вече знаех, че се опитвам да си припомня нещо (да осъзная съня), по-късно 
(следващия път, когато сънувах) можех да създам техника, помагаща да постигна това. Но какво е 
нужно, за да си спомним, че трябва да направим нещо в съня си? Нека започнем с по-простия 
въпрос: как си спомняме, че трябва да направим нещо във всекидневния живот? 
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Във всекидневния си живот ние прибягваме до помощта на външни мнемонични средства, 
способстващи запомнянето (списък със задачи, бележник с телефони, преместване на пръстена и т. 
н.). Но как си спомняме за намерения без използването на външни подсказки (това се нарича 
проспективна памет)? Много важна е мотивацията. Малко вероятно е да забравите да направите 
нещо, което наистина ви се иска да направите. 

Когато си поставите за цел да си спомните да направите нещо, вие превръщате целта в една от 
вашите текущи грижи. Това значи, че активизирате мозъчната система за постигане на цел, и тя ще 
остане частично активирана, докато не достигнете целта. Ако целта е много важна за вас, системата 
остава високо активирана и вие постоянно проверявате, дали вече не е дошло време за действие и 
така докато наистина стане време. Целта никога не остава напълно несъзнавана. Но по-често 
наблюдаваният случай е, когато например решите да купите пирони следващия път, когато отидете в 
магазина. То е достатъчно важно, за да го имате наум, но когато отидете в магазина, забравяте 
намерението си. Докато не видите кутия с пирони или дори чук, който по асоциация ще ви напомни 
за пирони. 

Това ни разкрива другия основен фактор на запомнянето - асоциацията. Сблъсквайки се с 
предизвикателството да си спомним да направим нещо, ние можем да увеличим вероятността за това, 
ако (1) сме силно мотивирани да си спомним и ако (2) изградим мрежа от асоциативни връзки между 
това, което трябва да си спомним, и обстоятелствата, при които трябва да го направим. Тези 
асоциации могат да бъдат значително подсилени с помощта на визуализацията, че правим нещото, 
което искаме да си спомним. 

Мислейки за индуцирането на осъзнат сън като за проблем на проспективната памет, аз развих 
техника, която да увеличи вероятността да си спомним намерението да разпознаем състоянието на 
сън - процедура за мнемонично индуциране на осъзнати сънища (МИОС)." Преработих я специално 
за тази книга съобразно личния ми опит от индуцирането на осъзнати сънища, както и опита от 
обучаване на стотици други. Моля обърнете внимание на предварителните изисквания, разгледани 
по-долу. 

Предварителни изисквания за МИОС 
За успешната практика на МИОС се нуждаете от определени умения. Преди всичко, ако имате 

проблеми да запомняте неща, които сте искали да извършите в будно състояние, шансът ви да се 
сетите за нещо насън е много малък. Така че преди да се захванете с МИОС трябва да се уверите че 
наистина не забравяте да извършите планираните неща, докато сте будни. Ако като повечето хора 
разчитате на външни подсказки, упражнявайте способността да запомняте намеренията си 
единствено с помощта на собствения си ум. Следващото упражнение ще ви помогне да придобиете 
нужните умения и изпълнението на техниката на МИОС. 

 

УПРАЖНЕНИЕ ТРЕНИРОВКА НА ПРОСПЕКТИВНАТА ПАМЕТ 
1. Прочетете мишените за всеки ден 
Това упражнение е създадено, за да се практикува през цялата седмица. По-долу са 

представени по четири ситуации-мишени за всеки ден от седмицата. Когато станете сутрин, 
прочетете само мишените за този ден. (Не четете мишените преди да настъпи съответният 
ден.) Запомнете ги. 

2. През деня се оглеждайте за ситуациите-мишени 
Вашата цел е да отбележите настъпването на всяко едно събитие, като в същото време 

правите проверка на реалността, задавайки си въпроса: „Сънувам ли?" Така че ако вашата 
мишена е: „Чувам лай на куче", когато го чуете, отбележете това и направете проверка на 
реалността. Кажете си, че ще забележите мишената и следващия път, когато се появи. 

3. Записвайте колко ситуации-мишени сте „уцелили" 
В края на деня запишете колко от четирите мишени сте успели за забележите (можете 

да оставите място в дневника на вашите сънища, където да отбелязвате прогреса си с това 
упражнение). Ако през деня сте изпуснали първата си възможност да отбележите една от 
мишените, това значи, че сте пропуснали мишена, дори и ако сте се сетили за нея по-късно 
през деня. Ако сте сигурни, че една или повече ситуации-мишени не са се случвали през 
деня, отбележете това в дневника си. 
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4. Продължете да се упражнявате поне една седмица 
Упражнявайте се, докато не преминете през всички мишени. Ако в края на седмицата 

все така пропускате повечето от тях, продължете да се упражнявате, докато не достигнете 
нивото, при което успявате да уцелвате повечето мишени. Направете си собствен списък със 
ситуации-мишени и си водете записки за степента на успешните попадения и това как се 
развива паметта ви. 

Ситуации мишени 
НЕДЕЛЯ 
Виждам животно.  
Гледам лицето си в огледало.  
Включвам лампа.  
Виждам цвете. 
ПОНЕДЕЛНИК 
Пиша нещо. 
Чувствам болка. 
Чувам някой да казва името ми. 
Пия нещо. 
ВТОРНИК 
Виждам светофар.  
Чувам музика. 
Изхвърлям нещо в кофата за смет.  
Чувам смях. 
СРЯДА 
Включвам телевизор или радио.  
Виждам зеленчуци.  
Виждам червена кола.  
Държа пари. 
ЧЕТВЪРТЪК 
Чета нещо, освен този списък. 
Проверявам колко е часът. 
Забелязвам, че съм се замечтал.  
Чувам как звъни телефонът. 
ПЕТЪК 
Отварям врата. 
Виждам птица. 
Използвам тоалетната следобед.  
Виждам звездите. 
СЪБОТА 
Вкарвам ключ и ключалка  
Виждам реклама.  
Ям нещо след закуска.  
Виждам колело. 

 

ТЕХНИКА ЗА МНЕМОНИЧНО ИНДУЦИРАНЕ НА ОСЪЗНАТ СЪН (МИОС) 
1. Настройте се да запомните сънищата си 
Преди да си легнете, си кажете, че ще се будите и ще записвате сънищата си след 

всеки период на сънуване през цялата нощ (или след първия период на сънуване на 
разсъмване, или след 6 часа сутринта, или както ви е удобно). 

2. Спомнете си съня 
Когато се будите след период на сънуване, без значение колко е часът, опитайте се да 

си припомните колкото се може повече детайли от съня ви. Ако толкова ви се спи, че пак се 
унесете в сън, направете нещо, за да се разсъните. 
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3. Концентрирайте намерението си 
Когато заспивате отново, се концентрирайте върху намерението си да разпознаете 

състоянието на сън. Кажете си: „Когато следващия път сънувам, искам да не забравя да 
отбележа, че съм в сън." Опитайте се да го пожелаете истински, фокусирайте мислите си 
само върху тази идея. Ако забележите, че мислите за нещо друго, просто оставете тези 
мисли да си отидат и отново насочете вниманието си върху намерението да си спомните, че 
сънувате. 

4. Представете си как осъзнавате, че сте в сън 
В същото време си представете, че сте отново в съня, от който току що сте се 

събудили, но този път разпознавате, че това е сън. Потърсете знак, че сте в сън. Когато го 
видите, си кажете: „Аз сънувам!" и продължете фантазията си. Например може да решите 
да полетите в осъзнат сън. Ако е така представете си, че се отделяте от земята и политате 
веднага след като сте осъзнали, че сънувате. 

5. Повторете 
Повторете стъпки 3 и 4, докато не почувствате, че намерението ви е затвърдено, и 

тогава се оставете на съня. Ако забележите, че мислите за нещо друго докато заспивате, 
повторете стъпките, така че последното нещо в съзнанието ви, преди да заспите, да бъде 
намерението ви да осъзнаете, че сте в сън. 

Коментар 
Ако всичко върви добре, ще заспите и ще се унесете в сън. Тогава ще си спомните да 

отбележите, че сънувате. Ако ви отнема много време да заспите, практикувайки този метод, 
не се притеснявайте - колкото по-дълго сте будни, толкова по-вероятно е да имате осъзнат 
сън, когато заспите отново. Това е така, защото колкото по-дълго сте будни, толкова по-
многобройни ще са повторенията на процедурата на МИОС, което само подсилва 
намерението ви да имате осъзнат сън. Нещо повече, будността активира мозъка ви и 
осъзнатостта става по-постижима. Ако спите много дълбоко, след като сте си спомнили 
съня трябва да станете и да се заемете с някаква активност десет ИЛИ  петнадесет минути, 
така че да се събудите напълно. Светнете лампата и почетете. Станете от леглото и 
повървете из стаите. Едно от най-подходящите неща, които можете да направите, е да 
опишете сънищата си и да прочетете вече описаните, отбелязвайки знаците, че сте в сън, 
подготвяйки се за визуализация на МИОС-техниката. 

Много хора постигат успех с МИОС само след една или две нощи. Други се нуждаят 
от повече време. Постоянната практика на МИОС може да доведе до голямо майсторство в 
осъзнатото сънуване. Много от напредналите ни онейронавти са я използвали, за да 
култивират способността да имат по няколко осъзнати сънища всяка нощ, когато пожелаят. 

 
Техники на самовнушение и хипноза 
Самовнушение 
Патриция Гарфийлд споделя, че „използвайки метод на самовнушение, достигнала 

класическата крива на запомнянето, увеличавайки честотата на продължителните осъзнати сънища 
от нула до три на седмица." Тя съобщава, че е използвала самовнушение пет или шест години, 
достигайки средно до четири или пет осъзнати сънища на месец. Самият аз постигнах подобни 
резултати с описаната по-горе техника: през първите шестнадесет месеца на работа по дисертацията 
ми, в които използвах самовнушение, имах средно 5.4 осъзнати сънища в месец. 

Толи също съобщава за експерименти с техники на самовнушение, но за съжаление той дава 
малко подробности, освен че ефективността на внушението може да бъде увеличена, ако се съчетава 
с техники за релаксация. Той съветва самовнушението да се прави веднага след сън, докато сте в 
отпуснато състояние и предупреждава да се избягват всякакви усилия. 

Разликата между напрегнатото намерение и спокойното самовнушение е твърде интересна и 
вероятно обяснява някои от моите ранни преживявания, когато се опитвах да индуцирам осъзнати 
сънища с много старание. Първите няколко пъти, когато опитах да имам осъзнати сънища в 
лаборатория, използвах самовнушение и открих, че твърде настойчивото старание (напрегнатото 
намерение) е непродуктивно. Бях разочарован, защото трябваше да имам осъзнат сън точно тази 
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нощ, спейки в лабораторията. Не беше достатъчно да имам няколко осъзнати сънища в седмица с 
помощта на самовнушението. Нужно бе да ги преживея в нощта, когато бях в лаборатория. Обаче 
след като създадох техниката на МИОС, открих че мога да се старая упорито и пак да успявам. Това е 
така, защото МИОС предполага напрегнато намерение. Използвайки самовнушение, имах осъзнат 
сън само веднъж на шест нощи в лаборатория, докато с МИОС имах един или повече през двадесет 
от двадесет и една нощи, прекарани в лаборатория. 

Трябва вече да е станало ясно, че (поне за мен) самовнушението е по-слабо ефективно, 
отколкото някои други техники за индуциране на осъзнати сънища, като МИОС например. Обаче 
именно поради отсъствието на напрегнатост при внушението то може да бъде особено полезно за 
тези, които не държат на голяма честота на осъзнатите сънища. От друга страна, за хората, които се 
поддават лесно на хипноза, техниките на внушение могат да се окажат много продуктивни при 
индуцирането на осъзнати сънища, както ще видим, обсъждайки постхипнотичните внушения. 

 

ТЕХНИКА НА САМОВНУШЕНИЕТО 
1. Отпуснете се напълно 
Докато лежите в леглото, леко затворете очи и отпуснете главата си, врата, гърба, ръцете и 

краката. Нека ви напусне всяко мускулно или психично напрежение. Дишайте бавно и дълбоко. 
Насладете се на усещането за отпускане и оставете всички ваши мисли, тревоги, грижи и 
планове да си отидат сами. Ако току-що сте се събудили от сън, вероятно вече сте достатъчно 
отпуснати. Ако ли не, може да използвате упражнението за прогресивна релаксация (вж. Глава 
2). 

2. Кажете си, че ще имате осъзнат сън 
Оставайки напълно отпуснати, си обещайте, че ще имате осъзнат сън или по-късно тази 

нощ, или през някоя друга нощ в близкото бъдеще. Избягвайте да прилагате целенасочено 
усилие в своето внушение. Не упорствайте с твърдения като: „Тази нощ ще имам осъзнат сън!" 
Може да забележите, че ако не успеете след една или две нощи, следвайки такива императивни 
форми, бързо ще загубите вяра в себе си. Вместо да се затваряте в някакви строги рамки, 
просто пожелайте да имате осъзнат сън тази нощ или в близко бъдеще. Мислете за осъзнатия 
сън, който ви предстои да преживеете, с очакване. Очаквайте го, но нека той се случи в 
нужното време. 

 
Постхипнотично внушение 
Ако самовнушението може да увеличи честотата на осъзнатите ви сънища, то този ефект може 

да бъде значително подсилен, ако използвате хипноза с постхипнотично внушение (ПХВ). И 
наистина, по думите на Чарлз Тарт, ПХВ може да осигури „много по-голяма ефективност в контрола 
на съдържанието на сънищата в сравнение с внушението преди сън". Осъзнатостта може да се 
разглежда като един вид съдържание на съня и вероятно също се поддава на влияние от ПХВ. Самият 
аз имах три опита с ПХВ за индуциране на осъзнати сънища и постигнах успех в два от тях. Аз обаче 
съм умерено податлив на хипноза. За силно податливите ПХВ може да бъде много продуктивна 
техника, със сигурност заслужаваща да бъде проучвана. 

Единствената друга информация по темата за индуциране на осъзнати сънища чрез ПХВ, която 
открих, бе необичайната докторска дисертация на клиничния психолог Джоузеф Дейн. Тук ще се 
концентрирам само върху един интригуващ аспект от това проучване. 

Две групи по петнадесет студентки, никоя от които не е имала осъзнати сънища, били 
хипнотизирани няколко пъти, а след това всяка от тях била наблюдавана в лаборатория в течение на 
една нощ. Едната група (групата с ПХВ) развила свой собствен символ на съня от образите, 
наблюдавани в хипнотично състояние. Момичетата от другата (контролната) група били 
хипнотизирани, но не търсели личен символ на съня. След повторна хипноза момичетата от групата с 
ПХВ визуализирали своите символи, за да им помогнат да имат осъзнати сънища по-късно през 
нощта. Спейки през нощта в лабораторията, те имали по-дълги, личностно по-значими сънища в 
сравнение с контролната група. Впоследствие момичетата от групата с ПХВ имали повече осъзнати 
сънища от участниците в контролната група. 

Психотехнология: електронно индуциране на осъзнати сънища 
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Техниките за индуциране на осъзнати сънища, обсъждани в тази глава, ви учат да използвате 
намерението си в будно състояние, за да достигнете до осъзнатост в съня. МИОС например се 
основава на способността да си спомняме, че трябва да извършим нещо: „Когато сънувам, ще си 
спомня да отбележа, че сънувам." Достатъчно трудно е да си спомниш, че трябва да направиш нещо, 
докато си буден, още повече докато сънуваш! 

В последните години изследванията ми в Станфорд се фокусираха върху идеята да се помогне 
на сънуващите да си спомнят своето намерение. Стигнах до извода, че ако можеше да се помогне на 
сънуващите със знак от външния свят, докато все още сънуват, то ще е направено поне половината от 
нужното за индуциране на осъзнатост. Тогава от сънуващите ще се иска само да запомнят смисъла на 
подавания знак. 

Да се вкара знак в съня не е толкова трудно, колкото и изглежда. И макар че ние не възприемаме 
света около нас, докато сънуваме, мозъкът ни продължава да регистрира данни и от обкръжението 
чрез сетивата ни. Ние не сме толкова  беззащитни докато спим - събуждаме се, ако възприемем някое 
необичайно, а значи и потенциално опасно събитие. Именно заради това периферно възприятие 
определени стимули от света около нас могат да проникнат в сънищата ни ( д а  бъдат 
инкорпорирани). Моят изследователски екип в Станфорд търсеше такъв вид знаци (стимули), които 
най-лесно биха могли да бъдат инкорпорирани в сънищата.  

Започнахме експериментите за подсказване на осъзнати сънища с може би най-обичайната 
подсказка: магнетофонен запис на повтарящото се съобщение „Това е сън!" Регистрирахме 
мозъчните вълни, очните движения и други физиологични променливи на четири изследвани лица, 
докато спяха в  лаборатория. Когато лицата бяха в RЕМ-сън, записът прозвучаваше от 
високоговорители над леглата с постепенно усилваща се сила на звука. Изследваните лица вече 
имаха опит в осъзнатото сънуване и степента на успешно индуцирани осъзнати сънища бе 
относително висока. Записът се включи общо петнадесет пъти и предизвика пет осъзнати сънища. 
Три от тях започнали, след като сънуващите чули в съня си фразата „Това е сън". Другите два 
възникнали, докато записът е бил включен, но изследваните лица не са го чули в своите сънища. 

Десетте пъти, когато записът не успя да индуцира осъзнатост, показват двете основни 
предизвикателства, стоящи пред стимулирането на осъзнати сънища. Сънуващият или бива събуден, 
или пропуска да отбележи смисъла на стимула. Осем пъти записът просто събуди изследваните лица. 

Дори когато стимулът бъде инкорпориран в съня и спящият не се събуди, това още не гарантира 
успех. В два от случаите посланието успя да проникне в света на спящите, но те не разбраха смисъла 
му. В един особено забавен случай изследваното лице се оплакваше, че някой в съня му 
непрекъснато повтарял „Ти сънуваш", но той не обърнал внимание на този съвет. Повлияни от тези 
резултати и следващите ни изследвания върху индуцирането на осъзнати сънища с помощта на 
подавани знаци ние достигнахме до извода, че можем да помогнем на хората да осъзнаят че сънуват 
чрез стимули от външния свят. Но за да постигнат осъзнатост, сънуващите трябваше да положат 
усилия да се подготвят за разпознаването на стимулите и да запомнят смисъла им. Затова започнахме 
да използваме психологичните техники, описани по-горе в съчетание с подаването на външни 
стимули. 

Следващият ни експеримент с външни стимули представляваше дипломната работа на студента 
психолог Робърт Рич. Тъй като според по-ранни проучвания тактилните стимули се инкорпорират от 
съня по-често от зрителните и слуховите, ние решихме да изследваме тактилните стимули като знак 
за индуциране на осъзнати сънища. Използвахме вибрации, предаващи се през матрака, докато 
изследваното лице бе в RЕМ-сън. 

В това проучване изследваните лица усилено практикуваха упражнения за психическа 
подготовка. В деня преди лабораторното изследване те поставяха специални вибратори на глезените 
си, настроени да се включват няколко пъти през деня. Почувствали вибрациите, те правеха 
упражнение, комбиниращо проверка на реалността с припомняне, че когато почувстват вибрации в 
съня си, ще разпознаят, че сънуват. 

Единадесет от осемнадесетте изследвани лица имаха осъзнати сънища по време на една или две 
от нощите, прекарани от тях в лабораторията. Регистрирахме общо седемнадесет осъзнати сънища, 
единадесет от които възникваха във връзка с вибрациите. Един от начините, по който лицата 
възприемаха вибрациите, бе хаос в света на сънищата: 
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Аз се понесох из леглото, електродите се обтегнаха и стените започнаха да се движат 
напред назад. Тогава в ъгъла се появи Стивън и каза: „Ако започнат да се случват странни неща. 
ти знаеш, че това е сън..." 

Този сънуващ разбра, че му се случват необикновени неща, достигна осъзнатост и се понесе 
към звездите. Всичко това показваше, че сме на прав път в търсенето на ефективни методи за 
индуциране на осъзнати сънища. Все пак вибрацията, макар и да бе относително ефективен знак, бе 
свързана с редица технически трудности, така че ние продължихме да проучваме други видове 
стимули. 

Следващият стимул, който изследвахме, бе светлината, тъй като спящите по-рядко я асоциират с 
опасност. А също така тя лесно бива инкорпорирана в съня, без да предизвиква събуждане. В нашето 
проучване регистрирахме физиологичните данни на четиридесет и четири изследвани лица, докато 
спяха  с модифицирани очила за плуване, в които бяхме вградили червени светлини. Няколко минути 
след настъпване на RЕМ-сън, когато е много вероятно лицата да сънуват, ние за кратко време 
включвахме светлините в очилата. В по-късните експерименти използвахме компютър, свързан с 
очилата, който регистрираше RЕМ-съня и включваше светлинния сигнал. Това бе първият прототип 
на уреда, който по-късно се превърна в Дримлайт описан в следващия раздел. 

В изследването със светлинен стимул двадесет и четири от четиридесет и четири изследвани 
лица имаха осъзнати сънища по време на нощта, прекарана в лабораторията (повечето от тях 
прекараха там само една нощ). Изследваните лица прекараха общо петдесет и осем нощи в 
лабораторията и докладваха за петдесет осъзнати сънища. Както можеше да се очаква тези, които 
обикновено преживяваха по-често осъзнати сънища, се справяха по-добре и с помощта на 
светлините стимули. От двадесет и пет изследвани лица, които обикновено  имат поне един осъзнат 
сън на месец, седемнадесет (68 процента) имаха един или повече осъзнати сънища в лабораторията, 
срещу пет от деветнадесет (26 процента), които по принцип имаха по-малко от един сън на месец. 
Обаче от трите изследвани лица, които никога преди не са имали осъзнат сън, двама преживяха 
първия си такъв сън, предизвикан от светлинните сигнали. 

Други изследвания показват, че хората, които си спомнят поне един сън на нощ, съобщават за 
поне един осъзнат сън на месец. Затова е по-вероятно светлинните сигнали да помогнат за 
индуцирането на осъзнати сънища при хора, които по-добре помнят сънищата си. 

Проблясващите червени светлинни сигнали, подавани от очилата, бяха инкорпорирани в съня 
по много различни начини. Сънуващите трябваше да са нащрек за всякакви промени на светлината в 
сънищата си. Ето един пример за осъзнат сън, индуциран от светлинни сигнали. 

Една жена ми даде някакъв метален или бял предмет, които хвърляше светлина върху лицето 
ми и аз разбрах, че това е ключовият сигнал. Тя бе красива блондинка; осъзнах, че е персонаж от 
съня ми; прегърнах я силно, изпълнен с благодарност и любов към нея. Тогава усетих как тя се 
разтвори в мен... 

Резултатите от нашите изследвания показаха ясно, че можем да помогнем за индуцирането на 
осъзнати сънища в лаборатория с помощта на сетивни стимули. Но ние искахме да помогнем на 
хората да използват тези методи у дома, без да е нужно да са в лаборатория. Така започна работата по 
„Дримлайт" - портативно устройство за индуциране на осъзнати сънища. Впрочем светлината бе не 
само ефективен знак, помагащ на хората да осъзнаят, че сънуват, но и подхождаше добре на дизайна 
на маската за сън, съдържаща детектори на RЕМ-съня и мигащи лампички, които подават 
светлинните стимули. 

Да видиш светлината: историята на „Дримлайт" 
В книгата си Осъзнатото сънуване писах: „Вярвам, че е само въпрос на време да бъде 

разработено ефективно устройство за индуциране на осъзнати сънища. Това понастоящем е един от 
основните приоритети на собствените ми изследвания... техническата помощ може да улесни 
начинаещите, като им спести понякога години безрезултатни усилия. Скоро след публикуването на 
тази книга започнах да работя по създаването на такова устройство. Експериментите описани по-
горе, показваха, че индуцирането на осъзнати сънища с помощта на външни стимули е продуктивно 
в лаборатория. 

През септември 1985 г. получих писмо от Дарел Диксън, инженер от Солт Лейк Сити, който 
споделяше интереса си към създаването на устройство за индуциране на осъзнати сънища и 
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предлагаше своята помощ. Запознах го с проекта и скоро той създаде първия прототип. Това бе чифт 
черни кутии, които работеха като интерфейс между детектор на очите движения и портативен 
компютър. Сензорите в маската, която си слага спящият, отчитат очните движения, а компютърът 
регистрира степента на тяхната активност. Когато тази  степен е достатъчно висока, компютърът 
изпраща сигнали към апарата, включващ мигащи светлини в маската. Този ранен прототип 
напомняше реквизит от научно-фантастичен филм от петдесетте, с металните си кутии, покрити с 
копчета, множеството кабели, маска, направена от очила за плуване и проблясващи червени 
лампички. И все пак той работеше! Едно от изследваните лица имаше следния сън през първата нощ 
с устройството: 

Седя в кола пред магазин. Светлините в очилата се включват. Чувствам ги по лицето си. Чакам 
да спрат, за да направя проверка на реалността. Посягам да си сваля очилата ... но тях вече ги няма 
там и все така седейки в колата, решавам да проверя реалността, като прочета надписите върху 
доларова банкнота. Те се оказват неправилни и аз решавам, че сънувам! Излизам и политам. 
Чувствам се чудесно! Улиците са светли, слънчеви и чисти. Прелитам над едно здание и тогава 
слънцето засиява в очите ми - ето това е светлина! То измива всички образи и аз се завъртам. 
Всичко свършва в магазина, където съм с приятели, без вече да осъзнавам, че сънувам. Разказвам им 
преживяването си. 

В последните няколко години Станфордският изследователски екип извърши редица 
лабораторни проучвания с „Дримлайт" Участниците в два курса по осъзнато сънуване имаха шанса 
да експериментират с „Дримлайт" по домовете си. 

В проучването за прилагането на „Дримлайт" в домашни условия ние изследвахме няколко 
различни фактора, повлияващи индуцирането на осъзнати сънища, включително и различни видове и 
нива на психична подготовка. В добавка към откритията от предишните ни проучвания за стимулите 
установихме, че психичната подготовка е изключително важна за успешното индуциране на осъзнати 
сънища. 

Използването на „Дримлайт" в домашни условия доказа неговата ефективност за индуциране на 
осъзнати сънища, но не повече от практикуването на МИОС. Обаче когато използването на 
„Дримлайт" се съчетава с практикуване на МИОС, това води до най-висока честота на осъзнатите 
сънища. Нашето първо групово проучване на „Дримлайт" показа, че хората които практикуват 
МИОС, докато използват „Дримлайт", имат пет пъти повече осъзнати сънища от тези, които не 
използват никаква психологическа техника. 

Психическата подготовка е важна при използването на „Дримлайт", защото ако умът ви не е 
фокусиран правилно върху идеята да разпознаете съня, когато сте в него, дори и да видите светлина, 
може да не разберете какво означава тя. Малко вероятно е да бъде създадено устройство, което да ви 
гарантира осъзнати сънища - трябва да дадете нещо от себе си, за да успеете. 

 
Различното преживяване на светлината 
Едно от предизвикателствата пред използващите „Дримлайт" е в необходимостта да са в 

състояние да разпознаят светлинния сигнал независимо от формата, която той приема в съня. 
Понякога светлината от „Дримлайт" изглежда по един и същ начин в съня и в будно състояние. Обаче 
в 80 процента от случаите проявата на светлината е така вплетена в сюжета на съня, че от сънуващия 
се изисква да бъде нащрек за възможността да получи съобщение от външния свят. Ако сънуващият е 
твърде увлечен от съня, то резултатите обикновено са много забавни и илюстрират тенденцията да се 
рационализира, вместо да се мисли логично. Ето разказа на едно изследвано лице. 

На излет сме. Слизаме от планина. Два пъти цялото ми зрително поле се покрива от 
удивителни сияещи червени светлини, излизащи от една точка. Наричам ги „суфи-фойерверк" и си 
мисля, че тяхното предназначение е да ни предпазят от нещо. Мисля си, че знам нещо за смисъла на 
този излет, което моята компания не знае. 

Психоложката Джейн Гакенбах предположи, че хората не успяват да разпознаят светлината, 
появяваща се в съня им, защото имат психически „съпротиви“ срещу идеята да стигнат до 
осъзнатост по команда. Обаче инкорпорирането на светлинните сигнали много прилича на знаците, 
че сме в сън. Всички ние по няколко пъти на нощ пропускаме възможността да осъзнаем, че 
сънуваме, въпреки голямото разнообразие необикновени явления, способни да се появят само на сън. 
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Това не е защото имаме психични бариери  срещу постигането на осъзнатост, а защото не сме се 
подготвили достатъчно за разпознаването на знаците, че сме в сън. Ако са подготвени да забележат 
събитията, предизвикани от мигащата светлина на „Дримлайт“, сънуващите ще бъдат достатъчно 
проницателни, за да осъзнаят че сънуват щом видят светлината. 

Аз съм в състава на една туристическа група. Седя в киносалон и гледам филм. Изведнъж 
екрана потъмнява, а после се появяват абстрактни геометрични фигури в червен цвят. Тогава 
разбирам, че това е Дримлайт и че сънувам. 

Светлинните сигнали с появяват по много начини в сънищата. Използващите Дримлайт 
съобщават за пет различни вида на инкорпориране на сигналите: 

• Инкорпориране без изменения – светлината в съня е същата както и ако си сложим маската на 
Дримлайт в будно състояние. Например: виждам проблясващите светлини, които виждам, когато съм 
буден“. 

• Инкорпориране като образ в съня – светлината става част от сцената на съня. Например: 
Забелязах, че лампите в стаята започнаха да мигат“. 

• Инкорпориране,при което светлината се наслагва върху сцената на съня. - светлината 
прониква в съня като еднородно явление, което не идва от никой обект на съня. Например: „Две 
проблясващи светлини запълниха полезрението ми“. 

• Инкорпориране,при което светлината се наслагва върху сцената на съня под формата на 
шарка от фигури - сънуващият вижда искрящи шарки от форми: геометрични фигури или 
„психеделични" образи. Например: „Виждам красиви форми от злато и жълт цвят с ромбове, 
вложени един в друг."  

• Инкорпориране под формата на пулсации в съня - вместо да вижда светлина, сънуващият 
вижда само пулсации, предизвикани от мигането на светлината. Например: „Забелязах как всичко 
наоколо трептеше." 

Осъзнатите сънища, предизвикани от светлинни стимули, различават ли се от спонтанно 
индуцираните? 

Осъзнатите сънища, индуцирани с помощта на светлинни стимули, се различават от 
спонтанните осъзнати сънища по един очевиден елемент - светлината! Дали се различават и по 
друго, тепърва трябва да бъде проучено. Гакенбах предположи наскоро, че „изкуствено индуцираната 
осъзнатост може да окаже негативно влияние върху качеството на осъзнатия сън" и преживяното да 
„не е така психологически полезно, като при естествено възникналата осъзнатост"   Въпреки цялото 
ми уважение към моята колежка трябва да кажа, че изводите й ми се виждат напълно необосновани. 
Те се базират на изключително съмнителни интерпретации на малко количество данни от едно 
единствено изследвано лице. Тези данни са от пилотно изследване, доказващо, че осемнадесет 
осъзнати сънища, индуцирани с помощта на светлинни стимули, съдържат по-малко преживявания за 
летене и повече сексуални преживявания, отколкото осемнадесет спонтанно индуцирани осъзнати 
сънища на същия човек." Гакенбах твърди, че - съпоставено със сексуалните преживявания - 
летенето е „по-архетипно и представлява по-висока форма на осъзнатост в съня". Единственото 
доказателство за това нейно твърдение е обстоятелството, че при лицата от група за източна 
медитация се наблюдават двадесет пъти повече сънища с летене, отколкото със сексуални 
преживявания. Изводът стана още по-спорен, когато повторният анализ на данните показа, че лицето 
е имало еднакво количество сексуални преживявания в светлинно индуцираните и в спонтанните 
осъзнати сънища. А що се отнася до летенето, няколко от спонтанните осъзнати сънища са 
настъпили, когато лицето осъзнало, че лети. С изключение на този важен момент няма значими 
различия в количеството на преживявания за летене в двата вида осъзнати сънища. 

По-правдоподобната хипотеза за възможна разлика между спонтанните и светлинно 
индуцираните осъзнати сънища би се заключавала в това, че вторите може да са по-ирационални и 
по-малко осъзнати. Напълно възможно е да се окаже така, най-малкото в първите сцени на осъзнат 
сън, защото за д а  достигне спонтанно до осъзнатост, от сънуващия се изисква да има по-ясно 
състояние на ума, отколкото при светлинно индуциране. Ще ни са нужни още изследвания, за да 
потвърдим или отхвърлим тази хипотеза. Въпреки всичко изказванията на използващите „Дримлайт" 
свидетелстват, че светлинно индуцираните осъзнати сънища могат да бъдат също толкова 
интензивни, вълнуващи и осмислени, както и спонтанните. Това си проличава и от сънищата на 
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двамата онейронавти Дарил Хюит и Лин Левитан, които много ни помогнаха за създаването на 
„Дримлайт", изпробвайки всеки нов модел, който конструирахме. 

В съня ми светлините на маската замигаха. Познах ги, разбирайки че спя, и подадох знак с 
движение на очите. Намирах се в лабораторията за изследване на съня. Исках да изляза и не след 
дълго се натъкнах на заключена стъклена врата. Опитах се да мина през нея като призрак, но 
стана така, че я счупих. Оказах се на открито място сред дървета и радостно скочих във въздуха, 
политайки. Понесох се в небето. Беше изключително преживяване. Летях над планини, виждах как 
зад тях в далечината изникваха други планини и се губеха сред облаците. Понякога се спусках над 
дълбоки долини и гори. Постепенно стана тъмно и на небето се появиха звезди. Полетях високо над 
планините. Можех да видя Млечния път и Луната. Избрах една ярка звезда и започнах да кръжа 
около нея с намерението да я приближа. Понесох се из небето в екстаз. Бях толкова развълнуван, че 
можех да почувствам как бие сърцето ми. Светлината проблесна отново и аз подадох сигнал с 
движение на очите, за да покажа, че не съм загубил осъзнатост. Събудих се минута-две по-късно.  

(Д. X., Сан Франциско. Калифорния) 
Сънувах как се връщам в обстановката от предишен сън – странен парк, който се е превърнал 

в нещо като Рай. Връщам се, за да видя дали там - мястото вече беше пазар - няма да намеря 
някаква интересна храна. Щом пристигнах, видях че светлините примигват. Завъртях се, за да 
остана в съня. Появи се приятелят ми Л. Помолих го да ми помогне да намеря нещата, които ми 
трябват. Съзнавах, че сънувам, но исках да видя как ще се развие сънят. Намерих различни видове 
странни макарони. Знаех, че всичко в този магазин е „особено", защото това е ..Рай". 
Удовлетворена от макароните, погледнах към етикета им. Гледах го как се променя и се чудех дали 
може да ми каже нещо. Буквите се разбъркваха в безсмислени съчетания, но само след миг пауза 
прочетох: „Златната земя." Това не ми говореше много, но бе забавно. Казах на Л. да продължим 
търсенето си. Вървяхме през магазина. Помислих си, че губя контрол над съня и тогава изведнъж 
усетих как сънят и усещането ми за осъзнатост се интензифицират. Дадох си сметка, че 
обикновено в осъзнатите си сънища контролирам, манипулирам и обмислям всичко и че това 
мислене и командване сякаш блокира възприятието ми за нещо, което бих нарекла „вътрешна 
светлина". Излязох навън. Бе тъмно. Започнах да се издигам в небето. Л. бе долу. Поканих го да 
лети с мен. Той прие и тъкмо щеше да го направи, когато светлините примигнаха отново и аз се 
събудих.  

(Л. Л., Рейнуд Сити, Калифорния) 
Бъдещето на технологията на осъзнатото сънуване 
Успехите ни в създаването на помощни устройства позволиха да се увеличат шансовете за 

индуциране на осъзнат сън пет или повече пъти, когато уредите се използват в комбинация с 
умствена концентрация. Това звучи чудесно, но ние все още не можем да обещаем, че използвайки 
„Дримлайт", вие със сигурност ще имате осъзнати сънища. Така че продължаваме работата си. 

Бъдещите изследвания върху индуцирането на осъзнатост в сънищата, както и изследването на 
състоянията на мозъка и тялото при настъпване на осъзнатост, значително ще помогнат да увеличим 
способността си да стимулираме осъзнатото сънуване. Разбира се, нашата цел е да предадем 
знанията си на вас, онейронавтите. Ако искате да научите повече за „Дримлайт" и хода на нашите 
проучвания, вижте поканата в послеслова. 

 
Глава 4 
СЪЗНАТЕЛНО ВЛИЗАНЕ В СЪН 
Осъзнати сънища, индуцирани от състояние на будност 
В предишната глава обсъдихме различните стратегии за индуциране на осъзнат сън чрез 

пренасяне на идея от будно състояние в света на сънищата, например намерението да се разпознае 
състоянието на сън, проверката на реалността или разпознаването на признаците, че сме в сън. Тези 
стратегии имат за цел да помогнат на сънуващия да осъзнае състоянието на сън по време на самия 
сън. 

В тази глава е представен напълно различен подход към света на осъзнатото сънуване, 
основаващ се на идеята за съзнателно влизане в сън. Това става чрез запазване на съзнателността по 
време на заспиване, което ни дава възможностти да влезем в състояние на осъзнат сън без загуба на 



wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt        41 

критично  съзнание. Съществуват много разновидности на този подход. Заспивайки, вие може да се 
концентрирате върху хипнагогните (предсънни) образи, върху целенасочена визуализация, върху 
вашето дишане или сърцебиене, върху телесните си усещания, върху идеята за своя „Аз" и т. н. Ако 
удържате съзнанието си достатъчно активно, докато тенденцията за влизане в RЕМ-сън е силна, вие 
ще почувствате, че тялото ви заспива, но вие, тоест вашето съзнание, остава будно. В резултат на 
това ще се окажете в осъзнат сън с ясно съзнание. 

Тези две различни стратегии за индуциране на осъзнатост водят до два типа осъзнати сънища. 
Случаите, когато влизате съзнателно в сън, са известни като осъзнати сънища, индуцирани от 
състояние на будност (ОСИСБ), за разлика от осъзнатите сънища, индуцирани от състояние на 
сън. Двата типа осъзнати сънища се различават по редица признаци. ОСИСБ винаги се съпътстват от 
от краткотрайно събуждане (понякога само за една или две секунди) с незабавно завръщане към 
REM сън. Спящият има субективното преживяване, че се е събудил. Това не е характерно за ОСИСБ. 
Вероятността за възникване и на двата вида осъзнат сън нараства в хода на нощта, но при ОСИСБ 
тази тенденция е по-силна. С други думи ОСИСБ е по-вероятно да възникнат в ранните сутрешни 
часове или по време на следобедната дрямка. Това ясно проличава от записаните ми собствени 
осъзнати сънища. От 33 осъзнати сънища от първия REM период на нощта само един (3 процента) бе 
ОСИСБ, докато по време на следобедния сън цели 13 от 32 (41 процент) осъзнати сънища бяха 
ОСИСБ. 

Най-общо казано ОСИСБ се появяват по-рядко от ОСИСС. В лабораторно изследване на на 76 
осъзнати сънища 72% бяха ОСИСС, сравнени с 28% ОСИСБ. Но делът на ОСИСБ, наблюдавани в 
лабораторни условия, по мои наблюдения, е значително по-висок от дела на ОСИСБ в домашни 
условия. 

Например ОСИСБ заемат само от 5 до 10 % от моите осъзнати сънища в домашни условия, но 
цели 40% от първите петнадесет осъзнати сънища, които имах в  лаборатория. Мисля, че има две 
причини за това: прекарвайки нощта в лабораторията, аз бях особено съзнателен всеки път, когато се 
будех и освен това полагах значителни усилия да не се движа много, за да не попреча на работата на 
записващата апаратура. 

Така събуждането ми от REM сън в лабораторията с по-голяма вероятност водеше до повторно, 
но вече съзнателно влизане в REM-сън, отколкото събуждането ми у дома където нито бях особено 
внимателен по отношение на обкръжението, нито си поставях за цел да не се движа. Това ни показва, 
че техниките за индукция на ОСИСБ са по-ефективни при определени обстоятелства. 

Според Паул Толи, макар че техниките за съзнателно влизане в състояние на сън изискват 
значителни усилия в началото, ползата от тях е пропорционална на това усилие. Ако бъдат овладени, 
тези техники могат да ви осигурят способността да влизате в осъзнат сън винаги когато пожелаете. 

 
Концентрация върху хипнагогните образи 
Най-обичайната стратегия за влизане в ОСИСБ е, заспивайки, да се концентрирате върху 

хипнагогните образи, съпътстващи състоянието на заспиване. Първоначално вероятно ще виждате 
само относително прости образи, като проблясване на светлина, геометрични фигури и т. н. 
Постепенно ще се появят по-сложни картини: лица, хора и накрая цели сцени. Следващото описание 
на това, което руският философ П. Д. Успенски нарича „полусънно състояние", ни дава ярък пример 
за хипнагогни образи. 

Заспивам. Пред очите ми се появяват и изчезват точки, искри и малки звездички. Тези искри и 
звездички постепенно се превръщат в златна мрежа, нейните дупки се движат бавно и ритмично в 
такт с ударите на сърцето ми, които чувствам ясно. В следващия момент златната мрежа се 
превръща в редици медни шлемове на римски войници, които маршируват надолу по улицата. Чувам 
отмерените им стъпки и от прозореца на висока къща в Галата, в Константинопол, наблюдавам 
как крачат по тясна уличка, която води към старото пристанище и Златния Рог с неговите 
платноходи, а зад тях се виждат минаретата на Истанбул. Чувам тежките им отмерени стъпки, 
виждам отблясъците от слънцето върху шлемовете им. Тогава изведнъж се отделям от перваза на 
прозореца, на който съм се облегнал, и в същата поза политам бавно над уличката, над къщите и 
над Златния Рог в посока към Истанбул. Усещам мириса на морето, чувствам вятъра, усещам 
топлината на слънчевите лъчи. Този полет ми носи чудно усещане за наслада, аз не мога да се 
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сдържа и отварям очи. 
Състоянието на полусън, описвано от Успенски, е резултат от навика му да наблюдава 

съдържанието на съзнанието си, докато заспива или след като се събуди от сън. Той забелязва, че е 
много по-лесно да се наблюдават образите сутрин, след събуждане, когато възникват „без определени 
усилия", отколкото преди заспиване в началото на нощта." 

Американският психиатър д-р Нейтън Рапорт е развил подход към осъзнатото сънуване, сходен 
на създадения от Успенски: „Намирайки се в леглото преди сън, експериментаторът прекъсва потока 
на мислите си на всеки няколко минути с намерение да си спомни съдържанието им, което се опитва 
да изчезне при всеки опит за спомняне. Този навик се пренася и в съня и това води до резултати, 
подобни на следните. 

Сияеха ослепителни светлини и безброй искрящи проблясъци на великолепен кристален 
полилей. Като сцена от бурлеска бяха множеството причудливи статуетки върху полицата на 
отсрещната стена, украсена в стил рококо. Вдясно весела група от красиви дами и джентълмени, 
облечени в елегантно облекло от викторианската епоха, си разменяха любезности. Не мога да кажа 
колко дълго продължи тази сцена, преди да открия, че тя не бе реална, а само продукт на 
въображението ми. Изведнъж картината стана приказно красива. Много предпазливо моят 
наполовина събудил се ум започна да я разглежда - защото знаех, че това великолепно зрелище 
може да изчезне, ако се намеся. 

Помислих си: „Дали това не е някоя от онези неподвижни картини на въображението?" Като 
в отговор на въпроса ми една от дамите изящно затанцува валс насред стаята. Тя се върна при 
другите и отново застина неподвижно, гледайки ме през рамо със сияеща усмивка на красивото 
лице. Като цяло цветовете бяха ненатрапващи се, като изключим калейдоскопните проблясъци на 
полилея и изящните сини и нежно-розови тонове от пищната обстановка и костюмите. 
Почувствах, че единствено интересът ми към сънищата ми позволяваше да забележа нюансите, 
изискани, но и живи, сякаш озарени от вътрешно сияние." 

 

ТЕХНИКА НА ХИПНАГОГНИТЕ ОБРАЗИ 
1. Отпуснете се напълно 
Докато лежите в леглото, леко затворете очи и отпуснете главата си, врата, гърба, 

ръцете и краката. Нека ви напусне всяко мускулно или психично напрежение. Дишайте 
бавно и дълбоко. Насладете се на усещането за отпускане и оставете всички ваши мисли, 
тревоги и грижи да отшумят. Ако току-що сте се събудили от сън, вероятно вече сте 
достатъчно отпуснати. Ако ли не, може да използвате или упражнението за прогресивна 
релаксация или 61 точковата релаксация (вж. глава 2), за да се отпуснете напълно. Нека 
всичко утихне и замре, нека умът ви се успокои като море в безветрие. 

2. Наблюдавайте визуалните образи 
Без да се напрягате, фокусирайте вниманието си върху образите, които постепенно 

ще започнат да изникват пред вътрешното ви зрение. Гледайте как се появяват и изчезват. 
Наблюдавайте ги колкото се може по-непринудено, позволявайки им сами да изпълнят 
съзнанието ви. Не се хващайте за тях, просто ги наблюдавайте, без да се намесвате. 
Влезте в ролята на безпристрастен наблюдател. Първо ще виждате серии от несвързани, 
преминаващи бързо образи и картини. Образите постепенно ще прераснат в сцени и ще 
стават все по-цялостни и по-цялостни, докато накрая се обединят в свързан сюжет. 

3. Влезте в съня 
Когато отделните образи се превърнат в движещ се, жив сценарий, се оставете да 

бъдете пасивно въвлечени в света на сънищата. Не се опитвайте да влезете в сцената 
активно, а вместо това наблюдавайте картината, която виждате. Нека вашият интерес към 
случващото се ви въвлече в съня. Но внимавайте да не се увлечете твърде. Не забравяйте, 
че сънувате! 

Коментар 
Може би най-трудната част от тази техника е влизането в съня при стъпка 3. 

Предизвикателството тук се състои в това, да развиете умението за пасивна бдителност от 
позицията на ненатрапващ се наблюдател, оставящ се да бъде въвлечен в съня пасивно. 
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Както подчертава Паул Толи: „Не е желателно да се намесвате активно в сцената, защото 
това ще я прогони." Необходимо е пасивно желание като описаното в раздела за 
самовнушението от предишната глава или с думите на Толи: „Вместо да се опитва да 
влезе активно в сцената, човек трябва да се остави да бъде въвлечен в нея пасивно." Един 
тибетски учител дава подобен съвет: "Внимателно наблюдавайки ума, леко го въведете в 
състоянието на сън, като че водите дете за ръка."  

Друга опасност се състои в това, когато вече влезете в съня, светът да ви се стори 
толкова реалистичен, че лесно да загубите осъзнатост, както и стана в описания по-горе 
сън на д-р Нейтън Рапорт. За да не се случи това, Толи съветва да решите да извършвате 
някакво конкретно действие в съня, така че ако за момент загубите осъзнатост, да си 
спомните намерението за действие и така да възстановите знанието, че сте в сън. 

 
Практика на визуализиране 
Друг подход за индуциране на ОСИСБ, предпочитан от тибетските традиции, включва 

съзнателното визуализиране на символ, докато се концентрирате върху хипнагогните образи. 
Символичната природа на образите вероятно помага на осъзнатостта да премине в съня. Ние ще ви 
представим три вариации на тази техника, две от които взехме от древните писания на тибетски 
учения, датиращи от осми век, а третата от един съвременен учител по тибетски будизъм. 

Както ще видите в представените упражнения, йогическите визуализации отнасящи се до съня, 
са разположени най-често в гърлото. Според психофизиологията на йогите тялото ни се състои от 
„фини центрове на осъзнатост", наречени чакри. Седем на брой, те са разположени в тялото ни от 
основата на гръбнака до върха на главата. Една от тях, чакрата на гърлото, регулира съня и 
бодърстването. Смята се, че степента на активация на тази чакра определя дали сме будни, спим или 
сънуваме. Има впечатляващо сходство между ролята, която източните психолози приписват на 
гърлената чакра, и функцията, която има според западните физиолози намиращият се наблизо 
мозъчен ствол за регулацията на състоянията на сън и бодърстване. Аз не бих отхвърлил, без да ги 
изследвам, идеите на такива дисциплинирани и прецизни наблюдатели на човешкото тяло и ум, като 
йогите, само защото не се вписват в съвременната научна методология, която междувпрочем дори 
още не е съществувала, когато се е зараждала йога. Вместо това следя с интерес научните 
изследвания на тези необикновени идеи на Древния Изток. 

Тибетските техники за индуциране на осъзнат сън от будно състояние, описани в тази глава, 
включват и специален метод за дълбоко дишане (наречен дишане „като гърне" заради издуването на 
корема, при което той заприличва на гърне). Следващото упражнение ще ви покаже как да използвате 
дишането „като гърне". 

 

УПРАЖНЕНИЕ ОТПУСКАЩО ДИШАНЕ („КАТО ГЪРНЕ") 
1. Настанете се удобно 
Тъй като е твърде вероятно да заспите дълбоко, докато лежите, можете да правите 

упражненията за релаксация, медитация и концентрация, представени в тази книга, 
седнали удобно. Все пак в началото правете тези упражнения, легнали по гръб на твърда 
повърхност. Разхлабете дрехите си около шията и кръста. Затворете очи. Отпуснете ръце 
върху корема така, че палците ви да са в основата на гръдния ви кош, а средните пръсти 
да се събират върху пъпа. 

2. Концентрирайте се върху дишането си 
Направете едно бавно и дълбоко вдишване, последвано от бавно и дълбоко 

издишване. После се върнете към дишане, което е само малко по-бавно и по-дълбоко от 
обичайното, като следите средната част на корема си. Насочете вниманието си към ръцете 
и ще усетите, че диафрагмата и мускулите на стомаха участват активно при вдишването и 
издишването на въздуха. Почувствайте движението на корема и отбележете как 
различните групи мускули се напрягат и отпускат, докато ритмично изпълвате и 
изпразвате дробовете си. Концентрирайте се в точката, в която започва вдишването, там 
където се съединяват коремът и дъното на гръдния кош, изпълвайки дробовете си отдолу-
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нагоре. Просто следете усещанията на тялото си, докато дишате.  
3. Дишайте бавно и дълбоко 
Нека дишането ви само навлезе в своя спокоен и естествен ритъм. Без да ги 

насилвате, позволете на диафрагмата и слънчевия сплит да помогнат за достигането на 
формата „като гърне" - докато вдишвате, коремът ви да се издуе, наподобявайки формата 
на гърне. Представете си, че вдишвате живителна енергия под формата на светлина, след 
което разпръсвате светлината в тялото си, докато издишвате. Почувствайте как тази 
светлина (известна като кислород) преминава от дробовете ви през артериите и 
капилярите, за да занесе храна и енергия до всяка клетка на тялото ви. 

(Заимствано от Хан) 

 
 

СИЛАТА НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА: ТЕХНИКА НА БЯЛАТА ТОЧКА 
1. Преди лягане 
А. Решете твърдо да разпознаете състоянието си, когато сте в сън. 
Б. Визуализирайте в гърлото си (точка 2 от упражнението за 61 точкова релаксация 

от глава 2) буквата „А", ярко светеща в червено (вж. коментара по-долу).  
В. Концентрирайте се върху излъчващата се от буквата „А" светлина. Представете 

си как тя се разпростира върху всички неща по света, разкривайки тяхната нереалност и 
показвайки ни, че те не са нищо друго, освен сън. 

2. На разсъмване 
А. Изпълнете дишането „като гърне" седем пъти (вж. упражнението за отпускащо 

дишане „като гърне" по-горе).  
Б. Единадесет пъти повторете намерението си да разберете природата на 

състоянието на сън. 
В. Концентрирайте съзнанието си върху точка с цвят на бяла кост, разположена 

между веждите ви (точка 1 от упражнението за 61 точкова релаксация, глава 2).  
Г. Продължете да се концентрирате върху точката, докато не забележите, че 

сънувате. 
Коментар 
Според йогите всяка чакра има специфичен звук и „основна сричка", свързани с нея. 

Основната сричка на гърлената чакра е А,  разглеждана като символично въплъщение на 
Творческия Звук, притежаващ силата да придава на света (въображаем или друг) битие. 
Тази идея има определено сходство с  Евангелието на Йоана, където се казва: „В началото 
бе словото..." 

Ако не сте успели да разпознаете състоянието на сън с помощта на техниката на 
бялата точка, в Йога на състоянието на сън се препоръчва да опитате техниката на 
черната точка, описанието на която следва веднага. 

(Заимствано от Еванс-Уенц) 

 
 

СИЛАТА НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА: 
ТЕХНИКА НА ЧЕРНАТА ТОЧКА 
 
1. Преди лягане 
А. Медитирайте в бялата точка между веждите ви (точка 1 от упражнението за 61 

точкова релаксация, глава 2). 
2. На разсъмване 
А. Изпълнете дишане „като гърне" 21 пъти (вж. упражнението по-горе).  
Б. Двадесет и един пъти повторете намерението си да разпознаете съня. 
В. След това се концентрирайте върху черна точка с големината на хапче, 
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визуализирайки я „разположена в основата на възпроизвеждащия орган" (точка 33 от 
упражнението за 61 точкова релаксация от глава 2).  

Г. Продължете да се концентрирате върху черната точка, докато не забележите, че 
сънувате. 

(Заимствано от Еванс-Уенц) 

 
Лотосът на съня 
Третата техника на визуализация идва от Тартанг Тулку, тибетски учител, който живее и работи 

в Съединените Щати. Той първи ме въведе в тибетската йога на съня през 1970 година, както вече 
споменах в глава 3. Този метод прилича на предишните два по това, че използва визуализация в 
гърления център, но в този случай под формата на пламък в лотосов цвят. Приликата не е случайна. 
Падмасамбхава, учителят, който през осми век първи пренесъл техниките от йога на съня в Тибет, е 
също така и основател на школата Нингма, която в момента се ръководи от Тартанг Тулку. 

Пламъкът, както обяснява Тулку, символизира осъзнаването: същото осъзнаване, с което 
преживяваме света в будно състояние и в сънищата. Затова той е символ на възможността за 
непрекъснатост на осъзнаването при прехода между будно състояние и сън. Същото запазване на 
съзнателността при навлизане в сън, което ние се опитваме да постигнем. 

В будистката иконография лотосът символизира процеса на духовно развитие. Лотосът пониква 
от мрака на тинята и се издига над блатната вода, разтваряйки многолистния си цвят, за да достигне 
чистата светлина. Тези, които се стремят към духовно развитие, също така се издигат над света: 
корените им са в тъмните дълбини на материалния свят, но „ръцете" им (разбирането) са протегнати 
към чистата светлина. Изпълнявайки следващото упражнение, помнете за символичния смисъл на 
тази визуализация. 

 

ТЕХНИКА НА ПЛАМЪКА И ЛОТОСА 
1. Отпуснете се напълно 
Лежейки в леглото, леко затворете очи и отпуснете главата си, врата, гърба, ръцете и 

краката. Нека всяко психично или телесно напрежение ви напусне. Дишайте бавно и 
дълбоко. Насладете се на чувството за релаксация и нека всичките ви мисли, тревоги и 
грижи ви напуснат. Ако току-що сте се събудили от сън, вероятно вече сте достатъчно 
отпуснати. Ако ли не, може да използвате упражнението за прогресивна релаксация или 61 
точковата релаксация (вж. глава 2). 

2. Визуализирайте пламък в лотосов цвят 
Веднага щом почувствате, че сте напълно отпуснати, визуализирайте в гърления 

център (точка 2 от упражнението за 61 точковата релаксация, глава 2) красив лотосов цвят 
с нежни светло-розови листенца, леко сгънати навътре. В центъра на лотоса си представете 
пламък, сияещ с червено-оранжева светлина. Опитайте се да видите пламъка колкото се 
може по-ясно: той е по-ярък по края, отколкото в центъра. Без напрежение се 
концентрирайте във върха на пламъка и продължете да го визуализирате колкото се може 
по-дълго. 

3. Наблюдавайте виденията си 
Наблюдавайте как образът на пламъка взаимодейства с другите образи, които минават 

през съзнанието ви. Не се опитвайте да ги осмисляте, интерпретирате или да се занимавате 
с който и да е от образите, а вместо това при всички обстоятелства продължете да 
удържате вашата визуализация. 

4. Слейте се с образите и съня 
Съзерцавайте пламъка в лотосов цвят, докато не усетите, че образът му и вашето 

съзнание за него са се слели в едно. Когато това стане, вие вече няма да се опитвате да се 
фокусирате върху образа, а просто ще го виждате. Постепенно, с практиката, ще 
достигнете до момента, когато ще откриете, че сънувате. 

Коментар 
Освен ако не сте от онези щастливци, притежаващи дарбата да визуализират ярки 
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образи, описаните визуализации могат да ви се сторят трудни за постигане в детайли и с 
яснота. Ако е така, ще ви помогне практикуването на двете спомагателни упражнения (вж. 
приложението). Първото упражнение за концентрация върху свещ представлява 
фокусиране върху истински пламък от свещ. То ще засили способността ви да се 
концентрирате и ще ви осигури ярък спомен за образа на пламък, нужен за 
визуализацията. Второто упражнение за визуализация ще ви помогне да култивирате в себе 
си способност за ярко и детайлно въображение. След като усвоите тези две упражнения, 
техниката на пламъка и лотоса ще ви се стори много по-лесна. 

(Заимствано от Тулку) 

 
Концентрация върху други психични дейности 
Възможно е да използвате и всеки познавателен процес, изискващ минимално, но съзнателно 

усилие за концентрация. Вече знаете, че целта е познавателният процес да въведе съзнанието ви в 
съня, докато тялото ви заспива. Основното изискване е да легнете в леглото отпуснати, но бдителни и 
да се заемете с психичната задача, фокусирайте вниманието си върху нея, докато възприятията ви 
заглъхват и замират едновременно със заспиването. Докато продължавате да изпълнявате психичната 
задача, умът ви ще остава буден. Преди десет години като част от изследването за докторската ми 
дисертация развих следната техника за индуциране на ОСИСБ. 

 

ТЕХНИКА НА БРОЕНЕТО НАУМ 
1. Отпуснете се напълно 
Лежейки в леглото, леко затворете очи и отпуснете главата, врата, гърба, ръцете и 

краката. Нека всяко психично или телесно напрежение ви напусне. Дишайте бавно и 
отпускащо. Насладете се на чувството за релаксация и оставете всички мисли, тревоги и 
грижи да ви напуснат. Ако току-що сте се събудили от сън, вероятно вече сте достатъчно 
отпуснати. Ако ли не, може да използвате упражнението за прогресивна релаксация или 
упражнението за 61 точковата релаксация (вж. глава 2). 

2. Бройте наум, докато заспивате 
Докато се унасяте в сън, бройте наум: „едно, аз сънувам, две, аз сънувам, три..." и т. н., 

оставайки бдителни. Възможно е да започнете отначало, когато достигнете 100. 
3. Осъзнайте, че сънувате 
След като продължите да броите още известно време, ще достигнете до точката, 

когато ще си казвате „...аз сънувам..." и ще осъзнаете, че наистина сънувате! 
Коментар 
Фразата „Аз сънувам" ще ви напомня за намерението ви, но тя не е задължителна. 

Достатъчно е само да концентрирате вниманието си върху броенето, за да останете 
достатъчно бдителни и да разпознаете образите на съня като такива. 

Може да постигнете бърз успех с тази техника, ако намерите някой, който да ви 
наблюдава, докато заспивате. Работата на помощника ви е да ви буди винаги, когато има 
признаци, че сте заспали, като ви пита до кое число сте стигнали и какво сте сънували. 

Задачата на наблюдаващия може да изглежда трудна, но на практика е много лесно да 
се разбере дали сте заспали. Има няколко видими знаци за влизане в сън: дори на слаба 
светлина може да забележите движенията на очните ябълки под затворените клепачи. 
Бавните, плавни движения на очите са надежден знак за влизане в сън, както и слабите 
потрепвания на устните, лицето, краката и другите мускули. Третият възможен знак е 
неравномерното дишане. 

Докато правите упражнението, вашият наблюдател ще ви буди от време на време, за 
да ви пита до кое число сте стигнали и какво сте сънували. В началото ще забележите, че 
достигате например „50, аз сънувам..." и не продължавате нататък, защото започвате да 
сънувате и забравяте да броите. Необходимо е да продължите да се упражнявате, с по-
голяма решителност да удържате съзнанието си будно. След няколко десетки събуждания 
за около час ще почувствате, че това ви се удава все по-добре. Рано или късно ще стигнете 
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до момента, когато ще си казвате: „...100, аз сънувам..." и ще откриете, че наистина 
сънувате. 

(Заимствано от Лаберж) 

 
Концентрация върху тялото и Аз-а 
Ако се концентрирате върху тялото си, докато заспивате, може да имате особени, смущаващи 

усещания, като че треперите или че тялото ви вибрира, или пък че сте напълно парализирани. Всяко 
от тези необичайни телесни състояния е свързано с процеса на влизане в сън и по-специално на 
влизане в RЕМ-период. 

По време на RЕМ-периода, както си спомняте от глава 2, цялата скелетна мускулатура на тялото 
ви е почти напълно парализирана, с изключение на мускулите, които движат очите ви и тези, 
осъществяващи дишането. RЕМ-сънят е психофизиологично състояние, включващо съвместната 
активност на отделни, специфични мозъчни системи. Например мускулната парализа, блокирането 
на сетивните възприятия и активацията на мозъчната кора се предизвикват от независими нервни 
системи. Когато тези три системи работят заедно, вашият мозък ще е в състояние на RЕМ-сън и вие 
най-вероятно ще сънувате. 

Понякога RЕМ-системите не се включват или изключват по едно и също време. Така например 
вие може да се събудите частично от RЕМ-сън, преди да се е изключила системата, осъществяваща 
телесната парализа, и тогава ще усещате тялото си парализирано, макар и иначе да сте будни. 
(сънната парализа, както е наречено това състояние, се наблюдава при заспиване (по-рядко) или при 
събуждане (по-често). Ако не знаете какво се случва всъщност, преживяването на сънната парализа 
може да ви изплаши. Хората обикновено изпадат в паника, опитвайки се безрезултатно да се 
раздвижат или да се събудят напълно. Такива емоционални реакции са напълно непродуктивни. Те 
само стимулират лимбичните (свързани с емоциите) зони на мозъка и способстват за удължаване на 
RЕМ-съня. 

Всъщност сънната парализа е безвредна. Понякога, когато изпаднете в това състояние, може да 
ви се стори, че се задушавате или да усетите присъствието на някакво неясно зло. Но това е само 
начинът, по който вашият наполовина  буден мозък интерпретира тези необичайни състояния: нещо 
ужасно се случва! Средновековните истории за нападения на демони (зли духове, за които се е 
вярвало, че се спускат над спящите жени, за да ги обладаят) вероятно са произлезли от фантастично 
интерпретирани преживявания на сънната парализа. Когато ви се случи да я преживеете отново, 
просто се отпуснете. Кажете си, че сега сте в същото състоящи, в което пребивавате по няколко часа 
всяка нощ по време на RЕМ-сън. То няма да ви навреди и ще отмине след няколко минути. 

Сънната парализа не само е нещо, от което не бива да се страхувате, но и нещо, което може да 
постигате целенасочено и да култивирате. Да я преживявате, значи да сте на прага на REM-сън. Все 
едно че с единия крак сте в състояние на сън, а с другия - в будно състояние. Просто направете 
крачка и ще се окажете в света на осъзнатите сънища. В следващите упражнения ще ви запознаем с 
няколко техники, които да ви помогнат да направите тази крачка. 

 

ТЕХНИКА НА ДВОЙНОТО ТЯЛО 
2. Концентрирайте се върху тялото си 
Концентрирайте се върху физическото си тяло. Използвайте 61 точковата 

релаксация (вж. глава 2), за да насочите вниманието си към различните части на тялото 
ви, преминавайки последователно през всички точки. Докато го правите, отбележете 
какво чувствате във всяка отделна точка. Търсете знаци за необичайни усещания, 
вибрации или несъответствия във възприятията на тялото ви. Това са предвестниците 
на сънната парализа на RЕМ-съня. Може да имате и усещания като описаните по-горе, 
които бързо ще прераснат в пълна парализа на физическото ви тяло. От този момент 
вие сте готови да изоставите физическото си тяло и да навлезете в света на сънищата 
със сънното си тяло. 

3. Напуснете тялото си и влезте в съня 
Веднага щом усетите, че физическото ви тяло е в състояние на дълбока парализа, 
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вие сте готови да потеглите. 
Запомнете, че сега парализираното ви физическо тяло има подвижен магически 

двойник, който е вашето сънно тяло и вие ще се чувствате добре както в едното, така и 
в другото си тяло. Реално погледнато, с изключение на редките моменти на осъзнатост 
в сънищата, вие дори не забелязвате, че всяка нощ сънното ви тяло влиза в ролята на 
двойник на физическото ви тяло. Сега си представете, че сте в ефирното си сънно тяло, 
което се издига или измъква от земния си двойник. Измъкнете се от физическото си 
тяло. Скочете, паднете или изпълзете от леглото, потънете в пода, излетете през тавана 
или просто станете. Сега сте в света на осъзнатото сънуване. 

Коментар 
Веднага щом напуснете леглото си ще усетите, че сте странник в странен свят. 

Помнете, че сте в сънното си тяло и че всичко около вас е също така сън. Това включва 
и леглото, от което току-що сте станали: това е сънно легло. Също и „спящото тяло", от 
което току-що сте излезли - макар че до преди няколко мига сте мислили за него като за 
физическо тяло - сега е сънно тяло. Всичко, което виждате, е ваш сън. 

Ако си мислите, че витаете сред физическия свят в „астралното си тяло", бих ви 
посъветвал да направите няколко критични наблюдения и да проверите състоянието, в 
което се намирате. Ето няколко примера как да направите това:  

1. Опитайте се да прочетете един и същ надпис от книга два пъти;  
2. Погледнете циферблата на електронен часовник, отместете поглед и след 

няколко секунди отново погледнете към часовника;  
3. Опитайте се да намерите и прочетете този параграф. Сега сами си направете 

изводите! 
(Заимствано от Толи и Рама) 

 
Две тела или едно? 
Както отбелязва Толи, „необходимостта от преживяване на второ тяло е излишна предпоставка, 

основана на наивна теория на познанието. Вече обясних в книгата си Осъзнато сънуване, че „опитът 
от пребиваването извън тялото" често оставя у нас яркото впечатление, че имаме две отделни тела: 
физическо, земно тяло и по-ефирно, астрално тяло. Всъщност човек възприема само едно тяло и то 
не е физическото, а телесният образ - представата за неговото тяло, която представлява мозъчна 
репрезентация на физическото тяло. Телесният образ е онова, което преживяваме като свое тяло, 
независимо дали в реалността, в съня или в астрално състояние. И след като идеята за второ тяло не 
е необходима, може да решите да опитате следващата адаптация на техниката на Толи с едно тяло, 
която носи едно тяло по-малко в метафизическия си багаж. 

 

ТЕХНИКА НА ЕДИНИЧНОТО ТЯЛО 
1. Отпуснете се напълно 
След като се събудите от сън, легнете по гръб или на дясната си страна със 

спокойно затворени очи. Напрегнете и след това отпуснете лицето, главата, врата, гърба, 
ръцете и краката. Нека всяко психично или телесно напрежение ви напусне. Дишайте 
бавно и дълбоко. Насладете се на чувството за релаксация и повторете намерението си да 
влезете съзнателно в съня. Оставете всичките ви мисли, тревоги и грижи да си отидат. 

2. Концентрирайте се върху тялото си 
Концентрирайте се върху тялото си. Използвайте 61 точковата релаксация (вж. глава 

2), за да насочите вниманието си към различните части на тялото ви, преминавайки 
последователно през всички точки. Докато го правите, отбележете какво чувствате във 
всяка отделна точка. Търсете знаци за необичайни усещания, вибрации или 
несъответствия във възприятията на тялото ви. Това са предвестниците на сънната 
парализа на REM-съня. Може да имате и усещания като описаните по-горе, които бързо 
ще прераснат в пълна парализа на физическото ви тяло. От този момент вие сте готови да 
изоставите физическото си тяло и да навлезете в света на сънищата. 
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3. Напуснете тялото си и влезте в съня 
Веднага щом усетите, че физическото ви тяло е в състояние на дълбока парализа, 

вие сте готови да потеглите. Запомнете, че телесният образ, преживяван от вас като 
парализирано физическо тяло, не може да се движи (в психичното пространство), защото 
сетивната информация съобщава на вашия мозък, че физическото ви тяло е неподвижно. 
Когато сетивният вход е прекъснат (когато потъвате в REM-сън), няма да има никаква 
информация (освен от паметта), показваща, че тялото ви е все още в позата, в която е 
било и преди. Сега сте свободни да почувствате движенията на образа на физическото 
или сънното ви тяло, без да изпадате в противоречие със сетивните си възприятия. 
Образът на тялото ви може да се движи и без указанията за реалната поза на 
физическото ви тяло, както обикновено и става в сънищата. Нещо повече, преживявайки 
сънната парализа, бъдете сигурни, че потискането на сетивните възприятия не може да 
продължи твърде много. Достатъчно е да си представите, че образът на тялото ви отново 
може да се движи. Представете си, че сте някъде другаде, а не спящ в леглото на друго 
място, в друга поза или ситуация. А след като може да усетите, че сънното ви тяло не е в 
леглото, няма да чувствате парализирано и физическото си тяло. 

Коментар 
Както при техниката на единичното тяло, така и при техниката на двойното тяло 

трябва да се изпълнят следните условия: веднага след като „излезете от леглото", трябва 
да осъзнаете, че сънувате. Не забравяйте, че се движите в сънното си тяло и че всичко 
около вас също е сън. Всичко което виждате, е ваш сън. 

(Заимствано от Толи и Рама) 

 
 
Едно или нито едно тяло? 
Разбира се, дори и единичното тяло (неговият образ), което възприемахте при последната 

техника, е продукт на наивен метафизичен реализъм. Образът на тялото ви е модел на физическото 
ви тяло, създаден от вашия мозък. Този телесен образ има характеристиките на физическото ви тяло 
от живота в будно състояние. Това е така, защото тялото ви снабдява вашия мозък със сетивна 
информация за неговата поза и състояние. От тази информация мозъкът конструира модел за 
състоянието на вашето тяло в този момент. В резултат вие преживявате модела на тялото ви, създаден 
от вашия мозък (тоест образа на тялото), като че ли е самото ви тяло. 

Полезно е да знаете в какво състояние се намира вашето тяло. Мозъкът ви се нуждае от 
прецизен и пълен модел, който точно да възпроизвежда положението на тялото ви, така че да 
вървите, без да се спъвате в собствените си крака. 

Но нека сега се спрем на едно съвършено различно състояние - REM-съня. В този случай 
физическото ви тяло не изпраща към мозъка практически никаква полезна сетивна информация за 
своето състояние. В резултат мозъкът не може правилно да изгради модела си, така че той да 
съответства на физическото тяло. В някакъв смисъл мозъкът губи спящото тяло. Образът на тялото 
пътешества из страната на сънищата в блажено неведение за факта, че ако мозъкът имаше сетивен 
контакт с физическото тяло, съновното тяло не би пътувало за никъде! 

Сега нека разгледаме принципно телесния модел на мозъка. Ако той не възпроизвежда 
положението, действията или състоянията на физическото тяло, защо е нужно да запазваме 
представата за външния вид, действията и формите на физическото тяло? Или както отбелязва Толи, 
„преживяването за собствено тяло в съня е просто феномен на пренос от будно състояние и може да 

бъде преодоляно. Това ни позволява да изхвърлим зад борда още от метафизичния си багаж и да 
пътуваме с лекота. Ето как от техниката на двойното тяло през техниката на единичното тяло 
достигнахме безтелесната техника. 

 

БЕЗТЕЛЕСНА ТЕХНИКА  
1. Отпуснете се напълно 
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След като се събудите от сън, легнете по гръб или на дясната си страна със 
спокойно затворени очи. Напрегнете и след това отпуснете лицето, главата, врата, гърба, 
ръцете и краката. Нека всяко психично или телесно напрежение ви напусне. Дишайте 
бавно и дълбоко. Насладете се на чувството за релаксация и повторете намерението си да 
влезете съзнателно в съня. Оставете всички мисли, тревоги и грижи да си отидат. Ако 
току-що сте се събудили от сън, вероятно сте достатъчно отпуснати. Ако ли не, може да 
използвате упражнението за прогресивна релаксация или 61 точковата релаксация (вж. 
глава 2). Нека всичко утихне и се забави, а вие се отпуснете, докато умът ви не се 
успокои като море при безветрие. 

2. Мислете си, че скоро няма да чувствате тялото си 
Докато заспивате, се концентрирайте върху мисълта, че когато заспите, ще 

престанете да чувствате тялото си. 
3. Носете се свободно в съня, като точка-съзнание 
След като престанете да чувствате тялото си, представете си, че сте една точка-

съзнание, която възприема, чувства, мисли и се движи в света на сънищата. Носете се 
свободно, като прашинките в слънчев лъч. 

Коментар 
За някои хора перспективата да са безтелесни искрици може да изглежда твърде 

странна, за да е привлекателна. Ако и за вас е така, не се безпокойте, насън имаме голям 
избор от вакантни тела. Толи описва комбинираната процедура, наречена техника на 
образа-точка-съзнание, която се различава от безтелесната техника само по едно - освен 
всичко друго, трябва да се концентрирате върху хипнагогните образи. Той обяснява: „Ако 
зрителната сцена на съня е възникнала, може да се придвижвате сред тази сцена. 
Точката-съзнание при определени обстоятелства може да влезе в тялото на друг 
персонаж от съня и да овладее „двигателната му система". 

(Заимствано от техниката точка-съзнание на Толи) 

А сега накъде? 
В двете предишни глави бяха описани и обяснени техниките за индуциране на осъзнати 

сънища. Опитайте всички техники и едва тогава изберете тази, която е най-ефективна за вас. 
Практикувайте ги често и ще забележите напредъка си. Колкото повече осъзнати сънища имате, 
толкова по-лесно ще ви бъде да ги предизвиквате. След като веднъж се научите да влизате в света на 
осъзнатото сънуване, ще възникне и въпросът: Вече съм в осъзнат сън, а сега накъде да вървя и какво 
да правя? 

Следващите две глави ще ви подготвят да използвате осъзнатите сънища. Те предлагат основни 
знания и техники за това как да продължите осъзнатия сън и как да работите с образите на съня. 

 
Глава 5 
СТРУКТУРА НА СЪНИЩАТА 
Сънищата са модели на света 
Тази глава съдържа основните понятия, необходими за разбирането на процеса на сънуване. 

Докато сънуващата ви глава витае из облаците, не е зле едновременно с това краката ви да са 
стъпили здраво на земята. 

Основната задача на вашия мозък, както бе казано в глава 2, е да ви предпазва и да контролира 
резултатите от действията ви. За да направи това, той конструира модел на света. Мозъкът строи 
предположенията си за това, какво се случва в света, на базата на информацията, идваща от сетивата. 
По време на сън обаче от тях идва много малко информация. Тогава се осланяме на наличните вече 
данни - спомените, очакванията, страховете, желанията ни и т. н. Според моето убеждение нашите 
сънища са породени от дейността на мозъка, използващ вътрешната информация, за да създаде 
симулация на обкръжаващия ни свят. 

Според тази теория сънуването е резултат на същите перцептивни и ментални процеси, които 
използваме за разбирането на света в будно състояние. Ето защо за разбирането на сънуването е 
необходимо да познаваме процесите на възприятие в будно състояние, а също и промените в 
психичните функции по време на сън. 
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Структура на възприятието 
Сетивните възприятия са изградени от сложни и по природата си несъзнавани операции за 

преработка на сетивна информация. Този процес включва редица фактори след простото сетивно 
възприемане на данните. Тези фактори се разделят на две основни групи: очаквания и мотивация. 

Очаквания и възприятие 
Възприятието (това, което виждаме, чуваме, чувстваме и т. н.) в голяма степен зависи от 

очакванията ни. В известен смисъл ние възприемаме това, което най-много очакваме. За да видите 
колко силно контекстът влияе върху възприятието, забележете колко време ще ви отнеме да 
прочетете на глас тези две изречения: 

Ги разбъркани и смислено тези подредени а сега много ако когато по-лесно прочетете са 
образуват пример изречение не както правилно затова и е да предишния бързо думи в. 

Тези думи образуват смислено изречение и затова е много по-лесно да ги прочетете бързо и 
правилно сега, когато са подредени, а не разбъркани, както в предишния пример. 

Прочитането на първото изречение вероятно ви е отнело повече време. Това е така, защото във 
второто изречение подредбата на думите съдържа смисъл. Всяка дума е поставена в логичен 
контекст, което ви помага да четете и разбирате думите. При първото изречение ви е липсвала 
помощта на смислен контекст, което води до по-трудното му разчитане. 

 Фиг. 2. Незавършени фигури (А, Б, В) 
Също така е по-лесно да възприемаме вече познатото ни, отколкото необичайното. Вгледайте се 

в рисунка 2 и се опитайте да разпознаете и трите фигури. Колко време ви отне разпознаването на 
всяка от тях? Вероятно сте познали първо кучето, после кораба и накрая слона. Това зависи от 
относително различния ни опит с всеки от трите образа. Най-познатото е и най-очаквано. 

Друг важен фактор, който влияе на възприятието, са най-скорошните преживявания. Стейнфилд 
е открил, че хора, на които е разказана случка, свързана с морски пътешествия, виждат във фигура 3 
платноход след по-малко от пет секунди. Докато хората, чули несвързана с това история, са се 
нуждаели от тридесет секунди, за да разпознаят фигурата. Ние очакваме случващото се в момента да 
прилича на случилото се по-рано. 

Фиг. 3.  Мастилено петно или...? 
 
Индивидуалните интереси, заниманията и личностните особености могат силно да повлияват 

преживяванията. Това се използва в тестове от типа на теста с мастилените петна на Роршах, 
използват интерпретирането на двусмислени фигури за оценка на личността. В класическото си 
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изследване на въображението Бартлет забелязал, че изследваните лица, от които се изисквало да 
интерпретират мастилени петна, често включвали и много информация за личните си интереси и 
занимания. Например едно и също мастилено петно е напомнило на една жена за „шапка с пера", на 
министър за „огнената пещ на Навуходоносор", а на физиолог за „снимка на базалната поясна област 
на храносмилателната система". Вижте рисунка 3: на какво ви прилича това мастилено петно? 

Различията във възприятието, дължащи се на професионалната насоченост, могат да се 
наблюдават и при много по-недвусмислени стимули от мастилените петна. Клифърд и Бул показали 
на полицаи и цивилни няколкочасов запис, сниман по улиците на голям град. Инструкцията била да 
следят определени лица (идентифицирани по снимки) за определено поведение (законно, незаконно 
и т. н.). И макар че двете групи наблюдавали едни и същи хора и действия, полицаите по-често 
разпознавали крадци, отколкото цивилните. Полицаите очевидно очаквали в по-голяма степен да 
видят престъпление, както и ставало. Очакванията повлияват възприятието в посоката на нашите 
представи за нещата. 

Мотивация и възприятие 
Друг важен фактор, влияещ на възприятието, е мотивацията. Мотивацията е онова, което ни 

кара да правим нещата. Има много различни видове мотивация, като се започне от най-основните 
потребности от храна, вода и секс, през по-изтънчените потребности от любов, признание, 
самооцеика и се стигне до най-висшите подбуди като алтруизма и това, което Ейбрахам Маслоу 
нарича самоактуализация, нуждата да осъществиш уникалния си потенциал. Всички тези нива 
влияят върху процеса на възприятие. 

Влиянието на по-ниските нива е по-лесно за изучаване. Така например в един експеримент от 
деца се изисквало да оценят размера на монети. Децата от бедни семейства оценявали монетите като 
по-големи, отколкото изглеждали те на децата от богати семейства. В друг експеримент на ученици 
били показвани многозначителни фигури преди и след ядене Преди ядене те два пъти по-често 
оприличавали фигурите на храна, отколкото след като са се нахранили. 

Силните емоции оказват влияние на поведението и възприятието. Вероятно знаете от личния си 
опит, че ядосаните хора са много склонни да виждат в другите врагове. Често на страхуващите се им 
се привижда тъкмо това, от което ги е страх. Така се случва да сбъркат храст с мечка. По-позитивен 
пример е когато на чакащия влюбен все му се привижда, че идващата непозната е любимата му. 

Най-общо казано, мотивацията кара хората да действат за постигане на целите си или 
задоволяване на своите нужди. Мотивите и емоциите изопачават вашето възприятие, като ви карат да 
виждате нещата такива, каквито на вас ви се иска да бъдат. 

Схемите: градивните елементи на съзнанието 
Ако възприятието включва анализ и оценка на сетивната информация, то мозъкът трябва да 

извършва определена работа по съпоставянето й, за да определи какво възприемаме. 
Представете си например, че виждате някаква неопределена сянка. Какво е то? Храст или 

мечка? Камък или круша? За да я определите като едно от тези неща, вие трябва вече да имате 
мисловни модели за храст, мечка, камък, круша или каквото и да е друго, с които да съпоставите 
информацията от сетивата си и да определите кой от тях съответства най-точно на възприемания 
образ. 

Същият процес е налице и на по-абстрактните нива на съзнанието, включително езика, 
разбирането и паметта. Така например вие не можете да отсъдите, дали в определена ситуация нечии 
думи са тактични или достоверни, без да имате мисловните модели за такт и истина. Тези мисловни 
модели, наричани „схеми", „рамки" или „сценарии", са градивните елементи на възприятието и 
мисленето. 

Новите схеми се създават чрез модифициране или комбиниране на старите схеми, някои от 
които наследяваме генетично. Те регулират представите ни за случилото се и за това, което предстои 
да се случи. Схемите са модели или теории за определена част от света. Те са „един вид неформални, 
непостулирани теории за природата на събития, обекти и ситуации, с които се сблъскваме". 
„Съвкупността от всички налични схеми, описващи нашия свят, пише станфордският психолог 
Дейвид Румелхард, по същество представлява нашата лична теория за природата на реалността. 

Схемите помагат да организираме своите възприятия, като ги групират по типове обекти, хора 
или ситуации. Това ни позволява да погледнем отвъд конкретната налична информация, идваща от 
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сетивата ни, и да видим нещата по-цялостно. 
 

УПРАЖНЕНИЕ КАК СХЕМИТЕ НИ ОТВЕЖДАТ ОТВЪД НАЛИЧНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ 

1. Прочетете историята 
За да видите как схемите ръководят разбирането, прочетете историята, описана 

по-долу, и си представете как се случва, преди да четете по-нататък. 
Насредин влязъл в един магазин и попитал: „Виждали ли сте ме някога преди?" 

„Никога през живота си", отговорил магазинерът. „Тогава откъде знаете, че това съм 
бил аз?" - учудил се Насредин. 

2. Избройте всички факти, които знаете със сигурност за случилото се 
След като сте си представили ясно ситуацията, избройте всичко, което знаете с 

абсолютно сигурност за случилото се. Нека описът ви се базира само на информацията, 
изрично спомената в историята, само на фактите. Може да препрочитате историята 
толкова пъти, колкото ви е нужно. Отделете си достатъчно време за попълването на 
списъка (например 5 минути). За да ви помогнем даваме примерно начало на списъка, а 
вие го продължете сами: (1) Насредин влиза в магазина. (2) Насредин задава въпрос. (3) 
Магазинерът отговаря на въпроса му. (4) ... и т.н. 

3. Избройте всички правдоподобни предположения за случилото се.  
Сега избройте всичко, което може да се предположи или твърди с голяма 

вероятност за случилото се. Постарайте се предположенията ви да бъдат обосновани. 
Може да се връщате към текста на историята по всяко време. Ще ви отнеме поне 5 или 
10 минути, за да изброите всички правдоподобни предположения. Може да спрете, 
когато пожелаете, но все пак се уверете, че сте написали по дузина (12) твърдения. Ето 
началото на списъка:  (1) Насредин е мъж. (2) Магазинерът не е бил сляп. (3) Насредин 
е вървял на два крака. (4) Магазинерът не е летял. 

Коментар 
Вашият списък с допускания ще е много по-дълъг от списъка с непосредствените 

факти. Вероятно сте посочили всички възможни факти, но едва ли сте изчерпали 
всички правдоподобни допускания. Обемът на нашите предположения за света е много 
по-голям, отколкото обемът на непосредствено наблюдаваното. 

Забележете колко много предположения се свързват автоматично с историята. 
Вашата схема за магазин ви навежда на идеята, че магазинерът е зает с продажбата на 
нещо (най-вероятно стоки, но може би и услуги), че магазинът е осветен от слънчева 
или изкуствена светлина, че магазинът вероятно има стени, таван, една или повече 
прати, прозорци може би и със сигурност под, че до магазина води някакъв път (улица 
или пътека), както и че нероятно е разположен в търговската част на града. Вашите 
схеми за социално поведение ви подсказват, че Насредин по-скоро е влязъл през 
вратата, отколкото през прозореца, че е задал въпроса си на магазинера. а не на някой 
друг, че магазинерът и Насредин не са се срещали преди, че са говорили на един и 
същи език и т. и. Схемите за обща ориентация в реалността ни подсказват, че законите 
на физиката са си действали както винаги: че е имало земно притегляне, че вратата 
вероятно е скърцала, че Насредин не е магазинерът (и не е говорил на себе си), че 
Насредин не е говорещо куче и накрая (защото мисля вече виждате, че допусканията са 
ограничени само от въображението и търпението ви), че Насредин се е държал 
сериозно, докато се е шегувал. 

 
Схеми за всичко 
Вероятно сте открили, докато правехте предишното упражнение, че схемите имат много общо с 

понятието за стереотип. Например може несъзнателно да сте допуснали, че продавачът е бил мъж. 
Може също така да сте забелязали, че като правило ние не си даваме сметка за съществуването на 
схемите. Обикновено не осъзнаваме схемите, които използваме, като например ролите, които играем 
в определена социална ситуация. Ние просто възприемаме типа ситуация, в която сме се озовали 
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(формална, дружеска, интимна и т. н.) и действаме според това. 
Подходящото („очакваното") поведение се определя автоматично като част от конкретната 

схема. Например ако сте на опера, вашите схеми за опера ви карат да седите тихо на мястото си, 
вместо да се разхождате между редовете. 

Вероятно вече сте разбрали, че има схеми за всичко. „Както има теории за големите и за 
малките явления, пише Румелхарт, така и нашите схеми съдържат знание на всички нива - от 
идеологиите и културните традиции до знанието за строежа на изречението в нашия език, за смисъла 
на конкретни думи и това, какви звуци на какви букви от азбуката съответстват. 

Схемите са свързани една с друга. Отделната конкретна схема, като например „зрител в 
операта", автоматично активизира множество други схеми. Затова и когато видите на сцената жена, 
облечена в дрехи на кралица, ще я разпознаете като певица, а не като дама от кралското семейство. 

Активиране на схема 
Дотук обяснявахме схемите изключително с психологични термини, но както изглежда в мозъка 

те са представени от работата на конкретни нервни клетки. Според съвременната наука дейността на 
схемата за организиране на възприятието се определя от нивото на активация на съответстващите й 
нервни клетки. 

Според Фройд психичното се състои от три дяла: съзнавано, предсъзнавано и несъзнавано. В 
тези термини активирането на една схема над определен критичен праг води до съзнателно 
възприятие. 

Схемите, които са твърде слабо активирани, за да повлияят на други схеми, остават 
несъзнавани. Тези, които са достатъчно активирани, за да окажат влияние върху други схеми, но 
недостатъчно, за да станат съзнателни, съставят предсъзнаваното. 

Един пример ще изясни тези термини. Нека разгледаме дума, представяща схема, която 
вероятно в момента не е активирана в съзнанието ви: океан. Преди да прочетете тази дума, вашата 
схема за океан е оставала неактивна в несъзнаваното ви, заедно с много други схеми, които вие 
асоциирате с океан. Сега обаче схемата за океан е активирана над прага на осъзнаване. Тя на свой ред 
вероятно е направила съзнавани и редица други схеми, като риба, чайки и крайбрежие. 

Заедно с активирането на редица схеми до нивото на съзнанието думата океан е осветила някои 
схеми до ниво предсъзнавано. Това са схемите на неща, които вие асоциирате с думата океан, макар и 
те да не са толкова непосредствено свързани с нея, както нещата, които веднага ви дойдоха на ум 
Така например схемата ви за кораб вероятно е била слабо активирана (макар че сега тя е в съзнанието 
ви). 

Дори ако не сте си помислили съзнателно за кораб, подсъзнателното активиране на тази схема 
може да бъде демонстрирано, като ви се покаже рисунка 3. Както се оказало изследваните лица на 
Стейнфийлд, на които била разказана история за морско пътешествие, по-бързо разпознали в тази 
рисунка кораб. Не е нужно една схема да бъде съзнавана, за да влияе върху поведението ви. 

Модел на сънуването 
Структура на сънищата 
Предполагам, че сънищата са симулации на света, създадени от нашата перцептивна система. 

Въведението в темата за възприятието в будно състояние, което току-що прочетохте, ще ви помогне 
да разберете тази теория. 

Нека разгледаме преди всичко как сънят влияе върху процеса на възприятие. Както стана ясно 
от глава 2, по време на REM-съня сетивният достъп до външния свят и способността за движение са 
потиснати, докато целият мозък остава високо активиран. Действеността на мозъка активизира някои 
схеми над прага на възприятието. Тези схеми проникват в съзнанието и карат спящия да вижда, 
чувства, чува и преживява неща, които не са възприети от външния свят. 

Ако в будно състояние ви се привиди нещо, което реално не съществува, информацията от 
сетивата ви веднага ще поправи вашето погрешно впечатление. Защо това не става по време на сън? 
Отговорът е, че тогава достъпът на информация от сетивата, който коригира подобни грешки, е слаб, 
ако изобщо го има. 

Какво сънуваме обикновено  
Преживяванията ни по време на сън се определят от това кои схеми са активирани над прага на 

осъзнаване. Но кое определя кои схеми да бъдат активирани? Същото, което повлиява и 
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възприятието в будно състояние: очакванията и мотивацията. 
Очакванията се проявяват в сънищата по много начини Когато конструираме света на сънищата, 

ние очакваме то да прилича на вече преживяното от нас. Така в света на сънищата почти винаги 
присъстват гравитацията, пространството, времето и въздуха. Скорошните преживявания влият 
вьрху сънищата по същия начин, както и будното възприятие. Фройд нарича това „остатъци от деня". 

Личните интереси, занимания и грижи оставят своя отпечатък както върху будното възприятие, 
така и върху сънищата. Министърът, който видя в мастиленото петно „огнената пещ на 
Навуходоносор", без съмнение е имал причина да сънува и лудия цар на Вавилон. Спомнете си и 
изследването, показващо, че полицаите са по-склонни от цивилните да очакват и виждат 
несъществуващи престъпления. Как мислите, кой е по-вероятно да сънува престъпления, полицаите 
или цивилните? 

Мотивацията и емоциите влияят силно на възприятието в будно състояние и ние имаме всички 
основания да очакваме същото и по отношение на сънищата. В частност често се случва да сънуваме 
това, което желаем - това са така наречените сънища, осъществяващи желание. Представете си 
например, че сте си легнали без да вечеряте. Както и гладните ученици, които често виждали в 
многозначителните фигури храна, така и вие вероятно ще сънувате нещо, свързано с храна. Фройд е 
бил толкова впечатлен от преобладаването на сънища, осъществяващи желание, че превърнал този 
факт в крайъгълен камък на своята теория. Според него всеки сън представлява изпълнение на 
желание. Тази представа обаче и изглежда твърде преувеличена, а кошмарите очевидно й 
противоречат. 

Както този, който се страхува наяве, е склонен да вижда в неопределените фигури опасност, 
така и сънуващият. И вероятно това е причината хората да имат неприятни и плашещи сънища. 
Причината не е, както е вярвал Фройд, в това, че те са мазохисти и несъзнателно желаят заплахата. 
По-вероятната причина е, че те се страхуват от определени събития и затова са склонни да очакват, 
че тези събития могат да се случат. Не може да се страхувате от призраци, ако не вярвате и призраци. 

Защо сънищата имат сюжет 
От казаното дотук можем да очакваме, че сънищата ще са по-скоро поредица от несвързани 

образи, идеи, чувства и усещания, отколкото сложни и драматични истории, каквито всъщност са 
повечето случаи. По мое убеждение идеята за активирането на схемите може да обясни смислеността 
и сложната организация на сънищата. Спомнете си колко повече допускания, отколкото факти ви 
хрумнаха в упражнението за това, как схемите ни отвеждат отвъд конкретната информация. 
Упражнението демонстрира как няколко основни схеми могат да генерират голям брой значими 
детайли: в обикновената точка ние виждаме муха. Дайте на спящия мозък една или две схеми и той 
ще ви създаде сън. 

Някои сънища имат толкова свързани, увлекателни, драматични и поучителни сценарии, че 
приличат на притчи, митове и пиеси. Понякога, събуждайки се след такъв сън, разбирате, че 
значението на събитията и персонажите е станало ясно чак в развръзката. Това създава впечатлението 
за пълен сценарий на съня, който е съществувал предварително. 

Вероятно именно този вид сънища подтикват хората да си мислят, че чрез съня подсъзнанието 
изпраща послание, което съзнанието трябва да интерпретира. Според мен по-близкото до ума 
обяснение е, че по време на съня е била активирана една схема-сюжет. 

Идеята за схема-сюжет може да ви се стори странна, но не забравяйте, че има схеми за всичко. 
Сюжетът или повествователната схема е основна и универсална част от човешката култура. Сюжетът 
най-често съдържа последователност от епизоди, съставена от три части: изложение, кулминация и 
развръзка. Изложението ни въвежда в обстановката и ни запознава с персонажите, които обикновено 
се сблъскват с някакъв проблем в кулминацията и достигат до неговото разрешение в развръзката, на 
края на историята. 

И действително, Карл Юнг описва съня като драма в три акта. Схемите-сюжети могат да 
определят последователността на събитията, времето за въвеждане на персонажите, драматичните 
моменти и развръзката, „изненадата", края и т. н. Съвсем не е задължително да оприличаваме 
безсъзнателното с „режисьор на сънищата". 

Защо сънищата са смислени  
Идеята за сънищата като модели на света е далеч от традиционното схващане за тях като 
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послания, независимо дали от боговете или от несъзнаваното. На друго място изложих аргументи 
срещу това да гледаме на сънищата като на писма към себе си. Истина е обаче, че интерпретирането 
на сънищата може да бъде много полезно за разбирането на личността; то представлява ценна и 
обогатяваща ни практика. 

Причината за това е ясна. Спомнете си проективния тест с мастилените петна. Как става така, 
че това, което хората виждат в петната, говори за тях самите? Техните обяснения ни дават 
информация за интересите, грижите, преживяванията, заниманията и личностните им особености. 
Сънищата съдържат много повече персонална информация, отколкото мастилените петна, защото 
образите в тях са създадени от нас самите. Сънищата може и да не са послания, но те са нашите 
лични и най-интимни творения. И като такива те без съмнение са белязани от това какви сме и какви 
бихме могли да бъдем. 

Структурата на сънищата: два примера 
Следващите два примера на хипотетични сънища показват няколко особености на 

конструкцията на съня: (1) сънищата са продукт на взаимодействието на различни части на 
психиката, включваща съзнавано, предсъзнавано и несъзнавано; (2) схемите, мотивацията и 
очакванията взаимодействат помежду си при създаването на сънища; (3) в сънищата нищо не е 
предопределено. Сънищата биват повлиявани както от най-примитивните, така и от най-висшите 
мотиви, от очакванията за успех или пък опасенията от провал.  

СЪН ПЪРВИ 
Току-що навлязох в състояние на REM-сън и активацията на мозъка ми постепенно нараства. 

След минута някои схеми достигат прага на възприятие. Да кажем, че това е схема на градска улица, 
следа от дневните ми преживявания. Виждайки тази улица, аз очаквам да открия и себе си там и 
действително се оказвам там. 

Забелязвам, че е нощ и улицата е слабо осветена. Това и активира редица други схеми 
(предимно от несъзнаваното и предсъзнаваното), отнасящи се до опасността да си на някои улици 
нощем, включително и очакването за някой, може би убиец, който може да ми навреди. В момента, в 
който се появява това  тревожно очакване, виждам как тъмна фигура пресича улицата. 

Кой е той? Не мога да го разгледам достатъчно добре, за да видя как изглежда, но ми хрумва, че 
може да е убиеца, за който бях чувал. И той наистина става този убиец: гледа заплашително към мен, 
така че се обръщам и тръгвам в другата посока. Опасявам се, че ще ме последва. Така и става. 
Започвам да бягам, а той бяга след мен. Опитвам се да му се изплъзна, като тичам по различни улици 
и алеи, но някак си той винаги ме открива. 

Накрая се скривам под едни стълби и за момент ми се струва, че съм се изплъзнал. После ми 
хрумва: но той може би ще ме открие и тук! Така и става и аз се будя, плувнал в пот. 

СЪН ВТОРИ 
Току-що навлязох в състояние на REM-сън и активацията на мозъка ми постепенно нараства. 

След минута някои схеми достигат прага на възприятие. Да кажем, че това е схема на градска улица, 
идваща от дневните ми преживявания. Веднага след като виждам тази улица, очаквам да открия и 
себе си там и действително се оказвам там. 

Забелязвам, че е нощ и улицата е слабо осветена. Нощната улица активира и други схеми, 
свързани с тази ситуация. Сред тях надделява предположението, че може би отивам да гледам филм. 
Виждам тъмна фигура в дъното на улицата. Не мога да я разгледам добре, но схемата за кино ми 
подсказва, че това може да е приятел, с който ще ходим на кино. Приближавам се и виждам, че това 
наистина е моят приятел. 

Вървим по улицата към киното. Улицата ми е добре позната. Изглежда съм забравил какъв 
филм ще гледаме, защото поглеждам към плаката. Част от мен като че ли знае че сънувам, защото 
виждам на афиша заглавието Последната вълна (филм за сънуването). Тъй като съм го гледал 
десетина пъти, аз се чудя защо ще ходя да го гледам пак. Поглеждам отново към плаката и този път 
прочитам Сън или бодърстване. Не мога да пропусна този явен знак. Сега вече напълно осъзнавам, 
че сънувам. Приятелят ми е изчезнал, докато съм се взирал в плаката. Подскачам и политам към 
небето (вече зная, че влиянието на гравитацията тук не е задължително). 

Психическите препятствия в сънуването 
Предположенията може да са опасни 
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Както видяхме, нашите схеми са теории, отразяващи предположенията ни за света. Ако 
предположенията ни са погрешни и в резултат схемите ни не моделират добре света, то предстои 
теориите да бъдат ревизирани, а схемите модифицирани, което именитият психолог Жан Пиаже е 
нарекъл „акомодация". Вашата акомодирана схема по-добре ще съответства на фактите и вие ще 
знаете малко повече от преди. 

Ако винаги акомодираме схемите си към новата информация, те ще стават все по-прецизни, по-
адаптивни и по-интелигентни, а нашият свят постоянно ще се разширява. За съжаление хората не 
винаги съобразяват своите схеми с новата информация. 

Може дори да не видим новата информация само защото тя не съответства на старите ни схеми. 
Вместо да забележим несъответствието, ние го изопачаваме или, в термините на Пиаже, 
„асимилираме" възприятието на реално събитие или обект, нагаждайки го към схемата си. 
Трудността на прецизното коригиране обяснява този феномен. Ако нещо не пасва на нашите схеми, 
лесно може да решим, че то просто е неадекватно или дефектно. 

Спомнете си историята, в която Насредин, комичният молла, използван от суфистите, за да 
обрисуват човешките недостатъци, намира на прозореца си един кралски ястреб. Той никога преди 
не бил виждал такъв странен „гълъб" и взел, че му изправил аристократичната човка, изрязал му 
ноктите и, пускайки го на свобода, казал: „Е, сега повече приличаш на птица...“ 

Както Насредин отстранил най-забележителните особености на ястреба, защото те не пасвали 
на неговата схема за птица, така и ние можем да пострадаме от самонадеяното си късогледство, ако 
не приемаме нови идеи само защото не пасват на досегашните ни разбирания. Впрочем, 
предназначението на историите за Насредин и другите притчи на суфистите е да ни предложат схеми 
за нов поглед върху себе си и да положат основите за евентуалното развитие на едно по-висше 
възприятие. 

Основният ни набор от схеми ръководи преживяванията ни както в будно състояние, така и 
насън. И в двата случая ние всъщност вярваме, че сме будни. Така възприятията ни по време на сън 
са изопачени, за да съответстват на тази вяра. Когато в съня се случи нещо странно, ние го 
асимилираме някак, убеждавайки се, че това е възможно. Ако все пак забележим, че такива неща са 
необичайни, обикновено бързаме да ги рационализираме. 

Обаче ако искате да станете осъзнато сънуващи, трябва да сте готови да приемете възможността 
„странният гълъб" да е птица от съвсем различен вид и да знаете, че понякога обяснението на 
необичайните неща се съдържа във факта, че сънувате. 

Важността на очакванията в структурата на сънищата 
Вашите очаквания и предположения за сънищата, независимо дали са съзнавани или 

предсъзнавани, до голяма степен определят хода на сънищата ви. Както казах, това важи и за живота 
ви в будно състояние. 

Нека вземем мита за четириминутната миля като пример за въздействието на предполагаемите 
ограничения. В продължение на много години се е вярвало, че е невъзможно да се бяга толкова бързо 
- докато някой не го направил и невъзможното станало възможно. Веднага се оказало, че мнозина са 
в състояние да го постигнат. 

Предположенията играят по-важна роля в сънищата ни, отколкото в будния ни живот. Все пак 
във физическия свят има реални ограничения, заложени в телата ни и в законите на физиката. 

И макар бариерата на четириминутната миля да се е оказала преодолима, все пак има 
абсолютни граници на скоростта, с която може да бяга човек. С телата, които имаме днес, е очевидно 
невъзможно да пробягаме миля за четири секунди. Обаче в света на сънищата ние съблюдаваме 
законите на физиката само по навик. 

Възможно е също така да има и физиологични ограничения на действията на осъзнато 
сънуващите, произлизащи от функционалните ограничения на човешкия мозък. Така например както 
се оказа осъзнато сънуващите практически не са в състояние да прочетат свързан текст. Немският 
лекар Хералд фон Моерс-Месмер пише през 1938 година, че буквите в осъзнати сънища просто не си 
стоят на местата. Когато се опитвал да се концентрира върху думите, буквите се превръщали в 
йероглифи. (Все пак аз не твърдя, че не бихме могли да четем насън. Лично аз съм имал сънища, в 
които съм го правил, но това не бяха осъзнати сънища, в които написаното да е продукт на 
съзнателно намерение.) 
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И все пак възможните физиологични ограничения на действията в съня са значително по-малки 
от ограниченията, налагани от законите на физиката в будно състояние. Ограниченията там 
произлизат по-скоро от психологични фактори, като например нашите предположения. 

Ако си мислите, че не можете, значи не можете 
Руският философ Успенски бил убеден, че „човек насън не може да мисли за себе си, освен ако 

самата мисъл не е сън". По този път той стигнал до заключението, че „насън човек не би могъл да 
произнесе името си". В светлината на това, което знаем за влиянието на очакването върху 
съдържанието на съня, не трябва да се изненадваме от следното негово признание: „както и очаквах, 
щом произнеса името си насън, веднага се будя." 

Една друга осъзнато сънуваща, изследвана от английския психолог Селия Грийн, чула за 
опитите и теориите на философа и решила да опита сама. Тя казва: „Мислих си за критерия на 
Успенски, свързан с повтарянето на собственото име насън. Достигнах до някаква празнина в 
осъзнаването на две думи; сякаш имаше някакъв ефект. Зави ми се свят. От  един момент нататък се 
отказах от опитите си." 

Патриция Гарфийлд описва така един от аналогичните си осъзнати сънища: „Изрязвах името си 
на една врата. Прочетох го и разбрах защо Успенски е смятал, че е невъзможно човек да произнесе 
името си в осъзнат сън: всичко наоколо вибрираше, преобръщаше се и аз се събудих." Гарфийлд, 
която била запозната с преживяванията на изследваното лице на Грийн, стигнала до извода, че „не е 
невъзможно някой да произнесе името си насън, но е разрушително" 

На мен също ми беше известно мнението на Успенски, но не приех нито обосновката, нито 
изводите му. Бях убеден, че нищо няма да е по-лесно от това, да кажа името си в осъзнат сън и скоро 
подложих убеждението си на проверка. В един от ранните си осъзнати сънища произнасях силно 
вълшебната дума „Стивън, аз съм Стивън". 

Освен че си чувах гласа, който произнасяше собственото ми име, нищо друго необичайно не се 
случи. Очевидно Успенски, изследваното лице на Грийн и Гарфийлд са били силно повлияни от 
очакванията си. Разбира се, това важи и за всички нас. В сънищата, дори повече от навсякъде 
другаде, ако мислиш, че не можеш, то значи наистина не можеш. Или както казваше Хенри Форд: 
„Вярвай че не можеш. Вярвай че можеш. Винаги ще си прав." 

 
Глава 6  
ПРИНЦИПИ И ПРАКТИКА НА ОСЪЗНАТОТО СЪНУВАНЕ 
Да сънуваш или да не сънуваш: 
Как да продължите съня си или да се събудите по желание 
Дотук се запознахте с редица техники за подобряване припомнянето на сънищата и индуциране 

на осъзнати сънища. Може би вече сте успели да имате осъзнати сънища или пък дори сте се 
научили да ги индуцирате почти винаги, когато пожелаете? Но след като усвоите умението да 
разбирате, че сънувате, какво да правите оттук нататък? Както вече споменахме, една от най-
привлекателните възможности е контролирането на сънищата. Както вярват тибетските йоги, вие 
можете да сънувате всичко, което поискате. Но преди да стигнете дотам, трябва да сте в състояние да 
оставате в съня и да задържите осъзнатостта си. 

Начинаещите осъзнато сънуващи често се будят веднага след като осъзнаят, че сънуват. Те 
успяват да разпознаят знаците, че са в сън, да извършат проверка на реалността и да разберат, че 
сънуват, но за съжаление веднага след това се будят или изпадат в неосъзнат сън. Но това 
ограничение е временно, защото с практиката ще се научите да оставате в осьзнат сън по-дълго. 
Както ще стане ясно след малко, съществуват специфични техники, предназначени да помогнат за 
предотвратяване на преждевременното събуждане. Продължавайте да практикувате упорито и ще 
можете значително да усъвършенствате уменията си. 

Предотвратяване на преждевременното събуждане 
Експериментирайки в домашни условия, осъзнато сънуващите са открили редица начини за 

задържане на съня при опасност от нежелано събуждане. Всички те предполагат извършване на 
някакъв вид действие, веднага след като визуалните образи в съня започнат да се губят. 

Линда Мегълон, редактор и издател на Дрийм Нетуърк Бюлетин, а също и изтъкнат 
изследовател на осъзнатите сънища, описва как тя предотвратява нежеланото събуждане, като се 
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концентрира върху други сетива освен зрението, например слуха или осезанието. Тя съобщава, че 
всички посочени по-долу активности успешно предотвратяват събуждането от визуално губещ се 
сън: слушане на гласове, на музика или на собственото дишане; започване или продължаване на 
разговор; търкане или отваряне на очите (не физическите, а сънните); докосване на ръцете и лицето; 
докосване на предмети, като например очила, гребен или ръба на огледало; усещане на нечий допир 
или пък летене. 

Всички тези активности имат нещо общо с техниката на въртене, описана по-долу. Те се 
основават на идеята за натоварването на възприятията, така че те да не могат да пренасочат фокуса 
си от света на сънищата към външната действителност. Докато действията и възприятията ви са 
ангажирани със света на сънищата, вероятността да преминете към будно състояние е минимална. 

Мегълон явно е сънуваща с необикновено активна RЕМ-система. Вероятно за нея не е проблем 
да остане в съня, след като веднъж е влязла в REM-период. Обаче има много други хора с лек сън, за 
които е трудно да се задържат в осъзнат сън за дълъг период от време. Тези хора се нуждаят от по-
силна техника, която да им помогне да останат в своите осъзнати сънища. Един от малцината, които 
лично са проучвали осъзнатите сънища в началото на двадесети век, е бил Харолд фон Моерс-
Месмер. Той пръв е предложил техниката „гледане към земята" с цел да се стабилизира съня. 

Идеята да се фокусираме върху нещо в съня с цел да предотвратим събуждането се е появила 
при няколко осъзнато сънуващи, независимо един от друг. Един от тях е Г. Скот Спероу, клиничен 
психолог и автор на уникалното описание Осъзнато сънуване: изгревът на чистата светлина. 
Спероу обсъжда прословутата техника на Карлос Кастанеда да гледа ръцете си, за да индуцира и 
стабилизира осъзнати сънища. Спероу твърди, че сънното тяло представлява един от най-стабилните 
елементи в съня, който може да помогне за стабилизирането на иначе бързо променящите се 
елементи на съня. Но както отбелязва той, тялото не е единствената стабилна опора в съня: друга 
възможност предлага земята под краката на сънуващия. Спероу използва тази идея в един свой 
осъзнат сън. 

...Вървя надолу по улицата. Нощ е и щом погледна към небето, бивам поразен от това колко са 
ярки звездите. Толкова са много. В един момент осъзнавам, че сънувам. В същия миг сънят се 
„разлюлява". Незабавно поглеждам към земята и се опитвам да задържа съня. Тогава разбирам, че 
ако насоча вниманието си към полярната звезда над главата ми, образите в съня ще се 
стабилизират още повече. Така и правя, докато постепенно яркостта на звездите възвръща 
старите си размери. 

Въртене в съня 
Преди няколко години имах щастието да открия високоефективна техника за предотвратяване 

на събуждането и преминаване в нова сцена по време на съня. Започнах с допускането, че щом 
действията в съня се съпътстват от физиологични промени, то отпускането на сънното тяло може да 
предотврати събуждането, като намали напрегнатостта в мускулите на физическото тяло. При 
следващия осъзнат сън проверих тази идея. Когато сънят започна да се губи, аз се отпуснах напълно, 
просвайки се на сънувания под. Но противно на намерението си, изглежда се събудих. Няколко 
минути по-късно обаче открих, че всъщност само съм сънувал събуждане. Повторих експеримента 
си много пъти и резултатът бе един и същ: оставах в състояние на сън, сънувайки, че се будя. Но с 
натрупването на опит стигнах до идеята, че основният елемент не бе преднамерената релаксация, а 
усещането за движение. В следващите осъзнати сънища изпробвах множество различни движения и 
открих, че най-ефективни за продължаването на съня са въртенето и падането по гръб. По-долу е 
представен методът за въртене в съня, целящ оставане в състояние на сън. 

 

ТЕХНИКА НА ВЪРТЕНЕ 
1. Забележете кога сънят започва да се губи 
Когато сънят започне да се губи, първи изчезват зрителните образи. Другите 

сетивни образи се запазват по-дълго, като последно изчезва усещането за допир. 
Първият знак, че сънят ви ще изчезне, обикновено е избледняването на цветовете; 
визуалните образи губят своята реалистичност. Детайлите се размиват, сънят 
заприличва на анимационен филм. Може да ви се стори, че светлината намалява или 
зрението ви се влошава. 
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2. Започнете да се въртите веднага, щом сънят започне да се губи 
Веднага щом зрителните образи в осъзнатия ви сън започнат да се губят, преди да 

почувствате, че тялото ви в съня се изпарява, разперете ръце и се завъртете като пумпал 
(разбира се, със сънното си тяло). Няма значение дали ще се въртите като пумпал, 
самолет, правещ пируети, дервиш или дете, важно е само ясно да чувствате, че сънното 
ви тяло е в движение. Не е достатъчно само да си представяте, че се въртите, трябва да 
чувствате ясно усещането за въртене. 

3. Докато се въртите, си повтаряйте, че следващото нещо, което ще видите, ще 
е сън 

Продължавайте да се въртите, като непрекъснато си повтаряте, че следващото 
нещо, което ще видите, докоснете или чуете, най-вероятно ще е сън. 

4. Проверете състоянието си, където и да се окажете след това 
Продължавайте да се въртите, докато не се окажете в стабилен свят. Или ще 

продължавате да сънувате, или ще сте се събудили. Затова внимателно и критично 
направете проверка на реалността (вж. глава 3). 

Коментар 
Ако ми се струва, че съм се събудил, аз винаги поглеждам цифрите на електронния 

часовник до леглото ми. Това обикновено е добър метод за проверка на реалността. 
Често въртенето създава нова сцена на съня, която може да включва спалнята, където 
спите или някое по-необичайно място. Понякога сцената, която допреди миг е 
избледнявала, се възстановява, придобивайки изключителна яснота. 

Като си повтаряте непрекъснато, че сънувате по време на въртенето, ще 
продължите да сте в осъзнатост и в новата сцена на съня. Без това усилие е възможно да 
объркате новия сън с истинско събуждане - въпреки многото явни нелепости в 
съдържанието на съня. Типично лъжовно събуждане ви се случва ако, въртейки се, 
почувствате, че ръцете ви се удрят в леглото и вие си мислите: „Е, трябва да съм се 
събудил, щом като ръцете ми се удрят в леглото. Като че въртенето не ми помогна този 
път." Но разбира се това, което трябва да си помислите, е: „След като въртящите се ръце, 
удрящи леглото, са сънувани ръце, то те трябва да удрят и сънувано легло. Следователно, 
аз все още сънувам!" Не пропускайте да проверите внимателно състоянието, в което се 
намирате след въртенето. 

 
Ефективност на въртенето 
Този метод е особено ефективен за много хора, включително и за мен самия. Използвах тази 

техника в 40 от 100 осъзнати сънища през последните шест месеца от работата по докторската ми 
дисертация. Нови сцени на съня възникнаха в 85 процента от тях. Осъзнаването, че сънувам, се бе 
запазило в 97 процента от новите сънища. Когато въртенето повеждаше до нов сън, новата сцена 
почти винаги силно напомняше спалнята ми. 

Опитът на други осъзнато сънуващи, които изпробваха този метод, бе много близък до моя, с 
тази разлика, че новият осъзнат сън не бе непременно сцена в спалнята. Например една от 
онейронавтките откри, че се оказва на място, различно от спалнята си, в пет от единадесет случаи на 
прилагане на тази техника. 

Тези данни показват, че въртенето може да се използва и за преминаване към всяка друга сцена, 
която сънуващият очаква (вж. упражнението „въртене, създаващо нова сцена в съня" в края на тази 
глава). В моя случай почти изключителното присъствие на сънища със сцена в спалнята вероятно бе 
следствие от обстоятелствата, при които открих тази техника. Аз опитвах да я използвам за 
преминаване към друга сцена, но постигах много малък успех. И макар че имах намерението да се 
окажа в сцена на място, различно от спалнята ми, вероятно не съм го очаквал истински. Вярвам, че 
някой ден ще успея да се освободя от тази случайна асоциация (ако причината е в това). Дотогава 
мога само да се убеждавам отново и отново в силата на очакванията при определянето на събитията 
в съня. 

Как работи техниката на въртене?  
Но как въртенето успява да намали вероятността от събуждане? Несъмнено тук действат 
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няколко фактора. Единият от тях е неврофизиологичен. Информацията за движенията на главата и 
тялото, получавана от вестибуларния апарат във вътрешното ухо (който ви помага да пазите 
равновесие), е в тясно взаимодействие със зрителната информация, в резултат на което се създава 
оптимално стабилен образ на света. Именно поради тази интегрираност на информацията когато 
движим главата си ние не оставаме с впечатление, че светът около нас се движи, макар че неговият 
образ, проектиран върху ретината на окото, се движи. 

Тъй като усещанията за движение по време на въртенето насън са също толкова силни, както и 
при реално физическо движение, вероятно и в двата случая са активирани в еднаква степен едни и 
същи мозъчни системи. Интересна хипотеза е, че техниката на въртене, стимулирайки мозъчната 
система, която интегрира вестибуларната информация от вътрешното ухо, подсилва и активността на 
разположените в съседство компоненти на системата, регулираща REM-съня Неврофизиолозите са 
получили косвени доказателства участието на вестибуларния апарат в предизвикването на бързите 
очни движения в REM-съня. 

Друга възможна причина за способността на въртенето да предотврати събуждането се съдържа 
във факта, че когато си представяте нещо с едно сетиво, то достъпът на външна информация през 
това сетиво намалява. Така ако мозъкът е напълно ангажиран със създаването на ярко вътрешно 
психично преживяване за въртене, ще му е много по-трудно да конструира алтернативно усещане, 
базирано на информация от външните сетива. 

Какво да направите, ако все пак сте се събудили преждевременно? 
Дори и ако, въпреки старанията ви да останете в съня, се събудите, то не всичко още е загубено. 

Престорете се на умрели. Ако останете абсолютно неподвижни, след като се събудите от осъзнат 
(или неосъзнат) сън и напълно отпуснете тялото си, ще имате значителна възможност да 
възстановите REM-съня и да влезете в състояние на сън съзнателно, както бе описано в глава 4. При 
някои хора, притежаващи силна способност да възстановяват REM-съня, това се случва почти всеки 
път, щом се събудят от сън, докато не решат да се раздвижат. Алън Уорел и е един от най-опитните 
осъзнато сънуващи. Той е започнал да експериментира със собствените си осъзнати сънища от 
петгодишна възраст. През седемдесетте той бе първият човек, подал сигнал от осъзнат сън в 
новаторските изследвания, проведени в сътрудничество с Кейт Хърн. Уорсли изглежда притежава 
особено благоприятни физиологични данни; той дава следния съвет на онези, които са се разбудили, 
но желаят да се върнат в осъзнат сън: „Лежете неподвижно - да не трепва нито един мускул! 
Отпуснете се и чакайте. Сънят ще се върне. Имал съм десетки осъзнати сънища подред, използвайки 
този метод." 

Предотвратяване на загубата на осъзнатост: използвайте вътрешната си реч, за да 
насочите мислите си 

Ние използваме езика, за да контролираме мисленето и поведението си още от момента, когато 
сме се научили да говорим. Нашите родители са ни казвали какво и как да правим и ние сме се 
ръководили от думите им. Когато за първи път сме правили нещата самостоятелно, ние сме си 
повтаряли родителските указания на глас, за да си напомним какво и как се опитваме да направим. 
Сега, когато сме интериоризирали ролята на напътстващия родител в себе си, ние си повтаряме наум 
инструкциите при извършването на сложни нови процедури. 

Ние също така можем да използваме вербалното насочване на съзнателното ни поведение, за да 
регулираме поведението си в осъзнат сън (например за да задържим осъзнаването, че сме в сън). 
Докато индуцирането и задържането на осъзнатост не се превърне в добре развит навик, ние с голяма 
вероятност ще я губим винаги, когато вниманието ни е неустойчиво. Когато фокусираме вниманието 
си върху някой аспект от съня, осъзнатостта ни може да се загуби. Ако сте начинаещ в осъзнатото 
сънуване и ви е трудно да удържите осъзнатостта си, на първо време би било полезно да говорите на 
себе си в осъзнатия сън. Напомняйте си, че сънувате, повтаряйки фрази, като: „Това е сън!... Това е 
сън!... Това е сън!..." или пък „Аз сънувам... аз сънувам... аз сънувам..." Тази подсказка може да бъде 
произнасяна „на глас" в съня, ако е необходимо. От друга страна обаче „е по-добре тя да се произнася 
„наум", за да не се превърне в доминиращия елемент на съня. 

Спероу препоръчва същата процедура на хората с неустойчива осъзнатост. Той казва: 
„Концентрирайте се върху твърдение, което да бъде за вас постоянно напомняне за илюзорната 
природа на преживяваното." Той смята, че е важно твърдението (например „Всичко това е сън!") да 
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бъде истински почувствано и възприето в будно състояние, за да ни бъде от полза по време на сън. 
След като натрупате известен опит, ще се научите да разпознавате ситуациите, в които 

обикновено губите осъзнатост, и ще откриете, че сте в състояние да я задържите дори без съзнателно 
усилие. Възможно е доста бързо да се научите да го правите. През първата година от усвояването на 
осъзнатото сънуване губех осъзнатост в 11 от 62 осъзнати сънища, докато през втората година това се 
случи в 1 от 111 сънища, а през третата година едва в 1 от 215 сънища. През последните десет години 
губех осъзнатост в по-малко от 1 процент от сънищата си. 

Събуждане по желание 
Първият ми осъзнат сън възникна, когато бях на пет години, породен от откритието, че мога 

да се събудя от страшни сънища, опитвайки се да извикам „Мамо!" 
Открих една на пръв поглед парадоксална, но проста техника за събуждане по желание 

„Заспи, за да се събудиш." Когато реша, че искам да се събудя от осъзнат сън, аз просто лягам на 
най-близкото легло, диван или облак в съня, затварям си очите и „заспивам". Обикновено в такъв 
случай се будя, но понякога само сънувам събуждане и когато разбера, че още сънувам, опитвам да 
се събудя „наистина". Понякога успявам веднага, но се случва и да премина през доста дълга 
поредица от лъжовни събуждания.  

(Б. К., Пало Алто, Калифорния) 
Когато бях малко момиче, на около шест, открих метод да се будя, когато сънищата станат 

твърде неприятни. Не помня как ми дойде тази идея. Тя се състоеше в това да мигна усърдно три 
пъти с очи. Това вършеше работа за известно време и ме избави от няколко ужасяващи 
сюрреалистични кошмара, но после нещо се промени и методът започна да предизвиква лъжовни 
събуждания. Веднъж, когато използвах тази техника, за да прекъсна един неприятен сън, се 
събудих в спалнята си точно преди ужасен ураган, убедена, че съм в реалността. След като 
наистина се събудих, реших да се откажа от тази практика.  

(Л. Л., Редуд Сити, Калифорния) 
Ако тайната на предотвратяването на преждевременното събуждане е в това да се продължи 

активното участие в съня, то тайната на събуждането по желание се крие в оттеглянето от участие и 
отдръпването на вниманието от съня. Мисли, фантазирай или оттегли по друг начин вниманието си 
от съня и е много вероятно да се събудиш. 

Когато петгодишният Алан Уорсли повикал майка си от реалния свят, той е оттеглил 
вниманието си от съня, а вероятно е активирал и мускулите на спящото си тяло, осъществяващи 
вокализацията, която е можела да го събуди. 

Но нищо не характеризира така точно буденето чрез оттегляне на вниманието от формулата на 
Бевърли Кедзиерски „заспи, за да се събудиш". В края на краищата какво е сънят, ако не оттегляне на 
вниманието от това, което е около нас? 

Друг начин да се оттеглите от съня е да спрете извършването на бързите очни движения, така 
характерни за REM-съня. Паул Толи е експериментирал с концентрация в статична точка по време на 
осъзнат сън. Той открил, че втренчването на погледа кара точката, в която се концентрирате, да се 
размива, последвана от разпадане на целия сън и събуждане в рамките на четири до двадесет 
секунди. Той отбелязва, че опитните сънуващи могат да използват междинното състояние на 
размитост на съня, „за да формират такова съновно обкръжение, каквото желаят". Художничката и 
изследовател на съня Фариба Богзаран описва подобна техника, наречена „целенасочено 
фокусиране", при която тя се концентрира върху обект от нейния сън, докато не достигне състояние 
на будност." 

Но примерите, дадени дотук, показват, че методите за събуждане от сън могат да доведат и до 
лъжовно събуждане. Понякога лъжовното събуждане може да е още по-неприятно от съня преди 
него. Най-общо казано е по-добре да не се опитвате да се спасите от образите в страшен сън, бягайки 
в реалността. В глава 10 се обяснява защо и как можете да се облагодетелствате от изправяне лице в 
лице с плашещите образи. Добре ще е да използвате техниките за събуждане по желание тогава, 
когато все още имате ясното съзнание, че сте в сън. 

Два вида контрол над съня 
Преди да продължим с обсъждането на начините за упражняване на контрол над образите в 

сънищата ви, нека да разгледаме какви са ползите от тази ваша нова свобода. 
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Ако сте се изправили прел предизвикателна ситуация в съня, то има два начина да се справите с 
нея. Първият предполага магическо манипулиране на съня: да контролирате обкръжението; докато 
вторият метод се основава на самоконтрол. Първият начин не е ефективен винаги, което всъщност 
може би е и ценно. Ако свикнем да решаваме проблемите си в своите осъзнати сънища, като 
променяме магически нещата, които не ни харесват, може да си създадем погрешното очакване за 
същото и в будно състояние. Например веднъж аз сънувах страшен човекоядец, на който се 
противопоставих, като започнах да излъчвам чувства на любов и приемане; те доведоха до мирен и 
щастлив завършек на съня ми. Бих могъл вместо това да превърна противника си в жаба и така да се 
избавя от него. Как обаче ще ми помогне това, ако в действителност вляза в конфликт с шефа си или 
с друг авторитет, който би могъл да е символизиран от човекоядеца в съня. Едва ли ще успея да го 
превърна в жаба! Но промяна в нагласата ми би могла наистина да промени ситуацията. 

Най-общо казано по-добрият начин за справяне с неприятните образи в съня се състои в това, да 
контролирате себе си. Самоконтролът означава контрол над обичайните ви реакции. Например ако се 
уплашите и избягате, макар и да знаете, че бихте могли да се изправите лице в лице със страха си, 
вие не контролирате поведението си. Макар и събитията, разиграващи се в съня, да са илюзорни, 
чувствата ни, провокирани от тези събития, са истински. Така че ако се страхувате в съня си и 
осъзнаете, че това е сън, страхът ви може и да не изчезне автоматично. Ще ви се наложи да си имате 
работа с него и именно затова осъзнатите сънища са много полезни за отработването на 
преживяванията в будно състояние. Ние сме свободни да контролираме реакциите си в съня и онова, 
което научим по този начин, явно ще ни е от полза и в будно състояние. В моя сън за човекоядеца аз 
придобих определен опит за самоконтрол и увереност, който ми вършеше работа както в будно 
състояние, така и насън. Вследствие на подобни срещи в осъзнатите ми сънища, сега се чувствам 
способен да се справя с всякакви ситуации. Ако искате да повишите своята увереност, бъдете 
достатъчно мъдри да контролирате себе си, а не обектите и персонажите в съня. 

Летене 
Четох за работата ви и за техниките за индуциране на осъзнати сънища, които предлагате. 

Упражнявах се да проверявам дали сънувам. Първата нощ след няколко неосъзнати сънища аз 
изведнъж се сетих да се запитам дали сънувам. Веднага след като си отговорих с „да", се случи 
нещо, което не бе споменато във вашата статия. Всичко в съня придоби изключителна яснота. 
Като че някои засили контрастността и яркостта на цветовете. Виждах всичко в най-големи 
подробности. Всичките ми сетива се изостриха. Изведнъж ярко почувствах температурата 
наоколо, движението на въздуха, миризмите и звуците. Имах усещането, че се контролирам 
напълно. И макар че не бях планирал да летя, нещо в съня ми ме накара да си помисля за летене и аз 
просто се издигнах и се понесох във въздуха (като Супермен). Това бе най-впечатляващият и 
реалистичен сън, който съм имал. Летях в каньон, образуван от високи сгради, набирайки 
постепенно височина. Сградите водеха към парк, където се отдадох на въздушна акробатика. Това 
бе последният ми сън за тази нощ, а усещането за опиянение продължи през целия ден. Разказах на 
всички за експеримента и успехите си. 

 (Г. Р.. Уестбъроу, Масачузетс) 
Една нощ сънувах, че стоя на полегат хълм и гледам към върховете на кленове, елши и други 

дървета. Листата на кленовете бяха яркочервени и шумоляха на вятъра. Тревата в краката ми бе 
свежа и ярко зелена. Никога не бях виждал толкова наситени цветове. 

Може би тъкмо това, че цветовете бяха „по-ярки от обичайното", ми помогна да осъзная, че 
съм в сън и ставащото с мен не е „реално". Спомням си как си казах: „Ако това е сън, трябва да 
мога да летя." Проверих подозрението си и бях особено възхитен от това, че можех да летя без 
усилия навсякъде, където поисках. Понесох се над върховете на дърветата и пропътувах много 
мили над непознати територии. Летях над земята, планирайки сред въздушните потоци като орел. 
Когато се събудих, се почувствах зареден с енергия. Блаженството, което изпитвах, идваше от 
осъзнатостта ми в съня и контролирането на полета лш.  

(Дж. В., Еверст, Вашингтон) 
Полетите насън и осъзнатите сънища са тясно свързани по няколко признака. Първо, ако 

забележите, че летите без самолет или друго помощно средство, то това е чудесен знак, че сте в сън. 
Освен това опитът да полетите винаги е добър начин за проверка на реалността, когато подозирате, 
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че сънувате. А ако искате в осъзнатите си сънища да посетите далечни краища на земното кълбо или 
пък други галактики, летенето е един превъзходен метод за придвижване. 

Ако подозирате, че сънувате, отскочете от земята и вижте дали ще полетите във въздуха. Ако 
сте в помещение, след като вече сте полетели из стаята, потърсете прозорец. Излезте през прозореца 
и наберете височина. Любопитно е, че много сънуващи (предимно граждани) споделят как по време 
на полет им пречат електрическите жици. Някои от тези онейронавти споменават за приток на 
енергия, често съпровождан и от проблясване на светлина, когато прелитат край жиците. Като 
изключим това препятствие, онейронавтите са летели около цялата земя, други планети, далечни 
звезди и галактики и дори из митологични страни като Камелот или Шангри-ла. 

Летенето е възхитително и затова е ценно да се прави дори и само по себе си, заради насладата 
от него, макар и без намерение да стигнете някъде. Както показват стотиците споделени сънища, 
хората могат да летят по всички въобразими начини. Много хора летят като „Супермен", протягайки 
ръце пред тялото си. Често срещано е и „плуването" във въздуха, може би защото най-близкото 
преживяване на летенето във въздуха е „летенето" във водата. На други пък им поникват крила на 
гърба или петите, или пък просто размахват ръце, летят на реактивни самолети, вълшебни килимчета 
или свръхзвукови кресла. 

Един предизвикателен начин е да скочите от високо здание или скала и да полетите. 
Неконтролираното падане е честа тема на кошмарите. Ето един пример как можем да преодолеем 
това в осъзнат сън. 

Най-интересните приключения е осъзнатите ми сънища бяха опитите ми да полетя. Имам 
голям страх от високо и затова падането насън ми се случва често, не само в кошмари. Винаги се 
будя, преди да се ударя в земята. Следвайки препоръката от упражнението, което прочетох във 
вашата статия, полетях над местата, които са ме ужасявали в сънищата ми преди: открито 
море, заснежени планини. 

Една нощ се носех през Космоса, връщайки се на Земята. Не чувствах никакъв страх. Но 
когато накрая приближих малка скална издатина, почувствах страх да се приземя и едва не се 
събудих. Използвайки вашата техника (по-специално въртенето), аз се заставих да се приземя на 
ръба на скалната издатина. Можех да видя планината под мен, да усетя студа и дори да помириша 
свежия въздух. Беше страхотно усещане да зная, че не мога да се нараня, защото започнех ли да 
падам, можех да полетя отново.  

(Н. С, Фремонт. Калифорния) 
 
Разширяване на спектъра на усещанията в съня 
Постигнах съзнателен контрол в един от сънищата си. Тръгнах на разходка с велосипед с цел 

да разширя сетивните си преживявания. Докато въртях педалите, назовах отделните усещания: 
Слух! И чувах тежкото си дишане. Мирис! И помирисах цигарен дим. Докоснах грапавата кора на 
голямо дърво, чух шумоленето от крилата на врабчетата, видях много зеленина наоколо, 
почувствах кормилото на велосипеда. Усещанията ми бяха толкова истински, все едно, че бях буден. 
Но аз знаех, че сънувам. Това страхотно ме впечатли! Въртях яростно педалите, за да се върна и 
да се събудя, и въпреки това се събудих отпочинал.  

(Л. Г., Сан Франциско, Калифорния) 
Повечето хора остават изумени, когато осъзнаят, че сънуват. Изумлението идва от прозрението, 

че тотално са се заблуждавали. Наистина е изумително, особено първия път, да видите, че сетивата, 
на които безрезервно сте се доверявали, сега ви дават безупречна картина на свят, който всъщност не 
съществува извън съня ви. И наистина една от най-често срещаните особености на първите осъзнати 
сънища е чувството за хиперреалност, което се появява, ако се огледате наоколо и съзрете 
невероятното многообразие от детайли, което може да създаде умът ви. 

Начинаещите осъзнато сънуващи често са впечатлени от явното интензивиране на сетивните 
усещания и особено на зрителните усещания. Слухът, обонянието, осезанието и вкусът могат да се 
интензивират мигновено, все едно сте завъртели бутона на сетивата си до неговия предел. Опитайте. 
След като сте се решили да изследвате света на сънищата, изживейте усещанията си. В ежедневието 
все ни се налага да изключваме сетивата си, за да се концентрираме върху работата си. В сънищата 
си обаче можем да ги включим отново. 
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Сетивата са удивителен инструмент, който ни информира за случващото се около нас и вътре в 
нас. Въз основа на тази информация нашият мозък изгражда модели на света, който живеем. Всички 
ние сме се учили как да мислим, възприемаме, вярваме, как да моделираме света по определен начин 
и по-голямата част от това знание е придобита в детството. Процесът на моделиране на света е 
следвал своя ход, още преди да сме били в състояние да мислим за него. Затова се учудваме, когато в 
осъзнат сън открием, че драмата, преживявана от нас като реална, е само една илюзорна сцена, а 
всички хора в нея не са нищо друго, освен конструкции на въображението ни. Приели веднъж това, 
би било естествено да се впуснем в съзнателно контролиране на сетивата си в съня. 

Сънна телевизия 
В началото на осемдесетте години в двойната си роля на полеви изследовател и теоретик Алън 

Уорсли проведе интересна серия от „телевизионни експерименти". В своите осъзнати сънища той 
намирал телевизор, включвал го и експериментирал, променяйки такива негови параметри като 
нивото на звука или интензивността на цветовете. Той твърди, че понякога телевизорът се поддавал 
на управление с глас, така че сънуващият можел да му задава въпроси и да го помоли да покаже 
определени неща. 

Уорсли разказва: „Аз експериментирах с манипулирането на образите, все едно че се учех 
наслуки да работя с вътрешна компютърна видеосистема (което включваше възпроизвеждане, 
панорамно представяне, мигновена смяна на картината и увеличение на образите). После продължих 
с изолиране на част от образа, като го ограждах с рамка и го изнасях извън картината." 

 

УПРАЖНЕНИЕ СЪННА ТЕЛЕВИЗИЯ 
Преди да заспите, се настройте да не забравите да извършите експеримента. 

Когато достигнете осъзнатост, намерете или създайте голям телевизор с високо качество 
на картината, стерео звук и т. н. Седнете удобно. Включете го. Вижте къде са копчетата 
за регулиране на силата на звука, яркостта на цветовете, контраста и без да бързате, 
експериментирайте с тях. Увеличете и намалете звука. Регулирайте цветовете. Когато 
картината ви удовлетвори, представете си мириса на любимата ви храна, носещ се 
директно от екрана. Ако сте гладни, нека храната се материализира. Опитайте я. 
Облечете се в пижама от сатен и се облегнете върху копринени възглавници. Нека 
работят всичките ви сетива. Наблюдавайте какво ви идва наум, докато настройвате 
цвета и контраста на вашия монитор, моделиращ света. 

 
Управляване на осъзнатите сънища 
Сънувах, че падам от високо здание и падайки разбирам, че още не съм готов да се справя с 

падането, затова превърнах зданието в отвесен склон. Хванах се за тревата и един храст, растящ 
по склона, и започнах да се спускам по-уверено. Когато някой друг падаше отгоре, аз го улавях и му 
казвах да си помисли за опората и растенията, за които да се залови, защото „това е само сън и 
вие може да правите в него каквото поискате". Насладих се на неизживявано досега въодушевление 
и готовност да срещам опасности и рискове. Това бе един момент на истинско задоволство и 
гордост.  

(Т. 3., Фресно. Калифорния) 
В този сън бях в къщата на майка ми и чух гласове от другата стая. Когато отидох в тази 

стая, осъзнах без сянка на съмнение, че сънувам. Първо наредих на хората в стаята да говорят по-
разпалено, тъй като това бе мой сън. В този момент те промениха темата на разговора и 
започнаха да обсъждат хобито ми. Продължих да ги командвам и те следваха заповедите ми. 
Колкото по-добре ми се удаваше, толкова повече команди отправях. Бе много вълнуващо, може би 
един от най-впечатляващите осъзнати сънища, които съм имал, вероятно защото се контролирах 
много добре и бях много уверен в себе си.  

(Р. В., Чикаго, Илиноис) 
Преди две седмици сънувах, че съм попаднала в жестока тропическа буря. Бях на една висока 

скала, над простиращия се долу плаж и учех другите да летят, като ги убеждавах, че това е сън, а 
за да летиш насън е достатъчно да вярваш, че можеш. Тренирахме вече доста време, когато от 
океана се появи буря. Бурите са често явление в сънищата ми. Те са страшилищата на моето 
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въображение. 
Ураганът се съпровождаше от изключително силен вятър, мълнии и огромни вълни. Известно 

време с мен бяха едно малко момче и едно кученце, тичахме заедно и си търсехме убежище. Но 
стигнахме само до края на огромна, отвесна скала, над ширналото се долу море. В паниката едва 
не загубих осъзнатост. Но после си помислих: „Чакай! Та това е сън. Ако искаш, можеш да 
продължиш да бягаш, да унищожиш бурята или пък да я трансформираш. Бурята няма да може да 
нарани момчето и кученцето. Всичко зависи от теб. Стига тича вече, наблюдавай урагана 
отвътре." 

Щом си помислих това, някаква изключителна сила грабна и трима ни, почти размивайки 
нашите форми, и ни отведе насред бушуващия ураган. Момчето и кученцето изчезнаха по пътя. В 
окото на бурята аз се оказах обкръжена от прозрачна белота, изпълнена с чувство на дълбок мир. 
Усещах живителна енергия, като че ли само чакала да й бъде придадена форма и в същото време 
поддаваща се на многократно оформяне и трансформиране. Това бе нещо изключително витално, 
изключително живо.  

(М. Н., Нюпорт Нюс, Вирджиния) 
Активността ви в сънищата може да се осъществи по различен начин - може да командвате 

персонажите или да манипулирате сценария, както в цитираните по-горе примери, или пък да 
изследвате част от обкръжението в съня, да разиграете определена сцена, да върнете събитията назад 
или да промените сюжета. Както вече бе казано, вие ще извлечете най-голяма полза от осъзнатите 
сънища не при контролиране на съня, а по-скоро при контролиране на собствените ви реакции 
спрямо ситуациите в съня. Но независимо от това, експериментирането с различни видове контрол в 
съня може да увеличи самоувереността ви, както и да ви помогне да се насладите на състоянието на 
осъзнато сънуване. Паул Толи предлага няколко техники за манипулиране на осъзнатите сънища: 
манипулиране, предшестващо съня, основаващо се на намерението и самовнушението, чрез 
пожелаване, чрез вътрешното състояние, чрез поглед, чрез вербален изказ, чрез определени действия 
и с помощта на други персонажи от съня. 

В глава 3 е показано как намерението и самовнушението могат да повлияят съня. 
Манипулирането чрез пожелаване е добре илюстрирано от онейронавтите, които променят себе си 
или света на сънищата просто като го пожелаят. Манипулирането чрез вътрешно състояние е особено 
интересно. Толи разказва за него, основавайки се на собствения си изследователски опит: 
„Обкръжението в съня е силно обусловено от вътрешното състояние на сънуващия. Ако той смело се 
изправя срещу застрашителните образи, тяхната застрашителност постепенно намалява и те дори 
започват да се свиват. Обаче ако спящият се остави да бъде завладян от страх, застрашителността на 
фигурите нараства все повече и повече." 

Манипулирането чрез поглед играе важна роля в модела на Толи за оптимално поведение в 
осъзнат сън. Той се позовава на собствените си проучвания, подкрепящи хипотезата, че 
застрашителността на персонажите в съня може да бъде сериозно обезсилена, ако погледнем 
директно в очите им. Манипулирането чрез вербален изказ е обяснено така: „Човек може до голяма 
степен да влияе върху външния вид и поведението на персонажите в съня, обръщайки се към тях по 
подходящ начин. Самият въпрос „Кой си ти?" води до значима промяна в персонажите, към които е 
насочен. Така непознатите стават познати. Очевидно вътрешната готовност да научиш нещо повече 
за себе си или за определени ситуации чрез разговор с персонаж от съня помага да се достигнат най-

високите нива на осъзнатост в съня: осъзнатост за това какво символизира съня."8 

Въртенето, летенето и гледането към земята са примери за манипулиране чрез определено 
действие: това са действия, които стабилизират, увеличават и удължават осъзнатостта. Другите 
персонажи на съня могат да ви помогнат да откриете интересуващите ви въпроси, да се справите със 
затруднения или просто да се забавлявате. Помиряването с плашещите образи може да ви помогне да 
постигнете по-добър баланс и интегрираност. Това приложение на осъзнатите сънища е основна тема 
в глава 11. 

Попадане на нужното място в съня 
За по-пълноценното използване на осъзнатостта е добре да знаете как да се придвижвате в света 

на сънищата. Често пъти за целите на осъзнатото сънуване трябва да намерите конкретно място, лице 
или ситуация. Един от начините да постигнете това е да пожелаете да сънувате сън по дадена тема. 
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Това често се нарича преднамерено сънуване. Този древен метод е използван през вековете от много 
култури, приемащи сънищата за ценен източник на мъдрост. В древна Гърция хората са посещавали 
храмовете, за да преспят в тях и да намерят там отговори на въпросите си и лек за страданията си. 

Все пак за преднамереното сънуване не се изискват непременно храмове на сънищата, макар че 
те определено биха помогнали на спящите да фокусират намерението си върху желаната цел. 
Разковничето е в това, точно преди да заспите да се уверите, че вашият проблем или желание са 
живи в съзнанието ви. За целта е полезно да се спрете на кратка и ясна фраза, описваща основната 
идея на интересуващото ви. И тъй като целта на тази книга е развитието на умения за индуциране на 
осъзнати сънища, то във фокуса на тази фраза трябва да присъства и намерението да осъзнаете, че 
сънувате. Вложете цялата си психична енергия в това. Намерението ви трябва да е последното нещо, 
за което си мислите, преди да заспите. Следващото упражнение ще ви помогне да осъществите това. 

 

УПРАЖНЕНИЕ ПРЕДНАМЕРЕН ОСЪЗНАТ СЪН 
1. Формулирайте намерението си 
Преди да си легнете, формулирайте във фраза или въпрос идеята на това, което 

искате да сънувате: „Искам да посетя Сан Франциско." Напишете фразата на хартия или, 
ако желаете, нарисувайте картина, илюстрираща въпроса. Запомнете фразата и картината 
(ако имате такава). Ако има някакво специфично действие, което искате да извършите в 
съня си („Искам да кажа на приятелката ми, че я обичам"), формулирайте го сега. Под 
фразата с вашата цел напишете още една: „Когато сънувам [фразата], ще си спомня, че 
сънувам." 

2. Легнете си 
Без да правите нищо друго, веднага си легнете и загасете осветлението. 
3. Концентрирайте се върху фразата си и намерението да осъзнаете, че 

сънувате 
Спомнете си фразата или картината, която сте нарисували. Представете си как 

сънувате това, което искате, и осъзнавате, че сте в сън. Ако има нещо, което искате да 
извършите в съня си, представете си как го правите, след като сте достигнали осъзнатост. 
Медитирайте върху фразата и намерението си да осъзнаете, че сънувате, докато не 
заспите. Не позволявайте на други мисли да нарушат концентрацията ви. Ако все пак 
мислите ви започнат да блуждаят, спокойно се концентрирайте отново върху фразата и 
намерението да постигнете осъзнатост. 

4. Реализирайте намеренията си в осъзнатия сън 
Изпълнете това, което сте замислили. Задайте въпроса, който сте искали да 

зададете, потърсете начините да се изразите, опитайте нов стил на поведение или 
изследвайте ситуацията, в която се намирате. Отбележете какви са чувствата, които 
преживявате, и наблюдавайте всички детайли на съня. 

5. Когато постигнете целта си, не забравяйте да се събудите и да си спомните 
съня 

Когато намерите удовлетворяващ ви отговор в съня, използвайте някой от методите, 
предложени в началото на тази глава, за да се събудите. Веднага запишете поне тази част 
от съня, която съдържа търсения отговор. Дори и ако ви се струва, че този сън не е 
отговорил на интересуващия ви въпрос, когато започне да се губи, събудете се и го 
запишете. Може да се окаже, че отговорът на въпроса ви е скрит в съня и затова не 
можете да го видите веднага. 

 
Създаване на нова обстановка 
В сънищата с високо ниво на осъзнатост мога да променям формите на обектите или 

местоположението им. Удивително е да наблюдаваш как образите в съня се разместват и се 
разбягват, как преливат цветовете, докато всичко наоколо не се раздвижи и оживее в цвят, 
енергия и светлина... Не зная как да го опиша... А накрая от това протоплазмено вещество на 
съзнанието се образува нова сцена на съня.  

(М. Н., Нюпорт Нюс. Вирджиния) 
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Друг начин да сънувате определени неща е да ги търсите или предизвиквате, след като вече сте 
в осъзнат сън. В литературата за сънищата може да срещнете някои възражения срещу 
целесъобразността на съзнателното влияние върху контекста на съня. Някои смятат, че състоянието 
на сън е нещо като психологическа „пустиня", която не бива да бъде обработвана. Но както бе 
споменато в глава 5, сънищата възникват от нашите собствени знания, настроения и очаквания, 
независимо дали ги осъзнаваме или не. Ако се намесваме съзнателно в елементите на сънищата, това 
не е изкуствена намеса, а един естествен механизъм за образуване на сънища, основаващ се на по-
висши психични процеси. Сънищата могат да бъдат източник на вдъхновение и самопознание, но 
може да ги използваме и за съзнателно търсене на отговорите на проблемите и желанията ни. 

Промяната на сцените в съня също може да ви помогне да усетите силата си да създавате 
илюзорни образи. Когато видите как по ваша команда обстановката се променя и от парти в 
Манхатън се озовавате сред марсианските канали, вие ще придобиете много по-голяма увереност, че 
светът на сънищата е психичен модел, създаван от вас самите, отколкото ако просто прочетете това в 
тази книга. 

Нарасналото умение да се влияе върху съня ще ви даде увереността да пътешествате 
практически навсякъде, където може да ви отведе сънят. Вашата сила е толкова голяма, колкото си 
мислите, че е. Може да промените цвета на чорапите си, да повторите още веднъж залеза, да отидете 
на друга планета или пък в райската градина, стига само да пожелаете това. По-долу са представени 
няколко упражнения за усвояване управлението на сънищата. Не се знае много за това, кой е най-
добрият начин да се предизвика промяна на сцената в съня, така че приемете това упражнение само 
като първоначална насока, а после си създайте ваш собствен метод. 

Въртене, създаващо нова сцена в съня 
Експериментирайки с въртене в съня си, исках да се окажа в сценария на книгата, която 

четях. Исках да разгадая загадката в книгата. И постигнах целта си. Започнах от самото начало 
на книгата, запознах се с персонажите в нужната последователност и в един момент се оказах 
заедно с друг персонаж от книгата, които бе магьосник. Той се засили и скочи от висока крепостна 
стена, превръщайки се в ястреб, за да избяга от враговете си. Аз също скочих от стената и се 
превърнах в ястреб. Обличах се и говорех в стила на героите от книгата и взех активно участие в 
разгадаването на загадката в книгата. 

 (С. Б., Солт Лейк Сити, Юта) 
Въртенето по време на осъзнат сън може да е нещо повече от едно средство за предотвратяване 

на събуждането. То може да ви помогне да се преместите в такава сцена, в която желаете. Ето как да 
го направите. 

 

УПРАЖНЕНИЕ ВЪРТЕНЕ, СЪЗДАВАЩО НОВА СЦЕНА В СЪНЯ 
1. Изберете си цел 
Преди да си легнете, изберете лицето, времето или мястото, което бихте желали да 

„посетите" в осъзнатия си сън. Желаното лице или място може да са както реални, така и 
въображаеми, от миналото, настоящето или пък от бъдещето. Например: 
„Падмасамбхава, Тибет, 850 година" или „Стивън Лаберж, Станфорд, Калифорния, 
настояще" или пък „моята правнучка у дома, 2050 година". 

2. Вземете решение да постигнете целта си 
Запишете и запомнете фразата, описваща целта ви. Представете си ясно как 

реализирате целта си и твърдо решете да го направите в съня си тази нощ. 
3. Въртете се в своя осъзнат сън, извиквайки целта 
Възможно е да е достатъчно само намерението, за да се окажете в неосъзнат сън 

при целта си. Но все пак по-надеждният метод да постигнете целта си е първо да 
осъзнаете, че сънувате, и после да преследвате целта. Когато сте в осъзнат сън и 
картината започне да се губи, а вие сте на път да се събудите, завъртете се, повтаряйки 
ключовата фраза, докато не се окажете сред стабилно обкръжение в съня - и нека това да 
е сънят, който сте желали. 
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УПРАЖНЕНИЕ ПРОМЯНА НА ОБКРЪЖЕНИЕТО 
Мислете за това упражнение като за противоположно на типа магически 

трансформации, прилагани при въртенето или летенето. Вместо да премествате себе си 
на ново място, просто променете обкръжението в съня, така че да подхожда на желаното 
от вас. Започнете с дребните детайли и продължете с все по-големи промени. 
Променяйте сцената по-скоро бавно, отколкото рязко и по-скоро внимателно, отколкото 
грубо. Мислете за всичко наоколо като за нещо, поддаващо се на промяна, като за 
„материал за моделиране на света". Някои онейронавти следват идеята на Алън Уорсли за 
телевизионен сън. Когато искат да променят сценария, те си представят, че сънят се 
случва на екрана на огромен триизмерен телевизор и те държат дистанционното 
управление в ръцете си. 

 
Да направиш невъзможното 
Наскоро сънувах, че съм на едно скучно парти. Бях се отдръпнала от случващото се и 

изведнъж разбрах, че сънувам. Тогава взех да се забавлявам, като се превръщах в различни хора. 
Първо се въплъщавах само в жени, но после си казах: „ Та това е сън, защо да не се превъплътя в 
мъж и да видя как ще се чувствам?" Така и направих.  

(Б. С, Албукерк, Ню Мексико) 
В ежедневието си се натъкваме на множество ограничения. За почти всичко, което правим, има 

правила, които определят как трябва да се прави то и как не бива. Една от най-възхитителните 
особености на осъзнатите сънища е преживяваната в тях огромна и несравнима с нищо друго 
свобода. Когато хората осъзнаят, че сънуват, те изведнъж започват да чувстват пълна неограниченост, 
често за първи път в живота си. Те могат да направят и преживеят всичко. 

В сънищата си можете да се насладите на усещания или да изживеете фантазии, които са 
невъзможни в будно състояние. Може да се запознаете с въображаем персонаж, та дори и да се 
превърнете в него. Сънуващите не са ограничени да бъдат само в обичайните си тела. Може да се 
полюбувате на красива градина или пък сами да се превърнете в цвете. Алън Уорсли е 
експериментирал със странни неща, като например да се раздели на две части." Много онейронавти 
минават през стени, дишат във вода, летят и пътешестват в космоса. Оставете обичайните 
ограничения. Предпочитайте такива неща, които можете да направите или да бъдете само насън. 

 
Глава 7 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ОТКРИТИЯ 
Изпълнение на желания 
Преди няколко години се опитвах да отслабна. Тогава често сънувах, че съм в хранителен 

магазин, баничарница или ресторант и наоколо е пълно с храна. Осъзнавах, че сънувам, затова 
можех да ям каквото поискам. Здраво си похапвах на този пир. Дори усещах вкуса на храната. Тези 
сънища удовлетворяваха желанието ми хубаво да се натъпча. Събуждах се удовлетворена. Е, не 
напълно, но все пак удовлетворена и ако през деня усещах потребност да ям нещо, си казвах: „Ще 
го изям довечера в съня си." Така и правех!  

(С. С, Котати, Калифорния) 
Винаги съм искала да танцувам професионално и преди всичко балет. Майка ми обаче ме 

обезкуражаваше заради тежката работа и напрегнатия начин на живот. Накрая просто се 
предадох и престанах да мисля за това. Но желанието не си отиде и аз започнах да го изживявам в 
сънищата си. Опитвах нови движения или стъпки, които бях виждала или за които бях чувала. 
Обаче не направих нищо в тази насока, освен в сънищата си.  

(Б. 3., Солт Лейк Сити, Юта) 
Идеята за изпълнението на желания в сънищата е дълбоко вкоренена в разговорната ни реч. Ние 

казваме „бе толкова хубаво, като че ли беше сън" или „желаното се сбъдна като насън". Тези изрази 
показват как дълбоко в себе си знаем, че сънищата се различават от живота в будно състояние поне в 
един аспект - насън можем да изживеем най-дивите си фантазии, да осъществим най-съкровените си 
желания и да усетим радост и удовлетвореност, дори и това да е невъзможно наяве. 

В сънищата Пепеляшка може да остане с принца, а затворникът да се наслади на свободата, 
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сакатият да проходи, а старецът отново да стане млад. Тук могат да се изпълнят всички желания, 
колкото и невероятни да изглеждат те в реалния живот. Изпълнението на желанията насън не се 
преживява по същия начин, както ако се случи наяве, но въпреки това усещанията са не по-малко 
интензивни и приятни, дори когато знаете, че това е „само сън.“ Както казва психологът Хейвлок 
Елис: „Сънищата са реални, докато се случват. Нима това не се отнася и за живота?" 

След като започнете да контролирате сънищата си, ще е естествено да се увлечете по 
изпълнение на желания в тях. Възхитителни полети в прекрасни страни, страстна любов с избраника 
на сърцето ви, богати пиршества, вълнуващи спускания по ски-писти и много други приятни 
преживявания са възможни в състояние на осъзнато сънуване. Един от осъзнатите сънища на 
психолога Кен Келцер илюстрира удоволствието, преживяно в осъзнат сън. 

...Сънувах дълго. По едно време се оказах легнал на легло в нещо като хотелска стая... 
Протегнах цялото си тяло и започнах да летя. Краката .пи стърчаха между пръчките на леглото 
и заловен за него така, без никакви усилия го повдигах във въздуха. Аз и леглото се носехме свободно 
из стаята. Исках да мина през всички стаи в този хотел. Изведнъж осъзнах, че сънувам и усетих 
познатият ми вече главозамайващ трепет... Започнах да си пея „Прекрасният мечтател". 
Истински се наслаждавах на тази песен и я пях с цялото си сърце. Докато си пеех така, чух 
тихият звън на музикална кутия. Тя свиреше в съвършено съзвучие с гласа ми, неговите модулации, 
темпо и ритъм. Продължавах да пея. Усещах колко е хубаво да си в осъзнат сън и разбрах, че 
„Прекрасният мечтател" е любимата ми песен. После видях около мен да проблясват много 
красиви цветове и светлини. Видях стотици капчици, сияещи в цветовете на дъгата, които искряха 
и се извиваха в спирали от бяла светлина, както и много малки сияещи украшения, навсякъде 
наоколо. Този ослепителен танц от музика, светлина и цветове ме очарова. Беше чудесен празник за 
сетивата, миниатюрно психоделично шоу, но много по-изтънчено, чувствено и интригуващо, 
отколкото всичко преживяно до сега... Наслаждавайте се и вие така, ако желаете. Това ще бъде 
полезно за вас. Подобни забавления биха ви обогатили по няколко начина. Психолозите и 
физиолозите са открили, че преживяването на удоволствия и радост е полезно за здравето. Известно 
е също така, че ако уроците ви забавляват, ще ги усвоите много по-лесно. 

Робърт Орнстейн и Дейвид Соубъл наскоро издадоха книга, наречена Здравословното 
удоволствие, в която се обсъждат множеството ползи за здравето от изживяването на удоволствие. Те 
твърдят, че вроденият стремеж към удоволствие и действия, носещи положителни емоции, ни помага 
да живеем по-дълго и по-щастливо. Най-здравите хора по правило са тези, които обичат и знаят как 
да се радват на живота. Някои от ползите от удоволствията и сетивните наслаждения са: понижаване 
на кръвното налягане, намаляване на риска от сърдечни заболявания и рак, подобряване на имунната 
система, както и по-слаба чувствителност към болка. Някои хора може да възразят, че нямат време за 
забавления. Но докато намирате време да спите нощем, ще имате и време да се забавлявате в 
сънищата си. Усвоявайки осъзнатото сънуване, вие получавате достъп до огромен увеселителен парк, 
пълен с всички забавления, които можете да си представите. Той ще е отворен за вас! 

Ако отделите известно време за наслаждения в осъзнатите си сънища, това може да ви помогне 
да усвоите по-добре осъзнатото сънуване. А след като веднъж се научите да ги имате, когато 
поискате, ще притежавате ефективно средство за подобряване на живота си. В следващите глави ще 
обсъдим как можете да използвате осъзнатите сънища, за да си помогнете в овладяването на други 
умения - да преодолеете страховете си, да увеличите психичната си пластичност или да осъществите 
способностите си. Но най-добрият начин да овладеете осъзнатото сънуване за „сериозни" цели е да 
започнете със забавления. Когато осъзнатото сънуване стане лесно и приятно за вас, сънищата ви ще 
бъдат идеално среда за обучение и практики, свързани с реалния живот. 

Вероятно за много хора изпълнението на желания ще стане основно съдържание на осъзнатите 
сънища и те само ще се обогатят от това. Все пак не си струва това да е крайната ни цел. Мнозина ще 
пожелаят да проникнат по-навътре, достигайки до по-добро разбиране на състоянието на сън, както и 
до приложение на осъзнатостта за разрешаване на проблеми и за други прагматични цели. Но преди 
стремежът ви да превърнете невъзможното във възможно да бъде удовлетворен, има опасност по-
първичните ви импулси да ви отклонят от възвишените ви цели. Това е още една причина да не се 
колебаете да се отдадете на хедонизма и любопитството си в началото на обучението по осъзнато 
сънуване. 
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Сексуални сънища 
Способността ми да преживявам оргазъм се влияе силно от стреса и тревожността. В един 

период на почти постоянно напрежение като че загубих способността си да изживявам оргазъм. 
Знаех, че това е свързано с чувствата ми към моя партньор и нещата, които той правеше (или не 
правеше). Разочарованието от това, че не можех да достигам сексуалната кулминация, се прибави 
към вече съществуващия стрес. Но една нощ имах следния сън: 

Сънувах, че участвам във филм на ужасите. Действието се развиваше в нещо като къща, 
завладяна от духове, или изоставен замък, където очаквах да се случат ужасни неща. Вървях из 
сградата, която смятах за прокълната къща, когато тя изведнъж се превърна в просторен и 
празнично осветен универсален магазин. Помислих, че това е ловък трик, целящ да примами хората 
в тази ужасна сграда. Плахо влязох вътре. Всичко изглеждаше нормално, но аз бях изплашена и 
имах чувството, че отвсякъде ме дебне нещо ужасно. 

Изведнъж осъзнах, че съм в кошмар и затова трябва смело да се изправя срещу всичко 
плашещо. Тази мисъл промени радикално отношението ми към случващото се и аз се върнах в 
стария сценарий, изпълнена с любопитство, но търсейки вече предизвикателства. Забелязах, че 
няколко души приготвяха видеокамери в единия край на стаята, а на другия край имаше видеоекран. 
Заинтересува ме идеята да видя собствения си образ на екрана, затова застанах срещу камерата, 
поглеждайки едновременно с това и към екрана. Усетих сексуална възбуда и ми се прииска да видя 
образа си. В началото ми бе трудно да видя на екрана нещо друго, освен гърба си от кръста нагоре, 
при това облечен. Но накрая намерих точното място и продължих да свалям дънките си. Усещах 
бързо нарастваща сексуална възбуда с голяма интензивност и след секунди преживях един чудесен 
оргазъм - за първи път през последните два месеца. Веднага се събудих с чувството на 
удовлетвореност. 

На следващата вечер след този сън лесно достигнах до първия си оргазъм в будно състояние 
от два месеца насам. През следващите седмици, макар че тревожните ситуации продължиха, 
достигах оргазъм винаги, когато пожелаех това.  

(А. Л., Санта Клара, Калифорния) 
Излежавам присъда във федерален затвор. Когато прочетох статията за запазването на 

съзнателност по време на сън, това много ме заинтригува, защото вече можех да правя подобни 
неща. Бях имал такива преживявания, които много ценях, някога те ми помагаха да избягам от 
тежестите на затворническия живот. 

В един такъв сън започнах да осъзнавам, че ако поискам, мога да контролирам ставащото, 
защото то е създадено от подсъзнанието ми и значи се поддава на съзнателно влияние. За миг се 
запитах какво бих искал да направя. Първата мисъл, която ми дойде наум, бе, че не съм бил с жена 
от години и това е, което най-много искам да направя. Макар и ставащото да бе сън, всичко 
изглеждаше както наяве, без разлика. В съня си видях двама и им казах, че това е само един сън. 
После им казах, че съм в затвора от доста време и искам една жена, с която да се любя. Никой от 
тях не каза нищо. но ме изгледаха, като че бях луд. След това аз повторих желанието си и започнах 
да си мисля за него. Човекът зад масата ми каза да отида в другата стая. Станах и минавайки 
през вратата, се концентрирах върху желанието си. 

Бях в стаята. На леглото лежеше жена, която е присъствала в сънищата ми и преди това. 
Съблякох си дрехите и легнах до нея. По време на целия сексуален акт се концентрирах върху това 
да запазя осъзнатото състояние, защото в предишни сънища се случваше да се уплаша, да изгубя 
контрол и да се събудя. Осъзнавах тотално всеки миг от сексуалния акт, от самото начало до 
края. След като свършихме, се обърнах на една страна. Когато главата ми докосна възглавницата, 
ме обхвана познатият унес и разбрах, че съм готов да премина в тъмнината, в която се оказва и 
винаги след такива сънища, точно преди да се събудя.  

(Д. М., Терс Аут, Индиана) 
В този осъзнат сън аз бях в Прованс, яздейки красив кон заедно с този, с когото винаги съм 

искала да се срещна, но никога не успявах, актьора Майкъл Йорк (желаех го от много години). Беше 
късен следобед и ние бяхме спрели конете си, за да повървим през поле от красиви благоуханни 
цветя, усещах мириса им съвсем ясно. Прегърнаме се и легнахме в меката постеля от цветя, 
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където се любихме, обгърнати от прохладния бриз. Върнахме се в замъка заедно, на единия кон, а 
другият ни следваше, подчинявайки се на моите заповеди. 

Когато стигнахме замъка, Майкъл заведе конете в конюшнята, а аз се изкачих по стълбите и 
се озовах в просторна мраморна баня, с вградена вана, облицована с платинени плочки и прозорец на 
тавана. Потапяйки се в топлата пенлива вода, си представих как Майкъл влиза в банята гол и това 
наистина се случи. 

След дълго къпане заспахме в прегръдките си сред обгръщащата ни вода. После се оттеглихме 
в спалнята, където си помислих за червено вино (Марго'73), бисквити и конфитюр и те се появиха. 
Завихме се с тънки бели копринени чаршафи и точно когато взехме виното в леглото, аз се събудих. 

 (Дж. Б., Лонг Айлънд Сити, Ню Йорк) 
Както сами се досещате, в страната на пълната свобода - осъзнатите сънища - сексът е доста 

обичайна за мнозина тема. Както твърди психоложката Патриция Гарфийлд, опитна осъзнато 
сънуваща и авторка на книги за сънищата: „Оргазмът е естествена част от осъзнатото сънуване: моят 
собствен опит ме убеди, че съзнателното сънуване е оргазмично." Тя споделя, че две трети от 
осъзнатите й сънища имат сексуално съдържание и че поне половината от тях свършват с оргазми, 
които са също толкова силни, ако не дори и по-силни от оргазмите в реалността. В книгата си Пътят 
към екстаза, Гарфийлд определя оргазмите от осъзнатите си сънища като „дълбоко" интензивни. Тя 
описва преживяванията си като: „експлозии, разтърсващи единството на душа и тяло... с усещане за 
цялостност, което изключително рядко се преживява в будно състояние." 

Има както психологични, така и физиологични причини състоянието на осъзнато сънуване да е 
особено благоприятно за сексуална активност. Казано на езика на физиологията, изследванията ни в 
Станфорд установиха, че осъзнатите сънища възникват в най-активната фаза на REM-съня, 
съпроводени от повишена интензивност на кръвния поток във вагината или ерекция на пениса. Тези 
физиологични фактори се допълват от обстоятелството, че в осъзнатите сънища сме освободени от 
социалните ограничения и всичко това води до високата честота на сексуалните преживявания в тях. 

Тези открития показват, че осъзнатото сънуване може да послужи като нов метод за сексуалните 
терапевти и нова надежда за страдащите от психосексуални смущения (някои разновидности на 
импотентност, преждевременна еякулация, затруднение при достигането на оргазъм и т. н.). Както и 
много други идеи, основани на откритията на осъзнато сънуващите, тази все още не е проверена и 
стои открита за проучвания. Въпреки това е ясно, както си личи и от втория пример, даден по-горе, 
че осъзнатото сънуване може да донесе удовлетворение на хората в затвора, на работещите на 
изолирани места и на тези, чиято активност в реалността е ограничена от физически пречки. 

Значимостта на сексуалните сънища може да варира значително. За някои това е само добре 
прекарано време, за други е обединение на противоположните страни на личността. Понякога тези 
сънища могат да послужат като основа за размишления, както при Самюъл Пепис, който е записал 
следния сън в дневника си на 15 август 1665 година: 

Държах в обятията си лейди Кастълмеин и ми бе позволено да правя с нея всичко, което 
пожелая. После разбрах, че това не може да е наяве, а след като е сън и носи толкова истинска 
наслада, колко хубаво би било да си легнем в гробовете... може да сънуваме ли сънуваме такива 
сънища и няма да има нужда да се страхуваме от смъртта, както сега, в тези времена на чума. 

 
Изследване на сънната реалност 
Аз съм в градината и се наслаждавам на умението си да летя. Известно време практикувам 

всякакви въздушни акробатики и усещането за свобода, което преживявам, е неописуемо. После се 
спускам, за да се полюбувам на градината долу и виждам, че съм съвсем сам на това място. Докато 
си мисля това, осъзнавам, че всъщност спя в леглото си и сънувам. Впечатлен съм от 
реалистичността на тялото ми в този сън и се забавлявам „да се летя“, за да проверя дали 
сънувам". Чувствам това толкова истински, както всеки би го усетил наяве! Тогава сериозно се 
замислям, сядам на един камък в края на градината и си мисля. Идва ми наум следното: „Степента 
на осъзнатост, която може да се постигне насън, е право пропорционална на степента на 
осъзнатост, преживявана наяве." Поразен съм от способността да мисля толкова логично и 
концентрирано насън и започвам да премислям живота си в будно състояние от гледна точка, 
която като че ли е невъзможна, когато съм буден. Продължавам да се изумявам на способността 
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да правя такива неща по време на сън и се захващам да изследвам способността си за осъзнаване. 
Решавам да проуча обкръжението си. Забелязвам, че градината е само декорация. Всички цветя са 
нарисувани в светли цветове напълно реалистично върху големи плоскости. Като художник съм 
впечатлен от подобни умения за рисуване. След това тръгвам „зад кулисите" по коридора. 
облицован в червени мьхести тапети. Все още осъзнавайки, че съм в сън, обръщам внимание на 
всички детайли. 

Разглеждам и пипам тапетите, за да усетя повърхността им. В края па коридора има шкаф с 
книги и аз съм изумен от способността си да разчитам заглавията на книгите, да усещам 
кожените им обвивки и виждам детайлите на рисунките по тях.  

(Д. Г., Удланд Хил, Калифорния) 
Пътувах по местното двулентово шосе посред бял ден, когато изведнъж само за миг стана 

тъмно. Едва не се блъснах в бавно движещия се трактор пред мен. Карах след него по склон, който 
ставаше все по-стръмен. Като погледнах надясно, видях тъмните очертания на друг трактор, 
движещ се край пътя. Още по-напред, в подножието на планината видях още един трактор. Тогава 
престанах да гледам трактора, а вместо това се съсредоточих в пътя напред и продължих да 
карам. Изведнъж скочих към космоса с невероятна скорост. Разбирах, че сънувам, защото можех 
да чуя дишането на мъжа ми до мен и знаех, че тялото ми е в леглото. Аз бях искрици светлина, 
пътуваща с огромна скорост през космоса. Бях възхитена. Крещях: „Да! Да!" и можех да гледам на 
360 градуса наоколо. Пред мен вдясно видях нашата планета, окъпана в светлини. От ляво и по-
високо имаше друга ярка въртяща се сфера. В центъра й, разгърната като лента, пулсираше и 
искреше в ярки цветове енергия и аз се слях с нея. После от тази лента излязоха музикални ноти, 
които можех да видя, но не и да чуя. След това се появиха безредно буквите от азбуката. А после и 
цифри. И накрая се появиха символи: кръг, триъгълник и някои други. Имаше и такива, които никога 
преди не бях виждала. „Всичко това е мъдростта на вселената" бе посланието, което получих 
телепатично. Започвайки да се придвижвам по лентата към задната част на сферата, аз си 
помислих, че умирам, че имам сърдечен пристъп или удар (макар и да не чувствах болка) и се върнах 
обратно в тялото си. 

Докато бях навън, нямах чувството, че съм жена, майка, баба, секретарка и т. н. (каквато 
съм). Отвън бях сама, но в същото време не съвсем. Като част от едно цяло. То бе топло, тихо, 
светло и го усещах като нечий шепот. Бях безкрайно по-жива там, отколкото съм се чувствала 
някога тук, а аз винаги съм била много активна жена. Съжалявам само, че се бях уплашила и не 
посмях да „мина по лентата от енергия ".  

(А. Ф., Мелроу Ню Йорк) 
Изследването на осъзнатите сънища предлага много радости. Световете на осъзнатото сънуване 

са изумителни, в постоянна трансформация, поразяващи с неземна красота, където невъзможното и 
неочакваното често се случват. Те са поне толкова интересни, колкото и всяко друго място от реалния 
живот, което може да бъде посетено. В действителност светът на осъзнатите сънища има редица 
преимущества: няма да ви струва нищо повече, освен малко упражнения, да отидете там и за разлика 
от Париж, Китай и Таити, никога няма да разгледате всички забележителности. Нещо повече, няма да 
страдате от морска болест, да висите по летища или да се страхувате, че ще ви откраднат багажа. 

Пътешествията в осъзнат сън са абсолютно безопасни, а за повечето хора почти винаги и 
приятни. Ние не твърдим, че осъзнато сънуващите никога не попадат в трудни и тревожни ситуации, 
но дори и когато се подлагат на напълно реалистични ужасни преживявания (например да ги 
преследват демони, убийци или други чудовища на тяхното „То"), те всъщност спят безопасно в 
леглата си. Каквото и да им се случва в осъзнатите сънища, те скоро ще се върнат на сигурно място 
във физическия свят. Така например, ако безуспешно се опитвате да избегнете сънувана опасност, 
може да се събудите целите плувнали в пот, но все пак физически невредими. Дори нещо повече, ако 
използвате осъзнатостта в съня, за да се изправите срещу страховете си, ще се събудите 
триумфиращи и вдъхновени. 

Пътешествията обогатяват човека, защото го поставят в нови и предизвикателни ситуации, 
извън ограниченията на обичайния свят, към който сме привикнали. Осъзнатото сънуване дава много 
възможности да се обогатите. Смелото позитивно изследване на вашите сънища е в състояние да 
увеличи познанията ви както за вас самите, така и за другите. Или с думите на Гьоте: „Ако искате да 



wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt        74 

разберете себе си, наблюдавайте поведението на другите. Ако искате да познаете другия, погледнете 
в собственото си сърце." Има какво да се научи в осъзнато сънуване. Ако сте чувствителни и 
внимателни в наблюденията си, изследвайки своя свят на сънищата можете да откриете истинско 
съкровище - може да намерите себе си. 

Изучавайки сънната реалност, вие опознавате и овладявате сънищата си. Това ще ви помогне 
много по-лесно да разпознавате знаците, че сте в сън, и по този начин по-често да постигате 
осъзнатост. Опитът ще ви научи как да избегне те объркването при различаването на будното 
състояние от сънуването. Начинаещите осъзнато сънуващи често не успяват да разпознаят 
състоянието на сън, защото са измамени от „реалистичността" на сънуваните сцени. Тези сцени 
изглеждат почти напълно реални за небрежния наблюдател. Следващият сън показва как тази 
тенденция е подвела един от нас да пропусне да осъзнае, че сънува, дори и при наличието на 
очевидни знаци за това. 

Пътувайки с баща ми към летище Кенеди, започвам да се чудя какво ще стане с колата, след 
като я паркираме и полетим към Сан Франциско. Тогава се сещам, че нямам спомен да съм 
откарвал тази кола в Ню Йорк. Нещо не беше наред! Погледнах към баща ми, а той ми се усмихна 
загадъчно. Да, той като че ли ми даваше знак. че нещо не е наред, но не разбирах какво. Погледнах 
към колите по шосето около нас. Бяха си съвсем истински. В тях имаше пътници, пътуващи 
нанякъде. Всички си имаха решетки на радиаторите, както и номера. Тапицерията в колата ни 
беше такава, каквато е била винаги. Когато се събудих обаче, веднага си дадох сметка, че баща ми 
бе починал преди десет години и се почувствах много глупаво, задето пропуснах да осъзная че 
сънувам при наличието на такъв очевиден знак, и то само защото сънят изглеждаше толкова 
реалистичен. Тогава взех твърдото решение да предотврати тази грешка в бъдеще. Следващата 
нощ, виждайки починал приятел в съня си, аз осъзнах че сънувам, независимо от реалистичния вид 
на мястото, където го бях срещнал.  

(X. Р., Мил Вали. Калифорния) 
Наблюдавайки в осъзнат сън колко истински може да изглежда светът на сънищата, вие ще 

намалите вероятността да сгрешите, подведени от впечатлението за реалистичност. Яснотата на 
възприемането не е гаранция за неговата реалност. Вие ще се научите да различавате двата свята, 
като опознаете характерните им отлики - в сънищата всички неща са много по-променливи, 
отколкото в живота в будно състояние, законите на физиката често не действат, починали или 
въображаеми хора се появяват, сбъдват се всякакви съкровени желания. 

Приключения 
Първият контролиран сън, който мога да си спомня, се случи когато бях на пет или шест 

години. Сънувах, че летя около Земята ни ракета, която си направих от кофа за смет. Дъното й бе 
от стъкло, така че имах чудесен изглед, докато си летях волно из Космоса. Когато дойде време да 
се приземя (ракетата ми не бе приспособена за приземяване), по време на спускането, си казах: 
„Време е да се събудя." Тогава се събудих. И макар че понякога се приближавах твърде ниско до 
земята, не се страхувах, че ще катастрофирам, защото знаех че сънувам и мога да се събудя по 
всяко време. Този сън ми носеше много радост в продължение на около шест месеца. 

 (К. М., Ратдръм, Аидахо) 
Какво чудесно откритие бе за мен статията за вашите изследвания на осъзнатото сънуване! 

Самата аз много нощи летях на крилата на въображението, преживявайки чудни приключения в 
сънищата си. Бях говорила с мечки, кучета, котки и кукумявки. Бях плувала с делфини и китове, 
дишайки под вода, все едно че имах хриле.  

(Л. Г., Чико, Калифорния) 
Аз съм астроном и се гордея със способността си за прецизно наблюдение. Бих искал да 

допринеса за изучаването на състоянието на сън. Насън спасявах земята от атомна война, а 
галактиката от ядрен взрив, вселената пък от топлинна смърт. Въплътявах се в редица други 
тела и личности от далечното минало до технологичното бъдеще. Сюжетът на един от най-
интересните ми осъзнати сънища се развиваше в течение на пет години сънно време. Всичко 
ставаше в далечното бъдеще, а аз бях в твърде различно от сегашното си тяло. Случваше се да 
заспивам в сънувания живот. Там „сънищата" ми не бяха осъзнати, но всеки път, когато се будех 
от тях, аз незабавно осъзнавах, че сънувам и винаги решавах да остана в съня. Действието се 
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развиваше в далечното бъдеще, когато Луната се бе разпаднала на прекрасни, .многоцветни 
пръстени - наблюдавахме ги с жена ми и малката ни дъщеря в сумрака на прохладните вечери.  

(С. К, Ел Пасо, Тексас) 
Човешкото въображение е неизчерпаем източник на приключенски сюжети. Макар и големите 

разказвачи в тази област дала единици, във всеки един от нас е заложен огромен потенциал за 
сътворяване на истории, които да задоволяват желанието ни за приключения. Класическата история 
на Джеймс Търбър Тайният живот на Уолтьр Мити е пример за американския модел на 
пътешественик в креслото. 

Кротък и невзрачен във външния спят, Уолтър Мити бил герой в своите фантазии. Независимо 
от това какви сме в будно състояние, в сънищата си всички можем да бъдем герои. Много хора ни 
писаха за преживяванията си в своите осъзнати сънища, подчертавайки, че са започнали да развиват 
съзнателност в сънищата още като деца, използвайки възможността да изживеят множество 
приключения, да бъдат конници, рицари, принцеси или изследователи на Космоса. В тази насока 
осъзнатото сънуване може да бъде използвано като един вид инструмент за удовлетворяване на 
желания за хората с приключенски дух или тези, които просто искат да опитат. 

Имаше хора, които ни писаха, че от десетилетия насам редовно се наслаждават на нощни 
приключения, точно както други четат приключенски книги или научна фантастика. Способността 
ни да се вживяваме в преживяванията на фантастичните персонажи ни осигурява богат материал за 
конструирането на собствените ни приключения. Като начало може да се въплътите във Винету или 
Мата Хари и сами да преживеете сцените, за които сте чели или пък сте виждали на екрана. Но за 
разлика от книгата или филма, приключението във вашия осъзнат сън може да продължи 
неопределено дълго, с нов епизод всяка нощ или дори през всеки нов REM-период. 

 

УПРАЖНЕНИЕ КАК ДА СИ СЪЗДАДЕТЕ СОБСТВЕНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
Винаги съм гледал на сънищата си като на един безкраен сериал, в който аз играех 

главната роля. Това, което става в ежедневието по телевизора или на кино, дава 
основния материал за моите истории. Понякога там присъстват хора, които 
познавам. Повечето от сънищата ми са изградени от ситуации, които наистина бих 
желал да ми се случат и наяве.  

(Д. У., Бруклин, Ню Йорк) 
Често онейронавтите съобщават, че те са съзнателни сценаристи, постановчици и 

главни актьори в собствените си осъзнати сънища. Една жена ни писа, че дори 
поставила накрая надписи с имената на участниците. Тази шега искрено я разсмяла, 
когато се събудила. Може да напишете собствен сценарий за приключение, като 
започнете с един прост сюжет. Не се притеснявайте да го заимствате от Шекспир, някоя 
приказка или комикс (Супермен е чест участник в осъзнатите сънища). Дайте си свобода 
за експериментиране. Когато се случва нещо ново, нещо, което не е било описано в 
сценария, последвайте го и вижте къде ще ви отведе. Ако са ви омръзнали познатите 
сценарии, напишете си, докато сте будни, свой собствен, концентрирайте се върху него, 
преди да заспите и вижте дали ще успеете да „заснемете филма" на вашия осъзнат сън. А 
ето и някои примерни теми за възможни приключения, с които да започнете в началото. 
Изберете онези, които най-много ви допадат. 

• Изследовател на неизвестното. 
• Търсач на Светия Граал. 
• По следите на мечтите. 
• Астронавт. 
• Пътешественик във времето. 

 
Сънят на героя 
Фантазиите и приключенията въздействат на различни психични нива. На най-ниските нива те 

обслужват потребността ни от забавления, удовлетворяват различните ни желания. Но те също така 
могат да ни помогнат да се концентрираме върху целите си, да планираме бъдещето си или да 
предвидим бъдещето на света, а на едно по-високо ниво и да търсим смисъла на живота. За тези от 



wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt        76 

вас, които се интересуват от психологичните и митологичните аспекти на литературата и които искат 
да поставят свой собствен сценарий в осъзнатите си сънища, ние препоръчваме книгата на митолога 
Джоузеф Кембъл „Героят с хиляда лица“. 

В началото на книгата Кембъл отбелязва, че приключенските сюжети във всички митологии, без 
оглед на произхода им, следват една стандартна схема. Според неговата теория в митологиите са 
отразени символи, които не зависят от конкретната култура, но са дълбоко вкоренени в човешката 
психика. Възпроизвеждайки класическите митове, осъзнато сънуващите биха могли да изследват 
зараждането и развитието на човечеството, представено чрез митовете в микрокосмоса на 
собствената им психика, формулата на Кембъл за „мономит" може да ви помогне за написването на 
собствено сънно приключение. 

Стандартният ход на митологичното приключение на героя се определя от следната формула: 
отделяне - посвещение - завръщане, която може да бъде наречена ядро на мономита. „Героят 
преминава от света на обикновения живот към света на свръхестествените чудеса, където се 
сблъсква с титанични сили и ги побеждава. Накрая героят се завръща от приключението, надарен с 

особена сила, за да помага на ближните си.“ 

Може да откриете тази история навсякъде, както твърди Кембъл. Само имената и местата ще 
променят названията си. Джордж Лукас признава, че трилогията му „Междузвездни войни" е била 
силно повлияна от книгата на Кембъл. Нека сега погледнем как приключенията на Люк Скайуокър се 
вписват във формулата, цитирана по-горе, за да разберете по-добре как да си създадете собствен 
сценарий. 

В началото на трилогията Люк е просто едно обикновено момче, което не подозира какви сили 
се таят в него. Той не съзнава, че появата на Оби Уан Кеноби (образът на мъдрия старец) бележи 
преломния момент в живота му - етапа, който Кембъл нарича „зов за подвиг". Люк, откъснат от 
познатия си свят след убийството на своите леля и чичо, се отправя на пътешествие. По пътя той 
удържа победа над себе си - установява контакт със „Силата" в него, която му позволява да спаси 
света от злите планове на Дарт Вейдър (тъмна фигура с маска и черно наметало, като че излязла от 
страниците на Юнг) 

Може да решите да започнете пътешествието на собствения си герой от позната територия. Или 
пък да устоите на изкушението да останете с обичайните развлечения в осъзнатите ви сънища и 
вместо това да потърсите нови преживявания. Вашата мисия може да се състои в защита на 
свободата, откриването на митологична страна, като Шамбала или Оз, или възстановяване на 
магически обект, като например Пръстена на силата. 

В схемата на Кембъл фазата на отделяне минава през етапите на „отхвърляне на зова" (страх от 
напускане на познатото), „свръхестествена помощ" (мъдрият старец или добрата кръстница), 
„преминаване на първия праг" (прекрачване границите на познатото) и „в корема на кита" 
(невъзможност да се върнеш назад). Тук обичайният живот вече е останал в миналото. 

Фазата на посвещението започва с „поредица от изпитания", където се сблъскваме с дракони и 
злодеи, катастрофи и коварни сили, чудовища и множество опасности. Последният етап от фазата на 
посвещение е „върховният дар" - постигането на целта. Девойката е освободена. Пръстенът на силата 
е отнет от злите сили. Тин Дърваря намира сърцето. Но в митовете, както и в осъзнатото сънуване, 
постигането на целта не съвпада с края на историята. Последната и най-героична фаза започва когато 
героят се завърне в обичайния живот (живота в будно състояние?), вземайки със себе си нещо, което 
да обогати не само собствения му живот, но и този на всички други хора. Той може да се ожени за 
принцесата и да стане мъдър управник на страната си. 

 

УПРАЖНЕНИЕ: ВИЕ СТЕ ГЕРОЯТ 
Помислете си коя героична история ви допада най-много. Може да използвате 

структурата на някой класически мит или история или пък да си измислите свои, 
основавайки се на изложената по-горе схема. Ако ви е трудно, в началото може да 
разиграете сюжетите на „Междузвездни войни", „Хиляда и една нощ" или „Пръстенът 
на Нибелунга". Наблюдавайте персонажите и действията в процеса на разгръщане на 
сюжета през етаните на мономита. Няма нужда да контролирате целенасочено сюжета 
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или да създавате диалози. Просто наблюдавайте възможното съвпадение между сцените 
на вашата история и модела на мономита. Опишете тези сцени е прости изречения. 
Прочетете написаното, преди да си легнете. Когато постигнете осъзнатост спомнете си 
вашето описание, след това обърнете гръб на познатото, отворете съзнанието си и 
започнете своето пътешествие. 

Коментар 
Според Кембъл тези, които търсят същинският смисъл на живота, трябва да 

предприемат това пътешествие и на едно по-дълбоко, психологично и духовно ниво, а 
структурата на това пътешествие често се проявява спонтанно в сънищата. Така може да 
откриете, че историята в съня ви съдържа ценен смисъл. В глава 12 ще се върнем към 
идеята за използването на осъзнатите сънища за опознаване на истинската ни същност. 

 
Глава 8  
РЕПЕТИЦИЯ ЗА ЖИВОТА 
Осъзнато сънуване и върхови постижения 
Това бе в нощта преди първия ми десеткилометров крос и аз доста се притеснявах. Щеше да 

ми е за първи път да бягам по толкова хълмист терен. Целият ми досегашен опит бе на равни 
писти. Сънувах, че бягам по хълмове, използвайки техники, за които само съм чел. Не пропуснах да 
осъзная, че сънувам и си казах, че това е моят шанс да се науча да бягам по хъллюве. Работих 
упорито. По време на истинския крос техниките, които практикувах насън, изглеждаха съвсем 
същите и вършеха добра работа и в реалността.  

(Б. Е., Александрия, Вирджиния) 
Когато бях на около дванайсет години, през едно лято майка ми ни записа със сестра ми на 

тенис. Към края на четириседмичния курс разбрах, че ще има турнир с награда за победителя. Една 
нощ, сънувайки, осъзнах, че съм в сън и реших да усъвършенствам играта на тенис. Използвах това, 
което бях виждал по телевизията в играта на състезателите, опитвайки да си спомня как те 
подаваха и отбиваха топката и т. н. Към края на съня се справях доста добре с подаванията, 
защото бях отработил техниката прецизно. 

По време на турнира успях да победя всички и си тръгнах с наградата. Учителя ми направо не 
можеше да повярва, че играя толкова добре. Дори и на мен ми бе трудно да повярвам. 

 (3.Б., Солт Лейк Сити, Юта) 
Авторите Чарлз Гарфийлд и Хол Бенет популяризираха термина „върхови постижения", 

отнасящ се до онези изключителни моменти, когато тялото и психиката работят в единство с пълния 
си капацитет. Изследванията за това как да реализираме върхови постижения показват, че осъзнатото 
сънуване би могло да бъде идеално средство за тренинг не само в спорта, но и във всяка друга 
област, където се изисква трениране на навици. 

Гарфийлд, президентът на Центъра за върхови постижения, е интервюирал стотици известни 
спортисти за миговете, когато те реализират върхови постижения. Той открил определени психични 
състояния, които изглежда характеризират върховите постижения на повечето спортисти. Те били 
спокойни, уверени, оптимистично настроени, фокусирани в настоящето, пълни с енергия, особено 
съзнателни за случващото се наоколо, владеещи се, в съвършено единство със себе си, със силата и 
навиците си. Спортистите били готови за върхово постижение и психически, и физически. 

Интересът към върховите постижения постепенно се пренесе от спорта към бизнеса. Както се 
оказа, психичните упражнения могат да подобрят както спортната игра, така и справянето с работата. 
Йога, дишане и медитация са доказали полезността си както за духовните, така и за материалните 
постижения. А използването на контролирано въображение и умствени упражнения още повече 
подобрява резултатите. 

Осъзнатото сънуване е много мощен вид работа с умствените образи. Умствените образи в 
будно състояние са слаби сетивни впечатления, наподобяващи истинските преживявания, но 
многократно по-бледи. Представете си например една ябълка. Ако сте като повечето хора, ще можете 
в някакъв смисъл да я „видите", нейната форма, цвят и положение. Можете да си представите какъв 
би бил мирисът й. ако току-що сте я откъснали или какъв би бил вкусът й, ако сте отхапали парче от 
нея. Обаче едва ли ще я сбъркате с истинска ябълка. Ако визуализирате въображаема ябълка до една 



wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt        78 

истинска, веднага ще разберете коя от тях може наистина да изядете. Но сънищата ни са умствени 
образи със съвсем убедителна яснота. Докато сте в сън, може да откъснете и изядете една сънна 
ябълка и да сте напълно уверени, че наистина ядете ябълка. Ако осъзнаете, че сънувате, ще можете 
да разберете, че сънните ябълки, въпреки привидната им реалистичност, не са реални - те няма да 
заситят стомаха ви. Това обаче не намалява реалистичността на преживяването. 

Сънищата са най-ярките умствени образи, конто повечето хора могат да преживеят. Колкото по-
реално изглежда умственото упражняване на навиците, толкова по-вероятно е то да помогне за 
действителното им изпълнение. Затова осъзнатото сънуване, при което можем съзнателно да 
използваме образите, е дори по-ценно като средство за упражняване на навици, отколкото 
въображението в будно състояние 

Психичен тренинг 
В съня бях на пързалка заедно с много други хора. Играехме хокей и както обикновено аз се 

пързалях много плахо. В един момент осъзнах, че сънувам. Тогава си казах, че трябва да позволя на 
висшето ми познание да ме ръководи. Напълно се отдадох на пързалянето. Мигновено изчезна 
страхът ми и сковаността. Пързалях се като професионалист и се чувствах свободен като птица. 

Когато следващия път отидох на пързалката, реших да опитам тази техника за 
самочувствие при пързаляне. Пренесох качеството на преживяното от съня в будното състояние. 
Спомних си как се чувствах в съня и така като актьор, играещ роля, влязох в ролята на „съвършен" 
кънкъор. Излязох на леда... и краката ми последваха моето сърце. Пързалях се с лекота. Това се 
случи преди около две и половина години. Оттогава се пързалям със свобода, която се пренесе и 
върху карането на ролкови кънки и ски.  

(Т. Р., Арлингтън, Вирджиния) 
Идеята за психическото упражняване като метод за подобряване на моторните навици преди 

време изглеждаше само радикална хипотеза, обаче изследванията в тази област много скоро 
конституираха богато интердисциплинарно поле. Проучванията показаха, че новите навици могат да 
бъдат усвоявани с определен успех само с помощта на въображаемото им изпълняване. Обучението е 
най-ефективно при съчетаването на психически и физически упражнения. 

Но как въображаемото правене на нещо може да помогне за реалното му изпълнение? Спомнете 
си преди всичко, че според станфордските лабораторни изследвания ако хората сънуват, че 
извършват някакво действие, например пеене или сексуална активност, техните мозъци и част от 
телесните им функции се активизират така, сякаш те наистина извършват това действие. 
Изключението е в това, че по време на REM-процеса мускулите им остават парализирани. Очевидно 
нервните импулси от мозъка към тялото са активни и твърде  подобни, ако не и идентични, на тези, 
които биха съпътствали действията в будно състояние. 

Изследванията на умствените образи показаха, че „действията, плод на въображението, създават 
инервации в мускулите, напомнящи на възникващите при реалното изпълнение на същите действия" 
Така например Ричард Суин регистрирал електрическата активност в краката на скиор, докато той 
правел въображаемо спускане по склон. Суин забелязал, че мускулите променяли активността си в 
съответствие с промените във въображаемата писта, напрягали се в моментите, когато скиорът си 
представял завои и неравни участъци, фантазното трениране може да помогне за подобряването на 
моторните навици, като укрепва нервните връзки, на които се основават тези навици. 

Има обаче една съществена разлика между въображаемото и сънуваното действие. Когато сме 
будни, нервните импулси към мускулите, създадени от въображаемото действие, трябва да бъдат 
блокирани някак, за да не извършим наистина въпросното действие. Представете си какво би се 
случило, ако това не бе така. Всеки път щом си представите нещо, едновременно с това вие ще го 
извършвате. Какво би станало например, ако в горещ летен ден, стоейки зад бюрото си, си 
представите колко хубаво ще е да се гмурнете в някое езеро. Ако импулсите, пораждани от 
фантазията ви, бяха също толкова силни, както при реалното изпълнение на действието, то най-
вероятно вие щяхте да си счупите носа в бюрото при странния си опит да се гмурнете. Докато 
сънуваме, мускулите ни са блокирани благодарение на REM-процеса, който се осъществява по 
нервни пътища, различни от нервните пътища, провеждащи импулсите за осъществяване на самото 
действие. По време на сън нервните импулси към мускулите могат да бъдат също толкова силни, 
както и докато сме будни. Доказателствата за това идват от изследванията, проведени с котки. 
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Френският изследовател Мишел Жуие блокирал процеса, причиняващ мускулната парализа при 
котки. Оказало се, че тогава котките се движат по време на REM-съня, като че проиграват сънищата 
си. 

Така осъзнатото сънуване може да е по-ефективно за подобряването на моторните навици от 
въображението в будно състояние не само поради по-ярката образност, но и заради това, че 
физиологичното естество на REM-съня е идеално за затвърждаването на нервни връзки без реално 
движение. С помощта на въображението или осъзнатото сънуване спортистите могат да изпълняват 
дори действия, за които телата им още не са физически готови, създавайки психически модел на 
бъдещите навици. Така когато мускулите бъдат подготвени, психическият модел на навика вече ще е 
налице. 

Полезността на психичния тренинг се проявява също и в идеята за „познавателното кодиране". 
По-сложните навици изискват съставянето на схема като допълнение към установяването на 
нервните връзки. Това се нарича символично обучение. Теорията за символичното обучение приема, 
че фантазното упражняване може да помогне за кодирането на последователността от действия, 
участващи в навика. Така например, плувецът би могъл да кодира точната последователност на 
движенията при брус със следната формула: „загреби, дишай, отблъсни се, загреби, дишай, отблъсни 
се..." Използвайки въображението си, може да усвоите символите, преди да извършите самото 
действие. Иначе действието може да изисква толкова много енергия, че да не сте в състояние 
едновременно с това да анализирате структурата му. Осъзнатите сънища могат успешно да се 
използват за тази цел, отново поради яркостта на преживяното насън. 

Подобряване на физически умения в осъзнат сън 
Когато бях на десет години, имах щастието за около една година да притежавам истинско 

шотландско пони. Бях много горд. Единственото нещо, което ме разстройваше, бе фактът, че не 
ми се удаваше да затягам ремъците на седлото (то е подобно на завързването на вратовръзки). 
Веднъж сънувайки осъзнах, че съм в сън. В съня си се опитвах да се науча да затягам седлото. 
Гледах внимателно и „видях" как да го направя. На следващия ден отидох в конюшнята и закрепих 
седлото, както бях се научил в съня. Получи се перфектно. 

 (К. А.. Портланд, Орегон) 
Както вече отбелязахме, спортният психолог и изследовател на съня Паул Толи извърши редица 

пионерски проучвания за използването на осъзнатото сънуване при тренирането на навици в 
областта на спорта. Той формулира няколко  предложения за използването на осъзнат сън при 
отработването на двигателни навици. 

Според неговите твърдения „сензорно-моторните навици, които вече са усвоени в някаква 
степен, могат да бъдат оптимизирани с помощта на осъзнати сънища. Ако повече или по-малко 
умеете да боравите с бейзболна бухалка, да прескачате препятствия или да жонглирате с три топки, 
то практикуването на осъзнато сънуване може да ви помогне да подобрите тези умения. 

Нещо повече, Толи приема, че с помощта на осъзнатото сънуване могат да бъдат усвоени дори 
нови сензомоторни навици. Той се позовава на следния пример: 

Джетингът със силното изместване на центъра на тежестта назад винаги ме е плашел. 
Затова непрекъснато падах и все се оказвах целият в синини. Когато се научих на осъзнато 
сънуване, започнах да сънувам, че карам ски. Често използвах възвишенията, за да създам усещане 
за полет, но започнах също така и да се навеждам леко назад преди възвишението, изтегляйки 
тежестта си от ските, за да променя посоката с пети. Това бе много забавно и след няколко 
седмици започнах да си давам сметка в осъзнатите си сънища, че това, което правех, бе много 
подобно на джетинг. Когато през следващата зима отново отидох на ски ваканция, усвоих 
джетинга за една седмица. Абсолютно съм убеден, че това е свързано с летните ми упражнения. 

В друг пример Толи цитира един практикуващ източни бойни изкуства, който е срещнал 
трудности при преминаването си от многогодишни занимания с класическо карате към меко айкидо. 

В онази вечер, след като за пореден път не успях да отблъсна атакуващия ме и да го поваля на 
дюшека, си легнах някак обезсърчен. Докато заспивах, ситуацията отново и отново преминаваше 
пред очите ми. Докато се защитавах, правилното балансиращо движение се сблъскваше с 
вътрешния ми импулс да направя твърд блок, така че непрекъснато се оказвах в незащитено 
положение, застанал като въпросителен знак... нелепа и срамна ситуация за притежател на черен 
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колан. В съня си през онази нощ паднах тежко на земята, вместо да се извъртя встрани. На 
следващия ден взех решението винаги в тази ситуация да си задавам критичния въпрос: „Буден ли 
съм или спя?" Това ми помогна да постигна осъзнатост... Отправих се към моето доджо, където 
започнах да тренирам техниките за защита със своя сънуван партньор. Отново и отново повтарях 
упражненията, спокойно и без напрежение, и с всеки следващ път те ми се удаваха все по-добре и 
по-добре. Следващата вечер си легнах изпълнен с очаквания. Отново достигнах състояние на 
осъзнато сънуване и продължих упражненията си. Така мина цяла седмица, докато не започнах 
отново тренировки. Макар че бях напълно отпуснат, изумих инструктора си с почти съвършена 
защита. И дори когато ускорихме темпото, не направих сериозни грешки. Оттогава напредвах 
много бързо и след една година получих треньорски нрава. 

Според Толи след като навикът или техниката са вече усвоени, осъзнатото сънуване може да 
бъде използвано за тяхното усъвършенстване. Освен това той предлага на спортистите, особено на 
тези от рисковите спортове, да минат на по-висок етап в практикуването на оптималните действия и 
да работят за развиване на пластичност на реакциите при необикновени и стресови ситуации. Идеята 
за психичната пластичност ще бъде обсъдена по-подробно в глава 11. 

По-нататък Толи допуска, че осъзнатото сънуване може да повлияе на изпълнението, като 
подобри психичното състояние на спортиста: „Като променя структурата на личността, осъзнатото 
сънуване може да способства за по-добрите изпълнения и за повишаване нивото на креативност в 
спорта." Ключовата промяна, по мнението на Толи, е в преминаването от „егоцентрирана личностова 
нагласа" към „ситуативно-ориентирана нагласа". Скиорът, завладян от идеята да победи съперника 
си, с много по-голяма вероятност ще загуби равновесие ако се натъкне на незабелязана неравност, от 
този, който е научен да се отпуска, внимателно да следи терена и да реагира пластично на 
непредвидените обстоятелства. Толи отбелязва, че преходът от егоцентрирана към ситуативно 
ориентирана нагласа е приложим и в живота извън спорта. 

 

УПРАЖНЕНИЕ ТРЕНИРОВКА В ОСЪЗНАТ СЪН 
1. Фокусирайте намерението си, преди да си легнете 
През деня и вечерта, преди да си легнете, мислете за навиците, които бихте искали 

да упражнявате в осъзнатите си сънища. Или пък ги практикувайте през деня, за да си 
набележите онова, върху което искате да работите. Представете си какво ще усетите, ако 
го изпълните съвсем правилно. Ако имате възможност, изучете изпълненията на 
експерти и майстори на това действие. Докато се упражнявате, учите или осмисляте, 
напомняйте си, че искате да практикувате това тази нощ в осъзнат сън. 

2. Индуцирайте осъзнат сън 
Използвайте любимата си техника за индуциране на осъзнат сън (вж. глави 3 и 4). 

Докато я прилагате, визуализирайте себе си - как постигате осъзнатост и извършвате 
желаното действие. Може също така да използвате и техниката за преднамерено 
осъзнато сънуване (глава 6), за да индуцирате осъзнат сън, в който да се упражнявате. 

3. Създайте си необходимата обстановка 
Когато сте в осъзнат сън, първо се убедете, че обстановката е подходяща за вашето 

намерение. Ако мислите, че трябва да промените обкръжението си - направете го. 
Намерете спортен салон или площадка или пък ги създайте около вас. Обаче не 
забравяйте, че не е нужно да ходите на специално място само защото правите това в 
реалността. Може да танцувате както на дансинга, така и на покрива. 

4. Практикувайте, стремейки се към най-доброто изпълнение 
Упражнявайте се! Винаги когато извършвате действието, се стремете към 

съвършено изпълнение. Спомнете си как го е правил някой майстор в тази област и се 
опитайте да го повторите сами. Практикуването в осъзнат сън е идеално за 
отработването на усет за вярната последователност на действията. 

5. Разширете границите на потенциала си 
В осъзнат сън можете да надхвърлите това, което вече умеете. След като се научите 

да извършвате нещата, които вече умеете добре, опитайте по-трудни неща, дори такива, 
които никога преди не сте правили. Помнете, че няма опасност да се нараните като си 
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разтегнете мускул, като се преуморите или направите някоя фатална грешка, защото 
мускулите ви всъщност не се движат Така ще закрепите усета си за новия навик в съня и 
това ще ви помогне да го овладеете по-бързо в будно състояние. 

 
Репетиране за живота 
Поканен съ.и на среща в зала за конференции. Присъстват големци и група люи колеги. Аз водя 

тази среща и в същото време съм наблюдател. Но успявам добре да съчетая и двете. Като 
наблюдател мога да следя за изражението на всеки човек, да отбелязвам междуличностните 
отношения, да прочитам .мислите на всеки. Уверен съм, че никога не се противопоставям на 
свободната им воля и искам да знам как реагират на това, което казва водещият (тоест аз). Като 
наблюдател аз мога да спра случващото се, да се концентрирам върху всеки човек и да прочета 
мислите му. Като наблюдател мога също така да изтрия от паметта на всеки някое впечатление 
от водещия и да го заменя с ново. 

Това може да продължи неопределено време. Обикновено така се подготвям за срещите, 
които ми предстоят. Упражнението ми дава идеи какво може да ме попита някой (така мога да 
проуча нещата предварително) или къде трябва да подсиля логическата си аргументация.  

(М. С, Усет Чеиз, Ню Йорк) 
Като тинейджър тренирах в сънищата си как ще се държа на следващия ден в училище или 

другаде. Така излязох победител на първия си турнир по тенис в съня от предшестващата го нощ. 
Сънувах и няколко важни изпита в колежа, преди наистина да премина през тях. След училището за 
медицински сестри сънувах как да се справям със сърдечен пристъп и много други стресови 
моменти в кариерата ми. Мога да сънувам практически всичко, което трябва да „упражня", преди 
да го направя наистина.  

(С. А., Джакеънвил, Флорида) 
Преди да заспя, дълго ме мъчеше въпросът как да представя изследванията си пред моите 

колеги. През нощта осъзнах, че сънувам. Докарах в аудиторията количка с материали, намерих им 
място и направих чудесно представяне. Използвах кадри от прожекционен апарат, плакати, 
постери - всичко, от което имах нужда. Когато се събудих, знаех много добре как да организирам и 
представя материала. Направих го и се получи великолепно.  

(М. К., Уайлдууд Крест, Ню Джърси) 
Тези примери показват, че осъзнатото сънуване е подходящ метод за репетиране на всичко в 

живота. Също както в спорта, ние можем предварително да усвоим определена система от действия, 
за да се справим с лекота, когато дойде време за истинското събитие. Можем да упражняваме неща 
като устен изпит, танцуване, среща с влиятелен бизнес партньор, хирургична операция или труден 
разговор с любимия. 

По-долу разглеждаме едно друго приложение на осъзнатите сънища. 
Справяне с тревожността 
Този сън ми помогна да преодолея ирационалния си страх. Той започна с това как вървя по 

асфалтиран път към голяма бяла къща. Видях в нея да влизат десетина души със свещи. Аз обаче 
нямах свещ и се страхувах, че няма да мога да вляза. Но все пак успях. В основното помещение 
имаше стотици хора. Както си стоях сред тълпата, забелязах една китара. Макар че мога да 
свиря, аз се страхувах, че никой няма да хареса музиката. Изведнъж разбрах, че сънувам и че мога 
да правя каквото пожелая. Тъй като винаги съм искал да свиря на парти, излязох отпред и грабнах 
китарата. Наистина се изненадах от това, колко добре мога да свиря, включително и от 
импровизациите си. Много хора наоколо се оказаха възхитени от песните ми. Като че огромен 
товар падна от плещите ми. Вече можех да намеря приятели сред тълпата. 

 (Дж. У., Сакраменто, Калифорния) 
Усвояването на навик понякога не е достатъчно. Често се налага да излизате пред широка 

аудитория, а повечето хора са напрегнати в различна степен, когато се изправят пред публика. 
Мнозина дори се вцепеняват, когато се наложи да представят нещо пред аудитория, да държат реч 
или да участват в спортни състезания пред много зрители. Получихме множество писма с идеи как 
може да се преодолее това препятствие чрез репетиране на изпълнението насън, където не е трудно 
да се игнорира тревожността от излизане пред публика благодарение на съзнанието за нереалността 
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на обстановката. Следващото упражнение ще ни помогне да направите това. 
 

УПРАЖНЕНИЕ 
ИЗЛИЗАНЕ ПРЕД ПУБЛИКА В СЪН 
1. Фокусирайте намерението си, преди да си легнете  
През деня си мислете за това, което искате да направите в своя осъзнат сън. Ако е 

възможно, репетирайте изпълнението си, концерта, танца или каквото и да е друго. 
Докато правите това си напомняйте, че искате да го направите пред публика в осъзнатия 
си сън тази нощ. Ако нямате възможност да репетирате, просто си представете как го 
правите в осъзнат сън тази нощ. 

2. Индуцирайте осъзнат сън и се пренесете на мястото за изпълнение 
Използвайте любимата си техника за индуциране на осъзнати сънища (вж. глави 3 и 

4). След като осъзнаете че сънувате, пренесете се в залата за представления или на 
спортната арена или пък в заседателната зала, където трябва да направите онова, което 
ви плаши. Можете също така да използвате и техниката за преднамерено осъзнато 
сънуване (глава 6), за да създадете сън на тази тема. Ако не успеете да се озовете на 
желаното място в съня, започнете изпълнението си там, където се намирате. 

3. Влезте в контакт с публиката 
Огледайте хората пред вас. Ако те изглеждат недружелюбни, помнете, че това е 

резултат от очакванията ви за провал, породени от вашата тревожност. Усмихнете им се и 
ги приветствайте. Ако го направите искрено, те почти със сигурност ще станат 
дружелюбни и добронамерени. Във всеки случай не си струва да се притеснявате от 
критичността им или за това, какво ще мислят за вас на другия ден - в края на краищата 
тогава тях просто няма да ги има. Но във вашия осъзнат сън те могат да ви помогнат да 
разкриете възможностите си. 

4. Действайте 
Действайте, изнесете речта си, изсвирете пиесата или каквото и да е друго. 

Насладете се на уменията си! 
Коментар 
Ако изпълните горепосочените указания, но все още срещате затруднения при 

излизане пред публика, опитайте да промените техниката така: Останете сами в залата. 
Съсредоточете се върху усещането, че сте напълно отпуснати. После си представете, че 
някой, на когото имате доверие, е седнал на последния ред. Трябва да е ваш добър 
приятел или пък дори вие самите. Запълнете последния ред с други хора, на които имате 
доверие. Когато запълните залата с добронамерена публика, създадена от вас самите, 
вземете цигулката или пък тенис ракетата и се вложете истински в това изпълнение. 

 
Развитие на самоувереност по време на сън и в будно състояние 
Заедно с моя психиатър работим за повишаване на самоувереността ми. В осъзнатите 

сънища аз винаги съм с група хора в стая, където всеки прави и казва само това, което миеш. 
Обикновено аз седя отзад, без да говоря много и се чувствам зле. Изведнъж осъзнавам, че сънувам и 
решавам да променя поведението си в съня. Започвам да казвам всичко, което мисля. Малко е 
страшничко да го правя, защото това е нещо ново за мен, но в същото време ме кара да се 
чувствам по-добре. След такива сънища самочувствието ми се подобрява съществено. С тяхна 
помощ разбирам какво е да имаш активен вместо пасивен стил на поведение. Тези сънища 
помогнаха много в процеса на терапията ми.  

(К. Г., Шарлот, Северна Каролина) 
Насън получих прозрение, което ми помогна да се противопоставя на отчаянието си и 

липсата на увереност. След смъртта на мой приятел аз изоставих докторската си дисертация и 
загубих желание да правя каквото и да е. В съня ми заедно с моя приятел (този, който беше 
починал) отидохме в друг свят, за да се учим да летим. В този свят всички летяха - животните, 
мъжете и жените. Пейзажът тук бе много красив, тих и успокояващ. Когато приятелят ми 
предложи да полетя, аз му отговорих, че не бих могъл, че това е ..неговият свят" и аз не мога да 
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полетя, защото не съм мъртъв. А той каза: ..Няма проблем, ей-сега ще измислим нещо." Той полетя 
и се върна с чифт криле под наем, за двадесет и пет цента. Аз си сложих крилете и скочих от една 
скала, политайки щастливо, докато в един момент не си казах, че е нелепо чифт евтини крила да 
ме задържат във въздуха. Едва си го помислих и се понесох към земята, крещейки. Паникьосан, 
отчаяно търсех спасение. Казах си: „Но нали само допреди миг летях с тези криле?!" И в същия 
миг отново полетях нагоре. 

Този конфликт между вяра и неверие, падане и политане се повтори още два пъти, докато не 
осъзнах, че това е сън и че именно моята вяра в способността ми да летя ми помага да го правя, а 
не някакви изкуствени приспособления или друг вид външна помощ. И в същия този момент разбрах, 
че всичко това важи и за живота ми в будно състояние. Преживяното в съня породи у мен 
увереност, че ако вярвам в себе си мога да постигна всичко. 

Следващата седмица бях на интервю за работа. По време на интервюто усетих как 
интервюиращият реши, че не ставам за тази работа, и вече щеше да ме отпрати, когато си 
спомних моя сънуван урок по самоувереност. Започнах да го убеждавам в способностите си и 
готовността си да работя упорито. Така бях нает и станах консултант в област, за която не 
знаех нищо. По късно работодателят ми ми каза, че ме наел защото видял в мен позитивен и 
самоуверен човек, способен бързо да придобие недостигащите умения.  

(А. Т., Сан Франциско, Калифорния) 
Обикновено ние правим само нещата, които сме убедени, че можем да правим, което в повечето 

случаи е под възможностите ни. Осъзнатото сънуване ни дава нов шанс да повярваме в собствения си 
потенциал. Насън можем безопасно да изпробваме нови начинания, а повишената самоувереност ще 
ни помогне да ги осъществим в будно състояние. 

Алберт Бандура, известен станфордски психолог, предложи така наречената теория за 
социалното познание, за да обясни висшите човешки функции с отношението между повелението, 
преживяванията ни и това, което си мислим. Някои аспекти от теорията на Бандура имат отношение 
и към осъзнатото сънуване, защото обясняват как поведението в съня може да оказва реално 
въздействие върху личността на сънуващия. Според Бандура хората формират своя стил на 
поведение, като наблюдават резултатите от действията си и подражават на другите. Наблюдаваните 
действия биват моделирани в психиката и тези модели се актуализират при появата на подходяща 
ситуация. 

Както вече видяхме, наблюденията ни за естеството на нещата се пренасят и в сънищата. В 
осъзнатите сънища обаче ние знаем, че не сме в реалния свят и значи сме свободни напълно 
съзнателно да създаваме нови модели. Можем да изучаваме резултатите от новите действия както от 
собствения си опит, така и чрез наблюдение на други персонажи в съня. И ако видим, че новото е 
полезно, можем да го прибавим към своя репертоар от възможни реакции. 

Така например ако обикновено сте свити и стеснителни в осъзнатите сънища вие можете да 
упражнявате решително и самоуверено поведение спрямо другите персонажи. Ако резултатите ви 
харесат, ще ви е все по-лесно да го правите и в будно състояние. Дори и ако резултатите от 
преживяното насън не са напълно позитивни, с практиката вероятно ще намалите усилията, които са 
ви нужни за осъществяването на нови начинания в будния ви живот. Ще разберете, че дори и 
преживяваното от вас в този момент да не е приятно, преосмисляйки го може да достигнете до ценни 
резултати. 

 
Създаване на позитивно бъдеще 
Според Бандура осъзнатите сънища могат да помогнат за планирането на живота ни в будно 

състояние по следния начин: „Образите на желани събития от бъдещето имат тенденцията да 
способстват за поведение, водещо с голяма вероятност до реализирането им." Когато си мислим за 
това, какво искаме да ни донесе бъдещето, какъв да бъде животът ни, ние се подготвяме за 
постигането на това бъдеще. Създавайки конкретни мисловни образи, в които се виждаме щастливи 
и преуспели, ние засилваме намерението си за поведение, което да води до реализирането на тези 
образи. На това се основават безбройните книги и касети за самоусъвършенстване, които ви съветват 
да „си представите, че сте богат" или „да се визуализирате като отслабнали". 

Осъзнатите сънища, съставени от изключително ярки образи, са съвършеното поле за работа с 
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образите на бъдещия ви успех. Ако искате да отслабнете може да сънувате, че сте толкова слаби и 
стройни, колкото бихте желали. Може да усетите какво би било да сте такива и да укрепите 
мотивацията си за постигането на тази цел. Може пък да сте решили да спрете цигарите. Да се 
видите в осъзнат сън като осемдесетгодишен здравеняк, весело катерещ планински връх, без да се 
задъхва. Това едва ли ще се случи, ако продължите да пушите, така че сънят ще ви окуражи да се 
справите със зависимостта от цигарите. 

Представата за щастливо бъдеще може да надхвърля сферата на вашия личен успех и 
просперитет. Ако повече хора по света създават образи на мир и щастие за всички жители на земята, 
това ще увеличи вероятността да оцелеем през поредните кризи и да дораснем за разгръщането на 
истинските потенциали на човешкия род. 

Идрис Шах изказва подобна идея в предисловието на книгата си Керванът на сънищата: 
В една от най-добрите приказки от Хиляда и една нощ Маруф Обущаря се замечтал за свой 

собствен вълшебен керван със скъпоценности. 
Изпаднал в беда, останал почти без приятели в чужда земя, Маруф първо си представил, а 

после и описал баснословните скъпоценности, пътуващи към него. 
Вместо срам и позор тази идея му донесла успех. Въображаемият керван добил реални форми 

и след време наистина пристигнал. 
Нека вашият керван на сънищата също намери пътя си към вас. 
 
Глава 9  
ТВОРЧЕСКО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
Творчески сънища 
Аз съм управител на отдел в магазин за мебели в един търговски център. Правим 

преустройство на отдела за домашни потреби - разместваме щандовете, пренареждаме стоките, 
изложени на витрините и прочее. Когато у мен, управителя на .магазина и мениджъра по 
витрините възникне идеята, че етажът има нужда от обновяване, аз се прибирам вкъщи, лягам си 
и сънувам, че съм сам в магазина. Опитвам се да направя разместването на етажа. Размествам 
щандовете (в съня ми винаги става бързо - с едно движение на ръката). Знам, че сънувам и искам да 
открия стоката, на която не можем да намерим място на витрината, и в съня си решавам 
проблема. Винаги запомням тези сънища. На работа се шегуваме с това, защото често ми се 
случва.  

(Дж. 3., Лоди, Ню Джърси) 
Ако поправям колата си и се сблъскам с някакъв проблем и в крайна сметка към полунощ 

открия, че не съм способен да продължа, предавам се и си лягам. Нарочно сънувам проблема и 
осъзнавайки, че съм в сън, опитвам различните възможни решения. Винаги намирам начин да се 
справя и когато на следващия ден го изпробвам, той действително работи. Струва ми се, че в 
будно състояние концентрирането върху един проблем ограничава гледните ми точки, докато 
сънят има неограничени възможности.  

(Дж. Р., Сиатъл, Вашингтон) 
През есента на 1986 г., когато учех химия, започнах да решавам задачи, докато спя. Повечето 

от тези задачи бяха молекулярни уравнения, включващи 2 съединения и 4-6 елемента. Давах си 
сметка, че сънувам и продължавах да работя по задачата, докато стигна до йонно уравнение. Ако 
сте решавали такива задачи, можете да разберете колко трудно беше. Всеки път, когато почти 
приключвах със задачата, сцената избледняваше и трябваше отново да индуцирам осъзнатост. 
Правех го, като си разтърсвах главата или се обръщах на другата страна. След като стабилизирах 
осъзнатия сън, трябваше да препиша задачата и пак да я реша, само че по-бързо. След като се 
събудех, просто написвах решението и го проверявах. Отговорите, получени по време на сън, бяха 
верни в 95% от случаите. Хубавото в този начин на решаване на задачите беше, че така 
обикновено се събуждах с по-добро разбиране за проблемите. Имах по около пет такива сънища на 
седмица.  

(К. Д., Лаудърхил, Флорида) 
Историята е свидетел, че човечеството е гледало на сънищата като на извор на вдъхновение в 

почти всяка дейност - литература, наука, техника, рисуване, музика и спорт. 
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Сред известните примери за автори на художествена литература, вдъхновени от сънища, е 
Робърт Луис Стивънсън, който дължи голяма част от своите творби на сънища, включително 
Странният случай на д-р Джекил и мистър Хайд. Самюел Тейлър Колридж е създал в осъзнат сън 
поемата Кубла Хан. В областта на науката такъв е случаят с Фридрих Кекуле, открил структурата на 
бензоловата молекула, както и с вдъхновения от сън експеримент на Ото Льови, доказващ 
химическата медиация на нервните импулси. В областта на техниката има няколко открития, 
направени по време на сън, включително шевната машина на Елиас Хауи. Художници като Уилям 
Блейк и Паул Клее също приписват част от своите работи на сънищата си. Много композитори, сред 
които Моцарт, Бетовен, Вагнер, Тартини и Сен-Санс са разчитали на сънищата си като източник на 
вдъхновение. В спорта един от най-известните случаи е майсторът на голф Джак Никлъс, който 
твърди, че насън е направил откритие, което подобрило играта му с 10 удара - за една нощ! Тези 
примери и примерите от началото на главата би трябвало ясно да демонстрират забележителния 
творчески потенциал на сънищата. 

Но щом сънищата са такъв плодотворен източник на вдъхновение, защо в западния свят все още 
няма училище по сънуване? Отговорът може би се крие във факта, че сънищата са непредвидими. 
Въпреки че в съня може да се постигне значителен напредък, един художник или мислител рядко 
може да реши: „Довечера ще открия решението на проблема си." Техниките за преднамерено 
създаване насън са стъпка към развиването на креативност в сънищата. Още от времето на 
Египетската цивилизация хората използват преднамереното сънуване, за да предизвикат сънища по 
проблема, който се опитват да разрешат. По-ефикасно би било обаче да се търси решения на 
проблемите по време на самите осъзнати сънища. Човек би могъл да се опита да предизвика 
преднамерен осъзнат сън за проблема или да насочи вниманието си към проблема, след като вече е в 
осъзнатия сън. Вместо да очаква музата да го навести, човекът на изкуството би могъл сам да я 
призове. 

Горните примери показват широк диапазон от потенциални приложения - от поправянето на 
коли през живописта до математиката. Ние вярваме, че от опита на другите можете да научите как да 
използвате творческия потенциал на осъзнатите си сънища за решаване на задачи и за вдъхновение. 
Когато изследователите изучат по-цялостно креативността в сънищата, те ще могат да ви дават по-
прецизни съвети за това как да използвате времето за сън, за да решавате проблемите си и да бъдете 
съзидателни. Междувременно ето няколко идеи. 

Творческият процес 
В гимназията открих, че съм осъзнато сънуващ, след като разбрах, че мога да запомням 

сложни математически и геометрични задачи, преди да си легна, и да ги решавам, когато се 
събудя. 

Този феномен продължи да ме съпътства в колежа и в медицинското училище. Когато бях в 
.медицинското училище, започнах да прилагам способностите си за решаване насън към 
медицинските проблеми, като прехвърлях набързо въпросите от деня и обикновено в този процес 
намирах полезни решения или полезни допълнителни въпроси (дори и днес понякога се събуждам в 
3.00 часа сутринта и се обаждам в болницата да поръчам определен лабораторен тест за 
проблемен пациент, решение, хрумнало ми в осъзнат сън). 

Досега най-голяма полза от тази способност съм извлякъл за целите на хирургическата ми 
практика. Всяка вечер, преди да си легна, преглеждам списъка с хирургическите операции, които ми 
предстоят, и всъщност ги упражнявам насън. Спечелил съм си репутацията на бърз и умел хирург 
без почти никакви големи усложнения. Тези хирургически „упражнения" всъщност ми позволиха от 
самото начало постоянно да преговарям анатомията и да усъвършенствам и доизглаждам 
техниката си, премахвайки и излишните движения. Понастоящем съм способен да осъществя 
повечето големи сложни операции за 35 до 40 % от времето, което е необходимо на моите колеги.  

(Р. В.. Ейкън, Калифорния) 
През май със приятелят ми завършваме колеж и вече мислим за създаването на семейство. 

Напоследък си мисля за имената на децата. По време на последния ми осъзнат сън говорих с 
Робърт, приятеля ми, за имената, които харесвам. (Той, разбира се, прие моите любими имена, 
защото така исках да стане.) Сънувах дори, че вземаме назаем едно бебе, за да изпробваме 
имената. Заведох бебето при нашите родители и всеки път се повтаряше една и съща сцена. 
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„Мамо и татко, това е Крис", „Мамо и татко, това е Джъстин" и т. н. Това продължи и аз 
наблюдавах реакциите на моите родители на различните имена. Накрая се спрях на едно мъжко и 
едно женско име. Когато се събудих, след друг сън, не можах да си спомня двете имена, с които се 
бях чувствала толкова добре в предишния сън. Мислих си за това през целия ден, но не успях да си ги 
спомня. Следващата нощ започнах друг осъзнат сън, но го спрях по средата. Спомних си, че в „съня 
с имената" бях казала на една приятелка двете имена, така че в сегашния сън й се обадих и я 
попитах. Тя ми каза. Веднага след това се събудих и няколко пъти казах имената на глас. Сега вече 
ги запомних.  

(Л. X., Хейс, Канзас) 
Креативността има различно значение за различните хора. Някои се чувстват застрашени от 

тази дума, защото често са ни учили, че креативността е рядък талант, който само хората на 
изкуството истински знаят да използват. Креативност обаче означава използване на въображението за 
създаване на нещо ново, от предмет на изкуството до домашна работа. Невъзможно е да не 
използваме творчески решения. Същността на креативността е комбиниране на стари идеи и понятия 
под нова форма. Всяко изречение, което казваме, ако не е пряк цитат, е създадено от нас. Творческият 
момент във всяко нещо зависи от уникалността на употребата на включените елементи. Високата 
креативност е толкова трудно постижима, защото като цяло ние не знаем как да предизвикваме 
умствено състояние, при което лесно правим нови, уникални и полезни асоциации между идеите. 
Ключовият момент в изследването на креативността е да се открие начинът, по който при желание 
можем лесно да предизвикваме такива умствени състояния. Сънищата могат да бъдат невероятен 
източник на креативност. Следващите редове обобщават онова, което засега е известно за творческия 
процес. 

Има степени на креативност, както и степени на осъзнатост. Подобно на способността за 
решаване на проблеми, креативността е универсална човешка способност. Както беше обяснено по-
рано, тази способност не е възможна само в сферата на изкуството или науката; тя може да се 
приложи към всичко, което трябва да се направи новаторски, с въображение, гъвкаво и спонтанно. 

Всеки човек в един или друг момент е креативен, а някои хора са креативни през по-голямата 
част от времето. Както се е изразил психотерапевтът Карл Роджърс: „Действията на детето, което 
съчинява нова игра с приятелчетата си; на Айнщайн, който формулира теорията на относителността; 
на домакинята, която измисля нов сос за месото; на младия автор, който пише първия си разказ; 
всички те, според нашата дефиниция, са креативни..." 

Изследователите на креативността са съгласни, че творческото изразяване е процес. Често 
изглежда, че вдъхновението се появява изведнъж, като внезапен проблясък. Има доказателства обаче, 
че „внезапното" осъзнаване е само тази част от процеса, която се проявява над прага на съзнанието. 
Анализирайки своите собствени открития, големият немски учен Херман Хелмхолц първи описва 
стадиите на творческия процес: насищане, инкубация и проблясък. 

В етапа на насищане хората, които решават проблем, събират информация и изпробват 
различни подходи, без да постигнат успех. Тази подготовка може да включва четене, разговори с 
експерти, наблюдения, записи, фотоси или измервания. В този етап хората мислят върху проблема - 
концентрират се, медитират, моделират го в ума си, преглеждат направените изследвания. Това е 
моментът, в който механикът наблюдава двигателя, художникът - бялото платно, писателят - празната 
страница (или монитора на компютъра). В края на този етап те си казват: ,,О'кей, разучих проблема. 
Мислих за него. Гледах го. Сега, какъв е отговорът?" 

Следващият етап е да не се прави нищо. Инкубацията започва, когато човекът, решаващ 
проблем, се отказва от опитите да го реши активно, прехвърляйки го в областта на несъзнаваното. 
Много творчески сънуващи хора на този етап решават да подремнат. Други пък инкубират решенията 
си, докато шофират или докато се разхождат. Ако са анализирали необходимите аспекти на проблема 
и ако са създали подходящи психологически условия за появата на творческо решение, 
инкубационната фаза ще реши проблясъка: „Еврика!" - внезапната поява на решението. Това е 
моментът, в който светва прословутата лампичка. 

Добър пример за проблясък по време на сън, потвърден от верификация в будно състояние, дава 
Нобеловият лауреат Ото Льови. Според неговите думи в началото на кариерата си той имал догадка 
за природата на нервния импулс, но забравил идеята за 17 години, защото не могъл да измисли 



wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt        87 

експеримент, с който да докаже хипотезата си. Около две десетилетия по-късно сънувал сън, който 
му предложил метода за успешна проверка на теорията му. Льови: 

Събудих се, запалих лампата и нахвърлих няколко реда върху лента хартия. След това отново 
заспах. Около 6 часа сутринта се сепнах, че през нощта съм написал нещо важно, но не успях да 
разчета драсканиците. Следващата нощ, към 3 часа, идеята се върна. Беше принципът на 
експеримент, който да определи дали хипотезата за химичната трансмисия, която бях формулирал 
преди 17 години, е вярна. Станах веднага, отидох в лабораторията и направих прост експеримент 
със сърцето на жаба. 

В крайна сметка Льови печели Нобелова награда, доказвайки участието на химични елементи в 
трансмисията на информация през невроните. 

Състояния на съзнанието и креативност 
От казаното дотук за творческия процес стана ясно, че проблясъкът ще се появи, ако сме 

създали необходимите психологически условия за креативността. Отворен остава въпросът какви са 
тези условия. В тази област работят изследователи, които издигнаха хипотезата, че различните 
видове знание са достъпни за различни състояния на съзнанието. 

Елмър и Алис Грийн, изследователи на биологичната обратна връзка към фондация 
„Менингер", проучват физиологичните аспекти на отношението между креативността и състоянията 
на съзнанието. Като измерват телесните функции на индивиди, намиращи се в различни етапи на 
творческия процес, семейство Грийн успяват да установят силни корелации между фазата на 
проблясък и поне едно състояние на съзнанието, което има физиологично проявление. Те пишат: 

Вход или ключ към всички тези вътрешни процеси е определено състояние на съзнанието, при 
което границата между съзнаваните и несъзнаваните процеси е целенасочено стеснена и временно 
елиминирана, когато е необходимо. Когато се постигне това състояние на саморегулираща се 
вглъбеност, тялото очевидно би могло да се програмира съобразно желанията - даваните 
инструкции ще бъдат изпълнени; емоционалните състояния могат да бъдат безстрастно 
изследвани, приемани или отхвърляни, или пък изцяло заменени от такива, които считаме за по-
полезни; непреодолими в нормално състояние проблеми намират естественото си решение. 

Състоянието, за което говорят Грийн, не е осъзнато сънуване, а хипнагогно състояние или 
вглъбеност. Независимо от това, техните заключения са също така валидни за състоянията на 
осъзнато сънуване, в което съзнаваното и несъзнаваното се срещат лице в лице. 

Карл Роджърс също разглежда отношението между креативността и психологичните състояния. 
В Ставането на личността той откроява три психични качества, които особено благоприятстват 
развитието на креативността. Първото качество, отвореност за опита, е противоположно на 
психически защитното поведение, на ригидността към понятия, вярвания, възприятия и хипотези. То 
предполага толерантност към неопределеността и способност да се обработва противоречива 
информация, без да е необходимо да й се вярва или да не й се вярва. Както видяхте, самото постигане 
на осъзнатост в съня изисква способност да обработвате достатъчно гъвкаво противоречива, 
двусмислена и често неправдоподобна информация, за да стигнете до необикновеното заключение, 
че преживяването ви е илюзорно. Така че ако сте успели да станете осъзнато сънуващ, вие вече 
притежавате качеството отвореност към опита. 

Второто качество е притежаването на вътрешен източник на преценка. Това означава, че 
ценността на продукта на творческата личност се определя не от похвалите или критиките на 
другите, а от самия индивид. В максимална степен това е валидно за осъзнатото сънуване, където 
сънуващият е отговорен за създаването и оценяването на цялото преживяване. 

Последното качество, което според Роджърс благоприятства креативността, е способността да 
си играеш е елементите и понятията, да оставиш ума си отворен за спонтанни идеи, цветове, думи, 
отношения - да жонглираш с елементите в невероятни комбинации, да предлагаш налудничави 
теории, да изследваш нелогичното. Поради факта, че осъзнато сънуващите имат възможност да 
направят всичко в сънищата си, осъзнатите сънища могат да бъдат идеалното експериментално 
ателие. Инструментите от това ателие могат да бъдат далеч по-универсални от тези, които познаваме 
от будния свят. 

Неизразимото знание 
Най-важната идея, която стои в основата на нашето убеждение, че осъзнатото сънуване може да 
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подпомогне фазата на проблясък в творческия процес, е понятието за „неизразимото" знание. 
Нещата, които знаете, че знаете и можете ясно да изкажете - като името на улицата ви или това как си 
завързвате връзките на обувките - се наричат „експлицитно" знание. Неизразимото знание от своя 
страна включва това, което знаете, но не можете да обясните (как вървите или как говорите) и това, 
което знаете, но не мислите, че знаете (например цвета на очите на учителя ви от първи клас). 
Последният вид знание се демонстрира при тестове за разпознаване, когато хората смятат, че просто 
налучкват, но всъщност се справят по-добре, отколкото би позволила случайността. 

От двата вида знание неизразимото е далеч по-разнообразно: знаем повече, отколкото 
осъзнаваме (че знаем). В сънищата си ние имаме по-добър контакт с неизразимото знание, отколкото 
когато сме будни. Ако помните сънищата си, със сигурност сред тях има такъв, в който външният вид 
на човек, който сте срещнали само веднъж, е възпроизведен с такива удивителни детайли, каквито не 
бихте могли да споменете при описание в будно състояние. Обяснението на този феномен е в достъпа 
до неизразимото знание, който имаме в сънищата си. В сънищата ни съзнанието има достъп до 
съдържанията на несъзнаваната сфера. Следователно в сънищата отпада ограничението на будността 
да работи само с тази малка част от натрупания опит, до която обикновено съзнанието има достъп. 

Без осъзнатостта изглежда няма начин да определим кога и дали творческият сън би се появил. 
Чрез осъзнатото сънуване обаче можем да установим съзнателен контрол над изключителната 
креативност на съня. Обърнете внимание на следващия пример, в който един онейронавт успява да 
открие специфична част от неизразимото знание под формата на книга. В този случай сънуващият не 
намира решението в сънуваната книга, но след събуждането си го открива в истинската. Знанието, до 
което достига, е фактът, че тази книга съдържа указание за решаването на проблема - добър пример 
за нещо, което знаеш, без да си наясно, че го знаеш. 

Наскоро спечелих второ място в едно състезание по математика. Когато получих копие от 
задачите (общо пет), прекарах по-голямата част от деня, мислейки за различни начини на решение. 
През нощта имах осъзнат сън, че преглеждам един математически справочник. Не помня да съм 
сънувал, че чета нещо определено в справочника, само прелистването му. Сънят ми, субективно 
погледнато, беше дълъг само няколко секунди. След като се събудих, не успях да погледна в 
справочника до вечерта. Когато най-сетне го направих, открих ключа към решаването на една от 
задачите.  

(Т. Д., Кларксвил, Тенеси) 
Мисловно моделиране 
Ако нашите хипотези за креативността в сънищата - че осъзнатите сънища позволяват 

съзнателен достъп до широк обем от знания и че самите сънища благоприятстват креативността - са 
верни, тогава как осъзнато сънуващият би могъл да използва своя потенциал? Върнете се отново към 
примерите за осъзнати сънища, цитирани в началото на главата. Управителят на отдела сънуваше 
модел на магазина, пълен със стоката, която трябва да се подреди по подходящ начин. 

Човекът, който имаше проблеми с автомобила си, ги разрешаваше, като пренасяше елементите 
на проблема в съня си и оперираше с тях, докато се появи решението. Студентът по химия просто 
продължаваше да работи върху задачите, както би направил, ако беше буден. 

Писмото, което следва, е пример за друг вид мисловни модели, при който осъзнато сънуващият 
е успял да моделира много абстрактно понятие (обърнете внимание, че сънуващият вече е преминал 
през подготвителната и инкубационната фаза). 

Преди малко повече от година бях в клас по линейна алгебра, където учихме за векторните 
пространства. Много ми беше трудно ди разбера проблема на по-дълбоко ниво. След около седмица 
сериозно учене имах осъзнат сън за абстрактното векторно пространство. Директно възприемах 
четириизмерно пространство. Сънят нямаше визуална компонента, но такива абстрактни сънища 
не са рядкост за мен. Най-добрият начин да опиша този сън е да кажа, че възприемах четири 
координатни оси, които бяха взаимно перпендикулярни. От тази нощ нататък и математиката, и 
сънуването са ми много по-забавни и срещам сравнително по-малко трудности при разбирането на 
векторно-пространственото смятане.  

(Т. Д., Кларксвил, Тенеси) 
Компютърна програмистка използва логическите мисловни процеси, за да моделира, докато 

сънува осъзнато, функциите на своите програми. 



wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt        89 

Трябваше да пиша програми за един клас и преди да ги напиша на компютъра, изпробвах моя 
начин за решаване на проблема в осъзнат сън. Открих, че много от идеите ми не са ефективни или 
имат нужда от доработка. Това ми спести много часове програмиране извън класа. Аз всъщност 
„моделирам" програмите си наум, преди изобщо да седна пред компютъра.  

(Л. X., Хейс, Канзас) 
Използването на осъзнати сънища за създаване на мисловни модели на проблемни ситуации 

лежи в основата на упражненията, които следват. Методите за мисловно моделиране могат да бъдат 
полезни и за хора на изкуството. Фариба Богзаран, художничка и изследовател на съня, използва 
осъзнатите си сънища, за да открива темите на предстоящите си работи. Тя осъзнава, че сънува всеки 
път, когато насън влезе в художествена галерия. В своята сънувана галерия тя открива произведение, 
което би желала да пренесе в будния свят. Внимателно разглежда материалите, платното и цветовете 
на произведението. За да бъде сигурна, че помни осъзнатия си сън и по-късно ще може да 
възпроизведе картината, тя фиксира погледа си върху нея, докато се събуди (както е описано в пета 
глава). През 1987 г. е имала осъзнат сън. който я вдъхновява да усвои мраморното рисуване върху 
хартия.  

Аз съм в артстудио, водя художествен клас. Един от студентите ме извиква да видя 
работата му. Приближавайки се, си давам сметка, че сънувам. Стоя неподвижно и разглеждам 
стаята. Методът на рисуване ми изглежда непознат. Виждам два съда с вода и различни цветове, 
плуващи по повърхността на водата. До съдовете виждам малки бурканчета с боя. Поглеждам по-
отблизо работата - достатъчно близо, за да докосна хартията. В този момент си давам сметка. 
че това трябва да бъде техниката на мраморното рисуване... Веднага записах съня и направих 
скица на мраморното платно на студента. Любопитството ми към този подход ме накара да 
потърся учител, който да ме обучи на тази прекрасна художествена техника... Оттогава 
мраморното рисуване се превърна в метода на моето себеизразяване. 

Един от най-честите проблеми, които срещаме в ежедневието си, е вземането на решения. 
Осъзнатото сънуване може да ни помогне да вземаме компетентни решения, както е в следващия 
пример. 

Борех се с решението да си купя нова, два пъти по-голяма мобилна къща, като се колебаех дали 
да запазя старата и да я дам под наем или не. Реших да го направя след месеци колебания. В неделя 
вечерта си легнах и заспах, но всъщност бях буден (това звучеше налудничаво, преди да прочета 
статията ви). Бях на голяма маса, нещо като чин, пред мен имаше документи, не виждах никого, 
но някой зад мен  отговаряше на въпросите ми. В съня беше изложен целият ми проблем; ясно и 
подредено бяха изредени различните аргументи „за" и „против" моето решение. Задавах въпроси, 
получавах отговори. Събудих се един час след като бях заспал и вече знаех какво ще правя с 
проблема. Не само че знаех какво ще направя (ще си купя нова къща и ще продам старата), но и се 
чувствах много добре с решението си! Сякаш бях говорил с някои голям авторитет, някой, който 
познаваше нуждите, съмненията и способностите ми.  

(К. А.. Лондон, Арканзас) 
Създаване на творчески осъзнати сънища 
В нашата дискусия бяха споменати два основни метода за съзнателно използване на 

креативността на сънищата. Единият е да търсите отговора на своя проблем, след като вече сте в 
осъзнат сън. Другият е да индуцирате преднамерено сън за проблема и да включите в него нещо, 
което да ви напомни да преминете към осъзнат сън. 

Осъзнатостта, макар че не е абсолютно необходима за творческото сънуване, предлага 
съществени предимства. След като веднъж сте се научили да използвате осъзнатите сънища, можете 
да имате творчески сън, когато решите, посвещавайки следващия си осъзнат сън единствено на 
търсенето на отговор или творческо решение. Разбира се, древният метод на индуциране на сън може 
да ви помогне да откривате отговори и в неосъзнатите сънища, но и тук осъзнатостта би помогнала. 

Ако използвате преднамереното индуциране на сън по определена тема, осъзнатостта ще ви 
даде силата да действате свободно и отговорно, знаейки, че сънувате. Бихте могли да индуцирате сън 
за посещение при експерт по вашите затруднения или да се окажете на място, където мислите да 
живеете. При друг вид проблеми можете да индуцирате сън, в който опитвате различни нови 
взаимоотношения с определен човек в живота ви. Да бъдете осъзнат в съня си ще ви позволи да си 
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дадете сметка защо сънувате точно това: задавате на Айнщайн въпрос относно физиката, опознавате 
Сан Франциско, за да проверите дали искате да живеете там, търсите в библиотеките разкази, които 
да напишете, или се опитвате да бъдете сърдечни към детето си, вместо свръхкритични. Без 
осъзнатостта може да забравите целта си. 

Осъзнатостта увеличава ползата от творческите сънища и заради факта, че си давате сметка, че 
сънувате и правите всичко възможно, за да запомните съня при събуждането си. При неосъзнати 
сънища, дори тези с голяма стойност, винаги съществува рискът да забравите, Фариба Богзадан е 
способна да използва своята целенасочена фокусираща техника, защото си дава сметка, че сънува. 
Следващите упражнения включват техника, която ще ви помогне да не забравяте да се събудите от 
творческите си осъзнати сънища, докато отговорът или вдъхновението ви са все още живи. 

 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ЧРЕЗ ОСЪЗНАТО СЪНУВАНЕ 
1. Формулирайте въпроса си 
Преди да си легнете, уточнете проблема, който искате да решите или творческия 

напредък, който искате да постигнете, формулирайте проблема си като въпрос. 
Например: „Какви инвестиции трябва да направя?" или „Как мога да срещна интересни 
хора?". След като веднъж сте си избрали проблемен въпрос, напишете го и го запомнете. 

2. Създайте сън, посветен на вашия проблем 
Използвайте техниката за индуциране на преднамерен осъзнат сън (глава 6), за да 

генерирате сън, посветен на вашия проблем. 
3. Използвайте осъзнатия сън, за да генерирате решения 
След като веднъж сте в осъзнат сън, задайте си въпроса и търсете решението на 

проблема. Дори ако сте станали осъзнат в сън, който не е насочен точно към вашия 
проблем, можете въпреки това да търсите отговора. Можете да търсите или да призовете 
човека или мястото, които са ви необходими, или пък да търсите решението там, където 
сте. Би помогнало, ако попитате други участници в съня, особено ако те са хора, които 
според вас биха могли да знаят отговора. Помнете, че вашето несъзнавано знае много 
повече неща, отколкото можете да си представите. Решението на вашия проблем би 
могло да е сред тях. 

4. Не забравяйте да се събудите и да си спомните съня, след като сте получили 
отговора 

Когато получите задоволителен отговор в съня си, използвайте един от методите, 
описани в пета глава (или ваш собствен), за да се събудите. Веднага запишете поне тази 
част от съня, която включва решението. Дори ако смятате, че осъзнатият сън не е 
отговорил на въпроса ви, събудете се, когато започне да избледнява, и го запишете. При 
по-подробно обмисляне може да откриете, че отговорът е бил скрит в съня, но 
първоначално не сте го видели. 

 
Ателие за осъзнати сънища 
Често го правя. Трябва да съставя определена компютърна програма. През нощта сънувам, че 

седя в една приемна (старомодна, каквато сигурно е използвал и Шерлок Холмс). С мен е Айнщайн, с 
бялата си разрешена коса - от плът и кръв. С него сме добри приятели. Говорим си за програмата, 
започваме да правим някакви блок-схеми на дъската. Айнщайн казва: „Е, останалото е история." 
Извинява се, че е уморен и си ляга. Аз сядам в креслото му и надрасквам някакъв алгоритъм в 
бележника. Концентрирам се много силно върху дъската и бележника. Тогава се събуждам, 
обикновено е около 3:30 часа сутринта. Взимам си фенерчето (което е под възглавницата), взимам 
молив и бележник (до леглото ми) и започвам да пиша колкото е възможно по-бързо. Взимам това 
на работа и обикновено е 99% вярно.  

(М. С, Усет Чеизи, Ню Йорк) 
Може би е възможно да се построи мисловен модел не само на специфичен проблем, а на 

ателие за решаване на всякакъв вид проблеми или за стимулиране на творческото вдъхновение. Вече 
видяхме доказателство за потенциала на този метод в създадения в осъзнат сън гараж, за който 
намеква механикът, както и в приемната на компютърния програмист. 
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Помните ли приказката за обущаря и елфите, които вършат работата му, докато той спи? Един 
известен литератор, писателят Робърт Луис Стивънсън, създал свое ателие, пълно с помощници - 
неговите „феи", както той ги нарича, които му помагат да създаде някои от най-известните си 
произведения. За своите помощници от сънищата Стивънсън пише: 

Колкото повече си мисля за тях, толкова повече ми се иска да задам на света въпроса: „Кои са 
малките човечета?" Те без съмнение са много близки на сънуващия, споделят финансовите му 
тревоги и имат поглед върху влоговата му книжки... те са се научили като него да построяват 
схемата на доста голям роман и да описват чувствата в тяхното развитие; само си мисля, че са 
по-талантливи от него; и нещо. което е вън от съмнение - те могат да му разкажат една история 
част по част. като сериал, и през цялото време да го държат в неведение за целта си. Кои са те 

тогава? И кой е сънуващият?7 

Стивънсън не пояснява дали неговите „феи" са герои от осъзнати сънища. От неговите разкази 
става ясно, че са мисловни образи, които се появяват при осъзнато, хипнагогно вглъбяване. 
Техниката, която използва авторът, е да лежи с ръка, вдигната перпендикулярно на леглото. Той 
открива, че лесно може да се пренесе в познатото му фантазно ателие, а ако изпадне в по-дълбок сън, 
ръката му ще падне на леглото и ще го събуди. Стивънсън приписва на своите „феи" фабулата на 
известната книга Странният случай на доктор Джекил и мистър Хайд. 

 

УПРАЖНЕНИЕ ПОСТРОЯВАНЕ НА АТЕЛИЕ ЗА ОСЪЗНАТИ СЪНИЩА 
Ето няколко идеи как да си построите свое собствено ателие за осъзнати сънища. 

Ще ви бъдат необходими вдъхновяваща обстановка, талантливи помощници и мощни 
инструменти. Първата стъпка е да си създадете обстановката. Ако чувствате, че ви е 
необходима приказна среда, можете да я създадете. Ако ви трябва атмосферата на 
мансардата на гладуващ художник, нека така да бъде. Ако сте компютърен програмист, 
можете да седнете пред последния модел на „компютъра на вашите мечти". Можете да си 
създадете „крепост на самотата" на необитаема планета или да се заобиколите с 
компания. Сложете в стаите си прозорци и врати към други измерения, където можете да 
намерите помощ. След първоначалното създаване на работното ви пространство в 
осъзнатия сън можете всеки път, когато го посещавате, да добавяте довършителни 
елементи: да поставите сандъчета със съкровища, справочни библиотеки или работни 
маси - всичко, което би могло да ви потрябва, за да се вдъхновявате и стимулирате 
творческия процес. 

Когато сте доволни от обстановката, изберете си помощниците - експерти, учители, 
асистенти, магьосници, консултанти, музи, галактически съвети. Ако искате да се 
научите да рисувате, призовете Рембранд. Отидете на риба с Хемингуей или Хесе и 
обсъдете разказа, който винаги сте искали да напишете. Помолете помощниците си да ви 
дадат първоначален тласък или творческо предизвикателство за решаването на 
специфичния проблем. Създайте или конструирайте инструменти - машина за идеи или 
магическа четка. 

Ако това упражнение ви върши работа, не забравяйте да се връщате в ателието си 
винаги, когато можете. Мисловният ви модел ще стане невероятно способен да 
стимулира вашата креативност. Колкото повече проблеми решите там, толкова повече 
вдъхновения ще откривате и толкова по-мощно ще бъде ателието ви. 

 
 
Глава 10 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОШМАРИ 
Какво са кошмарите? 
Опитвах се да осъзная факта, че сънищата са продукт на собствената ми психика, дори и 

докато ги сънувах. Пробивът дойде една нощ, скоро след като бях имала кошмар. Реших че не мога 
да живея пълноценно, докато позволявам на страховете си да ме владеят. Навлязох в съня, решена 
да не се предавам на страха. Някъде бях чела, че страхът може да бъде преодолян, ако се изпълним 
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с добронамереност и доверие. Гневът и агресията не вършеха работа. Тези реакции пораждаха 
страх, така че се настроих дружески. 

Сънят следваше своя ход и едва ли стигна времето да си напомня, че трябва да се усмихна 
преди кошмарът да започне. Този път това бе почти детски кошмар, в които всичките ми 
страхове приеха формата на огромно, неясно, но много страшно чудовище. Паникьосах се и едва не 
побягнах, но с огромни усилия на волята (наистина се бях уплашила) останах на мястото си и дадох 
възможност на чудовището да се приближи. Казах си: „Ставащото е само сън и ако забравя това, 
ще ми се наложи да го преживея отново." Усмихнах се колкото се може по-искрено. Дори нещо 
повече, проговорих много уверено, което си бе постижение, защото уплаша ли се насън или наяве, 
обикновено губя дар слово. Казах нещо като: „Не се страхувам от теб. Нека да сме приятели. 
Добре дошъл в съня ми!" И почти в същия миг, в който произнесох това, чудовището се превърна в 
мило и дружелюбно същество. Бях във възторг. Излишно е да споменавам, че веднага се събудих, 
повтаряйки: „Направих го!"  

(Т. 3., Фресно, Калифорния) 
Зная. че мога да променя страшни ситуации по време на осъзнат съм, така че да не се изплаша 

и да не изпадна в паника. Никога не бягам от нещата и хората в сънищата си. А най-странното е, 
че вече не бягам от плашещите ме неща и в будно състояние Посреща.и събитията с вдигната 
глава и не отлагам неприятните ситуации. Осъзнатите ми сънища промениха начина, по който 
гледам на живота. Хората си мислят, че съм се променил с годините, но истината е, че просто 
открих истинското си „Аз".  

(В. Ф.. Гринсбъро. Северна Каролина) 
Кошмарите са сънища, в които в най-убедителни подробности оживяват най-големите ни 

страхове. Най-честите събития в кошмарите ни са тези, които смятаме за най-страшни и от които 
най-много се боим. От тях са страдали хора от всякаква възраст, принадлежащи към най-различни 
култури. Обясненията за причините на кошмарите са се променяли според различните възгледи за 
природата на сънищата. Някои култури са приемали кошмарите като реални преживявания на 
душата, която броди из друг свят, докато тялото спи. За други те са били породени от присъствието 
на демони. Така думата nightmare (кошмар) идва от англосаксонската дума mare, означаваща 
„таласъм" или „демон". (Демонът е зъл дух, който идва в нощите и обладава жените, а неговото 
женско подобие се нарича сокуб.) 

В наше време в западната култура повечето хора предпочитат да вярват, че кошмарите са „само 
сънища", тоест че са въображаеми и без никакви последствия. Така когато директор на голяма 
компания се събуди с разтуптяно сърце от сън, в който из джунглата са го преследвали зомбита, той с 
облекчение си казва: „Благодаря ти, Боже, това бе само сън!" А после изпива чаша вода и пак се 
връща в леглото. Обаче само преди няколко минути, когато вонящите трупове с издълбани очи са му 
дишали във врата, директорът не се е съмнявал в тяхното съществуване. Може зомбитата да са били 
въображаеми, но ужасът е бил реален. Така че ако просто игнорираме реалния ужас от сънищата си, 
наричайки го илюзорен, то няма да ни остане нищо друго, освен да преживяваме отново и отново 
тези страхотии. 

Но защо кошмарите са толкова неприятни? Както знаем, в сънищата всичко е възможно. Тази 
неограниченост може да бъде чудесна, защото ни дава възможност да преживеем удоволствията и 
насладите от фантазиите си, които са невъзможни в реалността. Но от друга страна, всичко ужасно, 
което можете да си представите, дори това, което е невъзможно наяве, може да се случи в сънищата. 

В кошмарите ние сме сами. Ужасните светове, които създава въображението ни, са изпълнени 
със собствените ни страхове. Може да сънуваме че сме сред приятели (friends), но усъмним ли се в 
тях, те лесно се превръщат в злодеи (fiends). 

Ако бягаме от въоръжен с брадва маниак, той ще ни намери, независимо къде сме се скрили. 
Ако ли пък решим да прободем демона с нож, той може дори да не го забележи или пък ножът от 
железен да се превърне в гумен. Собствените ни мисли ни обричат на беди. Само ако си помислим: 
„дано поне няма пистолет" и хоп, той има пистолет. Не е никак чудно, че с благодарност се връщаме 
от кошмарите към относително спокойния и мирен свят в будно състояние. 

Напълно естествено е когато някой осъзнае, че сънува кошмар, да иска бързо да се събуди. Но 
въпреки това, ако достигнете до пълна осъзнатост в кошмара, ще осъзнаете и това, че той не е в 
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състояние да ви навреди и не е нужно да „бягате" от него, събуждайки се. Просто ще си спомните, че 
всъщност сте на безопасно място в леглото. Както ще стане дума по-долу, много по-добре е да се 
срещнете лице в лице със страшното и да го преодолеете, оставайки в съня. 

Причините за кошмарите и начините за тяхното преодоляване 
Изследванията показват, че от една трета до половината от всички възрастни понякога сънуват 

кошмари. Допитване сред студенти в колеж показа, че почти три-четвърти от група от 300 души имат 
кошмари поне веднъж в месеца. В друго изследване 5 процента от първокурсниците в колеж 
съобщават за преживяване на кошмари поне веднъж седмично. Ако тези данни се приложат към 
цялата популация, то може да се окаже, че повече от десет милиона американци са подложени на 
напълно реалистични ужасяващи преживявания всяка седмица! 

Фактори, които като че ли имат връзка с честотата на кошмарите, са болести (особено при 
наличието на температура), стрес (предизвикан от трудна възраст, преместване, проблеми в 
училището или работата), проблемни взаимоотношения, травмиращи събития като нападение или 
силно земетресение. Травмиращите събития могат да предизвикат дълга поредица от повтарящи се 
кошмари. 

Някои наркотици и лекарства водят до зачестяване на кошмарите. Причината за това е, че много 
вещества потискат REM-съня, предизвиквайки по този начин ефекта на последващо рязко 
интензивиране на REM-фазата. Ако си легнете пиян, може да спите доста шумно, но ще сънувате 
малко в продължение на пет или шест часа. След това ефектът на алкохола е почти изчерпан и 
вашият мозък ще се постарае да навакса пропуснатото време за REM-сън. Като резултат ще сънувате 
по-интензивно от обикновено през оставащите часове. Интензивността се проявява в емоционалната 
окраска на сънищата, която често може да бъде и негативна. 

Има няколко вещества, които изглежда подсилват активността на някои елементи на REM-
системата. Сред тях са L-допамини, използвани при лечението на паркинсоновата болест и бета-
блокерите, употребявани при проблеми със сърцето. Тъй като изследванията показаха, че осъзнатите 
сънища имат тенденцията да възникват в периода на най-голяма REM-активност, по мое мнение 
веществата, причиняващи кошмари, могат също така да допринасят и за осъзнато сънуване. Това е 
една тема, която възнамерявам да изследвам през следващите години. Дали интензивният REM-
период ще се изрази в приятни и вълнуващи сънища или пък в ужасни кошмари, зависи, по мое 
убеждение, от нагласата на сънуващия. 

Убеден съм, че търсенето на средство за справяне с кошмарите минава през работа с нагласите 
на сънуващия. Така например хората, спящи в лаборатория за изследване на съня, изключително 
рядко имат кошмари, защото усещат че са наблюдавани и че за тях се грижи някой. По подобен начин 
децата, будещи се от кошмари, отиват в леглото на родителите си, където се чувстват в безопасност и 
където вероятността да имат лоши сънища е много малка. 

Мисля, че трябва да работим с неприятните сънища в техния собствен контекст - света на 
сънищата. Ние създаваме кошмарите си от собствените си страхове. Страховете са очаквания. (Защо 
да се притесняваме от нещо, за което знаем, че никога няма да се случи?) Очакванията влияят на 
живота ни в будно състояние, но в още по-голяма степен те определят сънищата ни. Когато в будно 
състояние вървите по тъмна улица, вие се страхувате, че някой може да ви нападне. Но за да изскочи 
от тъмното престъпник, въоръжен с нож, е нужно той действително да съществува, да ви причаква в 
близката алея. За разлика от реалността, ако в съня си вървите по тъмна улица, боейки се от 
нападение, на вас ще ви е почти невъзможно да избегнете нападението, защото лесно можете да си 
представите обезумял престъпник, причакващ ви зад ъгъла. Ако обаче не мислите, че ситуацията е 
опасна, няма да срещнете никакъв главорез, нито пък ще ви нападнат. Единственият истински враг в 
сънищата ви е собственият ви страх. 

Повечето от нас живеят с безсмислени страхове. Страхът от публична изява е често срещан 
пример за това. В повечето случаи публичната реч е съвсем безобидно събитие, но този факт не 
успява да намали страха на много хора и този техен страх е толкова силен, като че ли нещо заплашва 
живота им. По същия начин и страхът в сънищата изглежда безсмислен. Но дори и когато е 
безсмислен, страхът продължава да бъде твърде неприятен и изтощителен. Очевидно е, че ако се 
избавим от ненужните страхове ще подобрим живота си. Но как да направим това? 

Изследванията върху терапевтичната корекция на поведението при фобии показват, че не е 
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достатъчно човек да знае на интелектуално ниво, че обектът на страха му е безобиден. Хората с 
фобия от змии, макар добре да „знаят", че някои видове змии са безопасни, въпреки това биха се 
страхували да ги вземат в ръце. За да преодолеете страха, трябва да се изправите срещу него - да се 
приближите към притесняващия ви обект или ситуация постепенно, стъпка по стъпка. Всеки път, 
когато се сблъскате с нещо плашещо, без да бъдете наранени, опитът ви учи, че то не е опасно за вас. 
Именно този подход за преодоляване на кошмарите препоръчваме и ние. Много примери доказват, че 
той е ефективен и може да бъде използван дори и от деца. 

Никой от предложените от нас методи за справяне с кошмарите не изисква интерпретирането на 
символичния смисъл на неприятните образи. Много по-полезна работа може да бъде извършена по 
време на самите сънища чрез директна работа с образите. Анализът в будно състояние (или 
интерпретирането по време на самия сън) може да ви помогне да разберете произхода на страховете 
си, но не винаги и да ги надраснете. Нека вземем например страха от змии. Класическата 
интерпретация на фобията от змии е, че тя представлява маскиран страх от сексуалността, и по-
точно от отношения с мъжете (факт е, че повечето фобии от змии се наблюдават при жените). Много 
по-правдоподобно обяснение е биологичната идея, че хората се раждат предразположени към страха 
от змии, защото избягването на отровните змии очевидно способства за оцеляването. Това 
рационално обяснение обаче не е достатъчно, за да излекуваме фобията. Ще помогне, както бе 
казано по-горе, единствено привикването на страдащия от фобия към змиите. По същия начин може 
да ни помогне и непосредствената работа със страховете в сънищата, след като знаем, че те не могат 
да ни навредят. 

Ползите от тревожността 
Според Фройд кошмарите са породени от удовлетворяване на мазохистични желания. За основа 

на този любопитен извод е послужило непоклатимото убеждение на Фройд, че всеки сън 
представлява изпълнение на желание. „Не зная защо сънят да не може да бъде управляван като 
мислите в будно състояние", пише Фройд с насмешка и продължава: "аз не бих имал нищо против... 
Тази убедителна концепция за съня има само един дребен недостатък. Тя не отговаря на реалността.“ 
Ако за Фройд всеки сън представлява не нещо друго, а изпълнение на желание, то същото трябва да 
важи и за кошмарите: жертвите на кошмари тайно желаят да бъдат унижавани, измъчвани или 
преследвани. 

Аз не мисля, че всеки сън е израз на желание. Нито пък разглеждам кошмарите като изпълнение 
на мазохистични желания. Те са по-скоро реакции на лоша адаптация. Страховите преживявания в 
кошмарите могат да бъдат разглеждани като индикатор за неумение на спящия да реагира ефективно 
на ситуацията в съня. 

Страховете възникват, когато се срещнем с будещи тревожност ситуации, по отношение на 
които обичайните ни навици на поведение са безпомощни. Хората, преживяващи кошмари, имат 
нужда от нов подход за справяне със ситуациите в сънищата им. Да се осъзнае това не винаги е 
лесно, особено ако сънят е следствие на преживяни конфликти в реалността, които сънуващият 
избягва всячески. В по-сериозните случаи е много трудно да работим с кошмарите, без да 
въздействаме едновременно с това и върху личността на сънуващия. Но все пак аз мисля, че това се 
отнася предимно за личности с хронични проблеми в адаптацията. За относително нормалните хора, 
чиито кошмари не са следствие от сериозни личностни проблеми, осъзнатите сънища може да са 
особено полезни. И все пак, ако искате да извлечете полза от нашия метод за преодоляване на 
кошмари, трябва да сте готови да поемете отговорност за преживяванията си въобще и в частност в 
сънищата. 

За да илюстрирам как осъзнатостта може да ви помогне да работите с провокиращите страх 
ситуации, ще прибягна до следната аналогия. Сънуващият неосъзнато е като малко дете, изплашено 
от тъмното. Детето истински вярва, че там има чудовища. Осъзнато сънуващият пък ще е като по-
голямо дете. То също се страхува от тъмното, но вече знае, че там няма чудовища. По-голямото дете 
се страхува, обаче в същото време знае, че няма основания за страх и това му помага да го преодолее. 

Безпокойството възниква, когато има някаква плашеща (често неясна) ситуация и в същото 
време ни липсва увереност за това как да избегнем нежеланото развитие на нещата. С други думи, 
ние преживяваме безпокойство тогава, когато се страхуваме от нещо и в нашия поведенчески 
репертоар няма никаква стратегия, която да ни помогне да го преодолеем или избегнем. 
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Безпокойството може да изпълнява и биологична функция: то ни кара да се отнесем към ситуацията 
по-внимателно и да се замислим над възможните начини на поведение, да търсим най-доброто 
решение на ситуацията, казано по-накратко - да станем по-съзнателни. 

Когато преживяваме тревожност в сънищата си, най-адаптивната реакция би била да осъзнаем, 
че сънуваме и да се изправим срещу страха. В действителност безпокойството много често води 
спонтанно до осъзнатост (например така бе в една четвърт от шестдесет и два осъзнати сънища, 
които имах през първата година от воденето на записките ми). Възможно е дори безпокойството в 
сънищата да води винаги до осъзнатост при хора, които знаят за тази възможност. С практиката 
безпокойството в сънищата може да се превърне в надежден знак, че сте в сън. То няма да е по-
опасно от едно обикновено плашило, а ще бъде само знак, че нещо трябва да се поправи. Няма 
причина да се страхувате в сънищата си. 

Лице в лице е кошмарите 
На средата на един осъзнат сън видях редица сиво-черни тръби. От най-голямата се показа 

„черна вдовица" - паяк с размера на котка. Докато го гледах, той ставаше все по-голям. Но макар 
да растеше, аз въобще не се уплаших и си казах: „Не ме е страх", с което накарах паяка да изчезне. 
Бях много горда от постижението си, защото винаги съм се ужасявала от „черни вдовици". Най-
ранният кошмар, за който мога да си спомня, бе за голям паяк от този тип, от когото не можех да 
избягам. За мен той бе символ на страха сам по себе си.  

(Дж. У.. Сакраменто. Калифорния) 
Преди около двадесет и шест години осъзнах, че чудовището от кошмарите ми всъщност не 

може да ме нарани. Казах му, че вече не се страхувам от него и тогава то се превърна в беззъба, 
хленчеща вещица и изчезна. Вчера четох статия за вашата работа в „Пърейд мегъзин" и през 
нощта чудовището се върна. Този път, знаейки че сънувам, се наслаждавах на многообразието от 
детайли. Чудовището неспирно приемаше все нови и нови заплашителни форми. Спомням си че 
видях и черното коте, описано в един ваш сън, който споменавахте в статията. Казах на 
чудовището да се усмихне. Зашеметен, наблюдавах как изпъкналите очи на звяра хлътват, а 
озъбената паст се усмихва. Не знаех как стана това. Зъбите му,. подобни на зъбите на акула, се 
превърнаха в конски зъби и то се усмихна. Това бе най-глупавото нещо, което съм виждал и аз се 
събудих, смеейки се от сърце. Чувствах се като шейсет и седем годишно дете с нова играчка.  

(Л. Р., Джаксънвил Бийч, Флорида) 
„Няма причина за страх", е писал учителят суфист Джалалудин Руми преди седем века. „Само 

собственото ви въображение ви спира, като греда, запираща врата. Изгорете гредата...“ Страхът от 
непознатото е по-лош от страха от познатото и това важи особено за сънищата. Така един от най-
адаптивните начини за справяне с неприятните сънища е да се изправите срещу страха, както става в 
поредицата кошмари, преживяни от пионера в осъзнатото сънуване от деветнадесети век маркиз 
Д'Ерви де Сен Денис. 

Не осъзнавах, че сънувам и си мислех, че ме преследват ужасни чудовища. Бягах през безкрайна 
редица от свързани стаи и всеки път имах трудности при отварянето на вратите между стаите 
и затварянето им след мен. Моите зловещи преследвачи все успяваха да ги отворят, подгонвайки ме 
със смразяващи викове. Когато ме настигаха се събуждах, целият плувнал в пот. ...След такъв сън 
бях потресен най-вече затова, че винаги пропусках да осъзная състоянието на сън - което иначе ми 
се случваше често в сънищата. Но когато една нощ сънят се върна за четвърти път, в момента, в 
който преследвачите се готвеха да подновят преследването си, изведнъж разбрах какво се случва. 
Тогава желанието ми да се преборя с тези илюзии ми даде сили да преодолея инстинктивния страх. 
Вместо да побягна, с много усилия на волята си аз се облегнах на стената и реших да разгледам 
внимателно фантомите, които до сега бях зървал само бегло. Признавам, че първоначалният шок 
бе твърде силен. Така умът ми се защитаваше от плашещите го илюзии. Насочих поглед към 
основния си нападател, който наподобяваше ухилените космати демони, скулптирани по 
катедралните входове. Когато желанието ми да наблюдавам надделя над емоциите, видях 
следното: фантастичното чудовище дойде на няколко стъпки от мен, като подсвиркваше и 
подскачаше така, че аз спрях да се страхувам от него и ми стана по-скоро смешно. Много ясно 
видях ноктите на една от седемте му лапи, космите на веждата му, раната на рамото и 
множество други детайли в големи подробности. Това бе едно от най-ясните видения, които съм 
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имал. Беше ли това спомен на някой готически релеф? Във всеки случай въображението ми 
съчетаваше както движения, така и цветове. Внимателната ми концентрация върху тази фигура 
прогони магически останалите чудовища, фигурата като че постепенно забавяше действията си, 
губеше яснотата си и взе да се разсейва, докато не се превърна в нещо като вързоп парцали, 
подобен па износен костюм, каквито разпродават в магазините по време на карнавал. После 
последователно се появиха няколко незначителни образа и аз се събудих. 

Това изглежда е бил краят на кошмарите на маркиза. Паул Толи съобщава, че когато сънният Аз 
се държи смело и открито с вражеските фигури в съня, често те губят от застрашителността си. От 
друга страна, когато някой се опитва да накара сънуваната фигура да изчезне, тя може да стане дори 
по-страшна, както е в случая на Скот Спероу, представен по-долу. 

Стоях на вратата па стаята си. Бе нощ и наоколо цареше мрак. Баща ми се появи на 
отсрещната врата. Казах му, че това съм аз, сякаш за да не го уплаша и да не провокирам 
нападението му. Страхувах се, без да зная от какво. Погледнах навън през вратата и видях тъмна 
фигура, която приличаше на огромно животно. Посочих към него в страха си. Животното, което 
бе голяма черна пантера, мина през вратата. Ужасен, аз протегнах ръце, сложих ги на главата му 
и казах: „ Ти си само сън!" Но не бях убеден в твърдението си, затова и не успях да разсея страха 
си. 

Помолих се ни Иисус да ме защити, но страхът остана и след като се събудих. 
Тук сънуващият използва осъзнатостта си, за да се опита да накара плашещия го образ да 

изчезне. Има малка разлика между това и бягането от сънуваните чудовища. Ако обмисляйки 
ситуацията Спероу бе осъзнал, че сънуваната пантера не би могла да го нарани, това само по себе си 
би премахнало безпокойството му. Страхът е най-лошият ви враг в сънищата. Ако му позволите да ви 
владее, той ще става все по-силен и по-силен, а вашата самоувереност ще намалява. 

Въпреки това много начинаещи осъзнато сънуващи биха могли да използват новите си умения, 
за да потърсят нови възможности и по-хитър начин да избягат от страховете си. Бягството от страха е 
част от естествената тенденция да продължаваме да мислим в старите рамки. Ако в сън, в който 
бягате от нещо, разберете, че сънувате, все така ще ви се иска да продължите бягството си, дори и 
след като знаете, че вече няма от какво да бягате. През първите шест месеца от воденето на бележки 
за осъзнатите ми сънища аз продължавах да страдам от този вид умствена инерция, докато 
изложеният по-долу сън не ме вдъхнови за радикална промяна в поведението ми по време на 
осъзнато сънуване. 

Аз бягах от нещо, пълзейки като гущер надолу по стената на небостъргач. Сетих се, че ще е 
по добре да полетя и го сторих. Тогава осъзнах, че сънувам. Когато достигнах земята, сънят и 
осъзнатостта ми изчезнаха. Следващото нещо, което помня, бе, че седя в лекционна зала, имайки 
щастието да слушам Идрис Шах (знаменит учител суфист), които коментираше съня ми. „Добре 
е, че Стивън осъзна че сънува и успя да полети, рече той и продължи смутено: но за нещастие не 
можа да разбере, че след като е и сън, няма от какво да бяга." 

Трябваше да съм глух, за да не разбера посланието. След тази лекция в сън аз реших никога да 
не използвам осъзнатостта си, за да бягам от неприятни ситуации. Но това не означаваше, че 
възнамерявам да избягвам конфликтите с пасивност, без да правя нищо. Взех твърдо решение за 
поведението ми в осъзнато сънуване - винаги, когато разбера, че сънувам, да си задам следните два 
въпроса: (1) Има ли нещо, от което бягам сега или от което бягах по-рано в съня? (2) Налице ли е 
конфликт сега или по-рано в съня ми? Ако отговорът дори само на един от тях бе положителен, то 
въпрос на чест за мен бе да направя всичко, за да се срещна с това, което избягвам, и да разреша 
конфликта. Лесно си спомнях този принцип в почти всеки свой осъзнат сън и опитвах да разреша 
конфликти и да се срещна със страховете си всеки път, когато това бе възможно. 

„Бягането" от кошмара чрез събуждане ви спасява само от непосредственото преживяване на 
заплашващия ви образ. Може да усетите някакво облекчение, но както затворника, копаещ проход 
под стената на килията си, само за да се окаже в съседната килия, вие няма да избягате наистина. 
Нещо повече, независимо дали го съзнавате или не, вие си оставате с нерешен конфликт, който без 
съмнение ще се върне, за да ви преследва и в някоя друга нощ. Освен това сигурно е, че ще започнете 
деня си в негативно емоционално и здравословно състояние. 

Ако обаче изберете да останете в кошмара, вместо да се събудите, ще можете да разрешите 



wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt        97 

конфликта по начин, който ще ви направи по-самоуверен и ще подобри психичното ви състояние. А 
когато се събудите ще усещате, че сте освободили значителна енергия и можете да започнете деня с 
нова увереност. 

Осъзнатото сънуване ни дава силата да прогоним ужаса на кошмарите и едновременно с това, 
ако осъзнаем, че най-плашещите ни образи са наши собствени творения, да култивираме и 
безстрашието си като цяло. 

Сънна парализа 
Първото ми преживяване на ужаса да съм будна, но да не мога да контролирам тялото си се 

случи, когато бях малка. Лежах в стаята па майка ми, бях болна с температура. Видях как през 
прозореца минава черна сянка, как влиза в стаята и се опитва да ме отвие. Вътрешно се 
паникьосах, но външно с нищо не показах, че нещо се е случило. Бях ужасно уплашена от нещото, 
което влизаше през този прозорец и това някак си ми помогна да осъзная, че това бе само черна 
сянка, а не човек. Аз я прогоних и се събудих. През изминалата година този сън се повтори, с 
усещането за нечие докосване по рамото лш. Бях страшно уплашена. Пак наскоро, в друг подобен 
сън, нещо ужасно се опитваше да ме убие. Спомних си какво е направил съпругът ми, докато е 
сънувал същата ситуация, така че се обърнах и се изправих срещу „нещото", предизвиках го да ме 
нападне и показах, че не ме е страх. Почувствах ясно, че то не може да ме нарани, ако събера 
силите си и започна да призовавам Божия образ, молейки се. „Нещото" отстъпи и аз се събудих в 
прекрасно настроение.  

(К. С, Итобикоук, Онтарио) 
Преживяването на сънна парализа може да бъде ужасяващо, както и в примера по-горе. 

Обикновено то се изразява в това, че човек се буди, но разбира, че не е в състояние да помръдне. 
Може да има и усещането за голяма тежест, която му пречи да диша. Може да се появят и 
халюцинации, често се чува силно бръмчене, чувстват се вибрации в тялото или наоколо се появяват 
хора и застрашителни фигури. Спящият може да усеща как нещо докосва тялото му, да възприема 
тялото си като деформирано или да чувства как през него протича „електричество". С разгръщането 
на преживяването обкръжението може да започне да се променя или пък човек да почувства, че 
напуска тялото си, издигайки се нагоре или пропадайки през леглото. Твърде често спящият разбира, 
че преживяването му е сън, но е много трудно да се събуди. 

Вероятната причина за сънната парализа е в това, че умът се събужда, но тялото остава в 
състоянието на парализа, характерно за REM-съня. В началото спящият преживява естественото си 
обкръжение, но с развитието на REM-процеса започват да възникват странни неща. Тревожността 
като че ли е естествен спътник на това физиологично състояние и нещата се влошават от 
убеждението на спящия, че е буден и че наблюдаваните феномени действително се случват, както и 
от усещането за неспособност да се раздвижи. Ако спящият навлезе по-дълбоко в REM-сън, той губи 
съзнание за тялото си, което създава усещането за парализа. В този момент може да има преживяване 
за „напускане на тялото", след като образа на менталното тяло е освободен от диктата на сетивните 
данни, идващи от физическото тяло." 

Преживяванията на сънна парализа вероятно причиняват някои от най-странните нощни 
феномени, като например нападенията на демони, зли духове и таласъми, както и извънтелесните 
преживявания. Но изобщо не е необходимо те да са ужасяващи, ако докато се случват осъзнаете, че 
са сънища и че никое от тях не е опасно. Хората в това състояние обикновено се опитват да викат за 
помощ или пък се мъчат да се раздвижат, за да се събудят. Това обикновено влошава нещата, защото 
увеличава тревожността им. Тревожността допринася за затвърждаването на това състояние. Много 
по добре е (1) да си спомните, че това е сън, а значи не е опасно и (2) да се отпуснете и последвате 
преживяването. Бъдете любознателни. Сънищата, започнали с преживяване на парализа, често са 
много интензивни и вълнуващи. 

Практикум по преодоляване на кошмари 
Стоях на върха на една скала, на самия ръб над дълбока пропаст. Изглежда бях пленник на 

двама, които имаха куче и лъв. Чувствах, че се готвят да ме бутнат в пропастта, така че сам ги 
дръпнах надолу, заедно с лъва, при което обаче и самият аз паднах във водата. С мен всичко бе 
наред и сега поне ръцете ми бяха свободни. Доплувах до брега и започнах да катеря скалата, но 
лъвът застана пред мен и изглеждаше много ядосан, задето го бутнах във водата. Не ме пускаше 
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да продължа нагоре и аз се опитах да го уплаша, като го замерях с камъни и го пръсках с вода. Това 
обаче само го разяри още повече. Той започна да се приближава и аз заотстъпвах към водата. Той 
изръмжа и се хвърли към мен, и из отскочих към скалите. Докато лежах по гръб, ми стана ясно, че 
няма да мога да избягам, така че се изправих срещу него и когато той се втурна да ме нападне, му 
казах: „Давай!" Протегнах ръцете си и веднага осъзнах, че сънувам. По средата на атаката той 
промени своето и изражение от гневно на дружеско и игриво. Когато се приземи върху мен. аз го 
сграбчих и ние се търкулнахме, боричкайки се на шега. Аз го целунах, а той ме близна с език. 
Чувствах се страхотно затова, че разпознах съня и си играех с лъв. После той ме повали по гръб и 
се превърна в гола черна жена. Тя бе много красива, с големи зърна на гърдите. Започнах да си играя 
с нея и се възбудих, но почувствах, че трябва да се върна на върха па скалата и това е по-важно, 
затова й предложих да се върнем. Тъкмо тръгнахме и аз се събудих.  

(Д. Т., Линдънуолд. Ню Джърси) 
Страхувах се от смъртта, но се избавих от този страх с помощта на осъзнат сън. Вървях 

през нещо като ад, но осъзнах, че това е невъзможно, защото си спях в леглото. В този момент ме 
промушиха с нож в гърба. „Чувствайки" болката, реших да видя, какво е да „умреш". Изпаднах в 
кататонно състояние. Пожелах сънната ми „душа" да се отдели от сънното ми „тяло". Беше 
много особено да видя сънното си „тяло" под мен. В същото време бях обзет от безмерно 
спокойствие и умиротвореност. Казах си, че ако това е смъртта, то тя не е толкова лоша. От 
този ден не се страхувам от смъртта. Дори запазвам спокойствие в опасни за живота ситуации. 

 (К. Д.. Лау-дърхил.Флорида) 
Всеки, който страда от кошмари, може да извлече полза от осъзнатостта като средство за 

справяне със страха в сънищата. Читателите, които често имат кошмари, ще могат веднага да 
приложат съветите ни на практика. За другите ще е добре да изучат тези материали и да ги имат 
предвид, когато следващия път се окажат в плашещ сън. 

В литературата за сънищата се предлагат няколко подхода за работа с неприятните 
преживявания в съня. Всички те могат да бъдат подпомогнати от осъзнатостта, защото осъзнавайки, 
че сънуваме, ние сме наясно с природата на случващото се и знаем, че тук не важат законите на 
физическия свят. Една от първите техники за преодоляване на кошмари е описана в статията „Теория 
на съня в Малая" на Килтън Стюарт, който я наблюдавал при племето сенои в Малайзия. Патриция 
Гарфийлд представи идеите на Стюарт на широката публика в книгата си Творческо сънуване. 
Основният принцип на метода на сеноите се състои в това, да се изправите срещу опасността и да я 
победите. Това значи, че ако срещнете нападател или недружелюбна фигура в съня си, трябва 
агресивно да я атакувате и покорите. Ако е необходимо, можете да унищожите фигурата и така да 
освободите позитивна енергия. След като веднъж сте я покорили, трябва да я накарате да ви даде 
ценен дар - нещо, което да можете да използвате в живота си в будно състояние. Друга възможност е 
да привлечете на своя страна някой дружески персонаж от съня, за да ви помогне да се справите със 
застрашаващата ви фигура. 

Хората съобщават за позитивни, вдъхновяващи резултати от използването на подхода 
„противопостави се и победи". Обаче, както е забелязал Паул Толи, атакуването на недружелюбни 
персонажи не винаги е най-продуктивният начин за справяне с тях. Причините за това ще бъдат 
подробно обсъдени в глава 11, тук е достатъчно да се обърне внимание, че враждебните фигури в 
съня могат да представляват определени аспекти от личността ни, които ние искаме да отречем. Ако 
се опитваме да ги сразим при символичната им поява в сънищата, ние може също така символично 
да отхвърлим и да се опитаме да унищожим и част от самите себе си. 

Ще е добре да имаме предвид и още една идея на племето сенои, свързана с кошмарите. 
Падането е обичайна тема в страшните сънища. Техниките на сенои съветват, когато сънувате, че 
падате, да не се будите, а вместо това да се отпуснете и плавно да се приземите. Кажете си, че ще се 
окажете на приятно и интересно място, което ще ви даде много ценни прозрения и опит. Като 
следваща стъпка в сънищата, в които падате, опитайте да полетите и да достигнете някое интересно 
място. Така ще можете да превърнете плашещите, негативни преживявания в забавни и полезни. 

Толи, който е изследвал ефективността на различните нагласи по отношение на враждебните 
персонажи в съня, стига до извода, че помирителният подход води с най-голяма вероятност до 
позитивни преживявания на сънуващия. Неговият помирителен метод се основава на въвличане на 
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персонажите в диалог (вж. следващото упражнение). Той забелязал, че когато сънуващият опита да 
се помири с враждебните фигури, те често се трансформират от „същества от по-нисш порядък в 
такива от по-висш", тоест от зверове и митологични създания в хора и че тази трансформация „често 
позволява на спящия незабавно да разбере смисъла на съня". Изобщо помирителното поведение по-
отношение на застрашителните фигури ги кара да се държат по-дружески. Самият Толи е имал 
следния сън: 

Осъзнах, че сънувам докато ме гонеше тигър, а аз се опитвах да му избягам. Тогава се взех в 
ръце, обърнах се към него и попитах: „Кой си ти?" Тигърът пък доста ме изненада, като се 
превърна в баща ми и ми отговори: „Аз съм баща ти и сега ще ти казвам какво да правиш!" За 
разлика от предишните ми сънища не се опитах да се сражавам, а се постарах да вляза в диалог с 
него. Казах му, че не може все да ми заповядва и отхвърлих заплахите и обидите му. От друга 
страна обаче трябваше да призная, че част от критиките му бяха основателни, затова реших да 
променя поведението си. Попитах го дали може да ми помогне, но той ме насърчи да вървя по пътя 
си сам. После баща ми като че се разтвори в тялото ми и аз останах сам в съня." 

За да имате добър диалог в съня, трябва да се отнасяте към сънния си партньор като към равен. 
Следващите въпроси може да ви бъдат от полза при провеждането на диалог със сънуваните фигури: 

„Кой си ти?"  
„Кой съм аз?"  
„Защо си тук?" 
„Защо се държиш по този начин?" 
„Какво трябва да ми кажеш?" 
„Защо това и това се случи в този сън?" 
„Защо си мислиш или чувстваш това и това?" 
„Какво искаш от мен? Какво искаш да направя?" 
„Какви въпроси би ми задал?" 
„Какво най-вече трябва да зная?" 
„Можеш ли да ми помогнеш?" 
„Мога ли аз да ти помогна с нещо?" 
 

УПРАЖНЕНИЕ РАЗГОВОР С ПЕРСОНАЖ ОТ СЪНЯ 
1. Проведете въображаеми диалози в будно състояние 
Изберете наскоро сънуван сън. в който сте имали неприятна среща. 

Визуализирайте персонажа пред себе си и си представете, че му говорите. Започнете 
диалога със задаване на въпроси. Може да се спрете на въпрос от горния списък или да 
използвате важен за самите вас въпрос. Напишете въпросите си, както и отговорите, 
които ще получите от персонажа. Опитайте се да не позволявате на критични мисли да 
прекъснат фантазията ви, като например. „Това е глупаво" или „Измислям си" или пък 
„Това не е истина". Слушайте и взаимодействайте. После ще анализирате. Прекратете 
диалога, когато загубите енергия за него или когато достигнете до полезно решение. 
После проанализирайте разговора и се запитайте кое направихте добре и кое бихте 
променили следващия път. След като веднъж успеете да направите това, опитайте 
същото упражнение в следващия си сън. 

2. Фокусирайте намерението си 
Поставете си за цел, когато следващия път имате неприятна среща с персонаж от 

съня, да достигнете осъзнатост и да завържете диалог с него. 
3. Завържете разговор с проблемна фигура в съня 
Когато срещнете някой, с който сте в конфликт, запитайте се дали не сънувате. 

Ако откриете, че сънувате, продължете както следва: Изправете се лице в лице с 
персонажа. Започнете диалог с един от отварящите въпреки от списъка по-горе. 
Слушайте внимателно отговорите на персонажа и се опитайте да вникнете в неговите 
или нейните проблеми, като че са ваши собствени. Продължете диалога, докато не 
достигнете задоволителен резултат. След това не се колебайте да се събудите, докато 
все още помните разговора, за да го запишете. 
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4. Анализирайте диалога 
Задайте си въпроса дали сте постигнали най-добрите възможни резултати. Ако 

решите, че не сте успели, помислете си как бихте могли да промените това следващия 
път. Може да използвате стъпка 1, за да съживите диалога в паметта си и да се 
подготвите за по-добри резултати. 

(Заимствано от Каплан-Уилямс и Толи) 

 
Толи открил също така, че в противовес на позитивните резултати от помирителния диалог 

когато сънуващият атакува персонажите в съня, независимо дали вербално или физически, то те 
често деградират. Например майката се превръща във вещица, а после и в чудовище. Можем да 
бъдем уверени, че персонажите в съня са много по-полезни като дружески настроени хора, отколкото 
като покорни животни, така че агресивният подход може би не е най-добрият избор в повечето 
случаи. 

Казвам в повечето случаи, защото в някои отделни примери може да е полезно и директното 
противопоставяне на атакуващия. Такива обстоятелства са случаите, когато сънищата повтарят 
събития от реалния живот, в които лицето е било малтретирано от някой, да кажем при нападение 
или малтретиране на деца. В такива случаи най-добрите резултати дава все пак подходът на сеноите 
за преодоляване чрез унищожаване и трансформиране на атакуващия в съня. И все пак 
изследванията на Толи показаха, че агресивното атакуване на персонажи от съня може да доведе до 
чувства на тревожност или вина и последващи „отмъщения" в съня. Така че аз бих посъветвал да се 
избягва подобно поведение, освен в случаите, когато това наистина изглежда най-добрият вариант. 

Искам да добавя още няколко предложения за това как да се справяме с кошмарите. Става 
въпрос за едно разширение на подхода „конфронтация и победа". Макар и да не препоръчвам 
конфронтирането с персонажите от съня като стопроцентов метод, намерението да се изправяте 
срещу всичко опасно в сънищата си е в пълно съответствие с концепцията ми за конструктивен 
сънен живот. Помнете, че нищо не може да ви нарани насън и решете за себе си дали наистина 
трябва да избягвате опасностите в съня. Един чудесен пример за устояване на опасността в съня ни 
дава Патриция Гарфийлд. 

Бях в метро, приличащо на това в Лондон. Отидох до ескалатора и видях, че първите три или 
четири стъпала не се движат. Реших че ще се кача пеша. След като изкачих първите няколко 
стъпала, забелязах, че всъщност ескалаторът работи. Погледнах нагоре към върха му и видях 
някакви застрашителни жълти съоръжения там. Уплаших се и започнах да се събуждам. После 
обаче си казах: „Не, трябва да продължа и да се срещна с тях. Не трябва да се будя." Сърцето ми 
се разтуптя, а дланите ми се изпотиха, докато се приближавах все повече и повече. Казах си: „Това 
не е полезно за сърцето ми". Но продължих напред. Нищо не се случи. Някак си прелитах през 
съоръженията и всичко си беше наред." 

В един друг случай една жена сънувала, че й е трудно да пресече изпълнена с коли улица и се 
страхува да не я блъснат. И тъй като наяве имала необикновено силен страх да не я блъсне кола, 
когато постигнала осъзнатост, тя решила директно да се противопостави на страха си и скочила на 
пътя на преминаващ камион. Почувствала как камионът минава през нея, а тя в ефирни форми се 
понесла към небесата, чувствайки се възхитително. 

Този подход на принципа „да става каквото ще" може да не е най-подходящ при работа с 
персонажи на съня. Според изследванията на Толи „поведението, изразяващо незащитеност, почти 
винаги води до неприятни преживявания на страх и неувереност. Враждебните фигури в съня биха 
увеличавали размера и силата си. Причината може да е в това, че персонажите в съня често са 
проекции на аспекти от собствената ни личност и предавайки се на атаките им, ние вероятно 
позволяваме на нетрансформираната негативна енергия в нас да надделява над позитивните ни 
нагласи. 

Тази идея се обсъжда в по-големи подробности в глава 11, където се препоръчва друг метод за 
справяне с враждебните фигури в съня - да се отворите към тях и да ги приемете като част от себе си. 
Това може да стане без никакви думи и би могло да има учудващо добри резултати. 

Препоръки за справяне с кошмари 
Следващият списък съдържа някои от най-често срещаните теми на кошмари и предложения за 
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трансформирането им, целящо достигане на позитивен изход. Поставете си за цел винаги, когато в 
бъдеще се окажете в кошмар, да осъзнаете че сънувате и да преодолеете страха. Ако кошмарът ви е 
свързан с някоя от изложените по-долу теми, опитайте предложенията ни за реагиране. 

ТЕМА 1: ПРЕСЛЕДВАТ ВИ 
Реакция: Не бягайте. Обърнете се, за да се изправите срещу преследвача. Това само по себе си 

може да го накара да изчезне или да стане безопасен. Ако ли не, опитайте да започнете помирителен 
диалог с персонажа или животното. 

ТЕМА 2: НАПАДАТ ВИ 
Реакция: Не се предавайте безпомощно, но и не бягайте. Покажете, че сте готови да се 

защитавате, а после се опитайте да въвлечете нападателя си в помирителен диалог. Или пък опитайте 
да се отнесете към заплашващата ви фигура с приемане и любов (вж. глава 11). 

ТЕМА 3: ПАДАТЕ 
Реакция: Отпуснете се и се приземете. Това, че ще се нараните, ако паднете, са бабешки 

приказки. Нищо страшно няма да се случи. Освен това може да трансформирате падането в летене. 
ТЕМА 4: ПАРАЛИЗИРАН СТЕ 
Реакция: Когато усетите, че сте като уловени в капан, вцепенени или парализирани, просто се 

отпуснете. Не позволявайте на безпокойството да надделее над разума ви. Кажете си, че сънувате и 
сънят ви скоро ще свърши. Последвайте всички образи, които ще се появят или неща, които ще се 
случат с тялото ви. Нищо от тях няма да ви нарани. Бъдете любознателни към случващото се с и 
около вас. 

ТЕМА 5: ОКАЗВАТЕ СЕ НЕПОДГОТВЕН ЗА ИЗПИТ ИЛИ РЕЧ 
Реакция: Преди всичко не е необходимо да продължавате това, което правите. Можете да 

напуснете изпита или лекционната зала. Въпреки това, ако отговаряте творчески на изпитните 
въпроси или изнесете импровизирана реч по която и да е тема. ще увеличите самоувереността си. 
Насладете се на ситуацията. Когато се събудите може да се запитате дали наистина сте готови за 
подобна ситуация. 

ТЕМА 6: ГОЛИ СТЕ ПРЕД ХОРА 
Реакция: От кого се притеснявате насън? Замислете се над това. Не е ли забавно? Някои хора 

изпитват еротична наслада от това да бъдат голи в осъзнатите си сънища. Ако ви се иска, направете 
така, че всички да свалят дрехите си. Помнете, че свенливостта е обществено обусловена, а 
сънищата са лични преживявания. 

Повтарящи се кошмари 
Събуден от кошмар, аз решавам да се върна в съня, мислейки за момента, от който сънят е 

станал лош. Връщам се до този момент и започвам наново, като променям съня така, че да се 
превърне в добър и да завърши като такъв.  

(Дж. Г., Киркланд, Вашингтон) 
Един приятел ми каза, че ако просто „останеш там" в съня, това може да промени неговия 

ход. По това време често имах страшни сънища. Те обикновено свършваха когато се събуждах, 
крещейки за помощ. И разбира се чувството за безпомощност и страх оставаше и през деня. 
Затова преди да заспя започнах да си казвам, че каквото и да стане в съня, просто ще остана там 
и ще се срещна с опасността, за да видя какво ще последва от това. 

Веднъж имах „асансьорен сън". Бях заседнал с асансьор. Не можех нито да се кача понагоре, 
нито да сляза по-надолу. Не можех и да изляза. Накрая се качих върху асансьора и точно когато бях 
на покрива му, той започна да се движи много бързо нагоре, така че щях да се размажа на върха на 
асансьорната шахта. Но вместо да викам за помощ аз просто реагирах като безпристрастен 
наблюдател и разбирайки, че съм в сън, казах на съня, че ще си седя така на покрива на асансьора. 
„Е, как ти се струва това?" Асансьорът спря малко преди върха. Нищо лошо не ми се случи. Сънят 
бе под мой контрол. Дотогава „асансьорният" сън се повтаряше, но след този сън никога вече не се 
завърна.  

(В. У,  Линкълн. Небраска) 
От тригодишна възраст два пъти месечно имах кошмари за приливни вълни, които ме 

поглъщат. Детайлите се променяха, но чувството си оставаше все същото: ужас и безпомощност. 
Докато веднъж в полусънно състояние не реших да имам осъзнат сън за това как се гмуркам в 
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голяма вълна. И го направих! С бясно туптящо сърце се устремих към огромна вълна, повтаряйки 
си, че това е само сън. После започнах да потъвам. За един ужасен миг почувствах вода в 
дробовете си, но след това започна да ми харесва усещането за люлеене сред мощните потоци и 
вълни... След няколко много приятни минути, прекарани така, излязох на брега. 

Имах и един друг осъзнат сън, за това как се изправих срещу вълна и се наслаждавах да плувам 
под водата. Оттогава не съм имала кошмари с приливни вълни. 

 (Л. Г., Сан Франциско, Калифорния) 
Ако се замислим ще разберем, че кошмарите са толкова неприятни само защото ги избягваме и 

не е чудно, че точно затова те се повтарят. Но дори и най-ужасните образи губят от страховитостта 
си, когато се изправим срещу тях. Следващият коментар на Сейнт Денис за съня с преследващите го 
чудовища, цитиран по-горе в тази глава, хвърля светлина върху механизма на повтарящите се 
кошмари. 

Аз не зная откъде се взе сънят. Вероятно първия път е бил предизвикан от някаква 
патологична причина. Но след това, когато се повтори няколко пъти в рамките на шест седмици, 
той явно се връщаше главно заради впечатлението, което бе оказал върху мен и инстинктивния 
страх да не го видя отново. Ако се случи насън да се окажа в затворена стая, то веднага оживява и 
споменът ми за ужасния кошмар, аз поглеждам към вратата и мисълта за това, от което се 
страхувам е достатъчна, за да създаде образа на преследвачите.  

Според мен повтарящите се кошмари възникват по следния начин: първоначално сънуващият се 
буди от кошмар в състояние на силно безпокойство и страх. Естествено, той или тя се надява, че това 
вече никога няма да се повтори. Но желанието да се избягнат на всяка цена събитията от съня 
допринася за тяхното запомняне. По-късно нещо от дневните впечатления на лицето се асоциира с 
проблемния сън и предизвиква следващ сън ситуация, напомняща кошмара. Сънуващият разпознава 
(вероятно несъзнателно) приликата и очаква да се случат същите неща, както и в кошмара вследствие 
на което той се връща към първия сценарий и колкото повече сънят прилича на него, толкова по-
вероятно е да бъде повторен изцяло. Тази гледна точка към повтарящите се кошмари ни дава една 
простичка идея за справяне с тях: сънуващият може да си представи нов изход на съня, за да 
неутрализира очакването, че това е бил единственият възможен ход. 

Ветеранът в изследването на сънищата С. Каплан-Уилямс описва една техника за „повторно 
проиграване" на края на кошмара. Тази техника може да се използва при всеки сън, чиито край не ви 
удовлетворява, но е особено подходяща за кошмари, които ви въвличат във все едни и същи страшни 
ситуации. 

Повторното проиграване се упражнява в будно състояние. Започва се с избирането на сънищата, 
а после се работи с алтернативни начини за реагиране, целящи да повлияят на хода на събитията и да 
направят изхода на съня по-ценен и полезен. Сънят се проиграва във въображението, като се 
включват и новите действия, а визуализацията продължава докато лицето не види резултатите от 
новото си поведение. Каплан-Уилямс предлага един пример за повторно проиграване на сън от 
собствения си опит. Той сънувал следното: „Аз съм в една къща и чувствам присъствието на нещо 
страшно, с което трябва да се сражавам. Аз обаче не искам да правя това, пък и съм съвсем сам. 
Много ме е страх. Будя се." Той решил да проиграе повторно съня и да се срещне със страха си. 
Заспал, прилагайки упражнението за повторно проиграване на съня, което довело до изостряне на 
преживяването му. 

Този път си наложих да вляза в банята, където като че ли се криеше източникът на 
страховете ми... Страх ме е, толкова ме е страх, че потокът от образи спира. С огромно усилие ни 
волята си налагам да вляза в банята, готов на всичко. Мисля си, че ще е добре да взема мечетето си 
и да го размахам, ако бъда нападнат. Но се отказвам, защото искам да се изправя срещу страха си, 
като остана в ситуацията, независимо каква е тя... Бях готов да се срещна с това, което можеше 
да ме смаже и по скоро да го приема, отколкото да му се противопоставя. 

...Когато го направих (влязох в банята), видях там грамадно, светещо същество. То не ме 
нападна, а се превърна в нещо като джудже с дълги ръце и кръгла глава. Изправихме се един срещу 
друг. Не помръднах от мястото си. Не последва никакво нападение. Откак преживях какво има зад 
вратата и какво се е таило там толкова много години, още от детството ми, страхът лш изчета. 
Зад всяка врата и на всяко страшно място се крие страхът сам по себе си. а също и нашата 
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неспособност да се справим пълноценно с него. 
Преди няколко години използвах подобен подход при един човек, страдащ от повтарящи се 

кошмари. Той ми се обади, молейки за помощ. Страхуваше се да си легне, защото можеше да 
преживее „този ужасен сън" отново. В съня си, както ми разказа, той се озовавал в стая, стените на 
която се приближавали една към друга, заплашвайки да го смажат. Той отчаяно се опитвал да отвори 
вратата, която всеки път се оказвала заключена. 

Казах му да си представи, че отново е в съня, знаейки, че сънува. Как би могъл да постъпи по-
различно? В началото той не бе в състояние да мисли за никаква друга възможност, така че просто 
повтаряше това, което му бях казвал да направи. Аз си представих, че се намирам в същия сън и 
визуализирах образа на притискащите ме стени. Но в мига, в който открих, че вратата е заключена, 
ми хрумна да бръкна в джоба си, където намерих ключ, после отключих вратата и излязох навън. 
Разказах му за решението си и го помолих да опита сам. Той си представил съня отново, но този път 
огледал стаята и забелязал, че тя няма таван, така че се изкатерил нагоре и излязъл оттам. 

Предложих му, ако този сън някога се повтори, да осъзнае, че сънува и да си спомни решението 
си. Казах му да ми се обади, ако сънят се повтори, но той никога не го стори. За съжаление не знам 
какво всъщност се е случило. Но си мисля, че след като вече е имал средство за справяне с тази 
конкретна ситуация (в съня), той не го е сънувал повече, защото вече не се е страхувал от него. Както 
допуснах на друго място, ние сънуваме това, което очакваме да се случи и това се отнася както за 
надеждите, така и за опасенията ни. Вярвам, че описаният подход може да осигури основа за 
ефективно справяне с повтарящи се кошмари и в бъдеще може да бъде и клинично изпитан. 

В психотерапевтичната литература има редица свидетелства, че репетирането (повторното 
проиграване) може да помогне за преодоляването на повтарящи се кошмари. Гиър и Силвърман 
успешно излекували иначе нормален пациент, страдал в продължение на петнадесет години от 
повтарящи се кошмари, с помощта на пет сесии за релаксация, последвани от седем сесии с 
въображаемо проиграване на кошмара (репетиране). Честотата на кошмарите започнала да намалява 
след третата сесия на проиграване на кошмара, когато пациентът бил инструктиран да си каже: „Това 
е само сън!" След шестата сесия на повторно проиграване (няколко седмици по-късно) кошмарът 
изчезнал окончателно. Маркс описва случай, в който кошмар, повтарящ се от четиринадесет години, 
изчезнал, след като пациентът разиграл съня три пъти във въображението си в будно състояние, а 
след това написал три сценария на кошмара с триумфална развръзка. Бишей излекувал седем случая 
на кошмари само чрез повторно проиграване на кошмарите и/или проиграване с промяна на техния 
край. Последвалото едногодишно наблюдение над петима пациенти от това изследване показало 
пълно освобождаване от кошмарите при четирима от тях, които успявали да си представят позитивен 
край и значително подобрение при пациента, който успял да си представи само неутрален изход. 

Репетирането чрез повторно проиграване на съня е правено в будно състояние. Но подобна 
техника може да се използва и по време на самия повтарящ се кошмар, ако спящият осъзнава, че 
сънува. Вместо да си представя как да промени хода на съня, като направи нещо различно, той може 
да промени поведението си направо в самия кошмар, след като е осъзнал, че сънува. Ефектът тогава 
би бил дори още по-силен заради по-голямата реалистичност на преживяването. Практикуването на 
промяна в хода на повтарящи се кошмари, както в будно състояние, така и насън, несъмнено е по-
ефективно. Понякога повторното проиграване в будно състояние е достатъчно за разрешаването на 
проблема, възникнал в съня, така че той вече никога да не се повтори. Но ако все пак това се случи, 
сънуващият трябва да е готов да осъзнае, че сънува и съзнателно да посрещне проблема. Следващото 
упражнение включва и двете практики на повторно проиграване: в будно състояние и в самия сън. 

 

УПРАЖНЕНИЕ ОТРАБОТВАНЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ КОШМАРИ 
1. Спомнете си и запишете съдържанието на повтарящия се кошмар 
Ако сте преживели този кошмар повече от веднъж, спомнете си го в колкото се 

може по-големи подробности и го опишете. Помислете си в кои моменти можете да 
повлияете на хода на събитията, като направите нещо различно. 

2. Изберете момента, от който ще промените хола на съня, както и новите си 
действия 

Изберете конкретен момент от съня, в който да предприемете промяната, а също и 
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ново действие, което бихте могли да опитате в този момент, за да промените хода на 
съня. Изберете също така и най-удачния момент преди тревожното събитие, от който да 
започнете повторното сънуване. (Ако това е дълъг сън, може да решите да започнете в 
момента, непосредствено предшестващ неприятното събитие.) 

3. Отпуснете се напълно 
Намерете време и място, където можете да останете сами и необезпокоявани за 

около десет до двайсет минути. Заемете удобна поза, затворете очи и направете 
упражнението за прогресивна релаксация (вж. глава 2). 

4. Проиграйте във въображението си съня, търсейки решения на ситуацията 
Започнете да си представяте съня от точката, избрана в стъпка 2. Визуализирайте 

го така, както се е случвал преди, докато не достигнете точката, от която сте решили да 
внесете промяна с новото си поведение Представете си как извършвате новото действие 
и не спирайте хода на събитията, докато не видите какъв ефект ще има вашата намеса 
върху изхода на съня. 

5. Оценете резултатите от повторното сънуване 
Когато въображаемият сън свърши, отворете очи. Запишете всичко, което се е 

случило, като че е истински сън. Отбележете как възприемате новия ход на съня. Ако не 
сте удовлетворени, опитайте упражнението отново, с ново действие, променящо хода на 
събитията. Когато достигнете задоволителна развръзка в упражненията в будно 
състояние, то това само по себе си може да е достатъчно, за да спре повтарянето на 
съня. 

6. Ако все пак сънят се повтори, осъществете вашия план 
Ако сънят се повтори отново, осъществете плана си за справяне с кошмара от 

упражненията в будно състояние. Помнете, че насън нищо не може да ви нарани, затова 
действайте твърдо и уверено. 

 
Детски кошмари 
Когато бях на пет или шест години, се научих да контролирам кошмарите си. Така например 

веднъж, когато бях преследван от динозавър, аз измъкнах една консерва със спанак, излапах я и 
станах силен като Попай. Така победих врага си.  

(В. Б., Роуноук, Вирджиния) 
Сънувах този осъзнат сън, когато бях на десет години. Бях в една каменна кула заедно с 

малката ми сестра Диана и чувствах, че сме обречени. Беше ни завързала една вещица и тъкмо се 
канеше да ни напъха в чували и да ни изхвърли през прозореца, за да се удавим във водата, която бе 
отдолу. Сестра лш плачеше и бе близо до пълна истерия. Внезапно целият ми ужас изчезна при 
проблясъка на едно прозрение и аз се засмях. „Диана! Това е само сън! Мой сън! Нека ни хвърля през 
прозореца. Та аз мога да променя всичко тук!" И вещицата се превърна във второстепенен елемент, 
който нямаше съществено значение. Ние се смяхме, докато летяхме във въздуха, падайки надолу. 
Чувалите, в които бяхме, просто изчезнаха и ние се озовахме в топлата дружелюбна вода, която ни 
понесе нежно към брега. Когато го стигнахме, хукнахме да бягаме със смях. През дните, последвали 
съня, чувствах някаква вътрешна сила и усещах, че страхът е нещо, което вече владея.  

(Б. X., Себастъпол, Калифорния) 
Като дете поемах инициативата и контролирах много от сънищата си. Собствените ми 

осъзнати сънища започнаха, когато бях на девет или десет години. Една нощ сънувах, че ме 
преследва зъл великан. В съня изведнъж се сетих за думите на родителите ми, че чудовища и 
великани не съществуват. Именно тогава осъзнах, че сънувам. Спрях да бягам, обърнах се и 
позволих на великана да ме вземе в ръце. Краят на съня бе добър и аз се събудих с приятно чувство 
на комфорт и увереност. През следващите две години усъвършенствах уменията си за осъзнато 
сънуване до такава степен, че сънуването стана за мен много вълнуващо преживяване поради 
новия свят, който откривах, свят, в който всичко бе възможно и където аз бях шефът. 

(Р. М., Торонто, Канада) 
Много хора съобщават, че са открили осъзнатото сънуване като начин да се справят с детските 

си кошмари, както в случаите, описани по-горе. Децата обикновено имат кошмари по-често от 
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възрастните, но за щастие те лесно успяват да приложат на практика идеята за изправяне срещу 
страховете си в осъзнат сън. 

В книгата си Изследване на сънищата, публикувана в 1921 година, Мери Арнолд-Форстър 
споменава, че е помагала на деца да преодоляват кошмарите си чрез осъзнато сънуване. Подобен 
опит имам и аз. Веднъж, докато говорех по телефона с племенницата ми, я попитах за нейните 
сънища. Тогава седемгодишната Мадлийн ми разказа развълнувано един свой кошмар. Тя сънувала 
че си плува в местния басейн, както обикновено, но този път я изплашила една ужасна акула. 
Проявих съчувствие заради страха, който е преживяла, но все пак вметнах със сериозен тон: „Ти, 
разбира се, знаеш, че в Колорадо няма акули." Тя отговори: „Разбира се, че няма!" А аз продължих: 
„Е добре, след като знаеш, че там, където плуваш, няма акули, ако все пак срещнеш някоя, то това ще 
е, защото сънуваш. И естествено акулата няма да може да те нарани. Страшно е само ако не знаеш, 
че е сън. Но след като веднъж си разбрала това, можеш да правиш каквото си искаш, дори би могла 
да се сприятелиш с акулата, ако пожелаеш! Защо не опиташ?" Идеята изглежда заинтригува 
Мадлийн. Седмица по-късно тя ми се обади по-телефона, за да ми каже гордо: „Знаеш ли какво 
направих? Возих се на гърба на акулата!" 

Ние още не знаем дали този подход към детските кошмари винаги дава толкова впечатляващи 
резултати, но във всеки случай той определено заслужава да бъде изследван. Ако вие сте родител и 
детето ви страда от кошмари, първо се уверете, че то знае какво всъщност представлява съня, а после 
му разкажете за осъзнатото сънуване. За повече информация за детските кошмари и това как да се 
справяме с тях вижте чудесната книга на Патриция Гарфийлд Сънищата на детето ви. 

Способността на осъзнатото сънуване да прогони страховете е достатъчно основание за 
грижовния родител да обучи децата си на този метод. В допълнение, друга ценна придобивка от 
прилагането на осъзнатите сънища при справяне с кошмари е нарастващата самоувереност на децата, 
което вече видяхме в примерите по-горе. Помислете си какво постижение е да разберете, че не 
страхът управлява вас, а всъщност вие управлявате него. 

 
Глава 11  
ЛЕКУВАЩИЯТ СЪН 
Цялостност и здраве 
Здравето може да бъде определено като състояние на адаптивно реагиране на изискванията на 

живота. Това определение има отношение както към физиологията, така и към психиката на човека. 
Реакциите на външните въздействия са адаптивни, ако водят до справяне с проблемните ситуации, 
без да увреждат интегритета или цялостността на индивида. Приемането на медикаменти, които ви 
помагат да заспите, но нарушават нормалното функциониране на организма на следващия ден, не е 
адаптивна мярка. Вместо това правенето на малко повече физически упражнения ще ви помогне да 
заспивате и ще подобри общото ви здравословно състояние и жизненост. Това е наистина адаптивна 
реакция на проблема. Оптималните реакции водят до креативна адаптация, която допринася за 
постигането на по-съвършено функциониране в сравнение със състоянието преди проблемната 
ситуация. Казано с психологически термини, избягването на ситуации, които ви изнервят, вероятно 
ще ви спести чувството на тревожност, но то също така ще ограничи и удовлетвореността ви от 
живота. Учейки се да се изправяте лице в лице с проблемните ситуации, вие ще увеличите и своя 
диапазон от възможни реакции. 

В този смисъл здравето е нещо повече от самото отсъствие на болест. Ако обичайното ни 
поведение не води до справяне с новите ситуации, то здравословният отговор изисква да овладеем 
нови, по-адаптивни навици. А тяхното овладяване е част от развитието на личността, водещо до 
нейната цялостност, която е тясно свързано с идеала за здраве. И не е случайно, че думите whole 
(цял), healthy (здрав) и holy (свят) идват от един и същ корен. 

Интеграция на Аз-а: Приемане на сянката 
Психологът Ърнест Роси предполага, че важна функция на сънищата е интеграцията: 

синтезирането на отделни психични структури в една по-цялостна личност. Човешките същества 
представляват комплексни биопсихосоциални системи, функциониращи на много нива. Психиката 
ни има множество различни елементи, конто не винаги са в хармония. Когато една страна от 
личността е в конфликт с друга или пък отрича съществуването на другите страни, то това може да 
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доведе до нещастен живот или антисоциално поведение. Постигането на цялостност предполага 
помиряването на всички части на личността. Не е необходимо обаче интеграцията да е насочена само 
към разрешаване на неефективните и проблемни взаимоотношения между различните страни на 
личността. Тя би могла да представлява и естествен процес на личностно развитие. 

Психотерапевтичната теория, основаваща се на идеята, че целта на терапията е преодоляване на 
препятствията пред успешното развитие, тоест на неврозите, бе допълнена от идеята, че здравите 
хора, макар и да са в състояние да интегрират отделните части на личността си, трябва да се 
развиват, за да обогатят живота си. Според Роси интеграцията е средството, с помощта на което се 
осъществява развитието на личността: 

В сънищата си ние ставаме свидетели на нещо повече от изпълняването на обикновени 
желания. Ние преживяваме драми, отразяващи нашето психично състояние и процеса на промяна, 
съдържащ се в него. Сънищата са лаборатория за експериментиране с промените в психичния ни 
живот... Този конструктивен или синтетичен подход към сънищата може да бъде определен така: 
сънищата са ендогенен процес на психично развитие, промяна и трансформация. 

Осъзнатостта би могла да подпомогне съществено този процес. Осъзнато сънуващите могат 
съзнателно да се идентифицират, да приемат, а значи и да интегрират части от своята личност, които 
преди това са отхвърляли. Отхвърлените от строителя на Аз-а камъни по-късно могат да формират 
основата на неговата цялостност. 

Поетът Райнер Мария Рилке пише: 
Ако променим живота си в съответствие с принципа да не избягваме трудностите, то 

тогава онова, което сега ни изглежда съвсем чуждо, ще се превърне в това, на което най-много се 
доверяваме и намираме за най-близко. Как да не си спомним митовете, идващи от древността на 
човечеството - митовете за дракони, които накрая се превръщат в принцеси. Може би всички 
дракони в нашия живот са всъщност принцеси, които само чакат да ни видят красиви и смели? И 
може би всичко ужасно в основата си е нещо беззащитно, което очаква помощ от нас? 

Карл Юнг забелязал, че отхвърлените части на личността често се проектират върху другите и 
се символизират в сънищата, приемайки формата на чудовища, дракони, дяволи и т. н. Юнг нарича 
тези символични фигури „сянката". Явяването на образи на сянката в сънищата е индикатор за това, 
че моделът на Аз-а е незавършен. Когато Аз-ът съзнателно приеме сянката, това води към достигане 
на цялостност и нормално функциониране на психиката. 

Колко е важно приемането на елементите на сянката, виждаме от трудностите, срещани в 
сънищата на пионера на осъзнатото сънуване Фредерик Ван Идън: „В един класически осъзнат сън - 
пише той, аз се нося сред безкрайния простор на ясно синьото слънчево небе и чувствам дълбоко 
блаженство и благодарност, която искам да изразя с най-възвишени слова. За съжаление тези 
блажени видения често били последвани от това, което той нарича „демонични сънища", в които 
обикновено го подигравали и нападали рогати дяволи; според него това били „разумни същества от 
много нисък морален тип". 

Юнг вероятно би определил демоничните сънища на Ван Идън като пример за компенсация, 
опит да се коригира психичния диебаланс, породен от стремежа му към свръхправедност и 
преувеличена благост. Или с думите на Ницше: „когато дървото протяга клоните си нагоре, към 
небесата, корените му се насочват надолу, към ада." Във всеки случай Ван Идън не е успял да стигне 
до разбирането, че собствената му психика е отговорна за „всички ужаси и заблуди на сънищата" Тъй 
като не е разбрал това, не е могъл да се освободя и от своите „демонични сънища". Вместо да отрича 
съучастието си в създаването на тези демони, той би могъл да ги приеме като част от себе си. 

Но как да се приемат фигурите на сянката в сънищата? Има много подходи, всеки от които 
предполага създаване на по-хармонични отношения със собствените мрачни страни. Един от тези 
подходи бе споменат в глава 10, а именно да се ангажират фигурите на сянката в дружески разговор. 
Това ще промени нещата при повечето ваши срещи в сънищата (а също и в будно състояние) и 
навярно ще окаже възпиращо въздействие върху заплашителните фигури. Не убивайте драконите в 
сънищата си, а се сприятелете с тях. 

Подходът на Паул Толи да се завързва диалог с персонажите от съня е илюстриран от случая, 
съобщен ни от Скот Спероу. Спероу обяснява, че изложеният по-долу сън на млада жена е бил „един 
от дълга поредица кошмари, в които тя непрекъснато бягала от агресивен, психически неуравновесен 
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мъж. Този сън бил първият, в който тя достигнала осъзнатост, и както можеше да се очаква, един от 
последните й кошмари: 

Аз съм в мрачен и беден район на града. Млад мъж ме преследва по алеята. Както ми се 
стори, бягах дълго от него. После осъзнах, че сънувам и че в голяма част от сънищата ми бягам от 
мъже преследвачи. Тогава казах плахо: „Има ли нещо, което мога да направя, за да ти помогна?" 
Той стана много мил с мен и ми отговори: „Да. С моя приятел имаме нужда от помощ." Отидох в 
апартамента им и поговорих с двамата за техния проблем. Изпитвах дълбоко съчувствие и към 
двамата." 

Помнете, че това дали ще възприемем едно нещо като добро или лошо зависи от самите нас. 
Или както е казал афганистанският суфист Хаким Санай преди осемстотин години: 

Искаш ли огледало лицето ти да отрази,  
дръж го пред себе си, лъснато добре:  
И нека слънцето не скъпи своите лъчи.  
Замъглено, то е само като стъклено парче:  
А съществата по-прекрасни от ангели дори.  
Придобиват образа на дяволи в лице.'' 
Колкото повече вашето мислене е изопачено от страха, алчността, гнева, гордостта, 

предразсъдъците и погрешните заключения, толкова по-трудно е да се каже какво всъщност се 
отразява във вашето съзнание. Ако съзнанието ви е като криво огледало, не се изненадвайте, че в 
съня си виждате ангелите като демони. Затова ще направите добре, ако се настроите позитивно. 
Когато срещнете чудовище в осъзнат сън, поздравете го, като че ли е ваш стар приятел и то ще стане 
такъв. Един от анимационните филми на Гери Ларсън от поредицата „Далечна страна" илюстрира 
този подход: две възрастни дами, скрити зад заключената си външна врата, се взират в „чудовище от 
тяхното То", стоящо на прага на къщата им. По-мъдрата от тях казва: „Успокой се. Една... Да, това е 
някакво гигантско, отвратително насекомо... но може пък да е гигантско, отвратително насекомо, 
нуждаещо се от помощ." 

Не е нужно да говорите на фигурите от сянката, за да се помирите с тях. Ако успеете да усетите 
искрена любов в сърцето си, враговете от сънищата ви стават ваши приятели. Приемането на 
отхвърленото с любов интегрира символично сянката във вашия Аз-модел, както се получи и в един 
от моите сънища: бях насред голяма суматоха в класна стая. Подивяла орда от тридесет или 
четиридесет типа трошеше всичко наоколо, изхвърляше столове и хора през прозорците. Всеки се 
биеше с всеки сред викове, писъци и ругатни. Накратко, все неща които биха могли да се случат в 
някои училища, когато учителят излезе за момент от стаята. Лидерът на тайфата, огромен грубиян 
със сипаничаво лице ме беше сграбчил в желязна хватка и аз отчаяно се опитвах да се измъкна. 
После осъзнах, че сънувам и в същия миг си спомних извода от миналите преживявания. 

Спрях да се боря, защото знаех, че конфликтът е в самия мен. Дадох си сметка, че грубиянът 
символизира нещо, което не харесвам у себе си. Или може би въплъщава някой или пък някакво 
качество у другите, което не одобрявам. Във всеки случай този грубиян определено бе фигура от 
сянката! От опит зная, че в света на сънищата най-добрият начин да се справя с омразата и 
конфликта е да обикна враговете си както самия себе си. Разбрах, че това, което трябваше да направя, 
бе да приема всецяло сянката, която се бях опитал да отхвърля. 

Опитах се да почувствам любов, застанал лице в лице с грубияна, фигурата от сянката. 
Отначало не успявах и единственото, което чувствах, бе отвращение и погнуса. Спонтанната ми 
реакция бе, че той е просто един грубиян, който не може да бъде обичан. Но решен да преодолея 
първоначалния шок от образа му, аз потърсих в сърцето си любов. Когато я открих, погледнах в 
очите на грубияна. Интуицията ми подсказа да изрека това, което чувствах и аз го направих с 
добронамереност и доверие. Тогава сянката ми се сля с мен. Суматохата наоколо бе изчезнала 
безследно. Сънят започна да се губи и аз се събудих, чувствайки съвършено спокойствие. 

В търсене на възможности за израстване 
Разбрах че сънувам, когато осъзнах абсурдността на ставащото: бях на състезание по 

плуване, което се канехме да започнем, плувайки върху покрития с килим под на съблекалнята. 
Впечатлена от това, което осъзнах, реших да полетя извън стаята, за да разгледам гледката там, 
но после се сетих, че си бях поставила за цел да се заема с разрешаване на проблеми, докато съм в 
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сън. Оглеждайки стаята, се запитах, дали нещо тук представлява проблем за мен. Погледът ми се 
спря на една жена, към която изпитвах силна неприязън в будно състояние. Тогава осъзнах, че 
толкова силна неприязън не е естествена и вероятно произлиза от желанието ми да отхвърля 
някои свои качества, които откривам в пея. Затова отидох при нея, взех ръцете й и я погледнах в 
очите. После се изпълних с чувство на доверие и го насочих към нея. Тя се превърна в младо, 
безпомощно и срамежливо момиче. Изпитвах съчувствие към нея. В този момент се събудих и вече 
разбирах защо начинът, по които се държи, ме дразнеше. Също така разбрах, че плахостта й бе 
част и от мен самата.  

(К. Л., Пало Алто, Калифорния) 
В будно състояние имам голям страх от вода. Затова реших, че ще е естествено да опитам 

да поплувам в осъзнат сън. В съня се оказах на двора и веднага осъзнах, че сънувам. Реших, че ще е 
много забавно да си поплувам. Веднага около мен се появи вода. Преплувах няколкостотин фута и 
направих много подобрения в стила си. После стъпих на краката си във водата, която стигаше до 
гърдите ми и внезапно ми стана страшно. Напомних си, че няма от какво да се страхувам насън. В 
съшия миг се успокоих и започнах да се разхождам около къщата, забелязвайки, че водата беше 
изчезнала.  

(Л. Б., Уилоу Стрийт, Пенсилвания) 
 
Намирах се в училищна зала. Не знаех защо съм там и реших да сляза долу в гимнастическия 

салон. Влязох в асансьора, вратите му се затръшнаха след мен. Бутоните не работеха добре. 
Забелязах че има бутони за партера и за мазето. Беше ме страх от мазето, затова спрях на 
партера. Там видях басейн в голямо, тъмно помещение. После някак си разбрах, че сънувам. 
Замислих се какво да правя. Сетих се за статията на Толи, в която се препоръчваше да търсим 
среща с тъмните и плашещи неща. Забелязах, че доста ме е страх да го направя. Но си дадох 
сметка, че в същото време харесвам идеята за интеграцията на личността. Така че реших да сляза 
в мазето. Отидох до стълбите, седнах и погледнах надолу. Беше тъмно и страшно. Запитах се от 
какво ме е страх. Слязох долу като се оглеждах нервно. Там нямаше жива душа. Изглеждаше като 
лаборатория. Полетях из помещението, издавайки звуци, които, отразени от ехото, напомняха 
виене па призраци. Помислих си, че разбирам какво е да си призрак. Видях две огледала върху един 
шкаф и полетях натам, за да огледам в тях голото си тяло, като се концентрирах за създаване на 
позитивна самооценка. Спря ме една тъмнокоса жена с пистолет. Аз паднах по гръб. а тя се 
прицели в мен. Целеше се между краката ми и това ми се стори забавно. Явно си мислеше, че ще ме 
изплаши. Казах нещо като: „Хайде, гръмни, котенце." За миг се уплаших, че ме чака твърде 
неприятно усещане, ако тя наистина стреля, но вместо това тя ме целуна. Аз й отвърнах. Тя още 
бе сърдита, но ме целуна отново и накрая я убедих просто да ме целува, вместо да ме заплашва с 
пистолет. Тогава тя каза: „Хайде да си лягаме", аз затворих очи и се събудих.  

(А. Л., Рсдууд Сити, Калифорния) 
Сънувах този сън, когато бях в трети курс... От другата страна на улицата, вместо 

обичайната редица от къщи, имаше множество огромни и красиви цветя, напомнящи сцена от 
Алиса в страната на чудесата. Бяха наистина прекрасни и аз им се възхищавах, докато изведнъж не 
ме споходи невероятното прозрение, че всичко това е мой сън. Това е мой сън и аз контролирам 
събитията тук. Независимо какво се случва, всичко е под мой контрол и нищо не може да ме 
нарани! Всичко, което поискам, ще се случи, стига да го пожелая. Погледнах към тези красиви 
цветя и реших да изпробвам уменията си. „Хей, всички вие красиви цветя, мислех си аз. - 
Въобразявате си, че сте много забележителни. Е, сега вие ще се превърнете в ужасни и грозни 
растения човекоядци!" За миг всичко умря, а после цялата сцена се промени от цветна в черно бяла 
и цветята наистина се превърнаха в ужасни и грозни растения човекоядци. Оказах се сред джунгла 
от гротескни, слузести и страшни същества, скърцащи със зъби към мен. Бях безкрайно удивена, че 
успях да го направя и дори се уплаших, но после си спомних, че това бе само сън и нищо тук не може 
да ме нарани - дори и тези отвратителни неща около мен. Реших да приема предизвикателството, 
макар и с известно колебание и тръгнах направо срещу страшните човекоядци същества. Тогава те 
изчезнаха и аз се събудих. И оттогава винаги успявам да контролирам сънищата си, ако станат 
твърде плашещи или твърде интензивни. 
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 (Б. Г., Мерин, Калифорния) 
„Ако си нямате проблеми, купете си коза", съветва източна мъдрост. Освен намека, че да се 

отглежда коза е доста проблемно занимание, този афоризъм съдържа и по-дълбок смисъл. Ние 
помъдряваме и добиваме вътрешна сила, докато се учим да се справяме с трудностите. 
Предизвикателствата на живота ни карат да се запитаме кои сме всъщност и кое е най-важното за 
нас. Докато сме доволни от себе си и избягваме нови конфликти и дилеми, не е нужно да мислим. 
Големият суфистки учител Джалаладин Руми казва по този повод: 

Истината висша ни спохожда.  
Сред жажда, мраз, печал и болка,  
Сред слабостта на тялото и бедността,  
Сред всичкото това се изковава.  
Брилянта на душата. 
Макар че е трудно да го приемем, истината е, че най-лошите ни преживявания могат да бъдат и 

наши най-добри приятели. Както бе споменал Рилке в цитирания по-горе пасаж, ако устояваме на 
трудностите и не бягаме от проблемите целият свят може да ни стане съюзник. 

Ние също приемаме, че само ще се обогатите, ако се стараете да посрещате и преодолявате 
трудностите в осъзнатите си сънища. Когато се сблъскате с плашещи неща, не бягайте, а останете в 
съня и разрешете конфликта, използвайки предложените в тази книга методи. Ако в съня ви се появи 
нещо, което ви причинява дискомфорт, може да го разглеждате като възможност да изследвате 
проблема и да видите дали ще успеете да го разрешите или пък да го приемете (дори и това да ви е 
неприятно). 

А тези от вас, които са още по-решителни и сериозни в желанието си да постигнат цялостност 
на личността си, биха могли съзнателно да „търсят проблемите" в своите осъзнати сънища. Това 
значи да търсят в сънищата си неща, които ги потискат и плашат. Психологът Паул Толи препоръчва 
това като средство за осъществяване на самолеченне Той цитира немския психолог Кюнкел, който 
твърди, че „правилния път към изцелението" е в търсенето на „лаещите кучета на несъзнаваното" и 
помиряването с тях. Според Кюнкел само така може да бъде постигнат емоционален баланс." 

Толи давал на лицата, с които работел съвети как да открият „лаещите кучета" на несъзнаваното 
в сънищата си. За целта е необходимо да се придвижват от по-светли към по-тъмни области, от по-
високо към по-ниско разположени места и от сегашни към отминали събития. Добре ще е да знаете, 
че ниските и мрачни места обикновено се асоциират със страха и злото и че детството най-общо 
съдържа повече страхове, отколкото животът на възрастния. 

Участниците в изследването на Толи за самолечението демонстрирали нагледно ползата от 
срещата със заплашителни образи и ситуации в осъзнатите сънища. Шестдесет и шест процента от 
шестдесет и две изследвани лица разрешили проблемите и конфликтите от живота в будно 
състояние, работейки с осъзнато сънуване. Програмата като цяло подобрила качеството на живота им 
в будно състояние. Много от тях станали по-малко тревожни и емоционално по-уравновесени, по-
позитивни и креативни. Обратно, когато участниците забравяли инструкциите и бягали от 
застрашителните фигури, се наблюдавало увеличаване на негативните последствия, повишаване на 
тревожността или неувереността. 

По-късно Толи анализирал данните от изследването и стигнал до извода, че изправянето срещу 
плашещите ситуации в сънищата допринася за повишаването на самоувереността и способността за 
гъвкави реакции в предизвикателни ситуации. Иначе казано, изследваните лица на Толи станали по-
адаптивни и в отношенията си със света в будно състояние, защото в сънищата усвоявали начини за 
справяне с трудностите. 

Следващото упражнение ще ви помогне да се справите с тревожността и затрудненията си. Ако 
решите да опитате това упражнение, то е важно първо да затвърдите намерението си в будно 
състояние. Това е необходимо, защото, както ще забележите, във вихъра на емоциите в съня е доста 
вероятно да забравите за своето решение да се изправите срещу страха. 

 

УПРАЖНЕНИЕ В ТЪРСЕНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 
1. Формулирайте намерението си 
Вземете решение, докато сте будни, че следващия път, когато осъзнаете, че 
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сънувате, съзнателно ще търсите проблем - нещо, което ви застрашава, отвращава или 
разстройва. Кажете си, че смело и открито ще се изправите срещу трудностите, докато 
не ги приемете или не престанете да се страхувате от тях. Формулирайте намерението 
си във вид на кратка и ясна фраза като: „Тази нощ открито ще се изправя срещу всичко 
страшно в сънищата ми." Повтаряйте си фразата, докато не усетите, че намерението ви 
е затвърдено. 

2. Индуцирайте осъзнатост 
Използвайки любимата си техника (вж. глави 3 и 4), индуцирайте осъзнат сън. 
3. Потърсете проблеми в съня 
Повторете фразата, когато осъзнаете, че сънувате. Огледайте се за нещо, което е 

проблем за вас. Има ли някакви обекти или персонажи, които бихте искали да 
избегнете? Ако ли не, потърсете място, където може да срещнете трудности. Например 
мазе, пещера, тъмна гора или пък някое страшно място от детството ви. В плашещите 
места е много вероятно да срещнете проблеми. 

4. Изправете се срещу проблема 
След като съзнателно сте намерили човека, съществото или ситуацията, открито се 

запитайте защо то ви тревожи.  Ако то е персонаж, влезте в диалог с него (вж. 
упражнението за осъществяване на разговор с персонаж от съня в глава 10). Опитайте 
да се помирите с персонажа или да приемете страшното или отвращаващо нещо. 
Кажете си, че можете да се справите с това. Не подминавайте проблема, докато не се 
почувствате комфортно в негово присъствие. Може би ще е добре да си говорите, 
защото така ще фокусирате намерението си. Кажете си например: „Добре. Мога да се 
справя с това. Нищо лошо няма да последва от срещата ми с него. Чудя се дали то може 
да ми бъде от полза и мога ли аз да му помогна?" 

5. Възнаградете се за усилията, които положихте 
Когато разрешите или премахнете проблема, си позволете някое удоволствие, 

което обичате да правите в осъзнат сън. Това ще е вашата награда за смелото изправяне 
срещу трудностите. Така ще увеличите вероятността да пожелаете да повторите 
упражнението. Ако ли пък се събудите, преди да достигнете този етап, наградете се в 
будно състояние с нещо, което обикновено харесвате. 

 
Завършване на недовършени дела 
Когато баба ми почина преди няколко години, аз тъгувах в продължение на много месеци. Тя бе 

за мен творчески наставник и вдъхновител. Едва след смъртта й осъзнах колко ми бе близка. 
Каквото и да правех, все се чувствах ужасно. Помогна ми моят съпруг, който се сети за 
способността ми да имам осъзнати сънища. Тъй като често виждах баба си насън, той ми 
предложи да използвам образа й като ключ към осъзнатостта. Идеята ми хареса, защото в 
осъзнат сън можех да я попитам как се чувства, къде е сега и още веднъж да й кажа колко много я 
обичам, както и това, колко много съм й признателна за вдъхновението, което почерпих от нея. 
Само че, когато я видях в съня си, бях твърде натъжена и не можах да си спомня  намерението си 
да осъзная, че сънувам, така че планът ми остана неосъществен. 

Няколко нощи по-късно отново я сънувах. Предварително се бях подготвила, като все си 
повтарях през деня: „Когато сънувам баба, ще си спомня да осъзная, че това е сън." Този път успях 
да достигна осъзнатост. Ясно съзнавах, че съм в сън, макар и да виждах баба толкова ярко и 
реалистично, все едно че още жива. Когато я попитах как е, тя ми отговори отчаяно: „О, скъпо, 
не знам... не знам къде съм..." Този сън ме остави с противоречивите чувства на гордост, че успях 
да се свържа с нея, но в същото време и безпокойство затова, че я видях разстроена. Естествено, 
случилото се ме накара да си задам множество въпроси: Тя наистина ли е „някъде"? Не бе ли това 
само мое въображение? Не знаех какво да мисля, така че с нетърпение исках да си поговоря с нея 
отново. 

След две седмици тя отново се появи в съня ми и аз веднага осъзнах, че сънувам. Попитах я как 
е и къде се намира. Тя ми отговори „Не се чувствам зле, Лори" и започна да ми разказва нещо, 
което не разбрах съвсем, за пребиваване в абсолютно щастие „някъде". Дълго я прегръщах, 
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опитвайки се да не плача и й казах, че много я обичам и че винаги ще я обичам. Благодарих й, че ме 
вдъхнови да танцувам и й казах, че винаги ще живее в сърцето ми. В съня тя изглеждаше съвсем 
реална, красива и изящна. Събудих се успокоена. 

Може би наистина контактувах с духа й, а може би просто съм говорила с вътрешното си Аз. 
Не зная. Зная само, че след тези два съня нещо в мен се промени. Почувствах се в контакт с някаква 
част от баба ми и казах това, което толкова исках да й кажа. Много скоро след като сънувах тези 
сънища, успях да се освободя от тъгата си.  

(Л. К., Портала Вали, Калифорния) 
Когато бях на тридесет, скъсах с приятеля си, с когото живяхме заедно почти девет години. 

Особено тежко ми беше, когато той се ожени само година по-късно. В поредица неосъзнати 
сънища започнах да приемам факта, че той се е оженил за друга. Отивах да се срещна с жена му, 
роднините й, гледах ги всички заедно. Един от последните сънища на тази тема бе осъзнат. 
Сънувах как се срещам с К. и жена му и те ме канят у тях на вечеря. Присъстват също 
родителите и сестра му. Спомням си как забелязах, че К. и жена му изглеждат добра двойка и че 
имат всичко, което ние с него нямахме. За момент ме обхвана меланхолия, но след това се 
почувствах добре. Те бяха много мили с мен и харесваха компанията ми. Когато си тръгвах късно 
вечерта, изведнъж пожелах да им благодаря отново за чудесната вечер. Хрумна ми да ги потърся 
по-късно по телефона, но след това се сетих, че няма да мога да ги открия на сутринта, защото 
ще съм „будна в реалността" и не ще мога да се свържа с персонажи от съня. Реших да се върна и 
да им оставя бележка. Тогава те излязоха от къщата и ме видяха. Обясних им, че искам отново да 
им благодаря и особено на жена му, която бе толкова мила с мен. Обясних, че макар и да са 
персонажи от съня ми, те изглеждат съвсем истински. Надявах се част от мен наистина да се е 
срещнала с някаква част от тях, на някакво ниво, макар и да съзнавах, че те никога няма да си 
спомнят тази среща. Те се усмихнаха и казаха, че ме разбират и независимо какво ще си спомнят в 
будно състояние, усещат, че част от тях взаимодейства с мен. Събудих се скоро след това и се 
чувствах много щастлива и уверена, че срещата ни е били полезна. 

(Б. О., Арлингтън, Масачузетс) 
Наскоро сънувах в един чудесен сън как баща ми, който почина преди година, ме посети рано 

сутринта, за да ми каже, че е време да ставам - както обикновено правеше, когато бях малко 
момиченце. Насън той никога не ми говореше с думи, но въпреки това някак си ние комуникирахме. 
Той влезе в стаята ми, за да ми каже да ставам. После взе да се разхожда от стая в стая из 
къщата ми и реши, че всичко изглежда добре - имаше някои неща за довършване, но нищо, с което 
да не мога да се справя. Той също така ми предаде идеята, че макар и да не е с мен физически, 
образът му винаги ще живее в мен. После седна на края на леглото и хвана ръката ми. Аз все 
повтарях „Благодаря ти " и се събудих, чувствайки се така, като че ли той наистина беше до мен. 
По време на съня знаех, че сънувам, но не исках по никакъв начин да променям събитията в него.  

(Дж. А., Ноксвил, Тенеси) 
Баща ми почина от рак това лято. Имах дълга поредица от сънища, в които знаех, че сънувам 

и чувствах как не искам да се будя, защото говорех с баща си, повтаряйки му отново и отново, че 
го обичам. Той обаче настояваше да се събудя и да приема, че той е добре и трябва да продължи по 
дългия си път. В края на съня си го видях да се качва на влак. Толкова дълго се сбогувахме, че едва не 
си изпусна влака. Този сън бе последният от поредицата.  

(К М.. Фремингам, Масачузетс) 
Когато бях на двайсет и три години, семейството ми се премести от Флорида във 

Вашингтон, разделяйки се с част от родствениците ми, включително и с дядо ми, който бе много 
болен. Само седмица, след като се нанесохме в новия си дом, той почина. Аз бях много близка с него. 
Той беше ме отгледал от шестгодишна. Долетях във Флорида с тягостно чувство, че съм 
изоставила дома си. Две седмици по-късно се върнах в новия си дом. След около месец имах един 
невероятен сън. Сънувах, че съм останала във Флорида и се грижа за дядо ми, като че той само е 
заспал. В този момент осъзнах, че това бе сън и се събудих, забелязвайки, че плача. Цялата ми 
възглавници бе мокра. Но аз исках да продължа съня си. Когато отново заспах, се оказах в стаята 
на дядо ми, осъзнавайки, че продължавам да сънувам. Той започна да ми говори много спокойно, че 
ме обича и че е добре. Каза ми, че вече мога да го оставя, за да живея собствения си живот със 
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семейството ми. След това той отново заспа. Когато се събудих, си дадох сметка, че съм 
започнала да приемам смъртта му. 

 (Л. Л., Йаколт, Вашингтон) 
Търсенето и разрешаването на проблеми в осъзнат сън ще ви помогне да постигнете дълбок 

емоционален баланс и да увеличите способността си да се справяте с трудностите в живота. Това 
може да ви помогне да се справите с проблеми, които дори не сте подозирали, че имате, но които 
независимо от това са ограничавали удовлетвореността от живота ви. Осъзнатото сънуване може да 
се прилага и по отношение на специфични затруднения, които хората ясно съзнават. 
Междуличностните взаимоотношения често са източник на най-трудните проблеми, с които се 
сблъскват хората. В много от случаите ние не можем да работим по проблема с човека, който е 
въвлечен в него, а трябва да го разрешим в нас самите. Този тип проблеми създават личните ни 
адаптивни трудности, тъй като не могат да бъдат разрешени само чрез промяна на 
взаимоотношенията със света. Както бе показано в примерите по-горе, осъзнатото сънуване може да 
допринесе за справяне с неотработените емоционални реакции по отношение на членове на 
семейството или интимни приятели. 

Когато бъде прекъсната важна връзка, хората често откриват, че са останали неразрешени 
въпроси, които предизвикват тревожност и дори влошават отношенията с другите хора. В будно 
състояние вече не е възможно да кажете на починалия си баща всичко онова, което бихте искали. 
Също така в будно състояние често е непрактично да издирвате стария си партньор, за да обсъждате 
с него неразрешените въпроси. 

В осъзнато сънуване обаче е възможно да стигнете до разрешаване на проблемните моменти. 
Разбира се, липсващият партньор го няма, но психичната репрезентация на този човек е налице във 
вас самите. Това е напълно достатъчно, след като става въпрос за ваши вътрешни конфликти, които 
искате да разрешите. Сънищата няма да съживят починалите, но както пролича от примерите по-
горе, срещата в осъзнат сън с починали хора се преживява като достатъчно реалистична, за да ни 
позволи да чувстваме, че сме отново с тези хора и че те продължават да живеят в сърцата ни. 
Епитафията на Джалаладин Руми гласи: „Когато умрем, не търси гробовете ни в земята, а в сърцата 
на хората." 

Толи е изследвал приложението на осъзнатите сънища за работа с незавършените емоционални 
връзки. Той открил, че е възможно човек да се справи с тези проблеми, работейки с вътрешните 
репрезентации на важните хора, като ги въвлича в позитивен диалог в осъзнатия сън. 

Психична уравновесеност и гъвкавост 
Пързалях се върху покрит със сняг черен път, без шейна - по корем. От двете страни на пътя 

имаше гъста гора и големи скали. Пътят бе много неравен и криволичещ, а аз се движех доста 
бързо и се опасявах, че всеки момент мога да се ударя в някое дърво или скала. Както се носех 
надолу, си казах: „ Това е сън, така че няма да се нараня, дори и да катастрофирам, тогава защо да 
не се засиля още повече?" Позволих си да достигна главозамайваща скорост по този опасен път, за 
да усетя истинска тръпка. Аз фактически контролирах целия сън, знаейки, че сънувам и че нищо 
лошо не може да ми се случи тук. 

 (К. X., Чайкъпи, Масачузетс) 
Осъзнатостта забележително засилва психичната ви гъвкавост, като ви помага да се справите 

по-лесно с предизвикателствата, срещани в света на сънищата. Преживяването на нарасналата ви 
психическа гъвкавост и способност да се справяте с непредвидимите проблеми ще обогати и 
репертоара ви в будно състояние. Психическата гъвкавост може да ви помогне да изберете най-
подходящото действие, за да постигнете това, което желаете и да живеете в хармония със света. 
Креативното реагиране на ситуацията често се оказва и единственият приемлив път. Не може винаги 
да накарате другите да се държат по начина, който ви е удобен. Но винаги можете да преосмислите 
творчески ситуацията, да промените гъвкаво поведението си, внимателно да съпоставите различните 
перспективи и да намерите оптимално решение. 

Харвардският психолог Елен Ленджер е изследвала два контрастни модела на психично 
функциониране: внимателност (mindfulness) и разсеяност (mindlessness). Внимателността е 
състояние на осъзнато контролиране на постъпващата от обкръжението информация и боравене с нея 
чрез разграничаване и формиране на нови категории. 
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Разсеяността, в противовес на това, е състояние на понижено осъзнаване, при което хората 
обработват информацията от обкръжението автоматично. Те се осланят на вече заучени категории и 
разграничения, без да обръщат внимание на новите елементи в постъпващата информация, което 
намира израз в ригидно и еднотипно поведение. Според изследванията на Ленджер „много от това, 
което ни се струва, че правим внимателно, ние вършим по-скоро несъзнателно... Докато имат добре 
заучен начин за реагиране, хората обикновено обработват само минимално количество от наличната 
информация" Така например в едно изследване хора, чакащи на опашка за ксерокс, били молени по 
различен начин за разрешение друг да мине преди тях. Ние ще се спрем само на двете най-
впечатляващи положения. Въпросите били следните: (А) „Извинете, имам пет странички. Може ли 
да използвам ксерокса?" или (Б) „Извинете, имам пет странички. Може ли да използвам ксерокса, 
защото ми трябват няколко копия?" Шестдесет процента от хората, запитани с въпроса А, се 
съгласили, но от запитаните с въпрос Б се съгласили 93 процента." В случая с отговор Б хората 
изглежда реагирали на факта, че им се посочва причина да отстъпят мястото си в опашката, и макар 
че „причината" всъщност била лишена от съдържание, те реагирали, без да се замислят. 

Психичното ни функциониране в обикновените сънища често се характеризира със значителна 
мсханичност на реакциите и разсеяност. Често в тези сънища не успяваме да отбележим и да 
интерпретираме вярно и най-абсурдните аномалии. За разлика от тях, психичното функциониране по 
време на осъзнати сънища се характеризира с внимателност и гъвкавост. 

Обикновено хората се придържат към определени очаквания за степента, в която могат да 
влияят върху обкръжението си. Те приписват контрола и причината за своите преживявания на 
самите себе си или пък на света около тях. Търсещите контрола вътре в себе си смятат, че 
собственото им поведение влияе силно на събитията, преживявани от тях. Те имат гъвкав подход към 
света, защото вярват, че са в състояние да повлияят на хода на събитията, като променят повечението 
си. Тези, които търсят контрола на събитията във външния свят, не вярват, че поведението им може 
съществено да промени нещата. Те смятат, че повечето от случващото се в живота им е резултат на 
късмет, шанс, съдба или други външни влияния и сили, независещи от тях. Ако и вие виждате нещата 
така, замислете се над следното: 

Двама гледат през затворническите решетки. 
Първият вижда само кал, а другият звезди. 
При правилно практикуване осъзнатото сънуване може да подобри способността ви да виждате 

„звезди" във всяка една ситуация, съзнателно да търсите по-добър начин за справяне с нещата, да 
станете активни творци на съдбата си и да се научите да виждате ключовите фактори не във 
външните обстоятелства, а във вас самите. Много малка част от външния свят може да бъде 
контролирана от който и да е от нас, но „вътрешните ни светове" могат да бъдат пресъздавани така, 
че да съответстват на реалността, която сами изберем. Чрез възприемане на гъвкава нагласа може да 
подобрим способността си да се държим по начин, който ще ни помогне да намерим най-добрата 
сред милионите потенциални реалности. 

Изследванията на Елен Ленджер показват, че „внимателното, креативно и интегративно 
реагиране на преживяванията води до по-добро здраве и дълголетие или непосредствено, или чрез 
повишеното осъзнаване на адаптивните реакции. Щом това е така, то явната връзка между 
внимателността и осъзнатото сънуване може да ни покаже един от многото начини, чрез които 
осъзнатото сънуване допринася за подобряване на физическото здраве. 

Лекувайки ума, лекуваме и тялото 
През 1979 година си счупих крака. Аз съм танцьорка и не можех да си позволя да не работя, 

нито пък исках ди лежа три месеца, без да танцувам. Докторът ми каза, че ще е по-добре да не 
мисля за танцуване най-малко шест месеца. И така, всяка нощ се опитвах да сънувам онази 
фатална репетиция, когато се случи инцидента, докато не успях да променя в съня си движението, 
което ми бе струвало счупването на крака. Отне ми известно време, но накрая успях да не падна в 
съня си и се постарах да запомня движението. След три седмици упражнения насън, започнах да 
танцувам с болния си крак. Отидох пак при доктора след три месеца, но не му казах, че съм 
танцувала. Той отбеляза, че кракът ми заздравява добре и ме посъветва да продължавам да не 
танцувам.  

(Д. М., Студио Сити. Калифорния) 
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През 1970 година ме удари кола, докато карах .мотоциклет. В резултат си счупих крака и 
получих увреждане на жлъчката. Бях подложен на спешна операция за отстраняване на жлъчката. 
Няколко дни след операцията, възстановявайки се в болницата, имах сън, в който летях из 
болничната стая цял и невредим. Видях тялото си в леглото с повдигнат, гипсиран крак и 
множество тръбички навсякъде по тялото ми. Така се носех над тялото си; на моменти чувствах 
болката от раните, а в други моменти - цялостта и силата на сънното ми тяло, летящо из 
стаята. В съня си реших да предам тази цялост и сила на физическото си тяло. Казах на 
физическото ми тяло. че го обичам и го уверих, че то ще оздравее. Когато се събудих на сутринта, 
бях в състояние да не вземам обезболяващи медикаменти и махнах всички тръбички. На другия ден 
дори успях да убедя лекарите, че мога да започна да се разхождам с патерици.  

(Р. Б., Споксйн, Вашингтон) 
Тези примери показват, че осъзнатото сънуване може да се използва за лечение както на 

психиката, така и на тялото. И макар това да е една от най-спорните идеи, съществуват множество 
примери и теоретични основания в нейна подкрепа. В древния свят сънищата са били широко 
използвани за лечение. Болният е трябвало да преспи в лечебния храм, очаквайки сънища, които да 
го изцерят или поне да диагностицират болестта му и да препоръчат лек. Но разбира се ние не 
смятаме да обосноваваме твърденията си само на легендите от древността. 

Повечето хора приемат, че главната функция на съня и сънищата са почивката и 
възстановяването. Това популярно мнение се потвърждава и от изследванията. Хората, извършващи 
повече физически движения, имат по-дълъг сън и това засяга по-специално делта-съня. Хормонът на 
растежа, който стимулира растежа на децата и възстановяването на повредените тъкани, се 
освобождава именно в делта-сън. От друга страна, психическите натоварвания и емоционалният 
стрес обикновено се проявяват в увеличаване на REM-СЪНЯ и сънуването. 

Здравето обикновено се определя като състояние на оптимално функциониране, без увреждания 
и аномалии. В началото на тази глава дадох едно по-широко определение на здравето като състояние 
на адаптивно реагиране на предизвикателствата от обкръжението. „Адаптивно" значи, че реакциите 
ще разрешават проблемните ситуации по начин, който най-малкото няма да уврежда интегритета или 
цялостта на индивида. 

Здравето е нещо повече от обикновено отсъствие на болест. Така например, ако не сме в 
състояние да се справим с нова ситуация, ще бъде здравословно да овладеем по-адаптивно 
поведение. Този вид психично развитие ни помага да сме чувствително по-способни да се справяме с 
предизвикателствата на живота. 

Човешките същества представляват изключително сложни и многопластови живи системи. Или 
както вече писах в Осъзнато сънуване: 

Необходимо е да разграничим три нива на организация (дори и това да е опростяване), които 
ни формират: биологично, психично и социално. Те отразяват нашите лични аспекти като тяло, 
съзнание и социална принадлежност. Всяко от тези нива, в по-малка или по-голяма степен, влияе 
върху всяко от останалите. Така например нивото на кръвната ви захар (биологично ниво) влияе 
върху това колко привлекателно за вас ще е парче торта (психично ниво) и може би дори върху 
това, дали сте толкова гладни, че да я откраднете (социално ниво). От друга страна, степента в 
която приемате социалните правила и норми, ще определи това, колко виновни ще се почувствате, 
ако откраднете. Как ви изглежда тортата (психично ниво), зависи от това колко сте гладни 
(биологично ниво), както и от това, дали има други хора наоколо (социално ниво). Именно поради 
тази организация с три нива ние можем да разглеждаме хората като „биопсихосоциални 
системи". 

Когато спим, ние сме относително откъснати от случващото се в обкръжението ни. В това 
състояние можем да отделим енергия за възстановяване на оптималното здраве, което е способността 
да реагираме адаптивно. Процесът на изцеление в съня е цялостен и се осъществява на всички нива 
на биопсихосоциалната система. Лечебният процес, касаещ най-високите психични нива, 
обикновено се осъществява по време на сънуване, в RЕМ-сън. Но поради маладаптивните нагласи и 
навици сънищата не винаги реализират тази функция, както е и при сънуването на кошмари. 

Осъзнатото сънуване като особен тип проява на въображението е свързано с фантазирането, 
хипнагогното бленуване, психоделичните състояния, предизвикани от химични вещества, и 
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хипнотичните халюцинации. Д-р Денис Джефи и д-р Дейвид Бреслър писаха, че „въображението 
мобилизира латентните вътрешни сили на личността, които съдържат огромен потенциал за лечение 
и подобряване на здравето. Въображението се използва в множество терапевтични подходи, от 
психоанализа до модификация на поведението, за да се подпомогне физическото изцеление. 

За да илюстрираме това, нека разгледаме една добре изучена форма на особено ярко 
въображение - хипнозата. Хората, преживяли хипнотични сънища в дълбок транс, определят 
състоянието си като силно напомнящи осъзнатото сънуване. Хипнотичните сънища почти винаги са 
поне частично осъзнати, а в по-дълбоките състояния (както и при осъзнатите сънища) 
преживяваното изглежда съвсем реалистично. 

Дълбоко хипнотизираните лица са в състояние да упражняват забележителен контрол върху 
много от физиологичните си функции: потискане на алергични реакции, спиране на кръвотечението 
и осъществяване на анестезия по желание. За съжаление тези впечатляващи възможности се 
наблюдават само при едно от десет или двайсет лица, способни да навлязат в състояние на дълбока 
хипноза. Освен това способността за влизане в дълбока хипноза по всяка вероятност не може да бъде 
усвоена, за разлика от способността за осъзнато сънуване. Излиза, че осъзнатото сънуване притежава 
същия потенциал за саморегулиране, както и дълбоката хипноза, но в същото време е достъпно за 
много по-голяма част от популацията. 

Нека се спрем на един друг пример за терапевтично използване на въображението - работата на 
доктор Карл Саймънтън с болни от рак. Доктор Саймънтън и колегите му открили, че пациентите в 
напреднала фаза на рак, които практикуват лечебно въображение в допълнение към стандартните 
радио- и химиотерапевтични процедури, оцелявали средно два пъти по-често в сравнение със 
средностатистическите данни за страната. За съжаление ние все още не знаем доколко повторяеми са 
тези резултати и доколко стабилно се проявяват. Но все пак те ни откриват една интересна 
перспектива. 

Последните данни потвърждават хипотезата, че яркостта на въображаемите образи определя и 
силата, с която те влияят на физиологията. Сънищата, които ние имаме всяка нощ, представляват 
най-ярката форма на психични образи, които повечето хора могат да преживеят в обичайни условия. 
Сънищата са толкова ярки, че ние се затрудняваме да ги различим от живота в будно състояние. 
Затова те също могат да бъдат разглеждани като източник на високо ефективно целебно 
въображение. Нещо повече, лабораторните проучвания в Станфордския Университет и на други 
места разкриха силна връзка между сънуваните образи и физиологичните реакции. Този факт 
показва, че в осъзнатите сънища ние имаме уникална възможност за развитие на висока степен на 
самоконтрол върху телата си, което ще е особено полезно при самолечението. В 1985 година писах: 

След като в сънищата си създаваме образ на тяло (което е сънното ни тяло), защо да не 
можел да индуцираме процес на самолечение, като по време на осъзнат сън съзнателно 
визуализирала сънните си тела съвършено здрави? Дори и ако сънните тела не ни се представят в 
състояние на съвършено здраве, ние можем да ги лекували чрез символични действия. От 
досегашните изследвания е известно, че това е напълно възможно. Въпросът, на който трябва да 
отговорят бъдещите и изследвания на осъзнатите сънища, е: „Ако лекуваме сънното тяло, до 
каква степен това лечение ще се отрази и на физическото ни тяло? 

Пет години по-късно този въпрос остава все така актуален и чака конкретен отговор. Все пак, 
вече има редица интересни данни. 

Открих, че е възможно ди се осъществи лечение в осъзнат сън. Имах рак на гърдата, който 
отделих от тялото си в осъзнат сън. Изглеждаше като красива, геодезична, напомняща катедрали 
структури. След една седмица раковата бучка изчезна.  

(Б. П., Сан Рафаел, Калифорния) 
Преди около година си навехнах глезена... Той се поду силно и ми беше трудно да ходя. Една 

нощ тичах насън... и изведнъж осъзнах, че не е възможно да тичам с този глезен, така че явно 
сънувам. В този момент започнах да излизам от сън и болката от глезена взе да нараства. Тогава 
докоснах глезена със сънните си ръце, от което се прекатурих в съня си. Държейки глезена си, 
почувствах вибрации, наподобяващи електричество. Възхитен, започнах да хвърлям електрически 
заряди във всички посоки. Това е всичко, което помня от този сън, но когато се събудих, нямаше 
никаква болка в подутия ми глезен и дори успявах да вървя със забележителна лекота.  
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(С. П., Маунт Проспект, Илиноис) 
Разбира се, тези разкази нямат доказателствена сила. Няма начин да разберем, дали осъзнатото 

сънуване наистина е имало отношение към споменатите подобрения. Раковата бучка на Б. П. би 
могла да изчезне от само себе си, а навехнатият глезен на С. П. точно тогава може да е бил на прага 
на оздравяването. Контролираните научни изследвания са единственият сигурен метод за определяне 
на истинския потенциал за лечение на сънищата. 

 
Глава 12 
ЖИВОТЪТ Е СЪН: ОТКРОВЕНИЯТА НА НЕОБЯТНИЯ СВЯТ 
Стоях си тихо, сама в стаята, когато осъзнах, че сънувам. След като се позабавлявах да се 

премятам презглава във въздуха, точно под тавана, се замислих какво да направя по-нататък. Да 
полетя ли нанякъде? Да посетя ли някого? Тогава си спомних за намерението си да разбера смисъла 
на живота и реших да се заема с това. Усетих, че ще е по-добре да изляза навън, затова излязох от 
стаята и влязох във кухнята. Сестра ми явно бе заета с някаква работа до мивката. Спрях се да я 
попитам дали би искала да дойде с мен, да летим заедно. Тя отклони предложението ми с 
оправданието, че предпочита да изпие чаша чай. Обещах, че скоро ще се върна, предвкусвайки 
вълнуващите приключения, които ме очакваха. 

Навън бе тиха и ясна вечер с множество ярко сияещи звезди. Носех се из въздуха по гръб с 
поглед към небето. Забелязах, че Луната не се вижда и предположих, че вече е залязла. Обаче ми се 
искаше да я видя. Тогава се сетих, че ако се издигна достатъчно високо, ще успея да я видя. Веднага 
започнах да се издигам, така както си лежах по гръб. 

Достигнах някакви жици и се поколебах да мина през тях, защото не знаех как ще реагира на 
това тялото ми. Колебанието ми продължи съвсем кратко и аз казах почти на глас: „ Чакай малко, 
чий сън е това, в края на краищата? И какъв е проблемът?" След тези думи открих, че съм вече над 
жиците или пък че те са изчезнали по някакъв начин, и започнах да се издигам още по-бързо. 

В този момент реших да стигна до Луната. Летях нагоре с протегнати напред ръце. 
Движейки се все по-бързо и по-бързо, скоро усетих нещо кръгло в ръцете си. Свалих ръцете си, 
очаквайки ди видя Луната. Но това, което видях, ме изуми невероятно. Това въобще не беше 
Луната, а планетата Земя! Беше възхитителна гледка. Един бисер, сияещ в нежно-зелено и синьо, 
обвит в бели облаци, на фона на черното небе отзад. Вцепенението ми бързо се смени с чувство на 
безмерно възхищение и аз започнах да подскачам из пространството, като плясках с ръце и крещях 
от радост. Винаги съм искала да отида на Луната и бях възхитена, че успях да го постигна. Бях 
толкова развълнувана, че трябваше специално да се успокоявам съзнавайки, че ако загубя 
равновесие, мога да се събудя. Насочих вниманието си към това, което ме заобикаляше. Носех се 
сред безграничен мрак, обсипан с безброй звезди, който изглеждаше като жив. Тази живост почти 
можеше да бъде чута. Аз „чувах" с цялото си същество „дълбоката тишина", усещах я като в 
гъста гора. Преживяването беше просто невероятно. Започвах да се отдалечавам от звездите и 
Земята, която ставаше все по палка и по-малка, докато накрая съвсем изчезна. Скоро започнах да 
виждам цели слънчеви системи и галактики, въртящи се в абсолютна хармония, които също 
ставаха все по-малки и по-малки и постепенно изчезнаха в далечината. Аз летях през Космоса, 
дълбоко изумена от всичко това. Навсякъде около мен чувствах присъствието на вечната енергия 
на Вселената. 

Отново си спомних за моя експеримент и реших да задам един въпрос. Не бях сигурна как 
точно да го формулирам. Искаше ми се да помисля повече над това. Но моментът изглеждаше 
особено благоприятен и не исках да пропусна тази възможност, така че попитах: „В какво се 
състои смисълът на Вселената?" Но това звучеше твърде претенциозно, затова перифразирах 
въпроса си така: „Мога ли да разбера смисъла на Вселената?" Отговорът дойде в съвсем 
неочаквана форма. Нещо изплува от мрака. Изглеждаше като движещ се молекулярен модел или 
математическо уравнение - изключително сложна, триизмерна мрежа от фини линии, сияещи като 
неонови лампи. Тя започна да се уголемява, като се множеше и променяше непрестанно и изпълваше 
Вселената със все по-усложняващи се структури и взаимодействия. 

Това не бяха безпорядъчни, а напълно съгласувани и целенасочени движения, бързи, но в същото 
време плавни и съвсем определени. Когато тази структура се разрасна и отвъд мен, умножавайки 
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се непрестанно, реших да се завърна в обичайния свят. Преди да си тръгна, извиках с цялото си 
сърце към Вселената „Благодаря ти! Благодаря ти!" за впечатляващия спектакъл. Събудих се 
удивена, възхитена и въодушевена, изпълнена с ново дълбоко уважение към Вселената. 

Това преживяване ми даде ново чувство на възхита и уважение към природата и 
съзидателната сила на Вселената. Като че бях видяла невидимите връзки, свързващи всичко в 
света - фино молекулярно ниво, наложено върху огромния, безграничен Космос. Това беше едно 
наистина грандиозно и впечатляващо събитие. По някакъв начин то ме накара да вярвам, че и аз 
самата съм една уникална частица от нещо величествено... Божественото е навсякъде, както в 
нас самите, така и извън нас.  

(П. К. Сан Франциско, Калифорния) 
Знаех че сънувам. Бях сред безкрайна пустота и се възприемах не като „Аз", а като „Ние". 

Това „Ние" бе сфера от чиста светлина, сияеща ярко сред мрака. Аз бях един от многото центрове 
на съзнание, разположени по повърхността на това слънчево същество. Ние бяхме единство от 
енергия и съзнание и макар и да можехме да функционираме независимо един от друг, 
представлявахме едно единно съзнание и бяхме в съвършена хармония и равновесие. 

Аз нямах тяло или дух. Ние бяхме просто енергия и всезнаещо съзнание. Всички 
противоположности се допълваха перфектно и уравновесяваха взаимно. 

Наоколо имаше една особена вибрация, но вече не мога да си спомня как точно звучеше. По 
късно в съня Аз/Ние създадохме правоъгълник в празнотата - това бе врата към живота и земята. 
Създадохме природни картини в правоъгълника и навлязохме в него, придобивайки човешки форми. 
Общо имаше десет картини. През цялото това време моето съзнание не бе отделено и Ние всички 
действахме като цяло, макар и да бяхме отделни центрове съзнание. През цялото време осъзнавах 
всичко с голяма яснота.  

(С. С, Уитиър, Калифорния) 
Преди една година се занимавах с изучаване на източните религии и по-специално на будизма, 

джайнизма и индуизма. Веднъж имах осъзнат сън, където станах свидетел на онова, което 
наричат „танцът на Шива". Сънувах древна индуистка статуя. Докато я гледах, цялото ми 
зрително поле започна да се размива. Сцената приличаше на „заснежен" телевизионен екран По 
време на съня се усъмних да не би ретината ми да се е отделила от очния нерв. 

Тогава осъзнах, че сънувам и това, което възприемах бе първичната енергия, основополагаща 
цялата вселена. Чувствах се дълбоко свързан с всичко обкръжаващо. Изглеждаше като че ли 
преоткрих вечността. Или времето бе спряло, или аз бях излязъл извън него.  

(Т. Д.. Кчарксвил, Тснсси) 
Крайният резултат бе безгранична светлина. Тя се появяваше само когато сънувах осъзнато, 

но очевидно не беше предизвикана от действията ми. Появяваше се когато бях сред тъмнина или в 
някоя голяма стая или пък когато бях зает с религиозни занимания. Обикновено възникваше като 
слънце, спускащо се от върха на главата ми, докато всичко около мен не се превърнеше в брилянтна 
светлина. Не оставаха никакви образи. Започвах да чувствам присъствието на Бог и ме обхващаше 
огромна, неземна радост. Колкото повече се концентрирах върху светлината, толкова повече губех 
съзнание за сънното си тяло. 

Загубата на представата за собствения Аз и обратите на съня в присъствието на Бога 
означаваше да преживея своята трансцендентност. Това може да бъде преживяно, но не и 
разказано. Присъствието на ярка светлина, осъзнаването за Бога, постепенната загуба на 
представата за личния Аз, радостта (наричана още блаженство) и безкрайната преданост са 
явления, често споменавани в мистичната литература. Тези мои преживявания възникваха само в 
контекста на осъзнатото сънуване. 

„Вечните въпроси, които вълнуват човека, са „откъде и накъде?", „кога и как?" - писа сър 
Ричард Бъртън в Касида. Още щом е започнало да мисли, човечеството си е задало в безброй 
варианти въпроса: „Защо съм тук?" Последвали толкова много отговори, колкото били и въпросите. 
Но отговорите рядко били изразявани в думи. 

Така, когато любознателната Кийлин попитала в цитирания по-горе осъзнат сън „Мога ли да 
разбера смисъла на Вселената?", тя получила отговор във вид на непрестанно усложняващо се 
математическо уравнение, многократно надхвърлящо способността й за интелектуално разбиране. 
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Някой може да изтълкува този отговор като: „Не, не можеш!" Обаче интелектът вероятно не е най-
подходящото средство, с което да възприемаме „смисъла на живота". 

Ето как Питър Брент е описал този проблем в статията си за практиката на суфизма: 
Ние създаваме това, което възприемаме, поне в известна степен чрез сетивото, което 

използваме за тази цел. Ако покажете на едно куче книга по философия, то кучето ще използва 
обонянието си, за да разбере какво е това. За целта ще използва серия от категории, като храна - 
не е храна, куче - не е куче и т. н., които позволяват да се съди за нещата въз основа на мириса. В 
резултат то много скоро ще загуби интерес към книгата. Това обаче няма да е поради 
несъвършенството на неговото обоняние, а защото способностите, инстинктите и опитът ще го 
накарат да използва неадекватно за целите на това познание сетиво. Аналогично и начинът, по 
които ние възприемаме света, може да не е най-адекватният и това може да се дължи единствено 
на факта, че използваме погрешно сетиво. 

Но кое е сетивото, с помощта на което можем да възприемем скрития смисъл на живота? Брент 
намеква, че това е разновидност на интуицията и нейното възпитаване изисква напътствията на 
учител, който вече я притежава. Този факт напомня за границата, до която може да ви доведе 
осъзнатото сънуване без ръководство. 

Но въпреки това осъзнатото сънуване може да ви помогне да усетите безкрайността, 
откровението на огромния свят отвъд пределите на привичната реалност. Независимо от това, какви 
са вашите възгледи за духовността и природата на Аз-а, вие можете да използвате осъзнатите си 
сънища, за да навлезете в дълбините на своята идентичност и да изследвате границите на вътрешния 
си свят. 

Инструмент за познаване на реалността 
Тибетският учител Тартанг Тулку казва: 
Сънищата са източник на познание и опит, но те често биват подценявани като инструмент 

за познаване на реалността. 
Вече повече от хиляда години тибетските будисти използват осъзнатото сънуване, за да 

познават илюзорната природа на личната ни реалност, както и като част от система практики, които 
водят към просветление и разкриване на нашата най-дълбока същност. 

Суфистите също използват осъзнатото сънуване или негова разновидност за духовни цели. 
Прочутият испански суфист от дванадесети век Мохидин Ибн Ел-Араби ни уверява, че „човек трябва 
да контролира мислите си насън. Тренирането на такава бдителност... ще донесе огромни ползи на 
индивида. Всеки трябва да се вложи истински за постигането на тази толкова ценна способност" 

Тартанг Тулку обяснява ползата от осъзнатото сънуване така: „Опитът, който придобиваме, 
практикувайки по време на сън, по-късно може да бъде пренесен и върху будния ни живот. Например 
ние можем да се научим да превръщаме страшните образи, които срещаме в сънищата си, в 
добронамерени. Или да трансформираме негативните емоции от деня в нарастващо осъзнаване. Така 
използваме опита от нашите сънища, за да станем по-гъвкави в ежедневието си.“ 

„Практикувайки редовно - продължава Тулку, - започваме да заличаваме разликата между 
сънуването и будното състояние. Преживяванията ни в будно състояние стават по-живи и 
разнообразни, като следствие от развитата способност за осъзнаване... Този вид осъзнатост, основана 
на практиката в състояние на сън, може да ни помогне да постигнем вътрешно равновесие. 
Осъзнатостта подхранва съзнанието по начин, който развива цялостта ни. Осъзнатостта осветява 
непознатите дълбини на нашето съзнание и ни посочва пътя към познаването на нови измерения на 
реалността.“ 

Според древното тибетско ръководство по йога на съня -„Учение за състоянието на сън" - 
практикуването на специфични техники за контрол на съня води до способността да се сънува всяко 
нещо, което можем да си представим. Тулку прави подобно изказване: „Напредналите йоги са 
способни да правят практически всичко в своите сънища. Могат да се превърнат в дракони или 
митологични птици, да се уголемят, смалят или пък да изчезнат, да се върнат в детството си и да го 
изживеят отново или дори да полетят в Космоса."' 

Възможностите за удовлетворяване на желания на това ниво на контрол над съня може да 
изглеждат много впечатляващи, но тибетските йоги на съня насочват погледа си далеч отвъд 
тривиалните удоволствия. За тях осъзнатото сънуване представлява „инструмент за познаване на 
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реалността". Така, експериментирайки с него, те могат да осъзнаят субективната природа на 
състоянието на сън, а впоследствие и на живота в будно състояние. За тях осъзнаването на този факт 
е от огромно значение. 

Осъзнаването на факта, че нашите преживявания на реалността са по-скоро субективни, 
отколкото непосредствени и истинни, може да има своите практически последствия. Според Тулку, 
когато мислим за всичките си преживявания като за субективни, а значи наподобяващи сън, 
„концепциите и Аз-образите, които са ни ограничавали, започват да изчезват. А когато нашето 
възприятие намалява своята ригидност, проблемите ни губят застрашителността си. В същото време 

развиваме по-дълбоко ниво на осъзнатост. В резултат „дори най-тежките изпитания изглеждат лесни. 
Когато разберете, че всичко е като сън, вие постигате чиста осъзнатост. А начинът да я постигнете е 
да осъзнаете, че всичко преживявано от вас е като сън". 

Коментарите към „Учение за състоянието на сън" обясняват, че за разбирането на йога на съня 
са необходими дълга практика и богат опит; за постигането на целта са необходими както теоретични 
познания, така и практически опит. Тези, които успеят да овладеят йога на съня, ще познаят 
следното: 

1. СЪНИЩАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ СПОРЕД ЖЕЛАНИЕТО НИ 
„... материята или формата с техните размери - голямо или малко - и изброимост - множествено 

и единично - са всецяло подвластни на човека, когато той е развил психичните си сили чрез йога." В 
резултат на упорито практикуване упражняващият йога на съня научава, че всеки сън може да бъде 
променен, ако той пожелае това. Повечето осъзнато сънуващи знаят това от собствения си опит. 
Спомнете си също така за обсъжданото в глава 5 могъщо влияние на очакванията върху 
съдържанието на съня. 

2. СЪНИЩАТА СА НЕСТАБИЛНИ 
„По-нататък той разбира, че формата в състояние на сън и цялото многообразие от образи в 

сънищата са просто игра на ума, а значи са нестабилни, като миражи." Опитните осъзнато сънуващи 
също трябва да са го изживели. Сънищата изглеждат толкова реалистични, колкото и животът в 
будно състояние, но не и толкова стабилни. 

3. ВЪЗПРИЯТИЯТА В БУДНО СЪСТОЯНИЕ СА НЕРЕАЛНИ, КАКТО СА НЕРЕАЛНИ И 
СЪНИЩАТА 

„На следващия етап той разбира, че естествената природа на формите и всички други неща, 
доловими от сетивата в будно състояние, е също толкова нереална, както и нейното отражение в 
сънищата. И двете състояния са сансарични, тоест илюзорни." На този етап знанието на йогите е по-
скоро теория, отколкото опит. Спомнете си как в глава 5 стана дума, че в състоянията на сън и 
будност ние използваме едни и същи перцептивни процеси за изграждането на психични модели на 
обкръжаващия ни свят. Тези модели, независимо дали описват света на сънищата или физическия 
свят, са само модели. Като такива те са илюзии и не съвпадат с нещата, които репрезентират, точно 
както картата не е обозначената територия, и менюто не е предлаганото ястие. 

4. ВЕЛИКОТО ПРОЗРЕНИЕ: ВСИЧКО ТОВА Е СЪН 
„На последния етап се постига Великото Прозрение, че нищо в сансара [пространствено-

времевия феноменален свят] не е, нито може да бъде друго, освен нереално, наподобяващо сън." Ако 
сравним съзнанието с телевизор, Великото Прозрение би се състояло в това да разберем, че всичко, 
което се появява на екрана, не е нищо друго освен поредица образи, а значи е илюзорно. Ако просто 
стигнем до разбирането, че „съзнанието не съдържа нищо друго освен мисли", то това не би било 
Великото Прозрение, защото то трябва да бъде преживяно, а не осмислено теоретически. 

В тази светлина „всемирното творение... и всички феномени в него" са само „сън на 
Всевишния". Йогите на съня преживяват непосредствено този нов поглед към реалността. 

5. ЕДИНСТВОТО 
„Озарени от тази Божествена Мъдрост, се събуждат напълно аспектите на Микрокосмоса, 

заложени в Макрокосмоса; капчицата роса пада в Сияйното Море, в Нирванно Блаженство и 
Единство, като притежател на всичко, що може да бъде притежавано, познавач на всичко познаваемо 
и творец на всички творения - единно съзнание-реалност."" Тук ще е уместно да цитирам философа 
Лудвиг Витгенщайн, който казва: „За това, за което не може да се говори, трябва да се мълчи." 

Очевидно тук не става въпрос за знание, което може да бъде доказано и проверено по научен 
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път. С тези думи не искаме да отречем ценността на мистичните преживявания, защото нямаме 
основания да смятаме, че границите на науката са граници на познанието. Също така ние не 
намекваме, че трябва непременно да последвате пътя на тибетските йоги в търсене на своята 
собствена „Божествена Мъдрост". Методите и символите на тибетските мистични учения са 
създадени, за да функционират в контекста на тибетската култура. Ако имате сериозен интерес към 
реализирането на най-висшия си потенциал, ние бихме ви препоръчали да намерите учител, който би 
ви обучавал на език, който вие сте в състояние да разбирате. 

Самопознание 
Насредин влязъл в банка, за да осребри чек. Касиерът го попитал дали може да удостовери 

самоличността си. „Да, мога", отговорил Насредин, извадил огледало и разгледал внимателно своя 
лик. „Това съм си аз. Всичко е наред." Кои сме всъщност не е едно и също с това, кои си мислим, че 
сме. Ние не сме тези, за които се мислим в сънищата си (или дори в будно състояние). Бихте могли 
сами да се убедите в това в следващия си осъзнат сън. Запитайте се каква е природата на всяко нещо, 
което срещнете в съня. Например, може да сте седнали зад сънувана маса, да сте стъпили на сънуван 
под. И разбира се, това са сънувани обувки, обути върху сънуван крак, който пък е част от сънувано 
тяло, така че това трябва да съм сънуван Аз! Достатъчно е да осъзнаете ситуацията в осъзнатия сън и 
ще разберете, че този, който сте в съня, не може да бъде този, който сте всъщност: това е само образ, 
психичен модел на вашия Аз или в термините на Фройд, на вашето „его". 

След като разберете, че вашето его не е този, който всъщност сте, става по-лесно да престанете 
да се идентифицирате с него. А след като престанете да се идентифицирате със своето его, вие ще 
бъдете много по-свободни да го промените. Самото разбиране, че егото представлява ваш опростен 
модел, ви дава по-съвършен модел на вашата същност и намалява вероятността да сбъркате 
обозначената територия с картата. 

Ако успеете да видите вашето его обективно, в истинската му роля да обслужва вас самите, 
няма да има нужда да се борите с него. Вие все едно няма да можете да избягате от него, нито пък е 
нужно да правите това - егото е необходимо за ефективното ви функциониране в света, фактът, че и 
егото ви, и вашият истински Аз биват наричани „Аз", създава много объркване и неточности. Добре 
информираното его казва: „Аз съм това, което знам, че съм." Истинският ви Аз просто казва: „Аз 
съм." Ако зная, че не съм идентичен с моето его, аз ще съм достатъчно безпристрастен, за да бъда 
обективен към себе си, както в следната история: един монах се похвалил на Насредин: „Аз съм 
толкова безпристрастен, че никога не мисля за себе си, само за другите." На което Насредин 
отговорил: „Е, аз пък съм толкова обективен, че мога да погледна на себе си като на друг човек, така 
че мога да си позволя да помисля и за себе си." 

Колкото по-малко се идентифицираме с това, което мислим че сме, толкова по-вероятно е да 
успеем да открием кои сме всъщност. Суфистът Тарикави пише в тази връзка: 

Когато намерите себе си, вие намирате и познанието. Дотогава може да имате само мнения. 
Мненията се основават на навика и на това, кое ви изглежда удобно. 

Търсенето на пътя изисква да откриете себе си. Вие още не сте го направили. Единственият 
смисъл да срещате други е в това, че един от тях може да ви срещне с вас самите. Преди това да 
се случи, вие вероятно ще си въобразявате много пъти, че сте открили себе си. Но истината е, че 
когато намерите себе си, вие постигате едновременно и вечното познание, което не може да бъде 
сравнено с нищо друго на земята. 

Но преди да почувствате искрения порив да „откриете себе си", може да се сблъскате със 
силните пориви и желания на вашето его. Това е напълно естествено и вероятно няма да е 
продуктивно и полезно, ако се впуснете в търсене на възвишените страни на вашата същност, докато 
част от вас изпитва силна нужда от удовлетворение на поривите и желанията от всекидневния живот. 

Не си струва да търсите трансцендентност, бягайки от живота. Спомнете си демоничните 
сънища на Ван Идън. Трябва да сте готови да посрещнете всички проблеми, с които се сблъсквате. 
Но след като сте ги разрешили в състояние на сън и след като сте реализирали достатъчно от 
желанията си, може да усетите порива и нуждата да отидете отвъд пределите на познатото. Да 
познаете себе си. 

Отдаване 
Изведнъж в съня си, докато се разхождах из стая в моята гимназия, осъзнах, че сънувам и 
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това много ме зарадва. Имах толкова ясно съзнание, както и в будно състояние. Както обикновено, 
пожелах да и изляза навън, на открито. Стигнах до изхода, но вратата бе затисната от 
останките на катастрофирал камион. Разбирайки, че това е само сън, аз открехнах вратата, 
колкото можах, промъкнах се навън, хванах камиона с две ръце и го изместих встрани, почти без 
никакво усилие. Навън въздухът бе чист, небето синьо, наоколо се разгръщаше прекрасен 
пасторален пейзаж в брилянтно зелено. Затичах се през тревата и радостно подскочих в небето. 
Носейки се между върховете на дърветата, аз се оплетох из клоните и доста се измъчих, докато се 
освободя. След като се издигнах над клоните, продължих полета си на няколко стотни фута над 
земята. Докато летях, си помислих: „Летял съм толкова пъти преди, защо да не опитам да 
помедитирам, както се нося в небето?" Решен да опитам, аз се обърнах към „Всевишния" с молба 
да ми помогне: „О, всемогъщи Отче-Майко, помогни ми да извлека максималното от този опит!" 
После се преметнах назад и престанах да контролирам полета си, без да се страхувам от падане. 
Незабавно започнах да се нося из небето с главата надолу. Очите ми бяха затворени, а слънцето ме 
обсипваше с брилянтните си лъчи, като изпълваше главата ми със светлина. Чувствах се като 
перо, носено от вятъра. Докато летях така около пет минути, аз непринудено, но уверено 
освободих съзнанието си от мисли, както правех и при медитация в будно състояние. Колкото по-
малко бях обезпокояван от мисли, толкова по-силно ставаше осъзнаването ми и ме овладяваше 
невероятно чувство на радост, което мога да опиша само като екстаз. Постепенно започнах да 
осъзнавам тялото в леглото си и когато се събудих, чувствах такъв мир и благодат, които е 
трудно да бъдат описани. 

 
Влязох в църквата и разбрах, че от мен се очаква да изнеса реч. Хората пееха химн номер 

тридесет и три от червения псалтир. Докато те бяха заети с обичайните приготовления, аз реших 
да изляза навън, за да се подготвя. Притеснявах се и ме беше страх, защото не знаех какво ще 
говоря. Седнах на земята и изведнъж се сетих за тема, която ми изглеждаше подходяща - „Пътят 
на отдаването''. 

Тогава погледнах към небето на изток и видях голямо кълбо от бяла светлина, няколко пъти 
по-голямо от Луната. Осъзнах че сънувам. Изкрещях от радост, разбирайки, че то се е появило 
заради мен. Но веднага след това светлината изчезна от небето, като че ли очакваше от мен по-
подходяща реакция. Разбрах, че трябва да извърна поглед и да се помоля. Когато го сторих, 
светлината се появи отново. Щом се приближи, чух женски глас да казва: ..Добре направи, че 
откри светлината в себе си. Но сега тя трябва да бъде насочена навън." Въздухът се 
наелектризира и земята засия с брилянтна светлината. Усетих убождане на върха на главата и 
затопляне от светлината. Тогава се събудих. 

За да отидат отвъд модела на егото за света, осъзнато сънуващите трябва да престанат да 
контролират съня и да се „отдадат" на нещо отвъд егото. Идеята за отдаването е илюстрирана от 
сънищата, изложени по-горе. Всеки от нас вероятно има различна представа за това „нещо отвъд", 
която зависи от различното възпитание, философия и склонност към мистични идеи. 

В религиите често се говори за това „да се отдадеш на божията воля". Но ако не харесвате или 
не разбирате религиозните термини, бихте могли да пожелаете да изразите желанието си по друг 
начин. В контекста на това, за което говорихме по-рано, фразата би могла да бъде: „Отдавам 
контрола на истинското си Аз." Както и да си представяте природата на истинското си Аз, отдаването 
на контрола от този, който мислите, че сте, на този, който всъщност сте, ще бъде много полезно. Тъй 
като съдържа всичко, което знаете, независимо дали съзнателно или несъзнателно, истинският ви Аз 
е способен да взема много по-мъдри решения от вашето его. 

Въпреки че сте предали его-контрола над вашия сън, трябва да запазите осъзнатостта си. Ако ли 
не, най-вероятно очакванията и поривите на вашето его ще възстановят контрола над съня. Нещо 
повече, осъзнатостта може да ви помогне да отговорите творчески и интуитивно на хода на 
събитията в съня и да не забравяте, че тук няма от какво да се плашите. 

В случая „Всевишният" е една удобна формулировка. Не е нужно да правите никакви 
предположения за „Всевишния", освен че който и да е, той е над всичко останало. Следващите две 
описания са пример за това, какво може да се случи, когато осъзнато сънуващите търсят 
„Всевишния". В първия случай Скот Спероу сънувал: 
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Седях срещу малък олтар, украсен с фигурки. Първо видях един вол. За миг погледнах встрани и 
после пак към олтара, за да открия, че там вече имаше фигурки на дракон. Започнах да разбирам, 
че сънувам. Извърнах глава и пожелах, когато погледна отново, да видя най-висшата от 
възможните форми. Бавно се обърнах и отворих очи. На олтара имаше фигурка на човек в поза за 
медитация. Обзе ме силен поток от чувства и енергия. Скочих и излязох навън възхитен. " 

Спероу коментира, че този сън му показал какво е най-висше за него, след което то можело да 
бъде съзнателно прието като идеал, за да послужи като „еталон, чрез който да бъдат оценени 
вътрешните преживявания". Но не е нужно да превръщаме някакъв образ във идол, защото това би 
било фиксиране върху една идея или вярване, което може да попречи на по-нататъшното ни развитие. 

А ето и второто описание, което представлява един от моите най-впечатляващи и личностно 
значими осъзнати сънища: 

Късно сутринта преди няколко години се озовах на сънуван път в спортна кола. Наслаждавах 
се на занимателния сюжет и напълно съзнавах, че сънувам. След като изминах известно 
разстояние, видях една много впечатляваща стопаджийка да маха край пътя. Трябва да кажа, че 
почувствах силен порив да спра и да я кача. Но си казах: „Аз вече имах такъв сън. Защо да не 
опитам нещо ново?" Така че я подминах, решен вместо това да потърся „Всевишния". Веднага след 
като се отдадох на неговата воля, колата ми се стрелна към небето, летейки стремително нагоре, 
докато не се отдели от мен, все едно че беше първо стъпало на ракета и аз продължих да летя по-
нависоко в облаците. Минах покрай кръст на върха на една кула, покрай звездата на Давид и други 
религиозни символи. Когато се изкачих още по-високо над облаците, навлязох в Космоса, който ме 
порази със своята мистична безграничност - огромна пустота, която преливаше от любов, и 
безкрайно пространство, което усещах като свой дом. Настроението ми следваше моето 
извисяване. Запях вдъхновен. Гласът ми беше направо невероятен - той варираше от много нисък 
бас до най-високо сопрано. Струваше ми се, че целият космос вибрира от звуците на моята песен." 

Този сън ме дари с изключително дълбоко усещане за моя истински Аз. Все едно че бях открил 
друг вид съществуване, в сравнение с което обичайното ми възприятие за моя Аз изглеждаше като 
капка, сравнена с морето. Разбира се, няма как да определя дали това преживяване ми е разкрило и 
пределния смисъл на битието (ако въобще има такъв), макар че усещането ми бе именно такова. 

Колкото и убедителни да изглеждат подобни преживявания, много е трудно да оценим 
истинската им СТОЙНОСТ. Както непрекъснато подчертаваше Джордж Гилеспи, това че някой е 
сънувал Бог, Пустотата, Нирвана и т. н., не означава непременно, че сънуващият действително е 
преживял трансценденталната реалност. Да не се съгласим с това би означавало да очакваме, че ако 
някои сънува как печели от лотария, на сутринта ще се събуди забогатял. Затова може би ще е по-
разумно да запазите известно количество здравословна критичност по отношение на преживяванията 
си: не забравяйте, че това са сънища и е съвсем естествено в тях да има много илюзорност. Нито им 
вярвайте, нито не им вярвайте. Просто помнете техните уроци, които ви показват, че в живота има 
още много непознати неща. Психологът Чарлз Тарт дава подобна препоръка за интерпретирането на 
смисъла на тези преживявания. 

Познанието и опитът от свръхестествените феномени, медитацията, осъзнатите и 
обикновените сънища, алтернативните състояния, мистичните или психеделичните преживявания 
- всичко това може да отвори съзнанието ни към ново разбиране и да ни отведе отвъд пределите 
на познатото. Но също така те временно могат да ни внушат и най-убедително звучащи, 
„очевидно" истинни, възхитително истинни, дори екстатично истинни илюзии. Именно тогава 
трябва да развием в себе си способността да ги разграничаваме. Иначе това изключително 
отворено съзнание би било по-лошо от едно затворено, но разумно съзнание." 

Фариба Богзаран извърши проучване за това какво става, когато хората съзнателно търсят 
„Божественото" в осъзнати сънища. Тя се е интересувала как влияят първоначалните концепции за 
природата на божественото и подходът към неговото търсене върху реалното преживяване на Бог в 
сънищата. Някои хора възприемат Бог като свръхестествена личност - мъдър старец, Христос или 
Великата Майка. Други възприемат „Божественото" като някаква сила във Вселената или особен вид 
неуловима и безлична енергия. Забележително е, че сред успелите да се срещнат с образа на 
„Всевишния" повече от 80 процента от възприемащите Бог като свръхестествена личност се 
срещнали с Бог, въплътен в конкретна личност. Аналогично, повече от 80 процента от 
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възприемащите Бог като безлична енергия видели „Божественото" във вид на нещо различно от 
конкретна личност. 

Начинът, по който хората търсят .,Божественото", също оказва влияние на техните 
преживявания. Богзаран разделила изследваните лица на две групи: тези, които активно търсят Бог в 
осъзнатите си сънища и тези, които се отварят към преживяването на „Божественото", независимо от 
формата му. Разликата в двата подхода се проявявала в начина, по който сънуващите формулирали 
своето намерение. Активно търсещите имали тенденцията да казват, че планират да „търсят 
Божественото" в осъзнатите си сънища. Тези пък, които се предавали на Божията воля, изразявали 
намерението си по-скоро като желание да „преживеят Божественото" или пък да се отворят към него. 
Групата на пасивно отдаващите се като че ли имала по-малко очаквания за появата на Бог и 
преживяла много по-изненадващи събития, отколкото групата на активно търсещите. „Отдаващите 
се" обикновено срещали някаква проява на Божественото, без да я търсят, „търсещите" пък 
обикновено срещали Бог такъв, какъвто очаквали да го видят. 

Това проучване демонстрира, че предварителните очаквания оказват силно влияние върху 
преживяването на Бог в осъзнатите сънища, поне в случаите, когато съзнателно търсим такива 
преживявания. Значи ли това, че ние всъщност не се срещаме с Бог, когато преживяваме 
Божественото в сънищата си? Не мисля, че можем да разберем това. Божественото може да има 
различна форма за различните хора, а нашите предварителни очаквания може да са образ, който 
проектираме върху „Всевишния", когато се срещнем с него. Но данните от проучването на Богзаран 
ни показват, че може да постигнем много по-дълбоко преживяване на Божественото, ако се отдадем 
на него и не се опитваме да контролираме преживяванията си, като търсим активно Бог в сънищата. 
Също така трябва да се обърне внимание и на това, как ще формулирате своето намерение, защото то 
непосредствено ще повлияе върху поведението ви във вашите осъзнати сънища, докато се стремите 
да преживеете Бога. 

 

УПРАЖНЕНИЕ ТЪРСЕНЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО 
1. Формулирайте твърдение или въпрос, който да отразява най-висшия ви 

стремеж 
Помислете кое за вас е най-важното, формулирайте фраза във вид на твърдение 

или въпрос, която най-добре отразява вашите стремежи. Убедете се, че това е въпрос, 
на който наистина искате да получите отговор или твърдение, което можете да 
направите без никакви резерви. А ето и някои възможни варианти: 

• „Аз търся Бог (или Истината, Всевишния, Божественото, Пределното тайнство и 
т. н.)." 

• „Искам да се срещна с истинския си Аз." 
• „Нека видя Първоизточника на Всичко." 
• „Кой съм аз?" 
• „Не зная желанието на сърцето ми. Как да го открия?" 
• „Трябва да изпълня своя дълг. Какъв е той?" 
• „От къде съм дошъл? Защо съм тук? Накъде отивам?" 
• „Кое е най-важното нещо, което трябва да знам (или да направя) в този момент 

(или в бъдеще)?" 
• „Насочи ме към Любовта и Светлината." 
• „Каква е моята мисия?" 
• „Помогни ми да се събудя от невежеството."  
Изберете си само една фраза за всеки опит. Запишете и запомнете вашето 

твърдение или въпрос. 
2. Припомнете намерението си, преди да си легнете 
Когато си лягате, си припомнете вашето твърдение или въпрос, както и 

намерението си да го изречете в следващия си осъзнат сън. 
3. Изречете твърдението или задайте въпроса в своя осъзнат сън 
След като вече сте в осъзнат сън, повторете няколко пъти твърдението или 

въпроса, като продължавате да следвате събитията в съня. Спомнете си какво означава 
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за вас тази фраза. Отворете се към висшия източник. Старайте се да усетите накъде ви 
води сънят и да го последвате. Абстрахирайте се колкото се може повече от 
очакванията си за това, какво ще се случи, и тогава ще бъдете в състояние да приемете 
това, което ви се дава. 

Коментар 
Ако ви е трудно да решите какво търсите, може да ви бъде от помощ да си 

представите своята среща с Ангела на Смъртта. „Още малко! Още малко!" - умолявате 
вие. „Всички казват това - отговаря той, - но ти имаш правото на обичайното последно 
желание. Повечето хора го пропиляват като викат свещеник или адвокат или пък пушат 
цигара, така че внимавай. Какво искаш да направиш в последния си сън?" Поставянето 
на въпроса по този начин обикновено изчиства всичко тривиално и оставя само 
наистина важното за вас. 

 
Човечеството спи 
През дванадесети век великият афганистански суфист Хаким Санай е писал, че „човечеството 

спи, заето само с безполезни неща, живеейки в грешен свят" Днес, след хиляда години, ситуацията 
малко се е променила: човечеството все така спи. На някой може да му е трудно да повярва в това. 
Може да смятате, че ако това беше истина, вие щяхте да го знаете. Но ако това наистина е така, ако 
бидейки в това състояние, което обикновено наричаме „будно", ние фактически живеем като 
лунатици, за нас ще е трудно да съзрем това непосредствено. Единственото нещо, което лунатикът не 
успява да види, е обстоятелството, че той спи. 

Така например, ако ни се случи да вървим по някакъв път, ние винаги приемаме, че сме будни. 
Сънят, мислим си ние, е бездействие; сега аз действам, значи трябва да съм буден. Ние не 
възприемаме себе си като спящи, но по същия начин се възприемат и лунатикът, и неосъзнато 
сънуващият. Има един забележителен суфистки афоризъм в тази връзка: 

О, вие, които се страхувате от трудностите по пътя към унищожението - не се плашете. 

Той е толкоз лесен, този път, че може да бъде прелитан дори насън.л 

Понякога осъзнато сънуващите много ясно осъзнават обичайното си състояние на сън, както се 
вижда и от следващия пример на южноафриканския математик Дж. X. М. Уайтман: 

След което (посещение на концерт на известен струнен квартет) ... аз си легнах със 
съвършено безметежно съзнание, изпълнен с тиха радост. Сънят, който последва през нощта, в 
началото бе доста ирационален, макар и може би по-ярък от обикновено. Изглежда се придвижвах 
плавно през пространството, когато ме обля някаква студена вълна и задържа вниманието ми. 

Мисля, че именно в този момент сънят ми стана осъзнат. Всичко, което досега беше 
обгърнато в неяснота, изведнъж изчезна; появи се ново пространство, което изглеждаше много 
ясно и реалистично, а аз го възприемах с непозната ми досега свобода и острота; самата тъмнина 
изглеждаше жива. А после с невероятна сила ме озари следната мисъл: „Никога преди това не съм 
бил буден. " 

Обикновено е трудно да се разбере как може да не си бил напълно буден досега, ако не си имал 
преживяване, наподобяващо осъзнато сънуване. Но ако сте имали такова преживяване, замислете се 
над следната аналогия - както обикновеното сънуване се отнася към осъзнатото сънуване, така и 
обикновеното „вървене насън" се отнася към онова, което може да наречем „осъзната будност" или 
„пробудено будност". 

Аз не искам да кажа, че осъзнатото сънуване е същото като просветлението, а твърдя само, че 
сравнявайки двете нива на осъзнаване в сънищата, можем да разберем как е възможно да съществува 
ниво на будното ни възприятие, което да е далеч отвъд това, което познаваме. 

Замислете се колко объркани се чувстват повечето от нас, когато се опитват да разберат 
корените и смисъла на нашия живот и сравнете това състояние на обърканост със състоянието на 
неосъзнато сънуващия, опитващ се да осмисли странните събития в съня по погрешен начин. Светът 
на нашите сънища става много по-логичен и ни предоставя много повече възможности, когато 
осъзнаем, че сънуваме. Подобна осъзнатост в будния ни живот би повишила нашата способност да 
разбираме събитията и би ни осигурила по-голям достъп до нашите възможности и креативност. 
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Както вече казах, аз не смятам осъзнатото сънуване за съвършения път към просветлението. 
Може би под правилното ръководство на тибетските йоги и в комбинация с други необходими 
техники търсачите на истината биха могли да използват осъзнатото сънуване за постигането на 
своите духовни цели. Но за мен осъзнатото сънуване е по-скоро крайпътен знак, сочещ към 
възможността за по-високо съзнание и подсказващ, че животът таи много повече загадки, отколкото 
обикновено хората съзнават, а също и вдъхновение да потърсим по-нататъшно ръководство по пътя. 

Идрис Шах е описал красноречиво нашата ситуация в следната история: 
ХОРАТА И ПЕПЕРУДАТА 
Преди много време, в един горещ летен ден, двама изморени пътници, които били на дълго 

пътешествие, достигнали до брега на една река, където спрели да си починат. След минути по-
младият от тях заспал с полуотворена уста, а другият го наблюдавал. И ако щете вярвайте, но 
след миг излгежду устните му се промъкнало едно малко създанийце, наподобяващо красива 
миниатюрна пеперуда, и полетяло във въздуха. Насекомото прелетяло над малкото островче в 
реката, където кацнало на едно цвете и започнало да пие нектара му. След това обиколило няколко 
пъти малкото си владение (което сигурно изглеждало огромно за насекомо с такива размери), 
наслаждавайки се сякаш на слънчевата светлина и нежния бриз. Скоро то открило друго същество 
от неговия вид и двете затанцували във въздуха, като че ли флиртували едно със друго. После 
първата пеперуда кацнала на едно леко полюшващо се клонче и след няколко мига се присъединила 
към множеството големи и малки насекоми от най-различен вид, които кръжили над трупа на 
животно, проснат в гъстата трева... Минали няколко минути. 

Будният пътешественик хвърлил едно малко камъче във водата близо до островчето и 
образувалите се вълнички потопили пеперудата. Това едва не я погубило, но после, с много усилия, 
тя изтръскала капчиците от крилата си и се издигнала във въздуха. Размахвайки крилца с всички 
сили, тя се устремили отново към устата на спящия пътешественик. Но неговият спътник 
откъснал едно голямо листо и го поставил пред лицето на спящия, за да види какво ще направи 
малкото създанийце. 

Пеперудата се блъскала паникьосано в преградата, а през това време спящият човек започнал 
да се гърчи и да пъшка. Тогава мъчителят на пеперудата най-после дръпнал листа и тя се 
шмугнала в отворената уста. Веднага след като изчезнала вътре, спящият трепнал и скочил, 
напълно събуден. Той казал на приятеля си: 

„Току-що сънувах един отвратителен сън. Ужасен кошмар. Сънувах, че живея в прекрасен и 
уютен замък, но ми стана скучно и реших да опозная света навън. 

В съня лш някаква магическа сила ме пренесе в далечна страна, където всичко бе прекрасно. 
Така например можех да пия до насита амброзиев нектар. Запознах се и танцувах с жена, 
притежаваща несравнима красота и се забавлявах през цялото лято. Веселих се и пирувах с 
множество приятели, хора от най-различен вид, възраст и раса. Преживях и някои несгоди, но те 
само засилваха насладата ми от живота. Така продължи животът ми години подред. И изведнъж, 
без никакво предупреждение, ни връхлетя катастрофа - огромни приливни вълни заляха нашата 
земя. Аз се оказах във водата и едва не се удавих. И тогава се устремих отново към моя замък, все 
едно, че имах криле; но щом достигнах входа му, срещнах огромно препятствие. Зъл великан беше 
поставил там огромна зелена врата. Опитвах се да я отворя отново и отново, но безуспешно. 

И тогава, изтощен до смърт, аз си спомних една вълшебна дума, която разваляше злите 
магии. Едва я бях изрекъл и огромната зелена врата бе отнесена като лист от вятъра, а аз успях 
отново да вляза в своя дом и да бъда в безопасност. Но толкова се бях изплашил, че се събудих. 

Шах коментира този разказ така: „Както може би вече сте се досетили, вие сте пеперудата. 
Островчето е този свят. Нещата, които харесвате или не харесвате, рядко са това, за което ги 
приемате. Дори когато дните ви изтичат (или когато си мислите за този момент), единствените неща, 
които виждате, са деформации на истината и именно поради това не е лесно тя да бъде позната. Но 
отвъд „пеперудата" и отвъд „спящия човек", отвъд всичко това е истинската реалност. Ако й бъде 
даден шанс, „пеперудата" може да познае всички тези неща. Откъде идва, каква е природата на 
„спящия век" и какво стои отвъд всичко това.  
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Послеслов  
ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 
Привет, онейронавти! 
Научихте много за вашето съзнание по време на сън и сте на път да станете опитни 

онейронавти. Ако след прочитането на тази книга все още не сте успели да преживеете осъзнат сън, 
не се предавайте, а упорствайте с упражненията и техниките! Скоростта, с която ще овладеете това 
умение, зависи от редица фактори, като например дали други неща отвличат вашето внимание или 
колко добре успявате да си припомняте сънищата си. Въпреки всичко упорството ви ще бъде 
възнаградено. 

Не се колебайте да отделите достатъчно време за развитие на основните умения, необходими за 
прилагането на техниките за индуциране. Ако нямате голям успех с техниките за индуциране, 
концентрирайте се върху развитието на основните умения, както и практикуването на 
допълнителните упражнения от приложението. Помнете, че високата сграда не може да бъде 
построена върху слаби основи. 

Тази книга съвсем не е последното, което може да се каже за осъзнатото сънуване. Нашите 
изследвания продължават в търсене на по-добри и по-лесни начини за постигане на осъзнатост. 
Както вече бе казано в глава 3, ние конструирахме устройство за индуциране на осъзнати сънища, 
наречено „Дримлайт" и открихме, че то може да помогне на хората да имат осъзнати сънища. То е 
полезно както за тези, конто никога не са имали осъзнати сънища, така и за по-напредналите. Нашите 
проучвания за възможните приложения на осъзнатото сънуване при разрешаването на проблеми от 
живота продължават. А на тези от вас, които биха искали да научат повече или да се присъединят към 
нашите изследвания на света на осъзнатите сънища, бих желал да представя Института за осъзнато 
сънуване. 

 
Институт за осъзнато сънуване  
Всеобщият интерес към осъзнатото сънуване и множеството писма, които получих през 

последните десет години, ме убедиха, че възможността да бъдеш буден в сънищата си е също толкова 
привлекателна и вълнуваща за другите хора, колкото и за самия мен. Осъзнато сънуване и тази книга 
са моят отговор на зародилия се интерес към осъзнатите сънища. 

С неоценимата поддръжка на Майкъл Лапойнт, консултант по мениджмънта и онейронавт, 
който чувства за свой дълг да подпомогне популяризирането на осъзнатото сънуване, аз учредих 
Института за осъзнато сънуване. Целта на този институт е да подпомага изследванията на природата 
и възможностите на съзнанието, особено във връзка с осъзнатото сънуване, за да може резултатите от 
тези изследвания да способстват за укрепването на здравето и благополучието на човека. 

Институтът за осъзнато сънуване работи за популяризирането на осъзнатото сънуване сред 
възможно най-широк кръг от хора и тези усилия се проявяват в няколко посоки. Ние предлагаме 
устройството „Дримлайт". Ако искате да го изпробвате, свържете се с Института за осъзнато 
сънуване на посочения по-долу адрес. Имаме членско общество от хора, които проявяват интерес 
към участие и подпомагане на новите изследвания на осъзнатостта в сънищата и в будно състояние. 
Осъществяваме и тренинг-програми, а също така на всеки три месеца публикуваме бюлетин, наречен 
Найт лайт, който информира нашите членове за провеждащите се изследвания на съзнанието по 
време на сън и им дава възможност да участват в тях и да окажат своята подкрепа. 

Във всяко издание на Найт лайт ние запознаваме нашите членове с експериментите върху 
начините за индуциране и приложението на осъзнатите сънища. Онейронавтите от Института за 
осъзнато сънуване съобщават своите резултати на редакторите на Найт лайт, които публикуват 
обобщените данни в следващото издание. Освен това Найт лайт отговаря на общи въпроси относно 
осъзнатото сънуване, дава информация за дейността на Института за осъзнато сънуване (семинари, 
технически разработки и контакти) и дава примери за интригуващи осъзнати сънища. Найт лайт 
помага на онейронавтите и изследователите да се учат един от друг. 

Надявам се, че и вие ще се присъедините към нас в това вълнуващо приключение - 
изследването на света на осъзнатите сънища. За повече информация се свържете с нас на този адрес: 

The Lucidity Institute 
Box 2364, Dept. B2 
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Stanford, СА 94309  
1-800-00 LUCID 
 
Приложение  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ 
Укрепване на волята 
По време на разговор след вечеря с пророците Езекил и Исая, Уилям Блейк попитал: „Ако имам 

твърдото убеждение за нещо, ще бъде ли то наистина такова, за каквото го смятам?" Исая отговорил: 
„Всички поети вярват, че това е така и в епохата на въображението такова твърдо убеждение е 
премествало планини, но много хора не са способни да проявят твърдо убеждение по отношение на 
каквото и да е." 

Много процедури за индуциране на осъзнати сънища изискват специфична форма на 
намерението - един особено активен вид неуловима характеристика, позната ни като „воля". Както и 
другите аспекти на личността, волята е дадена в различна степен на различните хора. Някои хора 
правят нещата едва ли не само с „усилие на волята", докато на много други като че ли им липсва 
„сила на волята". За щастие волята може да бъде укрепена с извършването на определени 
упражнения. 

Роберто Асаджоли е описал редица методи за укрепване на волята в книгата си Акт на воля. 
Следващото упражнение ще ви помогне да засилите волята си, като се убедите в нейната ценност. 

 

УПРАЖНЕНИЕ ОСЪЗНАВАНЕ ВАЖНОСТТА НА ВОЛЯТА 
1. Замислете се за проблемите, причинявани от липсата на воля 
Седнете и си пригответе лист хартия. Затворете очи и се замислете за възможните 

негативни последствия от липсата на воля. Ако пушите, пиете или си похапвате 
прекалено много, ако не сте в състояние да защитавате интересите си или да отвърнете 
на оскърбленията, ако не сте способни да направите за себе си това, което мислите, че 
ще е най-добро, то се замислете за момент над неприятните последствия и ги опишете 
на хартията, докато мислите за тях. Помислете за всички пропуснати възможности, за 
страданията, причинени на вас самите и другите. Ако тези образи ви навяват 
негативни емоции, не бягайте от тях. Направете си списък с такива последствия. След 
като сте го завършили, прочетете го. Докато четете, си обещайте, че ще се постараете 
да избегнете негативните последствия. Нека тези неприятни образи ви мобилизират и 
подсилят вашето решение да ги избегнете. 

2. Замислете се над преимуществата на силната воля 
Сега си представете също толкова ярко всички позитивни последствия, които би 

имало развиването на силна воля. Както и в първата част на упражнението, първо си 
представете, а носле запишете всяко потенциално позитивно влияние, което би оказала 
върху живота ви силната воля. И отново, ако почувствате силна позитивна емоция, 
докато си давате сметка за ползите, които бихте могли да имате (удовлетворението, 
признанието, радостта от постиженията), позволете си да изживеете тези емоции. 
После се концентрирайте върху трансформиране на тези чувства в силно желание да 
развиете необходимата воля. 

3. Представете си че вече притежавате силна воля 
А сега си представете, че вече притежавате силна воля, мислите и действате така, 

както бихте правили, ако волята ви бе достатъчно развита. Въобразете си най-добрия 
свят, в който бихте били силно волеви човек. Вижте се такъв, какъвто бихте могли да 
бъдете. Нека вашият „идеален модел", както го нарича Асаджиоли, укрепи 
намерението ви да развиете вашата воля. 

 
Както и другите органи и функции на нашето тяло и ум, волята може да бъде подсилена с 

упражнения. За всяка отделна мускулна група съществуват специфични упражнения, които да 
развият тези мускули. Също така укрепването на волята е полезно да бъде разграничено от другите 
психологични функции. Това може да бъде постигнато чрез изпълнението на така наречените 
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„безсмислени" упражнения. Уилям Джеймс, основоположникът на американската психология пише, 
че човек трябва да „развива способността си за полагане на целенасочени действия с помощта на 
всекидневното извършване на малки „безсмислени" упражнения" Пример за такъв вид упражнение е 
даден от Бойд Барет в книгата му Укрепване на волята и как да я развием. Всеки ден в продължение 
на седем дни, практикуващият трябва да стои десет минути, изправен върху стол, като се старае при 
това да преживява удовлетвореност. Един човек, който се подложил на това упражнение, след третия 
ден съобщил: „Имах усещането за прилив на сили при изпълнението на това упражнение, което си 
бях наложил да правя. Волевият акт ни дарява с радост и сила. Това упражнение ме „тонизира" 
морално и събуди в мен чувство за великодушие...“ 

Може да превърнете много от действията и преживяванията от деня в упражнения за трениране 
на волята. Може например да се упражнявате в това, да оставате спокойни в предизвикателни 
ситуации на работното място или да запазвате спокойствие в задръстване. По-долу прилагаме 
програма за трениране на волята. 

 

УПРАЖНЕНИЕ УКРЕПВАНЕ НА ВОЛЯТА 
По-долу е представен списък от „безсмислени" упражнения: 
• Преместете петдесет кламера от една кутия в друга, един по един, бавно и 

целенасочено. 
• Станете и пак седнете тридесет пъти. 
• Стойте прави върху стол пет минути. 
• Повтаряйте бавно на глас „Аз ще направя това", дишайки дълбоко, в 

продължение на пет минути. 
• Разхождайте се напред-назад, като докосвате последователно предмети от двете 

страни на стаята (да речем ваза от едната страна и прозорец от другата) в продължение 
на пет минути. 

• Станете от сън петнайсет минути по-рано от необходимото. 
• Старайте се да устоите на импулса да се оплачете от нещо в продължение на 

целия ден. 
• Напишете сто пъти: „Аз ще напиша „безсмисленото" упражнение." 
• Kажете „Здравей" на пет души, на които никога не сте говорили. 
• Изберете някое стихотворение, което харесвате, състоящо се от около двадесет 

стиха или 200 думи и го научете наизуст. 
1. Започнете с една от посочените по-горе задачи  
Първия ден изберете една от горепосочените задачи и направете само нея. 

Концентрирайте се върху задачата и чувствата, които преживявате, докато я 
изпълнявате. Опитайте се да запазите спокойствие, без да мислите за резултатите от 
упражнението. Ако сте се справили успешно с тази задача, на следващия ден 
преминете към стъпка 2, а ако не сте успели, на другия ден опитайте пак. 

2. Прибавете още една задача 
След като сте се справили със стъпка 1, изберете друга задача и направете и двете 

- новата и тази от стъпка 1 в един и същи ден. Не забравяйте, че не трябва да чувствате 
напрежение по време на упражнението и се отдайте на размишления едва след като го 
приключите. Правете тези две упражнения в продължение на два дни (докато успеете 
да ги извършите успешно). 

3. Прибавете трета задача 
На четвъртия ден прибавете трета задача. Извършвайте и трите упражнения в 

течение на още два дни. Оставяйте размишленията за след края на упражнението. 
4. Оставете една стара задача и прибавете нова 
След като сте изпълнявали трите задачи в продължение на два дни, оставете една 

от старите задачи и прибавете нова, така че отново да имате три задачи. Продължете да 
оставяте една стара и да прибавяте по една нова, през два дни, като всеки ден 
изпълнявате по три, докато не приключите с всички задачи. 

5. Експериментирайте сами 
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Продължете упражнението под свое собствено ръководство. Може да създадете 
свои задачи и да ги изпълнявате в количеството, което ви е удобно. Не се затрупвайте с 
твърде много задачи, защото може да се отегчите. Не забравяйте, че е важно да се 
чувствате удовлетворени, докато изпълнявате упражненията. Не бъдете раздразнителни 
и не бързайте твърде много да видите резултатите от своите усилия. 

 
Упражнения за концентрация и визуализация 
Много от процедурите за индуциране на осъзнати сънища, описани в тази книга, включват 

визуализация. Например техниката на пламъка и лотоса от четвърта глава изисква да сте способни да 
визуализирате пламък, разположен в средата на лотосов цвят и да се концентрирате върху него, 
докато заспивате. Ако не се чувствате способни да визуализирате достатъчно ярко, не се отчайвайте - 
вашите умения ще се подобрят с практиката. Следващото упражнение е създадено, за да подобри 
способността ви да визуализирате различни образи чрез адаптиране на визуалните възприятия на 
реални обекти към способността за вътрешно визуализиране 

 

УПРАЖНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЪРХУ СВЕЩ 
1. Наблюдавайте пламъка на свещта 
Поставете запалена свещ пред вас. Седнете на около две или три крачки от 

свещта, така че да виждате пламъка добре. Наблюдавайте концентрирано свещта. 
Правете това колкото се може по-дълго, но не толкова, че да преуморите очите си. 

2. Починете си, когато усетите нужда 
Когато започнете да чувствате напрежение в очите, затворете ги и останете в 

седнало положение още малко, като си представяте пламъка пред вас. Практикувайте 
това редовно и скоро ще увеличите способността си да се фокусирате за неопределено 
дълго време. 

(Заимствано от Мишра) 

 

УПРАЖНЕНИЕ ТРЕНИРАНЕ НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА 
Практикувайте част А веднъж или два пъти на ден в продължение на два или три 

дни. Всяка сесия трябва да бъде не по-дълга от пет минути. След това преминете към 
част Б. 

Част А 
1. Седнете и сложете пред себе си някакъв несложен обект 
Изберете обект, върху който да се концентрирате, като например ябълка, камъче, 

свещ или чаена чаша. Изберете нещо малко, несложно и неподвижно. Поставете го на 
няколко крачки пред вас и седнете удобно. 

2. Концентрирайте се върху обекта 
Опитайте се да обхванете целия обект с погледа си. Опитайте се по-скоро да 

възприемете цялостния визуален образ, отколкото да се фокусирате върху отделни 
части от обекта. Отбележете разсейващите ви мисли и усещания и просто ги оставете 
да си отшумят. 

3. Затворете очи и наблюдавайте послеобразите на обектите 
След няколко минути затворете очи и наблюдавайте послеобразите на обектите, 

докато не избледнеят. После отворете очи и отново погледнете целенасочено обекта. 
Повторете това няколко пъти. Остатъчният образ ще става все по-ярък и ясен с всеки 
следващ път. Не се напрягайте да създавате образа. Нека яркостта на образа се увеличи 
от само себе си. 

Част Б 
1. Загрейте, като се концентрирате върху обект пред вас 
Загрейте, като повторите част А на упражнението няколко пъти. 
2. Визуализирайте обект, висящ в пространството пред вас 
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С отворени очи отклонете погледа си от обекта и се опитайте да го визуализирате 
точно пред вас, на няколко крачки, висящ във въздуха на нивото на очите ви. Това може 
да ви се стори трудно в началото, но не се напрягайте. Просто позволете на формите на 
обекта да възникнат в пространството. Може да предпочетете да се концентрирате по-
скоро върху усещането си за обекта, отколкото върху възпроизвеждането на детайлния 
му образ. Просто приемете, че обектът заема пространството, в което се взирате, и 
обърнете внимание на възникващото чувство (че обектът заема пространството, защото 
вие сте пожелали това). От това чувство ще възникне усещането за зрително 
възприемане на образа. 

3. Визуализирайте обекта във вас самите 
Когато успеете да визуализирате обекта пред себе си, повторете стъпка 2, но този 

път си го представете вътре във вас. И тъй като някои от техниките за индуциране на 
осъзнат сън изискват визуализации на обекти в областта на гърлото, опитайте се да 
видите обекта в гърлото си. После отново го извадете навън. Премествайте вашата 
визуализация от външна във вътрешна позиция няколко пъти, докато не започнете да го 
правите с лекота. 

(Заимствано от Тулку) 

 
Превод: Владимир Бодуров 


