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Kim są oneironauci? Ludźmi, 
którzy poszerzają możliwości 
swojego umysłu i odkrywają 

nowe światy, żeglując po morzu 
własnych snów. Pewnie nieraz sły-
szałaś o tym, że ktoś obudził się 
rano z pomysłem na nowy biznes 
lub we śnie znalazł rozwiązanie 
dręczącego go problemu. Może 
sama doświadczyłaś sytuacji, 

Zostań  
oneironautą

Fascynaci świadomego śnienia (Lucid Dreaming) przekonują, że to nie tylko 
świetna rozrywka i źródło kreatywności, ale też narzędzie terapeutyczne.  

to tak, jakbyś grała w ekscytującą grę o twoim życiu, do której na dodatek 
sama napisałaś scenariusz TeksT Krzysztof BoczeK

twój rozwój szkoła umiejętności

w której podczas nocnego kosz-
maru – nie budząc się – uniknęłaś 
upadku w przepaść, zdając sobie 
sprawę, że to „tylko sen”, więc mo-
żesz mieć wpływ na jego przebieg. 
W skrócie – o to właśnie chodzi 
w świadomym śnieniu. To zjawisko 
było istotnym elementem filmów 
„Vanilia Sky” z Tomem Cruisem, 
„Zaginionej autostrady” Davida 

Lyncha czy słynnej „Incepcji”. Ale 
najwięcej świadomym snom za-
wdzięcza „Avatar”. Jego reżyser, 
James Cameron, wpadł na pomysł 
scenariusza właśnie podczas sesji 
świadomego śnienia.

Świadomy sen, czyli Lucid Dream,  
to stan, podczas którego masz świa-
domość, że śnisz, co z kolei sprawia, 
że możesz sama sterować tym, co 
się dzieje. Jedynym, co cię ograni-
cza, jest twoja wyobraźnia i zablo-
kowany umysł. Jeśli go otworzysz, 
będziesz w stanie zrobić wszystko. 
Odwiedzać dalekie kraje, przeży-
wać niesamowite przygody, a na-
wet latać… Oczywiście we śnie, 
ale realizm doznań – zbliżony do 
tych z prawdziwego świata – oraz 
wrażenie ogromnego relaksu, 
a jednocześnie doładowania aku-
mulatorów, z jakim z takiego snu 
się budzisz – sprawi, że będziesz 
chciała spróbować tego naprawdę.

Każdy z nas może opanować 
umiejętność oneironautyki, wy-
starczy trochę poćwiczyć, o czym 
przekonywał podczas swoich 
warsztatów w Nowym Kawkowie  
Shachar Caspi, nauczyciel medyta-
cji, trener rozwoju z Izraela.

Autoterapia świadomym śnieniem może 
rodzić pewne ryzyko. Na przykład dekompen-
sacji, czyli zatracenia granic między tym, co 
realne, a tym, co nierzeczywiste. Zagubienie 
się w świecie marzeń, przekonanie o tym, że 
rzeczywistość jest nieprawdziwa, wypieranie 
jej. Na to zjawisko szczególnie narażone są 
osoby, które nie mają mocnej struktury ego 
– zbudowanego ja. Bez silnych, własnych gra-
nic można się w świadomym śnieniu zatracić.
Jak zachować zdrową granicę? Trzeba być 

mocno osadzonym w realiach życia, bez 
względu na to, jakie one są. Tu i teraz. Co-
dzienne. Wstawać do pracy, gotować, sprzątać, 
rozmawiać z dziećmi. koncentrowanie się na 
takich prostych czynnościach powinno uchro-
nić przed ewentualnym niebezpieczeństwem 
zatarcia granicy między fantazją a rzeczywi-
stością. Pogłębianie swojej świadomości, nie-
zależnie od metod, jakie się do tego stosuje, 
jest korzystne dla człowieka. Bo jeśli mam 
możliwość świadomego wnikania w swoją 
podświadomość, to mam lepszą łączność ze 
sobą – ściślejszy kontakt ze swoimi emocjami. 
Po prostu człowiek łatwiej się integruje, lepiej 
siebie rozumie. Znany psychoterapeuta Irvin 
Yalom mówi, że „niezinterpretowany sen jest 
jak nieotwarty list od siebie samego”. szkoda 
byłoby go nie przeczytać.

W latach 80. amerykański psychofizjolog stephen LaBerge jako pierw-
szy naukowiec rozpoczął badania nad świadomym śnieniem. W trakcie 
doktoratu na Uniwersytecie stanforda dowiódł jego skuteczności oraz 
opracował techniki wchodzenia w ten stan. Tematowi poświęcił kilka 
książek, założył też organizację The Lucidity Institute, która promuje 
świadome śnienie jako formę rozwoju. Bo powodów, by opanować tę 
sztukę, jest co najmniej kilka: 
  Podczas snu możesz przećwiczyć rozwiązywanie konfliktowych 
sytuacji, przygotować się do ważnych rozmów, powtórzyć materiał 
przed egzaminem, a także spróbować sprawdzić się w sytuacji, w jakiej 
trudno by ci się było znaleźć w rzeczywistości – występu przed wielo-
tysięczną publicznością, podróży na księżyc czy spotkania ze swoim 
idolem. 
  Świadomie śniąc, możesz rozwiązywać nękające cię problemy i oswa-
jać się z lękami, choćby przed lataniem czy wysokości. shachar Caspi 
świadome śnienie stosował jako element autoterapii po wypadku. 
– Przeżyłem bez większych urazów wypadek helikoptera, ale potem 
panicznie się bałem latać. Musiałem brać leki uspokajające – wspomi-
na. Teraz przed lotem i podczas niego odczuwa tylko lekki dyskomfort.
  Psycholodzy, w tym Robert Waggoner, coraz częściej stosują świadome 
śnienie w terapii leczenia traum, lęków czy fobii. Najpierw pacjent uczy się 
wchodzenia w tę formę snu, co zajmuje zwykle miesiąc. kiedy już to po-

trafi, a walczy na przykład z klaustrofobią, w trakcie świadomego śnienia 
wyobraża sobie siebie w małej, zamkniętej przestrzeni. – Pierwszych kilka 
sesji jest trudnych do zniesienia. Z czasem jednak człowiek czuje się coraz 
lepiej w wyobrażonych warunkach, aż przenosi się to na rzeczywistość  
– opisuje Caspi. Długość trwania terapii zależy od siły blokady i zdolności 
wchodzenia pacjenta w stan Lucid Dreaming i jego zaangażowania. 
  Świadome śnienie może stać się formą rozwoju duchowego. – Ja pró-
buję sobie odpowiedzieć wtedy na pytanie, kim naprawdę jestem, co 
robię na świecie i dokąd zmierzam oraz co się stanie po mojej śmierci 
– mówi Caspi.

   kiedy uwalniasz swój umysł i kontaktujesz się z podświadomością, 
przychodzą do ciebie świetne pomysły: na książkę, pyszne danie czy 
remont mieszkania.

  kontrolując sny, możesz sprawić, że wszystkie będą przyjemne, a ty 
obudzisz się po nich wypoczęta i pełna energii.
  LC dostarcza mnóstwa zabawy. Według shachara Caspiego ludzie 
potrafiący wykorzystywać świadome śnienie do dostarczania sobie 
przyjemności, nie potrzebują już gier komputerowych. Mogą stać się 
Gandalfem, Harrym Potterem czy kimkolwiek zechcą. sztuka oneiro-
nautyki ma 7 poziomów zaawansowania, na szóstym możesz fruwać, 
a na siódmym… przebywać wewnątrz słońca. – To nie jest tak, że śnisz 
o lataniu, tylko czujesz, jakbyś naprawdę latał – opisuje Caspi.

Zachowaj Zdrową granicę

terapia snem

Justyna 
Matkowska 
psycholog, 
psychoterapeuta
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twój rozwój szkoła umiejętności

1. Najpierw powinnaś nauczyć się wchodzenia 
w stan medytacji. siadasz wygodnie, wyprosto-
wując linię kręgosłupa. Robisz długi, 7-sekun-
dowy wdech i trzymasz go przez kolejne 3 se-
kundy, potem wydech (także przez 7 sekund) 
i 3 sekundy bezdechu. Ten schemat powtarzasz 
wielokrotnie przez kilka minut. Jeśli potrafisz, to 
możesz przejść na system 9 + 3 + 9 + 3 s. Wen-
tylacja organizmu powoduje, że zmniejsza się 
natłok myśli w głowie, a ty skupiasz się na tu i te-
raz. Pytasz siebie: Jaka pierwsza myśl pojawi się 
w mojej głowie? A kiedy się pojawi, dziękujesz 
za nią i spokojnie wracasz do stanu „bez myśli”. 
stopniowo odstęp między pytaniem a myślą się 
wydłuża. staraj się coraz bardziej wydłużać tę 
przestrzeń, wejdź w nią głębiej, sprawdź, czym 
ona jest, jaka jest jej jakość. 

2. Jeśli nie pamiętasz swoich snów, musisz 
wyrobić w sobie tę umiejętność. Załóż zeszyt, 
w którym będziesz je notować. Połóż go blisko 
swojej głowy, tuż przy łóżku, byś łatwo mogła 
go znaleźć, gdy się obudzisz. Przyda się także 
mała latarka i ołówek lub długopis. Przed snem 
zapisz datę i godzinę, o której kładziesz się spać. 
Napisz też w czasie teraźniejszym intencję: „Pa-
miętam wszystkie moje sny”. Zrób długi wdech, 
spinając wszystkie mięśnie, następnie rozluźnij 
je podczas wydechu. Wróć do zapisanej intencji 
i powtórz na głos: „Pamiętam wszystkie swoje 
sny”. Odpręż się i idź spać. Jeśli obudzisz się 
w ciągu nocy – a robi tak każdy z nas średnio co 
90 minut – zapisz w pamiętniku to, co pamiętasz 
ze snu. Gdy się wybudzisz całkowicie nad ranem, 
przytrzymaj przez chwilę oczy zamknięte – to 
ułatwi ci kontakt ze światem snu i pomoże też 

wprowadzać się w świa-
dome śnienie. W trakcie 
powolnej pobudki postaraj 
się nie ruszać – to zmieni-
łoby fale w twoim mózgu. 
W takim stanie sprawdzasz, 
czy pamiętasz swoje sny. 
Gdy sobie je przypomnisz, 
zapisz je w pamiętniku, 
podając konkretną godzinę.
Jeśli mimo to masz trudność z przypomnieniem 
sobie, o czym śniłaś, możesz zastosować techni-
kę zwaną „łowieniem ryb”. Zamykasz oczy, nie 
ruszasz się i myślisz o tych snach, które zwykle 
miewasz. Inna opcja – zapisujesz w pamiętniku 
całkowicie wymyślony sen. 

Po tygodniu ćwiczeń powinnaś już pamiętać 
swoje sny. Wtedy dołączasz do ćwiczeń kolejną 
intencję, wypowiadając ją na głos i zapisując: „Je-
stem świadoma swoich snów”. Zapisuje się ona 
w twojej podświadomości, dzięki czemu będzie ci 
łatwiej wchodzić w stan świadomego śnienia.

3. kolejny etap to nauka wchodzenia w stan 
świadomego śnienia. Usiądź wygodnie gdzie 
chcesz, możesz ćwiczyć nawet w miejscu 
publicznym – w parku, na lotnisku czy w autobu-
sie – i zacznij medytować. W tym stanie dokonaj 
sprawdzenia rzeczywistości. Ta weryfikacja ma  
4 etapy. 1. Zadaj sobie pytanie: „Czy śnię?”, 
zawsze odpowiadając: „tak”. W ten sposób 
kwestionujesz rzeczywistość. 2. Pomyśl o lataniu 
i zadaj pytanie: „Czy ja latam?”. Jeżeli tak się 
dzieje, a nie jesteś mistrzem jogi z Tybetu, to już 
prawdopodobnie śnisz. 3. „Gdzie jest moje ciało 
fizyczne?” – Odpowiadasz sobie, że jesteś we 

śnie, ale ciało fizyczne jest tam, gdzie faktycznie 
jest. Opisujesz to miejsce. – Dokonując takiego 
rozdzielenia między ciałem i duchem, jesteś 
bardziej świadoma tego, że znajdujesz się w świa-
domym śnie – tłumaczy shachar Caspi. 4. „W jaki 
sposób się tutaj dostałam?” – Jeśli nie wiesz, to 
jesteś we śnie, jeżeli wiesz, to nadal nie śnisz.

Możesz zastosować inny sprawdzian rzeczy-
wistości, np. próbując wniknąć dłonią w ścianę. 
W świadomym śnie to się uda. Albo spójrz na 
usta otaczających cię ludzi – w snach ludzie 
mówią, nie poruszając nimi. ewentualnie popatrz 
na jakieś litery i cyfry, spójrz na chwilę gdzie 
indziej i wróć do liter i cyfr. Jeśli to sen, to już 
będą inne. Możesz też wymyślić własny sposób 
sprawdzania rzeczywistości (np. w „Incepcji” 
główny bohater kręcił w tym celu bączkiem na 
stole). Tego typu weryfikację trzeba przeprowa-
dzać siedem razy dziennie przez trzy tygodnie. 
Twoja podświadomość będzie się karmić tymi 
intencjami, sugestiami i łatwiej będzie ci wcho-
dzić w stan świadomego śnienia. standardowa 
weryfikacja rzeczywistości to także świetne ćwi-
czenie na poprawę jakości naszego codziennego 
życia. – Bo tyle razy w ciągu dnia zadajesz sobie 
istotne pytania. Gdzie jestem? kim jestem? Co 
tutaj robię? – tłumaczy Caspi.

4. Jeśli pierwszy raz uda ci się wprowadzić 
w stan świadomego śnienia, staraj się jak naj-
mniej działać. Popatrz na swoje dłonie, oddychaj 
powoli i podnoś równie powoli oczy. Dopiero wte-
dy możesz zacząć badać tę nową rzeczywistość, 
w której się znalazłaś. Jeśli ktoś oferuje ci we śnie 
jedzenie, to przyjmij je. – Żywność w snach ozna-
cza wiedzę – tłumaczy Caspi. Podczas kolejnego 
razu możesz spróbować wyfrunąć ze swojego 
snu. sprawdzaj rzeczywistość, oddziel ciało od 
ducha, i zadaj sobie pytanie: „Co wydarzy się 
po mojej śmierci?”. Zapamiętaj to, co się stanie. 
– Gdy pierwszy raz zadałem sobie to pytanie, 
miałem dziwne odczucie, jakby schodziła ze mnie 
skóra. Jak z węża – opowiada shachar Caspi. 
Odpowiedź na to pytanie pozwoli doświadczyć ci 
siebie jako czystej świadomości, która czuje się 
wolna. To ćwiczenie zmienia też nasze podejście 
do śmierci. 

shachar Caspi nauczyciel medytacji 
oraz świadomego śnienia. Pochodzi z Izraela, 
warsztaty prowadzi na całym świecie. swoją 
wiedzę zdobywał w The Las Pyramids Del 
ka, szkole specjalizującej się w świadomym 
śnieniu, www.shacharcaspi.com

4 ćwicZenia dla pocZątkujących

Warsztat świadomego śnienia odbył się podczas III Festiwalu Tantry i Seksualności w Nowym Kawkowie w lipcu 2015 roku. Więcej: www.tuiteraz.eu


