P R Z E Ł O Ż Y ŁA

Ischim Odorowicz-Śliwa

Tytuł oryginału:
Dreams and What They Mean to You
Redaktor prowadząca: Aneta Bujno
Redakcja: Justyna Yiğitler
Korekta: Ewa Popielarz
Projekt okładki: designpartners.pl
Zdjęcie na okładce: © kevron2002 (depositphotos.com)
Skład: skladigrafika@gmail.com
DREAMS AND WHAT THEY MEAN TO YOU
Copyright © 1990 Migene González-Wippler
Published by Llewellyn Publications
Woodbury, MN 55125 USA
www.llewellyn.com
Copyright © 2018 for Polish edition by Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus
Copyright © for Polish translation by Ischim Odorowicz-Śliwa
Wszelkie prawa do polskiego przekładu i publikacji zastrzeżone. Powielanie i rozpowszechnianie z wykorzystaniem jakiejkolwiek techniki całości bądź fragmentów niniejszego dzieła
bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody posiadacza tych
praw jest zabronione.
Wydanie I
Białystok 2018
ISBN 978-83-65601-88-9
Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/kobiece

www.wydawnictwokobiece.pl
Wydawnictwo Kobiece
E-mail: redakcja@wydawnictwokobiece.pl
Pełna oferta wydawnictwa jest dostępna na stronie
www.wydawnictwokobiece.pl

Spis treści
Wstęp . . . 7

Część I
Rozdział 1. Rozumienie ludzkiego umysłu . . . 13
Rozdział 2. Dlaczego śpimy? . . . 33
Rozdział 3. Czym jest marzenie senne? . . . 43
Rozdział 4. Symbolika snów . . . 57
Rozdział 5. Koszmar . . . 71
Rozdział 6. Czy można kontrolować sny? . . . 81
Rozdział 7. Jak interpretować sny . . . 91

Część II
Słownik snów . . . 99

Wstęp
Sny!
Przeciętnie przesypiamy jedną trzecią życia, a przez znaczną część tego czasu śnimy.
Starożytni widzieli w śnieniu metodę uzyskiwania wiedzy i uzdrowienia. Ze snów korzystano świadomie i umiejętnie pod kierunkiem wyszkolonych terapeutów i kapłanów.
A jednak w świecie współczesnym niewiele wiemy na
temat natury snów czy poziomów świadomości, do których
mamy dzięki nim dostęp, i jeszcze mniej z tego rozumiemy.
Nie posiadamy prawie żadnej wiedzy na temat celowego
wykorzystywania potęgi snów.
Wszyscy śnimy. To fakt potwierdzony przez naukę. Niektórzy ludzie rzadko pamiętają swoje sny oraz fakt, że w ogóle
do tego procesu doszło. Badania laboratoryjne udowadniają
jednak nie tylko to, że śnimy wszyscy, ale również i to, że
ludzie pozbawiani snów (budzeni, kiedy zaczyna się faza
REM snu) w krótkim czasie zaczynają chorować, psychicznie
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i fizycznie. Nie tylko spanie jest niezbędne dla utrzymania
zdrowia, ale również śnienie!
Dlaczego?
Ponieważ sny stanowią część naszej świadomości. Nasze
senne życie jest równie istotne, jak świadomość na jawie,
chociaż tak od niej odmienne.
Kiedy zaakceptujemy już ten stan rzeczy, następnym
krokiem będzie uzmysłowienie sobie, że nasza nieuważna
postawa wobec snów jest błędem, i to błędem równie niebezpiecznym, jak brak znajomości składników odżywczych
obecnych w codziennej diecie, zaniedbywanie higieny osobistej oraz nieodpowiedzialne zachowanie za kierownicą
samochodu.
Popełniamy błąd, kiedy myślimy, że sny to jedynie przyjemne albo przerażające przerwy pomiędzy kolejnymi okresami świadomości w czasie czuwania. W większości przypadków nasze niegroźne zaniedbanie snów nie przyczynia
się do niczego oprócz pozbawienia nas okazji doświadczenia bogatszego i pełniejszego życia, które mogłoby stać się
naszym udziałem, gdybyśmy poświęcali snom należną im
uwagę. W innych przypadkach takie zaniedbanie nie tylko
pozbawia nas konkretnej wiedzy i wskazówek umożliwiających rozwiązanie poważnych, a nawet zagrażających życiu
problemów, ale może również – w pewnych niezwykłych
okolicznościach – nieść ze sobą ryzyko odbiegającego od
normy, kompulsywnego zachowania czy nawet nieodróżniania snów od jawy.
Prawda jest taka, że nasze życie na jawie zajmuje jedynie niewielki ułamek naszej świadomości – mniejszy niż
dziesięć procent. Za nasze życie senne odpowiada kolejny
niewielki jej ułamek, ale stanowi ono także „drzwi” do
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większych wymiarów: do światów, w których obecne są
źródła parapsychicznych i duchowych mocy, na swój sposób
potężniejszych nawet od broni jądrowej w zwykłym świecie.
W jaki sposób uzyskać dostęp do tych innych światów
i wymiarów? Po pierwsze, zwracając uwagę na sny, następnie ucząc się rozumieć ich przesłanie, a wreszcie ucząc się
przekazywać w sennym życiu nasze potrzeby i cele z życia
na jawie. Tak, można zdobyć wiedzę jak kontrolować swoje
senne życie i do niego wchodzić!
Ta nadzwyczajna książka pokazuje, jak to zrobić, przedstawia również płynące z tego wspaniałe korzyści. Nie istnieje ani jedna dziedzina życia, która nie zareaguje pomyślnie
na opisane tutaj techniki. Potęga snów może zagwarantować ci sukces i pieniądze w świecie doczesnym, prowadzić
do nawiązania relacji miłosnej, przynieść przyjemność,
zadowolenie z małżeństwa i życia seksualnego, zapewnić
bezpośrednie odpowiedzi na ważne pytania oraz wskazówki wspierające zdrowie, a także otworzyć wewnętrzne
drzwi do duchowego rozwoju i osiągnięć.
Metoda ta jest łatwa. I satysfakcjonująca.
Nie da się jednak osiągnąć tego celu bez wysiłku.
Wszystko, co musisz wiedzieć, jest opisane krok po kroku
na stronach tej publikacji w postaci wskazówek – uzupełnionych kompletnym i praktycznym słownikiem snów,
jednym z zasadniczych narzędzi umożliwiających ich rozumienie.
Nie marnuj jednej trzeciej swojego życia! Zdobądź
dostęp do pozostałych dziewięćdziesięciu procent swojej
świadomości! Zacznij już teraz, zacznij dziś w nocy! Nagle
będziesz naprawdę żyć dwadzieścia cztery godziny na dobę,
a każda z tych godzin zostanie wzbogacona świadomością
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więcej niż dziesięciokrotnie. Kiedy przejmiesz kontrolę nad
swoimi snami, przejmiesz kontrolę nad swoim życiem.
POTĘGA SNÓW należy do ciebie.
– Carl Llewellyn Weschcke
Wydawca

Czesc I

Rozdział 1

Rozumienie
ludzkiego umysłu
Uważam za prawdę mniemanie,
iż sny to są wierni tłumacze naszych skłonności;
w tym cała sztuka, aby je chwytać i rozumieć.
– Montaigne, Próby, Księga III*

Tajemnice umysłu fascynowały człowieka od zarania dziejów. Na tysiące sposobów próbował on przeniknąć przez
zawiły labirynt swoich procesów psychicznych. Jednak
nawet obecnie, mimo wielu odkryć i postępów w dziedzinie psychologii, człowiek nadal zadaje sobie odwieczne
pytanie: Czym jest umysł?

Definicja umysłu według Platona
Na to pytanie usiłowało odpowiedzieć wielu wielkich myślicieli. Platon zdefiniował umysł jako daną przez Boga
*	Przeł. T. Boy-Żeleński.
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jakość duchową, która jest całkowicie oddzielna od tego,
co nazywał „wstrętnym ciałem fizycznym”. Nasze zmysły
– wzrok, dotyk i słuch – często nas zwodzą. Jednak dzięki
zakorzenionemu w umyśle rozsądkowi możemy osiągnąć
prawdziwą wiedzę i zrozumienie. Zdaniem Platona rozsądek to narzędzie, dzięki któremu nasze doświadczenia
oraz wspomnienia z minionych doznań można wykorzystać
jako materiał do procesu syntezy, analizy i klasyfikacji, a to
pomaga nam zrozumieć otaczający nas świat. Idee w rozumieniu Platona to pewne jakości czy też istoty umysłu,
które uczymy się identyfikować jako „stałe rzeczywistości”,
a które nieustannie nadają swoją niezmienną formę i charakter naszemu przelotnemu życiu na ziemi. Wśród tych
idei wymieniał piękno, prawdę, wiarę, nadzieję i wszystkie
myśli abstrakcyjne.

Punkt widzenia Arystotelesa
Poglądy słynnego ucznia Platona, Arystotelesa, różniły się od teorii jego wielkiego mistrza. Według Arystotelesa ciało posiada tajemnicze moce parapsychiczne,
które kojarzył on z istnieniem w człowieku duszy. Mówiąc „dusza”, miał na myśli energię życiową obecną we
wszystkich żywych organizmach. W swoim najbardziej
prymitywnym aspekcie, jako dusza odżywcza, sprawia
ona, że wszystkie organizmy żywe jedzą, rozwijają się
i rozmnażają. Jako dusza wrażliwa odczuwa emocje
i doznania płynące z ciała oraz stanowi ośrodek pamięci. I wreszcie jako dusza rozsądna myśli, ocenia i snuje
rozważania. To umysł. Dlatego też Arystoteles w przeciwieństwie do Platona wierzył, że zarówno zmysły, jak
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i umysł mają wspólne ogniwo w postaci ludzkiej duszy.
Jednak zarówno Platon, jak i Arystoteles zgadzali się co
do jednego: niesamowitych mocy umysłu. Od śmierci
Arystotelesa minęły niemal dwa tysiące lat, zanim kolejny
wielki filozof postanowił znaleźć nowe odpowiedzi na
pytania dotyczące umysłu. Był to Kartezjusz, bez wątpienia najwybitniejszy z francuskich filozofów.

Wkład Kartezjusza
Kartezjusz, najbardziej znany ze słynnego stwierdzenia
„Myślę, więc jestem”, zdefiniował myślenie jako cały zakres świadomych procesów mentalnych obejmujących
uczucia, doznania, myśli intelektualne i wolę. Pogłębił
on podział, który między ciałem i umysłem wprowadził
Platon – Kartezjusz przekonywał mianowicie, że doznanie
jest funkcją umysłu, a nie ciała. Tak naprawdę wierzył, że
wszystkie procesy ożywiające człowieka są kontrolowane
przez umysł. Najodważniejsza teoria, jaką wysunął, głosiła, że umysł posiada „wrodzone” koncepcje, z którymi
przychodzi na świat.
Kartezjusz uważał również, że umysł nieustannie pracuje, nawet podczas snu.
Jego teorie wywołały wśród współczesnych mu uczonych ogrom kontrowersji. Niektórzy, jak choćby John Locke,
całkowicie je odrzucili. Inni, na przykład Baruch Spinoza,
przyjęli je, chociaż z rezerwą.
Ze wszystkich współczesnych Kartezjuszowi Spinoza
prawdopodobnie był najważniejszy ze względu na wpływ,
jaki kilka wieków później wywarł na jednego z najbardziej
nowatorskich myślicieli – Zygmunta Freuda.
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Narodziny psychologii
Kiedy w 1856 roku Freud przyszedł na świat, psychologia
była w powijakach. Narodziła się zaledwie sześć lat wcześniej, 22 października 1850 roku, kiedy niemiecki profesor
Gustaw Teodor Fechner stwierdził, że umysł i jego związek
z materią można zmierzyć metodami naukowymi. Dziesięć lat później napisał swoje słynne dzieło Elemente der
Psychophysik, w którym przedstawił światu swoją technikę
mierzenia procesów psychicznych.
Po badaniach Fechnera nadeszły eksperymenty Wundta, który próbował podzielić doświadczenie na konkretne
doznania. Podczas tych eksperymentów studenci w jego
laboratorium wpatrywali się w migające światła, słuchali
metronomów i kłuli się wzajemnie igłami. Ich celem było
przeanalizowanie tego, co słyszą, widzą i czują. Pierwsze
ważne dzieło Wundta, Grundzüge der physiologischen Psychologie, ukazało się w 1874 roku.
Pionierska praca Fechnera i Wundta była kontynuowana przez wielu naukowców po obu stronach Atlantyku. W Stanach Zjednoczonych William James, wybitny
brat powieściopisarza Henry’ego Jamesa, zwrócił uwagę
na ludzką świadomość, którą opisał jako zarówno ciągłą,
jak i wybiórczą. Jego wspaniała książka z 1890 roku, The
Principles of Psychology, nadal jest wykorzystywana jako
podręcznik akademicki.

Początki podziału
Do 1920 roku powstały dwie szkoły psychologii eksperymentalnej. Jedną z nich była amerykańska szkoła beha-
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wioralna, a drugą niemiecka szkoła gestalt. Behawioryści uważali, że analiza zachowań człowieka może pomóc
w zrozumieniu przyczyn jego postępowania, tym samym
rzucając światło na jego procesy psychiczne. Z drugiej
strony psychologowie gestalt zajmowali się percepcją. Ich
główna teza głosiła, że człowiek ma tendencję do postrzegania całości, zanim zacznie dostrzegać składające się na
nią części. To z kolei doprowadziło ich do przekonania,
że umysł tworzy natychmiastową, istotną percepcję dzięki
umiejętności tworzenia związków. Dlatego też uczymy się
melodii jakiejś piosenki, zanim nauczymy się nut, czy postrzegamy formę i piękno róży, zanim uświadomimy sobie
istnienie jej płatków, łodygi i liści.
Zarówno szkoła behawioralna, jak i gestalt działają po
dziś dzień i chociaż ich postawy wobec zagadnienia poznawania umysłu różnią się całkowicie, niejednokrotnie
łączą swoje różne punkty widzenia.

Nieświadomość Freuda
Podczas gdy psychologowie ze szkoły behawioralnej i gestalt zajmowali się pracą umysłu świadomego, Freud poświęcał się w Wiedniu poznawaniu głębokiej nieświadomości. Po ukończeniu studiów lekarskich w 1885 roku udał
się do Paryża, gdzie przez pewien czas uczył się hipnozy
pod kierunkiem słynnego nauczyciela i neurologa, Jeana Martina Charcota. Zainteresowanie Freuda metodami
Charcota początkowo dotyczyło stosowania przez Francuza
hipnozy w leczeniu histerii.
Kiedy Freud wrócił do Wiednia, zaczął rozwijać swoje
teorie dotyczące umysłu nieświadomego. Po krótkiej i bez-
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owocnej próbie współpracy z innym lekarzem, Josefem
Breuerem, Freud postanowił samodzielnie pracować nad
hipotezą, że to nie inteligencja, lecz emocje i nieświadomość stanowią główną siłę napędową w naszym życiu.
Koncepcje te wraz z jego przekonaniem o wpływie niemowlęcej seksualności na rozwój osobowości zraziły do
niego wielu kolegów po fachu, którzy uważali, że człowiek
to zasadniczo istota racjonalna. Przez jakiś czas Freud pozostawał wykluczony ze środowiska naukowego, jednak
jego wiara w głoszone teorie nigdy nie osłabła i ostatecznie
świat musiał uznać wagę jego wkładu w psychologię.

Wyparcie według Freuda
Freud uważał, że przeciętny człowiek odrzuca wszelkie
wrogie i destrukcyjne impulsy oraz społecznie nieakceptowalne formy seksualnej gratyfikacji. Te antyspołeczne
pragnienia są dla świadomego ja niesmaczne i cywilizowanej istocie ludzkiej trudno jest się do nich przyznać.
Uprzytomnienie sobie tych pragnień wywołuje niepokój,
więc dana osoba blokuje negatywne impulsy na drodze
procesu, który Freud nazwał „wyparciem”.

Popęd seksualny według Freuda
Po teorii wyparcia Freud wysunął teorię na temat ludzkiej
seksualności. Instynkt seksualny określił mianem „libido”
i wskazał, że życie seksualne człowieka rozpoczyna się
w chwili narodzin. Uważał, że libido można zaspokoić na
wiele sposobów, na przykład poprzez wyczerpujące zajęcia
fizyczne, sport i pracę twórczą.

