
Oj, NOČNE MORE 
 
Nočnih mor me ni več tako strah. Ko se zgodijo so mi seveda neprijetne, srce pa razbija kot ponorelo. 
Včasih se spotim in včasih, ko se zbudim težko prepričam zavest, da je bilo sanjsko, ker sem tako živo 
doživela. Kot otrok sem velikokrat imela nočne more, danes ne več toliko. Nekatere so se ponavljale, 
nekatere so se celo nadaljevale prihodnjodnjo noč. 
 
Ne vem točno kdaj  se je začelo nekaj v sanjah spreminjati. Pri ponavljajočih sanjah se mi je začelo 
dogajati, da sem vnaprej vedela, kaj se bo zgodilo in res se je zgodilo. Občutek jasnovidnosti je 
neverjeten, a hkrati tako neresničen, a tako mi je v sanjah uspelo ozavestiti, da sanjam. Ko sem se 
naučila prebuditi zavest v sanjah, sem se ničkolikokrat izognila padcem v neskončnost, ali pa šla tja, 
kjer me ni nič preganjalo. Včasih pa to ni delovalo, sanje so me s svojo voljo peljale točno na tisto 
lestev iz katere vedno padam a nikoli ne padem, ker se vedno prebudim tik preden treščim na tla. Te 
sanje so se tolikokrat ponovile, da sem v neskončnem padanju namesto paničnega hiperventiliranja 
pričela razmišljati, kako bi se rešila iz te godlje preden se prebudim. Nekoč sem tik pred tlemi celo 
uspela skočiti iz padajoče lestve tik pred tlemi. Ko sem se ozrla okrog sebe sem zgolj skomignila z 
rameni: »Tako preprosto je to?« in se zbudila. Ne pomnim, da bi od takrat še kdaj padala s kakšne 
lestve. Ne v sanjah ne drugače.  
 
Sposobnost zavedanja v sanjah  me je mnogokrat obdržala v tam, in vedno redkeje sem sama sebe 
namenoma silila k prebujenju. Z odkritjem, da vem kaj se bo zgodilo vnaprej in da to pomeni, da 
sanjam, sem se najprej naučila zbuditi. Ko se je v sanjah pričel odvijati trenutek, ki je stopnjeval 
napetost in čustva je prišlo najprej zavedanje, da se lahko zbudim in da ne tako ne bo prišlo do 
grozljivega sanjskega epiloga. Zavestno sem pričela tiščati veke narazen in mišice so se napenjale, 
dokler nisem odprla oči. Uspelo je! Včasih seveda ni uspelo, a mnogokrat se potem sanje tudi niso 
enako zaključile in se niso sprevrgle v nočno moro. Včasih sem si drznila celo zoperstaviti se in se 
bojevati s kačami, ki sem se jih sicer v obeh svetovih strašno bala. 
 
Mnogo otroških sanj je pričelo izginevati v najstniških letih, so se pa pojavile druge. Bila so obdobja, 
ko so sanje popolnoma izginile iz mojega zavedanja, zadnje čase pa se zopet vračajo, le spomnim se 
jih bolj malo. Sanj se veselim, pa naj bodo kakršnekoli morajo biti. 
 

I-Nat Espera Tree, marec 2020 


