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ВОВЕД

Фасцинирачки, често инспирирачки, а се- 
пак недостижни и илузорни се нашите соништа.  
Со нивните предвидувачки пораки соништата 
имаат способност да ни понудaат длабока вна- 
трешна мудрост и визија. Може да ни ја претска-
жат судбината, да нè предупредат за несреќни 
случаи, да ни откријат решение на проблем или 
да нè благословат со духовно искуство. Нашите 
срца се излекувани со сонувањето на сакан 
пријател или член на семејството. Копнееме 
постојано да живееме во мирот и радоста на 
светот на соништата.

Но постои и темна страна на соништата. 
Застрашувачките ноќни мори го уништуваат 
нашиот сон и нè вознемируваат, дури и во 
нашите часови на будност. Нè гонат демони, се 
наоѓаме себе фатени во застрашувачки светови, 
неспособни да се помрднеме, неспособни да 
гледаме, неспособни да заплачеме за помош. 
Се будиме во ужас и се запрашуваме што сме 
направиле, било свесно или несвесно, за да 
имаме вакви соништа. Со недели можеме да го 
чувствуваме ефектот од тие лоши соништа. Како 
нашиот пријател-светот на соништата, може да 



биде толку непредвидлив? Во еден момент ни се 
дадени издигнувачки визии кои нè подигнуваат 
до повиските светови, за во следниот момент 
да нè нападнат страшни вампири од пониските 
светови. Како можеме да ги дешифрираме 
исецканите соништа што ни доаѓаат или уште 
поважно - дали дешифрирањето соништа е 
нешто исплатливо?

Оваа збирка на одговори од Шри Чинмој 
нè води низ збунувачки лавиринти, учејќи нè 
како да го разбереме значењето на некои слични 
соништа и исто така како да се здобиеме со 
некаква контрола над видовите на соништа што 
ги имаме. Со знаењето добиено со читањето на 
оваа книга, ќе можеме подобро да ги асимилира- 
ме благословувачките подароци од инспираци- 
јата и тежнението на нашите визионерски со- 
нишата, а со нашата чистота и внатрешна сила 
ќе можеме да им се смееме на суштествата 
од темнината кои се обидуваат да нè фатат во 
нашите ноќни мори.

На крај сите ќе можеме да спиеме во мир.
                                           

 Анупади
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На крилјата на моите  
 сребрени соништа,

секоја вечер летам.

Што е сонот?

Сонот на денешнината е реалноста на 
утрешнината. Зошто? Затоа што сонот доаѓа од 
свет што постои и што може да се почувствува. 
Со нашата ограничена свест можеби не го знае- 
ме тоа, но кога медитираме свесно влегуваме 
во многу повисоки светови. Реалноста од тие 
светови влегува во нас во нашите соништа.

Тоа што овде на земјата го нарекуваме 
сон, во некој друг свет е реалност. Тоа е реалност 
на свој начин, но кога доаѓа кај нас, ние сме 
ѝ странец нејзе и таа ни е странец нас. Кога 
имаме сон, тоа е како кога двајца странци се 
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среќаваат за прв пат. Бидејќи не се познаваат 
еден со друг, можат да бидат многу збунети 
или вчудоневидени еден од друг. Но откако ќе 
започнат да живеат заедно, не остануваат повеќе 
странци. Во почетокот, кога реалноста ќе дојде 
за прв пат и ќе го допре материјалното ниво каде 
што живееме, чувствуваме дека тоа е сон. Но 
ако отидеме до неговиот извор, ќе видиме дека 
таму е веќе реалност. А кога сонот ќе остане 
со нас некое време тогаш исто така станува 
реалност и тука.

Обичниот човек го гледа сонот како нешто 
потполно одвоено од остатокот од неговиот жи- 
вот. Чувствува дека живее во реалноста, додека 
сонот нема никаква врска со реалноста. Тој е 
нешто слатко, понекогаш скапоцено, понекогаш 
охрабрувачко, понекогаш инспирирачко итн, 
но не чувствува дека е повеќе од тоа. Но кога 
духовна личност има сон, веднаш може да по- 
чувствува дека нејзиниот сон е предвесник на 
реалноста. Чувствува дека секој сон е чекор 
напред кон Божествената Цел.

Од каде доаѓаат соништата? 

Има многу светови што не се видливи за 
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нашите човечки очи; соништата доаѓаат од тие 
светови. Некои соништа се случуваат на витално 
ниво. Тие соништа се многу често збунувачки 
бидејќи во виталот, кој што е свет на уживањето, 
нема многу светлина. Во соништата од виталниот 
свет има многу сензации и големо возбудување. 
Соништата што доаѓаат од повисоките светови 
се просветлувачки, но немаат сензации во нив. 
Кога имаме сон од витално ниво, ќе видиме 
постојано движење, ќе личи на бојно поле каде 
сè е скршено и згмечено, а луѓето се убиени. 
Кога имаме соништа што доаѓаат од пониски- 
те светови, потсвесните или може да се каже 
несвесните светови, треба да чувствуваме де- 
ка тие соништа немаат вредност. Не можат да 
ја изменат нашата природа. Не можат да нè 
инспирираат. Не можат да ни дадат каква било 
надеж за нашето идно исполнување. Најдоброто 
нешто што можеме да го направиме е да ги 
заборавиме.

Ако сонот дојде од ментално ниво, ќе 
има мала постојаност, не целосна постојаност, 
но малку постојаност, малку смиреност и малку 
тишина. Но ако дојде од духовното ниво, ќе 
чувствуваме наклонетост, слаткост, сомилост и 
грижа за нештата или личностите што ги гледа- 



12

На крилјата на сребрените соништа

ме. А ако дојде од нивото на душата, целиот ќе 
биде светлина, блаженство и мир.

Кога имаме сон од пониските светови, 
можеби нема да сакаме да се индентификуваме 
себе со него затоа што можеби ќе бидеме многу 
исплашени од него. Сонот ни доаѓа како зака- 
на. Но сонот што доаѓа од повисоките светови 
доаѓа како покана. Тие соништа се предвесни- 
ци на реалноста. Добиваме внатрешна радост 
и внатрешно задоволство, и таму веднаш го 
чувствуваме нашиот идентитет. Потоа треба да 
влеземе во таа реалност и да растеме во неа.

Ако медитираме, свесно можеме да вле- 
земе во световите на соништата. Сега во мо- 
ментот за нас светот на соништата е нешто 
нејасно, неизвесно и до некој степен несфатливо. 
Но ако ги проучуваме, ќе можеме да дознаеме 
многу нешта за нив.

Можеме да учиме од нашите соништа?

Можеме многу да научиме од нашите со- 
ништа, но треба да знаеме од кое ниво на свест 
доаѓа сонот. Ако доаѓа од пониското витално 
ниво, тогаш треба да го отфрлиме. Ако имаме 
сон во кој некој нè убива или убиваме некого, 
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апсурдно е да посветуваме внимание на тој 
сон. Соништата од пониското витално ниво се 
неважни и бескорисни. Од нив нема што да се 
научи.

Но ако сонот доаѓа од интуитивното ниво, 
од духовното ниво, од повисоко ниво, од надумот, 
од просветлениот ум, тогаш треба да му дадеме 
значење. Ако видиме дека имаме способност или 
потреба да му помогнеме на некого во негова- 
та медитација или да ја подигнеме неговата 
свест, тогаш на таквиот вид на сон треба да му 
посветиме соодветно внимание.

Извадок од „На крилјата на сребрените соништа“ 
www.knigi.mk


