
                                                               Сънят 

   Доколкото почти 1/3 част от живота ни преминава в онова особено състояние на съзнанието
наречено сън, аз смятам, че това е основателна причина да му обърнем подобаващо внимание.
Срещал съм всякакви мнения по отношение на съня. Интернет изобилства от материали по
този въпрос. Всеки от тях има своята тежест и правота. От всичко, което съм прочел и научил,
най-много ми допада гледната точка на д-р Сахер, описана в книгата „Дзен-йога”. По-нататък
в статията ще ви запозная с нея. Ако не друго, поне ще се запознаете с нещо различно и с едно
интересно виждане за съня. 
    „Преди да започнем, нека предположим, че читателят е най-заетият човек на земята. Именно
за него са тези няколко реда. Ако той спи всяко денонощие по осем часа, ние ще го помолим
да спи седем часа и сме сигурни, че това няма да му навреди. Ако той вече спи по-малко от
осем  часа,  т.е., ако  той  не  вярва  в  такива  модни  увлечения,  че  осем  часа  сън  са  крайно
необходими  и  че  качеството  на  съня  не  може  да  компенсира  количеството,  тогава  ще  го
помолим да намалява съня си по-нататък с един час. 
   Най-доброто време за сън е от полунощ до четири часа сутринта . Почти толкова добри
са часовете от единадесет през нощта до пет часа сутринта - и това е максималното, което
е необходимо на човека.

Сънят е като дохода. Ако семейството го изпива или си угажда по друг начин, дори голям
доход ще изглежда малък и човек скоро ще затъне в дългове. Докато от друга страна, едно
разсъдливо  използване  на  по-малък  доход,  ще  позволи  натрупването  на  спестявания  за
семейството.

Ако някой има голям разход на физическа, емоционална, ментална и сексуална енергия,
вследствие на определени излишества или угаждания, тогава не осем, ами и осемнайсет часа
сън няма да му стигнат.

Вследствие на определени отрицателни и положителни потоци, протичащи през нас и
около нас, сънят може да бъде  подразделен на шест отчетливо различаващи се типа:

1. Много интензивен, ободряващ и твърде полезен. 
2. Интензивен и полезен.
3. Неутрален, т.е. който не добавя ни капка енергия. 
4. Малко прахосва енергия, вместо да добавя.
5. Увреждащ (ще навреди на нервните тъкани).
6. Много увреждащ, благоприятства за поява на неразположение и болест.

Частите на деня, които съответстват на горните шест типа, са:
1. От полунощ до 4 часа сутринта.
2. От 23 часа до полунощ и от 4 до 5 часа сутринта. 
3. От 21 до 23 часа и от 5 до 7 сутринта.
4. От 7 до 12 часа.
5. От 12 до 16 часа.
6. От 16 до 21 часа.

Вибрационните цветни зони, които потоците изграждат около тялото са също шест типа,
както следва:

1. Бледосиньо;
2. Розово;
3. Зелено;
4. Жълто (тъмно);



5. Оранжево (наситено);
6. Червено (наситено).

Единственото ментално удовлетворение, което получаваме от повече сън, е мисълта, че
сме се наспали. Това е вид самохипноза, която ни дава усещането, че е добре и от полза дето
сме спали осем часа. В края на краищата почивка е. Почиването и спането са две съвършено
различни неща.

Почивката може да ви даде отмора, но не и сънят, ако не е през някои определени
часове.

„Медитацията не е за тези, които ядат твърде много, нито за онези, които изобщо не се
хранят; нито за този, който е твърде силно привързан към спане, нито за онзи, който е винаги
буден. Но за този, който регулира приеманата храна и почивка, който е уравновесен в сън или
в будувания, тя ще разпръсне всяко нещастие."

Ако наблюдаваме живота на знаменитите личности, ще открием, че те са спали (или спят)
едва четири часа на денонощие и са го правили дори в напреднала възраст, като са поддържали
по-остър интелект и по-добро здраве.

Има и друга полза от по-малкото часове за сън. Ние се сдобиваме с повече ценно време,
за  да  вършим  съзидателна  работа,  без  да  нарушаваме  нашия  обичаен  всекидневен  живот
Тогава тези часове и нашата съзидателна програма (в спестените часове), ще формират нашия
модел на мислене през останалата част от деня. В крайна сметка това ще доведе до разделение
на два различни типа хора: едните, които спят прекомерно и откриват, че през целия ден се
отклоняват, и други, които се наслаждават на правилното качество и количество на съня и в
спестените часове прогресират, така че накрая са в състояние да употребят правилно даровете
на свободната воля.

Ако решим да намалим съня си, това не трябва да става с повече от десет минути на
всеки  две  седмици.  Когато  бъде  достигнато  намаление  от  един  час,  преустановете
намаляването за един месец. Намаляването с десет минути трябва да бъде преди 23 часа и
след 5 часа сутрин, докато се постигне точния период от 23 до 5 часа.

С това спестено ценно време и с избягването на увреждащите часове за сън, ние можем
по-ползотворно да се включим в определени практики, методи и коригиращо мислене. Тези
спестени  часове  са  семе,  от  което  в  крайна  сметка  ще  израсне  цялото  дърво  на  живота.
Споменатите  практики  не  трябва  да  бъдат  разглеждани  просто  като  упражнения,  но  като
дисциплиниран живот в миниатюра.

Вземете тази мисъл за сериозно мислене: „Четене, мислене, живеене - каква е общата
връзка  -  кой час  на  деня  или нощта  може да  изкове  тази  връзка?  Как  най-добре  мога  да
използвам този час?"
    Към казаното от д-р Сахер, който впрочем е един забележителен посветен, бих добавил само
едно. Когато успеем да си изработим навика да спим по-малко и по-пълноценно (да кажем от
23 до 5 ч.),  тогава можем да преминем към следващия, по-висш етап от нашето личностно
развитие.  Става  дума  за  навлизане  в  осъзнато  сънуване.  Една  практика,  която  ни  дава
възможността да бъдем осъзнати по 24 часа в денонощието и да еволюираме много по-бързо.
В случай,  че  някой проявява интерес и реши да се  пробва в  тази посока,  бих препоръчал
книгата на Чарли Морли „Осъзнато сънуване”, както и „Светът на осъзнатото сънуване” на
Стивън Лаберж и Хауърд Рейнголд. Те са ценни учебни помагала.

   Искрено се надявам, че не сте заспали, докато четяхте тази статия 


