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Povzetek  

Magistrsko delo obravnava delo s sanjami v skupini kot obliko podpore za večanje 

posameznikovega samozavedanja. Delo s sanjami spodbuja ustvarjalnost, odpira možnosti 

spoznanj o sebi in pomaga posameznikom pri usmerjanju svoje življenjske poti. Eden 

temeljnih konceptov socialne pedagogike je opolnomočenje posameznikov za reševanje težav 

in samorazvoj. Socialno pedagoška stroka v ta namen razvija in uporablja številne metode in 

pristope. Delo s sanjami je eden od možnih načinov, ki pa je pri nas še precej neraziskan. 

Teoretični del zajema opredelitev pojava sanjanja in njegove psihološke razlage ter povezavo 

sanj s samozavedanjem. Nadaljuje se z opisom pristopov in načinov dela s sanjami, ki smo 

jim sledili v obeh raziskovalnih skupinah, ter pozitivnih učinkov vključitve v skupino. V 

kvalitativno raziskavo je bilo vključenih enajst oseb, ki so poleg vsakodnevnega spremljanja 

svojih sanj in povezovanja le teh z budnostjo, bili tudi aktivni člani skupine. Vloga skupine je  

bila v podpiranju in motiviranju posameznikov, da ob uporabi različnih tehnik raziskujejo 

svoje sanje in jih povezujejo z budnostjo. Empirični del je razdeljen na dva dela, individualni 

in skupinski raziskovalni proces. Na tak način predstavlja ugotovitve vezane na značilnosti 

individualnih procesov raziskovanja sanj in doživljanja vključenosti v skupino ter na 

značilnosti skupinskega procesa v obeh skupinah. Zanimalo me je, kakšen pomen udeleženci 

in udeleženke pripisujejo sanjam, kaj se dogaja v njihovem odnosu do sanj tekom 

raziskovalnega procesa, na kakšen način jim lahko sanje pomagajo pri samozavedanju ter 

kako doživljajo vključenost v skupino. Podatke sem črpala pretežno iz individualnih 

intervjujev, ki smo jih opravili na začetku in na koncu procesa ter vmesne in zaključne 

evalvacije v obeh skupinah. Dopolnila sem jih s poročili srečanj, ki sem jih beležila po 

vsakem srečanju in z dnevniškimi zapisi, ki so jih o svojih dnevih in sanjah tri mesece vodili 

udeleženci in udeleženke raziskave. Ugotovitve kažejo, da se ob aktivnem delu s sanjami 

spreminja njihova vloga v življenju in posameznikov odnos do njih. Sanje so pri veliki večini 

udeležencev postale pomembnejši del njihovega življenja, ki jih na različne načine podpira v 

spoznavanju in sprejemanju sebe. Tekom procesa so prišli do uvidov, ki jih bodo lahko 

uporabili za kvalitetnejše življenje. Obe skupini sta se izkazali kot prostor deljenja osebnih 

tem, medsebojne podpore in sprejemanja. Znotraj njih smo pripovedovali svoje zgodbe in 

ustvarili skupno zgodbo pristnega človeškega srečanja, ki bogati življenja. 

Ključne besede: Sanje, budno življenje, pomen sanjanja, nezavedno, ustvarjalnost, podporna 

skupina 

  



 

 

Summary 

Master's thesis discusses group dream work as a form of support for increasing the 

individual's self-awareness. Working with dreams encourages creativity, opens up the 

possibilities of self-knowing and helps individuals to guide their life paths. One of the 

fundamental concepts of social pedagogy is the empowerment of individuals for problem 

solving and self-development. For this purpose, social educational profession develops and 

uses a number of methods and approaches. Working with dreams is one of the possible ways 

which is still fairly unexplored in our country. The theoretical part covers the definition of the 

phenomenon of dreaming, its psychological interpretations and the connection of dreams and 

self-awareness. It continues with a description of the approaches and ways of working with 

dreams, which were followed in both research groups, and the positive effects of inclusion in 

the group. The qualitative study included eleven people who, in addition to the daily 

monitoring of their dreams and linking them with wakefulness, were also active members of 

the group. The role of the group was supporting and motivating individuals to the use of 

different techniques to explore their dreams and connecting them with wakefulness. The 

empirical part is divided into two parts, individual and group research process. It represents 

the findings related to the characteristics of the individual processes of exploration of dreams, 

experience of involvement in the group and the characteristics of the group process in both 

groups. I wanted to find out the meaning participants place on dreams, what is going on in 

their relationship to dreams during the research process, how dreams help them with their 

self-awareness and how they perceive the involvement in the group. Data was drawn mainly 

from individual interviews, which were conducted at the beginning and end of the process, 

mid-term evaluation and final evaluation in both groups. Data was supplemented with the 

reports of the meetings, which were recorded after each meeting, and the diary notes which 

the participants wrote about their daily lives and dreams of three months. The findings suggest 

that the active dream work changes their role in the lives of individuals and relationship to 

them. Dreams became more important part of most individual’s lives and they, in various 

ways, support the understanding and accepting of one’s self. During the process they came up 

with insights that can be used for better quality of life. Both groups shared personal issues, 

they supported each other and accepted one another. Within groups we told our stories and 

created a common story of true human meeting that enriches life. 

Keywords: dreams, waking life, the meaning of dreams, unconscious, creativity, support 

group  
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I. UVOD 

Sanje so me zanimale že od otroštva, ko pa so se mi v času študija pričele ponavljati določene 

vsebine iz sanj ter obdobja nočnih mor, sem postala nanje še posebej pozorna. Tako kot si že 

od nekdaj želim raziskovati človeka, odnose in sebe kot fizično, duševno in duhovno bitje, 

sem želela odkriti, kaj sporočajo sanje in kako mi lahko pomagajo pri razumevanju naštetega. 

Sprašujem se, kdo smo ljudje, če ne bitja v iskanju smisla, sreče, v iskanju samih sebe. 

Nekateri bolj, drugi manj, izgubljeni pod težo zahtev, pričakovanj, zgledov in navad. Kako 

naj se dokopljemo do tistih delov sebe, ki so zakopani pod tem kar je sprejemljivo, naučeno, 

odrinjeno in zatrto? Si lahko dovolimo verjeti, da so bogastva v nas samih in v odnosih, ki jih 

ustvarjamo? Si lahko dovolimo sprejeti se z vsem kar smo in najti svoje bistvo tam, kjer smo 

ga prekrili, ko smo morda za ceno navidezne sreče in dostojnega življenja iz pogleda naše 

kulture in bližnjih, pozabili na svoja hrepenenja? Nas lahko sanje na tej poti usmerjajo in 

podpirajo? Verjamem da. Edinger (2004) pravi: »Sanje poskušajo ozdraviti odtujeni jaz tako, 

da mu razkrijejo smisel njegovega izvora« (str. 163). Seveda pa ni vse tako enoznačno. Naš 

pravi jaz ni nekaj skritega v nespremenljivi obliki, nekaj, kar moramo zgolj odkriti. Ne bi 

rekla, da lahko jasno ločimo svoj pravi jaz od lažnega. Ni dokončen, spreminja se, diha, umira 

in se ponovno rojeva v novi preobleki. Tudi obraz pod različnimi maskami je še zmeraj naš. 

Vendar menim, da s sledenjem svojim neobremenjenim notranjim vzgibom, postajamo bolj 

avtentični, sprejemajoči se, bližje sebi in vse bolj povezani tudi v odnosih. Sanje so pri tem 

naše stalne spremljevalke. Potolažijo nas in razveselijo. Pokažejo nam strahove in rane, da bi 

jih lahko pozdravili ter nas opozorijo na nekonstruktivne vzorce vedenj, da bi jih lahko 

spremenili. Razkrivajo nam poti, ki smo jih spregledali in nas držijo za roko, ko stopamo po 

njih. Verjamem, da našo notranjo resničnost odražajo z namenom, da bi nam pomagale živeti 

samouresničeno življenje. A, kako?  

Verjetno se je vsak človek že kdaj vprašal zakaj sanja in kaj njegove sanje pomenijo. Meni so 

bile zaradi svoje neoprijemljivosti, nenavadnosti, pogoste nejasnosti in privlačne 

skrivnostnosti od nekdaj zanimive, ko sem jih začela raziskovati, pa so postale zelo 

pomemben del mojega življenja. V pričujočem magistrskem delu se v teoretičnem delu 

približam odgovorom na zgoraj zastavljena vprašanja o pomenu sanj, povezavi le teh s 

samozavedanjem in načinih dela z njimi, ki nam omogočajo razbiranje njihovih sporočil. 

Zanimalo me je, kakšen pomen svojim sanjam pripisujejo udeleženci in udeleženke raziskave 

in kaj se v njihovem odnosu do sanj dogaja tekom raziskovalnega procesa. V empirični del 

raziskave je bilo vključenih 11 oseb, ki so s članstvom v eni od dveh skupin, soustvarjali 

proces dela s sanjami in ob tem s pisanjem dnevniških zapisov, spremljali individualen proces 

vezan na odnos do sanj. Želela sem ugotoviti, ali jim raziskovanje sanj in njihovo 

povezovanje z budnostjo lahko pomagata pri samozavedanju in kako se le to kaže. V skupinah 

smo preizkušali načine, s katerimi se lahko približamo sanjam in odkrivamo njihova 

sporočila. Ob tem pa smo se približali še sebi ter ostalim članom in članicam skupine. Na tak 

način sta se poleg dvanajstih (vključno z mojim) individualnih procesov, odvila še dva 

skupinska procesa, ki sta omogočila raziskovanje značilnosti skupinske dinamike in učinkov 

dela v skupini. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. OPREDELITEV SANJ 

Sanj se ne da meriti. Ne poznamo točno določenega, preverljivega načina s katerimi bi jih 

lahko jasno opredelili in pojasnili. Zaradi tega ostajajo skrivnostne, njihova interpretacija pa 

odprta za različne pristope, ki jih posameznik po svojem občutku in naravnanosti izbira zase. 

Parker in Parker (1987) trdita, da so sanje skrivnost, »ker gre za temelje duševnosti, jih je 

težko opredeliti, kot je težko opredeliti težnost ali kaj je za ljudi duša« (prav tam, str. 11). 

»Pravimo, da sanjamo, ko naši možgani v nekem obdobju spanja ustvarjajo podobe, navadno 

so to dogodki, ki jih gledamo na zasebnem zaslonu našega uma; teh podob se zavedamo, 

kakor bi bile resnične – zelo redko se v sanjah zavedamo, da gre le za sanje« (Parker in 

Parker, 1987, str. 11). Adler (1999) opredeljuje sanje kot univerzalno aktivnost človeškega 

uma, ki je skupna vsem ljudem. Kljub temu da vsi sanjamo, po njegovem mnenju, zelo malo 

ljudi svoje sanje razume. To je precejšnja škoda, saj nam po Jungovem (1994) prepričanju 

predstavljajo dejstva. Kažejo nam našo resnico in se ne ozirajo na želje ali pričakovanja 

zavesti. »Bistvo psihološke razlage sanj je, da v njih nismo mi (ali v drugem pomenu, 

najpopolnejši mi!) – smo brez obrambe, nezavrti, osvobojeni omejitev resničnega življenja« 

(Parker in Parker, 1987, str. 11). Sanje nas torej lahko vračajo, približujejo in usmerjajo k 

samim sebi. Podobno je izrazil Lacan (1996), ko je dejal, da smo v sanjah pri sebi doma. 

»Sanjanje je občutek, je dogajanje v naših telesih, zavest v naših dušah« (Castaneda, 1994, str. 

9). Freud (1977) je že pred navedenimi avtorji učil, da sanje predstavljajo naše duševno 

življenje. Po njegovem mnenju sanjamo, ker duši nekaj ne da miru. Verjel je, da sanje izražajo 

potlačene želje in strahove. Jung (1994) je to prepričanje razširil in navedel dodatne vsebine 

sanj, ki so: »neizpodbitne resnice, filozofske izjave, iluzije, neobrzdane fantazije, spomini, 

načrti, predvidevanja, iracionalna doživetja, celo telepatske vizije, in še nešteto drugih reči« 

(prav tam, str. 16). Sanje je razumel kot izraz nezavednega stanja, v katerem preživimo skoraj 

polovico življenja. Zavest ne vsebuje zgolj želja in strahov, tako kot tudi nezavedno poleg 

naštetega »vsebuje pravo bogastvo vsebin in živih oblik, ki so enake ali celo prekašajo sfero 

zavednega, za katerega so značilni koncentracija, omejenost in izločanje« (Jung, 1994, str. 

16). 

1.1. Zgodovina sanj 

Sanjam so ljudje skozi zgodovino, kot povzemam v nadaljevanju, pripisovali zelo različne 

pomene. Njihove razlage pojava sanjanja, interpretacije sanjske vsebine in simbolov so bile 

odvisne od kulture, časa in prostora v katerem so živeli. 

Parker in Parker (1987) v svojem delu poročata o človekovem zanimanju za sanje že od 

njegovih najzgodnejših začetkov. Ideje o sanjah so se prepletale med kulturami že v starem 

veku (3500 pr. n. št. ). Razvijali so tehnike za odkrivanje pomena sanj in nastajale so osnovne 

teorije in prakse njihove razlage. Eden prvih virov o sanjah, sanjska knjiga, posvečena 

egipčanskemu faraonu Merikare, je nastala okoli 2070 let pred našim štetjem. Egipčani so 

verjeli, da so sanje  intuitivna opozorila glede prihodnosti, ki prihajajo od bogov. Sanje so 

interpretirali z uporabo nasprotij (npr. sanje o smrti naj bi pomenile dolgo življenje). Tudi 
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Asirci in Viktorijanci so imeli sanjske knjige v katerih so bili jasno opredeljeni pomeni 

določenih simbolov iz sanj. V knjižnici asirskega kralja so jih našli še iz leta 2000 pred našim 

štetjem. Grku Artemidorusu je bila kraljeva osebna sanjska knjiga celo glavni vir za zapis 

najznamenitejše sanjske knjige antičnega sveta.  

Stari Grki 

Na grško razumevanje sanj sta vplivala Egipt in Bližnji vzhod. V dolgi grški zgodovini so se 

razvijale mistične, okultne, analitične in medicinske teorije sanjanja, iz katerih so črpali 

sodobnejši misleci in jih poznamo še danes. Sanje so razumeli kot kompleksno dejavnost 

bogov, ki preko njih pošiljajo svoja sporočila. Duhovno središče antične Grčije Delfi, so bili 

znani po dvoumni razlagi sanj. Številna svetišča so uporabljali za inkubacijo sanj, tako da so 

ob omamljanju z mamili in zeliščnimi napoji razlagali sanje in iz njih v večini primerov 

napovedovali prihajajoče bolezni in težave. Platon, Aristotel in Hipokrat so o sanjah imeli 

lastna prepričanja, ki so se razlikovala od splošno priznane ideje o božjem posredovanju. 

Platon je v svojem delu Republika zapisal, da sanje razodevajo človekovo resnično naravo, 

kar se je kot sodobno stališče ohranilo še danes (Parker in Parker, 1987). Že zelo daleč nazaj v 

zgodovini so ljudje zapisali številne modrosti, ki so zelo pomembno vplivale na človeštvo in 

sodobnejše raziskovalce sanj. Tatjana Verbnik Dobnikar (2003) navaja, da se je Jung s 

pomočjo študiranja filozofije avtorjev Platona, Pitagore in Heraklita, katerih ideje so ustrezale 

njegovi intuiciji, izvil iz depresije. Jung (1994, 2002, 2011 in 2015) v svojih delih navaja 

sanje kot tiste, ki človeku približajo njegovo bistvo. Predstavljajo kar je v nas pa se v 

zunanjem svetu pogosto iz različnih razlogov ne izrazi. Jung (2015) pravi, da so ga sanje 

popeljale na potovanje zbliževanja s svojo dušo.  

Parker in Parker (1987) opisujeta Aristotelov pogled na sanje kot posledico fizioloških 

funkcij. Njegova razlaga je bila da, »ko človek spi, hrana v telesu izpareva, tekočine preidejo 

v glavo, kjer se podobe zrcalijo na njihovem površju, kot na vodi« (prav tam, str. 14). Verjel 

je, da sanje lahko napovedo začetek bolezni. Čuječe telo namreč ne opazi majhnih znakov, 

simptomov začetka bolezni in drugih nevšečnosti, ki pa so v stanju spanja bolj vidni. Hipokrat 

je kot utemeljitelj znanstvene medicine poudarjal pomen sanj pri odkrivanju in 

diagnosticiranju bolezni. Tako kot Aristotel je zagovarjal prognostično naravo sanj. Po 

njegovem mnenju imajo sanje to zmožnost, saj simbolno kažejo kateri organi v telesu imajo 

težave. Grk Artemidorus je v drugem stoletju našega štetja napisal prvo obsežnejše objavljeno 

delo o sanjah z naslovom Oneirocritica. Njegovi pogledi na sanje so bili zelo sodobni, 

nekatere razlage so predhodnice pristopov, ki sta jih dve tisočletji kasneje razvila Sigmund 

Freud in Carl Gustav Jung. Zagovarjal je stališče, da sanjamo, ker so sanje koristne in poučne. 

Trdil je, da vsak človek sanja svoje sanje, pri čemer je pomembno upoštevati vse komponetne 

sanj, sanjavčevo osebnost in okoliščine v katerih se mu je sanjalo. Poudaril je načelo 

asociacij, pri čemer pa se je zanašal na asociacije razlagalca sanj in ne sanjavca samega. 

Opozoril je na individualni pomen simbolov pri posamezniku, zaradi česar ni bil pristaš 

interpretacij v sanjskih knjigah (prav tam). 

Stari Kitajci 

Stari Kitajci so sanje dojemali kot potovanje duše. Verjeli so, da ima vsaka oseba dve vrsti 

duš. Materialna (p'o) ob smrti propade, spritualna (hun) pa ob smrti zapusti telo. Hun lahko v 
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času spanja prav tako zapusti telo ter v tem času komunicira z duhovi umrlih in bogovi. Sanje 

so cenili, ker so z njimi lahko dosegali večje samospoznavanje. Uporabljali so jih kot 

refleksijo na doživljanje pomembnih vidikov človekovega bivanja (Parker in Parker, 1987).  

Ameriški staroselci 

Ameriški staroselci so dobro poznali vrednost notranje modrosti, povezanosti z naravo ter 

skupnostjo. Eden od načinov stika z notranjo modrostjo, modrostjo božanskega, povezovanja 

z onostranstvom, sporočili božanskih bitij in duhov preminulih je bil preko sanjskega sveta. 

Poleg tega so verjeli, da so sanje lahko tudi znamenja najglobljih želja tistega, ki jih sanja. O 

sanjah so se pogosto pogovarjali in jih uporabljali tudi pri vzgoji otrok. Dečki, ki so svoje 

sanje znali podrobno in živahno opisovati, so veljali za zelo bistre in dragocene za pleme. Za 

nekatere znamenite sanjače, kot je bil na primer Črni Los iz indijanskega  plemena Sioux, so 

bile sanje jezik duše in zato pomembnejše in dragocenejše od človeškega jezika (Parker in 

Parker, 1987).  

Malezijsko pleme Senoi 

V malezijskem plemenu Senoi vsako jutro analizirajo sanje. Verjamejo, da je za pomoč pri 

vsakdanjem življenju potrebno prositi sile in osebe, ki se pojavljajo v sanjah. Odrasli se z 

otroki pogovarjajo o njihovih sanjah in jih jemljejo kot vir, preko katerega otroke učijo 

načinov spoprijemanja z življenjem. Svetujejo jim, kako se lahko v sanjah odzovejo, 

spodbujajo jih, da sanje pripeljejo do zadovoljivega zaključka ter skrbijo za razvoj lastnih 

sposobnosti zavestnih (t.i. lucidnih) sanj (Parker in Parker, 1987). 

Evropa 

V Evropi so v 15. stoletju objavili prve sanjske knjige, ki so priljubljene še danes. Sanjske 

knjige simbole razlagajo povsem univerzalno in pri tem ne upoštevajo vidika sanjavca. V 

obdobju razsvetljenstva, v 18. stoletju, so sanje prenehali razlagati iz vidika izključno 

preroških simbolov. V 19. stoletju so se začele povsem drugačne raziskave pomena in razlag 

sanj. Francoski psiholog Alfred Maury je opravljal poskuse, da bi dokazal zvezo med 

zunanjimi dražljaji in sanjami. Utemeljil je stališče, da so dogodki v sanjah združeni, tako da 

bi naj tudi sanje z veliko dogodki trajale kratek čas. Kasneje so z raziskavami v laboratorijih 

ugotovili, da sanje trajajo toliko časa kolikor človek potrebuje, da si jih predstavlja. Še bolj 

racionalna je bila razlaga filozofa Henrija Bergsona, ki je trdil, da so sanje zgolj pozabljeni 

spomini, ki jih iz uma pritegnejo telesni dražljaji. Psiholog Sigmund Freud in psihiater Carl 

Gustav Jung, sta v 20. stoletju razvila svoji teoriji – psihoanalizo (Freud) in analitično 

psihologijo (Jung) in na njihovi podlagi pričela razlagati sanje. Sodobnejši raziskovalci sanj se 

pogosto opirajo na njune ugotovitve in primere dela s klienti ali pa jih jemljejo kot izhodišče 

za lastne razlage (Parker in Parker, 1987). 

1.2. Religije in sanje 

Krščanstvo in islam 

Krščanstvo je zagovarjalo, da sanje pošilja bog, ki na ta način posreduje ukaze svojim 

vernikom. Biblija je polna tovrstnih sanj. To pa se je spremenilo, ko so sv. Hieronimusa 

začele mučiti težke sanje, ki so bile v nasprotju s tedanjo moralo. Razglasil je, da so sanje 
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hudičevo delo in zaradi tega nepomembne. Od takrat je cerkev zagovarjala stališče, da sanj ne 

pošilja bog in jih zato ni potrebno upoštevati. Martin Luter je v sanjah videl pomoč v obliki 

tega, da nam kažejo naše grehe (Parker in Parker, 1987). Adler (1999) navaja, da so v Stari 

zavezi Svetega pisma sanje vedno razložene tako, da napovedujejo prihodnje dogodke. Parker 

in Parker (1987) nadalje opisujeta, da so za preroka Mohameda sanje pogovor med človekom 

in njegovim bogom. Tako kot kristjani jih delijo na resnične in napačne. V resničnih se 

pojavljajo bog, angeli ali Mohamed, ki na nekaj opozarjajo. Napačne sanje so plod satana, 

zlih duhov ali motenj v telesu. Krščanski duhovniki, islamski mule in pobožni ljudje 

verjamejo, da je vsak človek sam najbolj zanesljiv tolmač lastnih sanj, pri čemer pa 

zagovarjajo diskriminatorno stališče, da sanje niso potrebne nepomembnim ljudem, zato so 

sužnjeve sanje namenjene gospodarju, ženine možu, otrokove pa staršem. 

Hinduizem 

V starih hindujskih rokopisih imenovanih Purane piše, da so sanje sporočila bogov. V 5. 

stoletju pred našim štetjem so se pojavili budisti, ki so verjeli da so sanje znamenja, ki kažejo 

pota misli in se nizajo kot zrcalne podobe. V hindujskem delu Indije je svet sanj okrog leta 

1000 pr.n.š. razložen kot bolj realen od budnega, saj pomanjkanje telesnih občutkov v sanjah 

človeka osvobodi vsega kar ga zavira, tako da lahko pride do izraza njegov pravi značaj. 

Sanje so razumeli kot vstop v vmesno stanje med zavestjo in nezavednim. Posameznik v tem 

stanju lahko opazuje zavestne misli, dejanja in hkrati dostopa do imaginacij, fantazij, ki sicer 

zavesti niso dostopne (Parker in Parker, 1987).  

1.3. Vrste sanj 

Omenili smo že, da je sanje zelo težko opredeliti, kljub temu pa določeni avtorji navajajo 

nekatere vrste sanj, ki so ljudem bolj ali manj skupne. V nadaljevanju povzemam tiste, ki so 

bolj pogoste in smo se jih tako ali drugače dotaknili na skupini raziskovanja sanj. 

More so tiste vrste sanj, ki vzbujajo izrazito neprijetna čustva in občutke. Pogosto nas 

dobesedno prebudijo iz spanca, kar je njihova naloga tudi v simbolnem pomenu – prebuditi 

nas iz psihične uspavanosti. Pogosto se začnejo odvijati, kadar se nam v vsakdanjem življenju 

kaj zalomi, z namenom, da nam pomagajo uvideti kaj gre narobe. Kljub temu, da so strašne in 

jih želimo čim hitreje pozabiti, bi bilo dobro, da jih vzamemo kot darilo in se jim posvetimo, 

saj nosijo simbolična sporočila o stvareh, ki so se že zgodile. Ljudje se umikamo od težkih 

čustev, dogodkov in notranjih konfliktov. Potlačeni v nezavedno ustvarjajo velik naboj 

energije, ki ima moč, da se lahko prebije v zavest. V resnici je mora klic samih sebe na pomoč 

in služi temu, da ponovno vzpostavimo povezanost z izvornimi čustvi (Peters, 2000). 

Ponavljajoče se sanje poskušajo tako kot more našo pozornost usmeriti na tiste dele 

življenja, ki ustavljajo našo rast. Njihov namen je, da nam razkrijejo skrite strahove in 

tesnobo. Kažejo nam kako se v vsakdanjem življenju nezavedno ponavljamo, ko se znajdemo 

v določenih situacijah, kakšen je učinek takih vedenjskih vzorcev in našo navidezno nemoč za 

izboljšanje. Pogosto se pojavijo noč ali dve za tem, ko smo si (nezavedno) dovolili, da smo se 

znova znašli v odnosu ali situaciji, zaradi katere se nekako »izgubimo«. Z njihovo pomočjo se 

lahko zavemo svojih vedenjskih vzorcev in poiščemo učinkovitejše načine mišljenja in 

vedenja (Peters, 2000).  
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Preroške sanje različni avtorji različno razumejo, kar ima po mojem mnenju veliko opraviti z 

duhovnim pogledom na življenje. Adler (1999) opisuje, da so z znanstvenega stališča mnenja 

o tem, da nekdo sanja preroške sanje, nesmiselna. Hkrati pa meni, da razlag starih tradicij ne 

smemo preprosto kar zavreči, saj bomo morda v njih našli kaj resnice. V kolikor jih bomo 

videli v pravilnem kontekstu, nam bodo ponudile prav tisti ključ, ki ga iščemo. Namen 

posameznika je v sanjah najti vodilo za prihodnost in poiskati rešitev za težave. Preroške so 

po njegovem mnenju sanje, kjer se iz nezavednega izrazi ugotovitev, ki je zavest še ni dojela. 

Zanje je značilno, da človeku v snu približajo košček približujoče se prihodnosti, čeprav se 

možnosti takega razpleta dogodkov v budnosti ne zaveda. Jungovo (2002) prepričanje je 

podobno tovrstni razlagi. Pravi, da sanje lahko naznanijo določene dogodke, saj imajo krize, 

ki nastopijo v naših življenjih, velikokrat že dolgo nezavedno zgodovino. Tako praviloma ne 

gre za čudež, jasnovidnost ali vnaprejšnje vedenje, temveč zgolj zato, da na nezavedni ravni 

zaznavamo tisto, česar zavestno ne vemo. Nezavedno nam te informacije posreduje s sanjami. 

Maggie Peters (2000) izpostavi vidik preroških sanj nekoliko drugače kot Adler in Jung. 

Pravi, da imamo nekateri ljudje morda izjemno dobro razvito intuicijo, ki nam omogoča 

zaznavo dogodkov izven običajnega časa in prostora. Slutnje, ki se pojavijo v obliki 

prebliskov, se lahko pojavijo kot strela z jasnega tudi ko smo budni.  

Ustvarjalne sanje so sanje s pomočjo katerih sanjavec lahko odkrije idejo ali znanje, ki ga 

raziskuje in uresničuje v budnosti. Veliko umetnikov in znanstvenikov je svoje najboljše ideje 

pripisalo sanjam. Rekli so, da so jih »izsanjali« (dreamed them up). Če imamo posebno 

kompleksen problem ali smo pred pomembno odločitvijo, se lahko odločimo, da stvar 

prespimo. Pogosto dobimo odgovor, ko se zbudimo oziroma ga prepoznamo iz sanj. Na 

primer: F. A. Kekule je odkril formulo benzena – spoznal je, da ima molekula benzena obliko 

prstana po tem ko je sanjal o kači, ki je grizla svoj rep (Robbins, 2014). 

Lucidne sanje so sanje, v katerih se zavedamo da sanjamo in lahko usmerjamo njihov potek. 

Parker in Parker (1987) o lucidnih sanjah pravita: »zaradi njihove narave, da lahko nanje 

vplivamo in vemo, da sanjamo, je zelo malo verjetno, da bi bile sanje kakorkoli v prid 

tistemu, ki jih sanja. … S posegom v lucidnih sanjah lahko uničimo njihovo uporabnost, 

lahko razvrednotimo lastne sanje kot sredstvo, ki bi nam omogočilo odkrivanje samega sebe« 

(prav tam, str. 11). V današnjem času je vse več zanimanja za lucidno sanjanje. Z njimi se 

zaradi drugačnega namena raziskovanja nisem ukvarjala. Verjamem, da nam lahko prinesejo 

doživetja, ki jih sicer ne bi doživeli in iz katerih se lahko učimo. V njih se lahko preizkusimo, 

se morda opogumimo za to, da kasneje uresničimo njihovo vsebino tudi v budnem življenju. 

Po mojem mnenju imajo določene prednosti in so lahko zelo zanimive za proučevanje in 

preizkušanje, vendar se v svojem delu nanje ne osredotočam, saj raziskujem, kaj nam sanje 

lahko povedo o nas, ne da bi se vanje mešal naš um in zavestne vsebine. 

2. PSIHOLOŠKE RAZLAGE SANJ 

2.1. Funkcije sanj 

Freud (2001) in Jung (1994, 2002 in 2015) verjameta, da so sanje izraz nezavednih vsebin. 

Freud (2001) je prepričan, da z ozaveščanjem spodbujajo našo osebnostno rast, hkrati pa nam 

določene vsebine tudi skrijejo z namenom varovanja pred spoznanji, ki jim ne bi bili kos. Po 
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njegovem mnenju je glavna funkcija sanj zadovoljevanje želja. Jung (2002) nadgradi njegovo 

teorijo, ko izpostavi, da je v našem nezavednem še ogromno drugih psihičnih vsebin, ki se 

prav tako kažejo v naših sanjah. Sanje dojema bolj kot refleksijo ali avtoportret simbolnega in 

nezavednega položaja sanjača. Ta položaj je psihičnega značaja. Vedno ima pomene, ki jih 

sanje odražajo. Trdi, da nam na različne načine odgrinjajo zavese in omogočajo vpogled v 

nezavedno dogajanje. S tem nam pomagajo pri obnavljanju in vzpostavljanju duševnega 

ravnovesja, ki se ruši, kadar se zaradi zunanjih vplivov oddaljujemo od poti, ki ustrezajo naši 

individualnosti. Glavno funkcijo sanj je pripisal prav vzpostavljanju ravnovesja in jo 

poimenoval kompenzacijska funkcija, saj z njo usklajujemo nasprotujoče si dele naše narave.   

Coolidge (2006) je opisal Perlsov gestalt pristop, ki sanje razume kot pomagalo do uvida v 

naše projekcije potlačenih delov jaza. Izpostavlja pomembnost vživljanja v vse aspekte sanj 

ter interpretacijo preko dialoga z njimi, saj imajo lahko sanje na tak način vlogo uvida v to, 

kje smo obtičali. Tanja Lamovec (1997) razlaga tovrsten način dela s sanjami in pravi, da pri 

gestalt pristopu vsak element v sanjah prikazuje del osebnosti, ki mu je v vsakdanjem 

življenju oteženo izražanje. To so deli osebnosti, ki smo jih odcepili od sebe ter tisti, na katere 

ne želimo biti pozorni. Namen in naloga sanj je potemtakem integracija odtujenih delov 

osebnosti, sanjavec pa je tisti, ki jih lahko z vživljanjem vanje poveže v celoto. Sanje so 

razumljene kot usedline vsakdanjih doživetij ter kot eksistencialna sporočila, ki se nanašajo na 

trenutno življenjsko situacijo. Simbolike v sanjah ne razlagajo kot cenzuriranje resnične 

vsebine, temveč kot slikovito govorico desne polovice možganov. Podoben pogled na 

osebnost in sanje opisuje Adler (1999), ko pravi, da je osebnost med sanjanjem ista kot v 

budnosti, vendar je v sanjah pritisk socialnih zahtev manjši, manj je varovanja in skrivanja, 

zato se lahko osebnost bolj razkrije. Tudi Jung (2002) je bil mnenja, da smo v sanjah bližje 

svoji resnični osebnosti, saj v njih nismo obremenjeni z lastnimi in tujimi pričakovanji. 

Prepričan je bil, da skozi sanje naše notranje dogajanje asimiliramo v budnost, kar zmanjšuje 

možnost projiciranja naših lastnosti na druge ljudi. Verjamem, da nam tako poleg spodbujanja 

procesa individuacije in samouresničevanja sanje pomagajo tudi pri odnosih z drugimi ljudmi 

in s tem širjenju socialnih mrež. Correia (2014) je proučeval Jungove, Freudove in Bossove 

poglede na sanje. Ob tem je izpostavil, da je vsem, ki analizirajo in interpretirajo sanje iz 

hermenevtičnega vidika, skupno prepričanje, da sanje vedno zadevajo sanjavčevo življenje. 

Fenomenološka razlaga jih bistveno povezuje s trenutno življenjsko situacijo sanjavca ter z 

njegovim obstojem v svetu, ki je nujno strukturiran in povezan z življenjskim kontekstom.  

Lacan (1996), ki je proučeval Freudove teorije, pravi: »svet je vseviden, vendar pa ni 

ekshibicionist – ne spodbuja našega pogleda« (prav tam, str. 74). Ta svoj stavek razlaga, ko 

pravi, da je v budnem stanju naš pogled izbrisan. Ni izbrisano samo to kar gledamo, ampak 

tudi to kar kaže, medtem, ko je v svetu sanj značilno, da podobe kažejo. Subjekt v sanjah ne 

vidi kam sanje peljejo. Sledi jim, morda se lahko iztrga in si reče, da so samo sanje, vendar pa 

sebe v nobenem primeru ne bi mogel dojeti kot misel. Kot ilustracijo poda Zhuang Zijevo 

dilemo o tem ali je človek, ki sanja, da je metulj, ali metulj, ki sanja, da je človek. »Ko je 

metulj, mu ne pride na misel, da bi se vprašal ali ni tedaj, ko je zbujeni Zhuang Zi, ta metulj, 

ki je pravkar v svojih sanjah« (prav tam, str. 75). Ko se bo zbudil, bo moral pričati, da je 

sanjal sebe kot metulja, šele takrat bo za druge Zhuang Zi, ujet v njihove mreže za metulje, 

kljub temu, da je »v resnici takrat, ko je bil metulj, dojemal nekje pri korenini svoje identitete 
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– da je bil, da je v svojem bistvu metulj, ki se slika s svojimi barvami – in prav po tem je 

navsezadnje Zhuang Zi« (prav tam, str. 57). Ta opis lahko povežem z Jungovo (2002) 

interpretacijo sanjskega sveta kot podobo svoje resničnosti, ko pravi: »Jedro mojega 

intuitivnega spoznanja je bil nenaden in povsem nepričakovan uvid dejstva, da moje sanje 

pomenijo mene, moje življenje in moj svet; celotno mojo resničnost proti teoretični tvorbi 

nekoga drugega, tujega uma in njegovih osebnih razlogov in ciljev« (prav tam, str. 59). Sanje 

nam torej lahko pomagajo pri prepoznavanju svojih potreb, čustev ter potlačenih vsebin, ki 

smo jih zaradi različnih razlogov zaklenili globoko v svojo notranjost. S tem nas lahko 

napeljujejo na poti v življenju, ki vodijo do samoaktualizacije. Morda nas zdramijo, postavijo 

pred izziv, pretresejo, potolažijo, nam vlijejo moči, nam pokažejo, kaj smo skrili in kaj bomo 

šele odkrili. Parker in Parker (1987) verjameta, da nam sanje lahko služijo kot pripomoček za 

razlago težav v budnem stanju. Po njunih besedah je soočanje s sanjami vznemirljiva pot, na 

kateri se veliko naučimo o sebi in delovanju naše podzavesti, v kateri se velikokrat skriva 

jedro najglobljega odnosa do težav, s katerimi se soočamo. Poudarjata, da nas proces 

socializacije in vključenost v različne družbene sisteme oddaljujeta od samih sebe, saj nas 

učita zanemarjati številne naravne nagone. Sanje lahko tako predstavljajo naš stik z 

izgubljenim svetom subjektivnega jaza in nam na ta način lajšajo življenja. Maggie Peters 

(2000) je podobnega mnenja, ko pravi, da lahko z razčlenjevanjem sanj dobimo enkraten 

vpogled v naše notranje globine. Sanje nam držijo ogledalo naše osebnosti in odnosov ter nam 

s tem pomagajo do novega zavedanja in razvijanja spretnosti.  

Mnogi avtorji (Pust, 1971, Parker in Parker, 1991, Pascal, 1999 in Peters, 2000), ki izhajajo 

predvsem iz Jungove (1994, 2002, 2011 in 2015) teorije o funkciji sanj, trdijo, da imajo sanje 

pomembno vlogo pri urejanju duševnosti. Sama se s tem strinjam in verjamem, da lahko 

prispevajo k vzpostavljanju duševnega ravnovesja, zaradi česar prepoznavam raziskovanje 

sanj in iskanje povezav z budnim življenjem kot uporabno tudi v socialni pedagogiki.  

2.2. Opredelitev nezavednega 

Freud (2001) je v psihoanalitični teoriji pojasnil nezavedno kot del osebnosti, v katerem se 

shranjujejo posameznikove potlačene vsebine, želje, potrebe in strahovi. Te vsebine so 

večinoma nagonske sile, ki so pretežno infantilne in seksualne narave. Pogosto so projicirane 

na druge ljudi in se kot take pojavijo tudi v sanjah, sam proces pa ostane nezaveden. Tatjana 

Verbnik Dobnikar (2003) navaja Jungov pogled na nezavedno, ki se od Freudovega razlikuje 

po tem, da v njem ne vidi zgolj potlačenih vsebin, ampak prostor poln življenja in psihične 

energije, kjer se rojeva človekova ustvarjalnost. »Za Freuda je nezavedno prenapolnjen rudnik 

nagonov in želja, za Junga pa je nezavedno del narave in je kreativna sila, ki nas lahko 

usmerja v trenutkih, ko smo v življenjskih mat položajih« (prav tam, str. 269). Jung (1994) je 

nezavedno delil na osebno in kolektivno nezavedno, pri čemer je osebno zgrajeno na osebnih 

izkušnjah posameznika, kolektivno pa je prirojeno in univerzalno za vse ljudi. Lacan (1996) je 

nezavedno razumel kot koncept ali model, ki realnost zajame le v približevanju. Kot koncept 

ga je nemogoče analizirati, saj ga z umom ne moremo dojeti. Nezavedno je nerealizirano in 

čaka na svoje rojstvo, je kraj kamor odlagamo potlačitve. Vse kar se nahaja v njegovi vsebini, 

v budnem življenju govori in deluje zase, brez našega zavedanja. To prepričanje je bližje 

Freudovemu kakor Jungovemu. Romana Kebe (2007) navaja pogled na osebno nezavedno, ki 
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se v današnjem času uporablja pri psihoterapiji. Pravi, da je osebno nezavedno prepleteno s 

psihičnimi elementi, ki se vzpostavijo okrog čustveno občutljivega jedra. Njihova vsebina iz 

različnih razlogov ni bila sprejeta v zavestno sliko o sebi in deluje iz nezavednega, tako da v 

vsakdanjem življenju vleče nase tiste vsebine, ki imajo enak čustven naboj. V kolikor te 

vsebine ozavestimo, na novo pridobimo energijo in razrešimo določene vedenjske vzorce. 

Menim, da nam ozaveščene vsebine iz nezavednega potemtakem zagotovo lahko pomagajo 

do kakovostnejšega življenja, saj nam omogočajo, da na svoje težave pogledamo iz različnih 

zornih kotov in začnemo odgovorno uvajati spremembe pri svojem vedenju, v mislih, 

prepričanjih in načinu življenja.  

Jung (1994) je opozarjal na to, da: »vse psihične vsebine, ki se od spodaj približajo pragu 

zavesti ali pa so se ustavile le malo pod površjem, vplivajo na naše zavestne dejavnosti, ker 

sama vsebina ni zavestna, so njeni vplivi nujno posredni« (prav tam, str. 32). Vpliv 

nezavednega se izraža skozi spodrsljaje v govoru, pisanju, spominu, lapsusih, napačnem 

razumevanju osebnih motivov, slišanega, prebranega, spominskih halucinacijah (mislimo, da 

smo nekaj rekli, pa nismo), o čemer je pisal tudi Freud (2013). Jung (1994) je bil za razliko od 

Freuda mnenja, da se vsebina nezavednega razlikuje od vsebine, kakršna je bila, ko je bila še 

zavestna. Od zavesti se loči kot neodvisen kompleks, ki razvije spontane psihične dejavnosti. 

Te pa se pojavijo »kadarkoli represivna dejavnost zavesti pojame ali docela izgine – na primer 

med spanjem. Takrat se ta dejavnost izraža v obliki sanj« (prav tam, str. 31 in 32). Opozarja 

na to, da so nezavedno ohranjene skrivnosti bolj škodljive od tistih, ki se jih zavedamo ter 

podaja primer samomorilnih nagnenj njegovih pacientov, ki so jih odrinili iz razuma in so iz 

nezavednega delovale tako, da so se jim pojavljale nenavadne nesreče, nevarne nezgode ali 

težnja po tveganih športih. Prav tako škodljivo zdravju je zatajevanje svojih čustev (Jung, 

1994). V naši kulturi je zatajevanje čustev, predvsem neprijetnih, zelo pogosto. Ljudje se po 

večini zelo trudimo biti sprejeti in sprejemljivi za družbo, saj vsako izstopanje prinaša 

tveganje. Ob tem pa bi se lahko vprašali, kakšno tveganje za naše duševno zdravje prinaša 

šele življenje polno zatajevanja, prikrivanja, odpovedovanja in zlivanja z okolico. »Brez 

doživljanja nasprotij ni izkušnje celovitosti. Nezavedno sooča človeka z vsemi nasprotji v 

človekovi naravi« (Verbnik Dobnikar, 2003, str. 262). Ali si dovolimo živeti svoja in 

družbena nasprotja? Predlagam, da pričnemo na nasprotja in različnosti gledati kot na pogoj 

za celovitost in ne dva različna pola, pri katerem je en dober in drug zato nujno slab.  

2.3. Psihoanaliza in sanje (Sigmund Freud) 

Freud (2001) je sanje imenoval za kraljevsko pot do nezavednega. Sanje po njegovem mnenju 

odkrivajo nezavedne vsebine in tako z ozaveščanjem prej nezavednega razvijajo sanjavčevo 

osebnostno rast. Njihova glavna funkcija je, da prikrito ali odkrito zadovoljujejo želje 

sanjavca in branijo spanje pred dražljaji, ki silijo k prebujenju in delovanju. V sanjah deluje 

cenzura, ki je v funkciji ohranjanja spanja, tako da preprečuje vstop čustvom ali dogodkom, ki 

bi zaradi svoje teže lahko zmotili spanec. Sanje vsebujejo latentno in manifestno vsebino. 

Manifestna je zaznavna vsebina, ki se izraža v sanjah in je s tem dostopna naši zavesti. 

Latentna vsebina je zavesti nedostopna zgodba, ki se skriva pod manifestno. V sanjah je 

nešteto projekcij, te pa so odgovorne za latentno vsebino, ki se kaže v simbolih. Simboli 

(elementi v sanjah) so po njegovem mnenju odraz posameznikovih nezavednih misli. Razvil 
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je metodo prostih asociacij, ki jo je pri svojem delu s klienti uporabljal kot znanstven 

postopek pri raziskovanju sanj in nezavednih vsebin. 

2.4. Analitična psihologija in sanje (Carl Gustav Jung) 

»Osnovna funkcija sanj je, da obnavljajo človekovo duševno ravnovesje s tem, da tvorijo 

sanjsko gradivo, ki ga na neopazen način ponovno vzpostavlja. Temu jaz pravim dopolnilna 

(ali kompenzacijska) vloga sanj v našem duševnem ustroju« (Jung, 2002, str. 52). Nadalje 

opisuje, da posameznik skozi razvoj išče in odkriva možnosti za uravnovešenje notranjih 

nasprotij. Usmerja se k modrosti, ki je značilna za samouresničeno, celovito osebnost, pri 

čemer ga sanje podpirajo. Sanje imajo po njegovem mnenju več različnih izvorov. Lahko 

izvirajo iz telesa samega, iz čustev, iz nezavednih ali zavestnih reakcij, lahko se pojavijo kot 

posledica psihične predelave preteklih dogodkov ter predvidevanj in razglabljanj o prihodnjih 

dogajanjih. Nekatere izvirajo iz osebnega nezavednega, druge iz kolektivnega (prav tam).  

Kompenzacijska funkcija sanj, ki vzpostavlja ravnovesje v človekovi osebnosti med 

zavestnim in nezavednim, ni edina funkcija sanj. Je mehanizem, ki deluje v prid človekovi 

individualnosti in razvoju osebnosti, ki ga Jung (2002) imenuje proces individualizacije. 

Kompenzacijska funkcija sanj je lahko »prospektivna« in »retrospektivna«. Cilj 

retrospektivne funkcije sanj je, da človek opravi s svojo preteklostjo in uvidi, da so njegova 

sedanja življenjska situacija, misli in čustva pod vprašajem. Poudaril je, da so te sanje o 

sedanjosti redukcijske in odražajo predvsem infantilne seksualne želje in komplekse glede 

moči. Prospektivna je povezana z možnostmi v prihodnosti sanjavčevega življenja. Ponuja 

odprtost glede alternativnih realnosti in možnih sprememb, je nenehno razvijajoča se, 

ustvarjalna motivacija v posamezniku (prav tam).  

Correia (2014) je opisal še dve klasifikaciji funkcij sanjanja po Jungu. Reakcijske sanje so 

ponovitve travmatičnih izkušenj, ki se obnašajo kot avtonomni in ločeni kompleksi v mislih 

sanjavca. Te sanje se od drugih razlikujejo po tem, da se bodo ne glede na razlago simbolike 

in posameznikovega zavedanja njihovega pomena še naprej odvijale, dokler ne bodo psihični 

vzroki zanje izčrpani. Na vse sanje vplivajo arhetipi. Nekatere, najverjetneje tiste z večjim 

pomenom za proces individualizacije, kažejo mitološke motive ali arhetipe, ki so skriti v 

globinah kolektivnega nezavednega (ki je še veliko težje dostopno kot individualno 

nezavedno). V sanjah se najpogosteje pojavljajo arhetipi imenovani senca, anima in animus 

ter sebstvo. Senca pripada sferi osebnega nezavednega in se v sanjah kaže kot oseba istega 

spola, ki ji identiteta ni znana. Ta arhetip je velik proizvajalec projekcij slabših, 

poškodovanih, degradiranih, negativnih in nemoralnih delov osebnih vidikov sanjavca. S 

poglabljanjem vase se lahko zavemo teh senčnih lastnosti, ki jih vidimo v sanjah, in jih tako 

manj projiciramo na druge ljudi istega spola (v življenju se nam potem zdijo manj zoprni, 

manj jim zavidamo). Anima pri moških in animus pri ženskah odražata projekcije v subjekte 

nasprotnega spola (moškega v ženski in ženskega v moškem). Ko omogočamo tem 

lastnostim, da se dvignejo v zavest, sprožimo proces nastajanja androgine celosti. Razmerja z 

drugim spolom tako v realnem življenju postanejo prijetnejša. Sebstvo odraža končni vir 

smisla, ne le intelektualne percepcije smisla, ampak tudi čustveno vrednost. »Gre za pralik 

samega sebe, ki se kaže v podobah samega sebe kot že individualizirane in samouresničene 

osebnosti« (Verbnik Dobnikar, 2003, str. 261). 
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2.5. Individualna psihologija in sanje (Alfred Adler) 

Adler (1999) razume sanje kot produkt posameznikovega življenjskega sloga, ki so z njim 

usklajene. V nas zbujajo občutja, ki jih potrebujemo. Po njegovem mnenju v sanjah ne 

najdemo ničesar, česar ne bi našli tudi v drugih značilnostih in vedenju posameznika. Namen 

sanj je ustvariti razpoloženje, v katerem smo kar najbolje pripravljeni za soočanje z določeno 

situacijo. Zato je pomembno, da v sanjah upoštevamo predvsem razpoloženje, ki ga pustijo in 

način, kako se skladajo z življenjskim slogom. Njihova razlaga je vedno enkratna in velja 

zgolj za sanjavca samega. Freudova teorija, ki obravnava spanje in budnost, sanjske misli in 

misli v budnem stanju kot nekaj nasprotnega, po njegovem mnenju ni znanstvena, saj ne 

upošteva koherence osebnosti. To trditev utemeljuje, ko pravi, da sta iz znanstvenega vidika 

sanjavec in budna oseba isti posameznik, zato mora biti namen sanj uporaben za celotno 

osebnost. »Ugotovil sem, da sanjsko življenje ni v nasprotju z budnim; vedno poteka 

vzporedno z gibanji in izrazi budnega življenja« (prav tam, str. 90). Adler je verjel, da je 

osebnost celovit konstrukt, pri katerem sta zavestno in nezavedno enaka in se zato človekova 

individualna osebnost iz budnega življenja odraža v sanjah. Po njegovem mnenju so sanje 

izraz zavednega in človeka oskrbijo z viri, varovanjem in zagotovili, ki ščitijo pred škodo, ki 

bi zmanjšala njegovo samovrednost (Hill in Knox, 2010). Adlerju (2010) se zdi zelo koristen 

Freudov napotek za razlago sanj, ki pravi, da niso pomembne sanje same, temveč temeljne 

misli v njih. V individualni psihologiji prihajajo do podobnega sklepa. Namen sanj namreč 

prepoznavajo v občutjih, ki jih v nas vzbudijo. Clara E. Hill in Sarah Knox (2010) opišeta 

omenjeno Adlerjevo prepričanje s primerom, ki pravi, da nam sanje lahko pomagajo iskati 

rešitve za težave, saj se sanjavec, ki v sanjah reši težavo, čuti opolnomočenega, da jo lahko 

reši v budnem življenju, tudi če se sanj ne spomni. Sanje imajo lahko funkcijo, da nas 

pripravijo na aktivnosti in dogodke, ki nas čakajo v prihodnosti. 

3. SOCIALNA PEDAGOGIKA IN SANJE 

Pojav sanj je še precej neraziskan in po mojem mnenju prepogosto odrinjen iz naše 

pozornosti. V socialni pedagogiki obstaja le malo informacij o oblikah dela s sanjami (glej 

npr. Fužir, 2000 in Kordeš in Lah, 2012). Razlaga njihove vsebine ter uporabnost 

povezovanja sanj z budnim življenjem v socialno pedagoški stroki v Sloveniji do sedaj ni bila 

raziskovana. Razvoj tovrstnih oblik raziskovanja sanj, njihovo pilotsko preizkušanje ter 

evalviranje je po mojem mnenju relevanten cilj socialno pedagoškega raziskovanja. Pri tem 

sem se oprla na psihološke razlage sanjanja (opisane v poglavju Psihološke razlage sanjanja). 

Delo v skupini je zaradi svojih ugodnih učinkov na človeka (več v poglavju o skupinah) 

pogosto uporabljen način dela v socialni pedagogiki, zato se raziskovanja sanj lotevam na tak 

način. 

4. VREDNOST RAZISKOVANJA SANJ 

»Sanje lahko odpirajo vrata v življenje, katerega navzočnosti se človek morda ne zaveda. 

Sanje so potemtakem pripomoček za razlago problemov in težav v budnem stanju. 

Nespametno bi bilo, če jih ne bi uporabili« (Parker in Parker, 1987, str. 8). Podobnega mnenja 

je Romana Kebe (2007), ki pravi: »Sanje so zagotovo dober način, s katerim nam naše 
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nezavedno sporoča psihično realnost. Vredno se je posvetiti njihovi simboliki, saj bomo s tem 

odkrili nov in izredno bogat notranji svet, ki odraža zunanji svet ega« (str. 56). Poleg tega 

omenja (prav tam) še transformativno moč, ki jo imajo sanje, kadar na osnovi njihovih 

sporočil v budnem življenju tudi zavestno delujemo. Lahko namreč nakažejo razrešitve 

situacij, ob katerih se posameznik počuti ujet. Simbolično lahko na konstruktiven način 

izrazijo srečanje konfliktnih polov in s tem vplivajo na notranje razpoloženje. Navedeno se 

sklada z Jungovim (2002) prepričanjem o tem, da ima psiha samoprilagoditveno funkcijo. 

Pomaga nam usklajevati nasprotujoče si dele naše narave in vzpostavljati notranje ravnovesje. 

Sanje imajo pri tem pomembno vlogo, saj imajo kompenzacijsko funkcijo – opozarjajo nas na 

neravnovesja v naši osebnosti in nam dovoljujejo spremembe. Imajo tudi funkcijo 

poučevanja, ko določeni aspekti osebnosti potrebujejo pozornost. 

Omenjeni avtorji in avtorice (Adler, Freud, Jung, Kebe, Parker in Parker, Peters, Verbnik 

Dobnikar, itd.) so bili enotnega mnenja, da imajo sanje posebno funkcijo za naša življenja, da 

so same po sebi smiselne in uporabne, saj vsebujejo za nas pomembna sporočila. States 

(1992) pa se je v svojem delu spraševal o smiselnosti sanj in njihovi interpretaciji. Trdil je, da 

različne interpretacije istih sanj, ki so lahko tudi nasprotujoče si, same po sebi še ne 

dokazujejo tega, da imajo sanje kakšen smisel in tudi ne, da ga nimajo. To je primerjal z 

literarnimi teksti, za katere zgolj zaradi tega, ker se jih ne da enoznačno interpretirati, nihče ne 

trdi, da so nesmiselni. Gre zgolj za to, da sanje, kot tudi literarni teksti, nimajo možnosti 

preverjanja smiselnosti na način kot ga imajo znanstveni prispevki, katere smiselnost in 

točnost lahko preverjamo z instrumenti. Smiselnost sanj je prisotna v sanjah samih. Ko jih 

interpretiramo, jim damo glas, pripišemo jim namenskost. Takrat jih ne moremo več videti 

kot nespecifične, nenamenske in nesmiselne. Jung (2002) je točnost interpretacije določenih 

sanj pripisoval »aha trenutku«, ki ga sproži naše notranje vedenje, ko se pri razlagi sanj 

približamo njihovemu pravemu sporočilu. V skladu s tem je prepričan, da je sanjavec sam 

tisti, ki si lahko najbolje razloži svoje sanje. Drugi mu pri tem lahko pomagajo, vendar pa mu 

nikoli ne morejo tako točno tolmačiti njegovih sanj kot to lahko stori sam. States (1992) se 

sprašuje, ali se smisel torej nahaja v sanjah samih ali v subjektivni interpretaciji sanjavca. 

Izpostavi možnost, da najdemo smisel v interpretaciji sanj in ne v sanjah samih. Potrjuje, da je 

bila interpretacija sanj omogočena prav zaradi sanj, vendar to še ne pomeni, da ni povzročila 

tega, da smo sanjam pripisali pomen, ki ga kot take niso imele. Sama se ob tem sprašujem, ali 

sploh lahko sanje in interpretacijo ločimo na način, kot opisuje avtor. Razmišljam, ali je 

mogoče verjeti v razlago vsebine sanj, če v njej ne najdemo smisla, če torej za nas nima 

pomena in ne drži. Vprašanja o smiselnosti zato ne bi postavila kot ali – ali (je smisel v 

vsebini sanj ali v njihovi interpretaciji), temveč bolj kot in – in (je smisel v sanjah in 

posledično v interpretaciji). Menim, da so sanje in njihova interpretacija celostno povezani z 

nami kot unikatno osebnostjo v danem trenutku. Res je, da si bomo morda iste sanje v nekem 

obdobju drugače razlagali kot smo si jih takrat, ko so se pojavile, kar pa še ne pomeni, da so 

enkrat za nas imele smisel, drugič pa ne. Menim, da gre zgolj za to, da smo v tem obdobju 

naredili določen razvoj, da smo se spremenili, ali da smo na sanje s časovno distanco lahko 

drugače pogledali. Morda so sanje v tistem času nakazovale na nekaj, kar še nismo bili 

pripravljeni opaziti, sprejeti in smo zato poiskali razlago, ki je bila za nas v tistem obdobju 

sprejemljivejša, vendar ne neresnična. Tudi v tem primeru je za nas imela pomen, saj nas je 
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smiselno obvarovala pred stvarmi, ki jim še nismo dozoreli. Morda smo bili v nekem procesu, 

ki ga bomo lahko pogledali šele, ko se bo odvil oziroma prestopil na novo stopnjo in si sanj 

zato nismo znali razložiti ali smo jih raje pustili ob strani, kar pa spet ne pomeni, da so bile 

nesmiselne. States (1992) odpira še dva vidika razlage smiselnosti sanj. Prvi vidik je ta, da 

lahko razlaga specifičnih konceptov iz sanj, v katerih najdemo smisel, pomembno vpliva na 

naše budno življenje in ima uporabno vrednost, ne glede na to ali je »resnična« ali 

»neresnična«. Drugi se nahaja v razumevanju smisla sanj kot obliki izkustvene resnice ali 

skladnosti razlage z njo, ki skoraj sovpada s samo izkušnjo sanj. Sanje primerja z literarnimi 

deli in razlaga, kako je v vsakem liku, ki ga avtor ustvari, tudi del njega samega. Literarne like 

ustvarja pisatelj, sanjske sanjavec. Sanjavec sestopi iz superiorne vloge ustvarjalca ter postane 

udeleženec in aktivist sanjske kreacije. Iz fenomenološke razlage, pravi avtor, ne gre za 

kreacijo, temveč za razkrivanje resnice pred sanjavčevimi očmi. Sanjavec v trenutku sanjanja 

nima ozaveščene tematike, kakor se liki literarne zgodbe ne razlagajo kot del celotne 

osebnosti avtorja, ki jih oživlja. Predvidevanja, ki jih ima sanjavec o tem, kako se bodo stvari 

odvile, imajo opraviti z osebnimi pričakovanji in ne z estetskim zadovoljstvom. Ne moremo 

trditi, da sanjavec ve več kot sanjski liki, saj so vsi aspekti iste kreativne energije. Obstaja 

duševna vez med sanjavcem, sanjskimi liki ter sanjskim svetom, preko katere sanjavčevo 

nezavedno upravlja z liki, da počnejo določene stvari (tudi v primerih teroriziranja, mučenja 

ipd.) v skladu s čustvi, ki so podlaga za določene sanje. V vseh likih je kompatibilnost 

oziroma čustven ključ, ki kontrolira možnosti razvoja in harmonije. Ta ključ nima nič opraviti 

z zavestnim, umskim načrtovanjem vsebine. Po njegovem mnenju imajo sanje in fikcija 

sposobnost strniti pripoved v čutenje smisla.  

Kljub razlagam o smiselnosti sanj, ki jih avtor (prav tam) podaja, svoje delo zaključuje z 

mislijo o tem, da je izgubljen glede pomen sanjanja. Pravi, da so ga vse teorije in 

interpretacije pomena sanjanja, ki jih pozna, pustile v nelagodju. Prepričan je namreč, da 

namen sanj nima nič opraviti s pošiljanjem sporočil, s simboličnimi preoblekami, naključnimi 

nesmisli, ostanki spomina in predlogi za boljše življenje. Vse to, pravi, sicer lahko v njih 

preberemo, vendar pa nam vedno ostane dimenzija njihovega smisla, ki ne preživi tega 

prevoda. Moje vprašanje ob tem je, ali ni vse to, kar avtor pravi, da lahko v sanjah preberemo, 

že samo po sebi smiselno in vredno raziskovanja. Sama sem prepričana, da je. Točna 

definicija namena sanjanja se mi ne zdi tako pomembna kot samo raziskovanje njihove 

vsebine in uporaba spoznanega v budnem življenju. Prav tako dvomim, da bi jim lahko 

pripisali točno določen in enoznačen namen, saj se le ta razlikuje od sanj do sanj, kakor se 

dnevi v budnem življenju razlikujejo in kakor se tudi ljudje skozi življenje spreminjamo in 

razlikujemo drug od drugega. Uporabno se mi zdi, da raziščemo spekter razlag sanjanja 

različnih ljudi, ki so se z njimi ukvarjali, da se o sanjah pogovarjamo in si izoblikujemo 

določeno mnenje, o tem kakšen je njihov namen. Najbolj pomembno ob tem pa je, da 

pogledamo vase in proučimo svoje izkušnje sanjanja. Prepričana sem namreč, da bomo tako 

najbolje vedeli, kaj za nas pomenijo sanje, kakšen namen jim pripisujemo in kakšno vlogo jim 

želimo dodeljevati v življenju. Menim, da gre pri oblikovanju verovanja v sanje za podobne 

principe kot pri izbiri lastne religioznosti, pogleda na življenje in človeško bivanje na Zemlji. 

V kolikor bi jim zgolj na podlagi tujega prepričanja pripisali namen, se mi zdi, da bi jih s tem 

kategorizirali in sami sebe omejili pri možnosti videnja širše slike in sprejemanja njihovih 
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darov. Tako kot omejujemo svoja življenja in osebne zgodbe z diagnozami, etiketami, 

kategorijami in z vsem, kar nam služi za vzpostavljanje strukture in reda. To nam sicer 

pomaga do občutka varnosti in nas pogosto obvaruje pred tem, da bi se počutili povsem 

izgubljeni, hkrati pa nam s tem najpogosteje zameji bivanje, saj nam ne dovoljuje pogleda 

izven okvirjev. 

4.1. Kako nam sanje pomagajo pre – živeti v današnji družbi 

V današnji družbi so tekmovalnost, nenehna produktivnost, posedovanje materialnih dobrin 

ter statusni in finančni uspeh glavne splošno priznane vrednote. Način življenja, ki z njimi 

sovpada, nujno prinaša odtujevanje posameznikov od samih sebe in v medsebojnih odnosih.  

V svoji neomajni delavnosti in hitrem tempu življenja ljudje izgubljamo povezavo z naravo in 

s tem svoj naravni ritem. Vedno manj nas sliši sporočila svojega telesa, dokler ne pride do 

bolezni. Ne vzamemo si dovolj časa, da bi skrbeli zase, za svoje fizično in duševno zdravje. 

Redko se sprašujemo o sebi, svojih prepričanjih, čustvih, doživljanjih, življenju. »Nič 

čudnega ni, da ne zaupamo svojim čustvom, svojemu telesu, modrosti organizma. Večinoma 

jih sploh ne čutimo več, do telesa pa se obnašamo kot do stroja in ga ženemo, da izpolnjuje 

naše zamisli, porojene iz fantazij, ki so že davno izgubile stik z realnostjo naše osebnosti kot 

celote« (Lamovec, 1997, str. 46). 

Kapitalistična družba s svojimi potrošniškimi koncepti opisan način življenja spodbuja in se z 

njim vzdržuje. Potrošniški svet namreč sloni na nezadovoljnih, nesrečnih ljudeh, ki si 

poskušajo kupiti srečo. Kot pravi Bauman (2013), je ljubiti in biti ljubljen skupna želja vseh 

ljudi. Elektronski pripomočki ne le, da služijo ljubezni, narejeni so tako, da so ljubljeni. 

Obljubljajo nam užitek, delujejo po naših željah in ničesar nočejo v zameno. Nimajo 

pričakovanj, ne terjajo pozornosti in predanosti. Zanje se ne rabimo potruditi, žrtvovati in ne 

prinašajo tveganja, kakor se pogosto dogaja v medčloveški ljubezni. Nakupovanje je 

vsesplošno znana pot do sreče, saj nam nudi zdravilo za vse nadloge, ki nam preprečujejo, da 

bi živeli nemoteno in udobno. Precej strašljivo se mi zdi, kako lahko je manipulirati z ljudmi 

in posebej tistim z občutkom notranje praznine vcepljati umetne potrebe po raznih produktih, 

ki obljubljajo zapolnitev primanjkljaja in srečno življenje. Prepričana sem, da nezadovoljstvo, 

praznina in nesreča izhajata iz nas, naše notranje neizpolnjenosti, neravnovesja, našega načina 

življenja, odnosov, ki jih imamo ali nimamo, iz življenjskega konteksta in pogojev bivanja.  

Verjamem, da nam sanje lahko pomagajo odkriti resnične vzroke za svoje nezadovoljstvo in 

nam kažejo poti, da jih pričnemo aktivno in zavestno odpravljati. Sanjski svet nam lahko 

pomaga poiskati odgovore na (zame) temeljni vprašanji »kdo sem« in »kakšno je moje 

življenje« – kakšne so moje potrebe, srčne želje, bolečine, strahovi, kaj čutim, kako in zakaj 

se vedem kakor se, kako živim, na katerih področjih v življenju potrebujem spremembe, ipd.  

Človeška bitja se nenehno spreminjamo, z nami se spreminjajo naše okoliščine in življenja. 

Opažam, da pogosto veliko procesov, ki se v nas dogajajo, ne zaznavamo, saj smo preveč 

osredotočeni na vsakdanje stvari. Zdi se nam, da se odvijajo neodvisno od nas, da nanje 

nimamo vpliva. Menim, da zaradi takih prepričanj izgubljamo moč in postajamo žrtve svojih 

življenj. »Ena od glavnih nalog sanj je, da nam odprejo oči, tako da spoznamo svojo 

osebnost« (Peters, 2000, str. 105). Romana Kebe (2007) meni, da imamo v današnjem času 

možnost posvečanja kolektivno nezavednemu področju in njegovi funkciji v življenju 
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posameznika. Pravi, da si na ta način zadovoljujemo težnjo po celostnosti, saj v procesu 

iskanja psiholoških globin najdemo dragocenosti individualnega pomena. Tako utrjujemo 

temelje za gradnjo vsakodnevnih obveznosti in odnosov z ljudmi ter spoznavamo, da smo, 

čeprav različni, medsebojno globoko povezani, saj izhajamo iz istih arhetipskih osnov. V tem 

obziru, se mi zdi, nas raziskovanje sanj ne zbližuje zgolj s samimi seboj, temveč s človeštvom 

nasploh.  

5. SAMOZAVEDNJE IN SANJE  

Teme samozavedanja smo se nekoliko že dotaknili, ko smo govorili o današnji družbi in kako 

nas življenje po njenih vrednotah odtujuje od samih sebe. Samozavedanje razumem kot 

nasprotje odtujenosti, torej (pre)poznavanje svojih potreb, čustev, ozaveščanje prepričanj, 

pričakovanj in vedenjskih vzorcev ter način življenja, ki je v skladu z lastnim (in ne lažnim, 

zamaskiranim) jazom. Maggie Peters (2000) pravi, da ljudje že od nekdaj iščemo smisel 

življenja, trudimo se razumeti sebe, življenje in najti svoj prostor v njem. Starodavna tradicija, 

ki je je naša kultura polna, bi nam lahko bila v pomoč pri tem iskanju, vendar pa smo nanjo 

pozabili, ko smo se prepustili toku družbe, ki teži k hitrim zadovoljitvam, materialnim 

užitkom, nenehnemu napredku znanosti in tehnologije. Ob sledenju tem vrednotam obstaja 

nevarnost, da izgubimo stik s svojim notranjim bistvom, na katerega pa sanje niso pozabile. V 

njih je vse kar potrebujemo, da se vrnemo k sebi. »Ko smo pripravljeni spoštovati svoje sanje, 

se naučiti njihovega jezika in vsak dan uporabljati na novo pridobljeno znanje, smo ubrali 

prave strune, ustvarili lasten način bivanja in začeli peti pesem, značilno le za nas. To 

prebujanje k pravemu jazu s pomočjo sanj številni ljudje doživljajo kot vrnitev domov, 

spomin na nekaj dolgo pozabljenega, ki razširi meje našega življenja« (prav tam, str. 12). 

Ljudje v različnih vlogah kažemo različne maske. Musek (1982, v Verbnik Dobnikar, 2003) 

razlaga arhetip persona ali maska, kakor ga je opisal Jung. Maska je tisti del osebnosti, ki jo 

posameznik kaže navzven. Gre za socializiran in kultiviran del posameznikovega jaza, ki se 

kaže v oblikah vedenja, izbranih na podlagi zahtev in pričakovanj drugih ali samega sebe. Pri 

večini med zasebnim in socialnim jazom pride do sinteze (čeprav običajno ni popolna). 

Ljudje, pri katerih med njima obstaja velika razlika, postanejo povsem drugačni, ko odvržejo 

socialno masko. Težava nastopi tudi takrat, kadar se posameznik popolnoma identificira s 

socialno vlogo, saj na ta način izgubi občutek o tem, kdo je, in postane preveč podredljiv. Zdi 

se mi, da je danes veliko govora o tem, kako moramo odvreči svoje maske in biti resnični mi, 

da bi lahko živeli pristno in lastno življenje. Pa vendar, čemu služijo maske in zakaj si jih 

ljudje nadevamo? Tatjana Verbnik Dobnikar (2003) pravi, da jih potrebujemo zato, da lahko 

učinkovito delujemo v odnosih. Ob tem je po mojem mnenju zelo pomembno vprašanje, 

kakšna je maska, ki smo si jo nadeli ter na kakšen način in v kolikšni meri prekriva resničnost. 

Po mojem mnenju je njihova funkcija pogosto v tem, da nas obvarujejo ali pa so nas 

obvarovale včasih, ko smo bili še nebogljeni in odvisni od drugih. Na poti smo morda 

pozabili, da jih še vedno nosimo, saj smo se z njimi zlili. Morda nismo bili vredni pogleda ali 

pa celo zaničevani, dokler si jih nismo nadeli. Tako smo svoj slečen obraz skrili tudi sami 

pred seboj. Laing (1965) pravi, da lažni jaz nastane v skladu z nameni in pričakovanji drugih 

ali v skladu s tem, kakršni si predstavljamo, da so nameni in pričakovanja drugih. Bralcem in 

bralkam približa izkušnje različnih ljudi, ki s svojimi besedami opisujejo bistvene značilnosti 
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lažnega jaza, kot ga doživljajo sami. Postali so lutke v rokah drugih, predvsem bližnjih, in se 

tako tudi vedli. Psihoterapevt White (1996) pri svojem delu prav tako srečuje ljudi, ki so se 

(predvsem zaradi pritiskov staršev) odpovedali svoji lastni volji. Mogoče je, da v sovražnem 

in nadzorujočem okolju posameznik najde rešitev v depersonaliziranju. Paradoksno ga 

»norost« brani pred tem, da bi znorel. Pravi, da imamo vsi do določene stopnje težnjo po tem, 

da se dehumaniziramo, četudi se ta kaže zgolj v želji po tem, da bi bili statistično »normalni«. 

Njegove besede si pojasnjujem s tem, da smo se vsi delno pripravljeni odpovedati svoji lastni 

volji zavoljo tega, da bi bili sprejeti in se ne bi znašli izven družbeno sprejemljivega 

povprečja. Različne strategije spoprijemanja s stiskami seveda niso lastne zgolj ljudem na 

obrobju, saj jih doživljamo prav vsi. Menim pa, da se ljudem v neugodnih življenjskih 

okoliščinah lažni jaz izoblikuje v še večji meri. Laing (1967) v naši družbi prepoznava stanje 

brez zavedanja, stanje odtujenosti in spanja, kar so stanja normalnega človeka, ki ga družba 

visoko vrednoti. Otroke uči, da izgubijo sami sebe, zato da bi bili »normalni«. Ob vsem tem 

se sprašuje, kako lahko v takem družbenem stanju nekdo trdi, da je normalno zdravo in ne 

noro. Sklepam, da v kolikor je definicija normalnosti enaka definiciji statistično večinskega in 

so vsa odstopanja označena z norostjo, potem je poplava po svetu hodečih lažnih jazov 

logična posledica, s tem pa tudi krize, ki jih doživljamo. Le te so po mojem mnenju klici duše, 

našega bistva, naj se zbudimo in si namenimo pozornost. White (1996) pravi, da če ne bomo 

poslušali ropotanja svoje duše, bo našla pot do nas na načine, ki jim bomo morali posvetiti 

pozornost. Bolečina, obup, norost in samodestruktivnosti so glasni pokazatelji, da je naša duša 

v izgnanstvu in napadena. »Sanje bi bile lahko glavni vir hitro dostopnih informacij o tem, 

kakšni smo v bistvu pod tenko plastjo vzgoje, izobrazbe, okolja, družbene zavesti, ker 

družbeni oziri sanj resnično ne prizadenejo« (Parker in Parker, 1987, str. 11). Verjamem, da 

naše nezavedno ni pozabilo na naš slečen obraz. Globoko v sebi se ga spomnimo. Sporočamo 

si ga preko sanj, ki ne poznajo tovrstnih mask. Neuničljiv delček nas hrepeni po tem, da ga 

znova vzljubimo, pokažemo sebi in, ko bomo dovolj močni, še svetu. »Sporočila nezavednega 

najpogosteje prihajajo v sanjah in dnevnem fantaziranju. Oseba, ki je pozorna na svoje sanje 

in jih poskuša razumeti, bo dobila namig, kaj je doslej zapostavljala in kam naj krene« 

(Verbnik Dobnikar, 2003, str. 296). 

5.1. Podpora sanj pri samozavedanju 

Sanje nam po mojem mnenju lahko pomagajo pri prepoznavanju svojih potreb, čustev ter 

potlačenih vsebin, ki smo jih zaradi različnih razlogov zaklenili globoko v svojo notranjost. 

Morda nas zdramijo, postavijo pred izziv, pretresejo, potolažijo, nam vlijejo moči, nam 

pokažejo, kaj smo skrili in kaj bomo odkrili. S tem nas lahko napeljujejo na poti v življenju, 

ki vodijo do samouresničitve. Tatjana Verbnik Dobnikar (2003) razlaga, da je po Jungovem 

prepričanju osebni razvoj potovanje k središču, k sebstvu. O sanjah in njihovi povezavi z našo 

osebnostjo pravi: »Vse kar se posamezniku v življenju dogaja, vse sanje in fantazije so zanj le 

opozorilo na sredino, to je sebstvo … Sebstvo je pralik samega sebe, ki se kaže v podobah 

samega sebe kot že individualizirane in samouresničene osebnosti« (prav tam, str. 262). 

Menim, da zaradi vplivov okolja dostikrat ne sledimo svoji individualnosti. Morda ne želimo, 

ne znamo, ne zmoremo ali pa se je niti ne zavedamo. Ne glede na razlog verjamem, da nam 

sanje lahko pri tem pomagajo in nas podprejo v iskanju poti. Kot pravi Jung (1994): »Sanje 

nam dajejo informacije o skrivnostih notranjega življenja in sanjavcu razodevajo skrite vidike 
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njegove osebnosti. Dokler ostanejo ti vidiki nevidni, človeka v nevidnem stanju begajo in se 

izražajo v obliki simptomov« (str. 20). Ker so sanje vir informacij in sredstvo samoregulacije, 

so najučinkovitejši pripomoček pri izgrajevanju osebnosti (prav tam). Parker in Parker (1987) 

prav tako verjameta v izjemno pomoč sanj. Pravita, da nam lahko služijo kot pripomoček za 

razlago težav v budnem stanju. Soočanje s sanjami po njunih besedah pomeni vznemirljivo 

pot, na kateri se veliko naučiš o sebi, svojih psiholoških nagibih ter delovanju svoje 

podzavesti, kjer velikokrat tiči jedro najglobljega odnosa do težav, s katerimi se človek sooča. 

Prepričana sta, da nam stik s svojimi sanjami lahko lajša in pojasnjuje naša življenja. Pascal 

(1999) je tako kot Jung (1994) prepričan, da imajo sanje pomembno vlogo pri urejanju 

duševnosti. Sama se s tem strinjam in verjamem, da lahko prispevajo k vzpostavljanju 

duševnega ravnovesja, zaradi česar prepoznavam uporabnost raziskovanja sanj in iskanja 

povezav z budnim življenjem tudi v socialni pedagogiki.  

Jung (2015) se je iz sanj učil, kako prisluhniti sebi, iti dlje od razuma, od naučenega, da bi 

lahko zaživel življenje, kakršno mu je narekovalo srce. »Moram se naučiti, da so naplavine 

mojega mišljenja moje sanje, ki so jezik moje duše. Moram jih nositi v svojem srcu in jih v 

svojih mislih premetavati sem ter tja, kot besede najdražjih ljudi. Sanje so besede duše, ki 

(nas) vodijo. Zakaj torej ne bi ljubil svojih sanj in napravil njihovih ugank, ki so polne podob, 

za predmet svojega vsakodnevnega opazovanja« (prav tam, str. 33)? Nadalje izpostavlja, da v 

kolikor se nam zdijo sanje lepe, nelepe, neumne ali pametne, so to zgolj merila, ki jih pozna 

samo duh časa (kar je vidnega, uporabnega, vrednega v tem svetu in kulturi). Duh globine 

(kar vodi k dušnim stvarem) pa seže onkraj tovrstnega vrednotenja. Razlaga, kako učenost, 

uporaba razlag in uma niso dovolj, da bi lahko razumeli jezik sanj. Učenost namreč pripada 

duhu časa, ki na noben način ne more zaobjeti sanj, saj se duša nahaja tam, kjer ni učenega 

vedenja. Vedenje srca je tisto, ki poda veliko globlje razlage. Te razlage rastejo v nas in se jih 

ne da prebrati v nobeni knjigi niti naučiti od učiteljev. Vedenje srca lahko pridobiš tako, da 

polno živiš svoje življenje – po načelu: »življenje, ki ga še lahko živim, moram živeti, in 

mišljenje, ki ga še lahko mislim, moram misliti« (prav tam, str. 33). V kolikor poskušaš iz 

kakršnegakoli razloga ubežati samemu sebi, da ne bi rabil živeti, kar še ni bilo živeto, se 

zoperstavljaš sebi in tako nikoli ne moreš doseči vedenja srca. V tem kontekstu razumem 

sanje kot sredstvo, preko katerega nas kliče duša. Prisluhniti ji moramo s srcem, ker ji je 

učenjaštvo tuje. Naše življenje bo v skladu s tem izpopolnjeno in samozavedno. 

5.2. Povezava sanj in budnosti 

Upoštevajoč predhodna poglavja lahko sklepamo, da so sanje gotovo povezane z budnostjo. 

Jung (1994) je zapisal: »Sanje niso izoliran psihični dogodek, docela ločen od dnevnega 

življenja. Če se nam zdi, da je tako, je to zgolj iluzija, ki izhaja iz pomanjkanja razumevanja. 

V resnici je odnos med zavestjo in sanjami absolutno vzročen, medsebojni vpliv pa karseda 

subtilen« (str. 22). Parker in Parker (1987) sta prepričana, da sanje vplivajo na naše življenje 

tudi ko smo budni. Naše počutje zjutraj je lahko močno povezano z vsebino in doživljanjem 

sanj. Kadar so naše sanje prijetne se lahko zbudimo veseli, polni energije, kadar so neprijetne, 

smo lahko zjutraj prestrašeni, slabe volje, negotovi. Verjameta, da v kolikor se zjutraj 

zbudimo potrti in ne vemo zakaj, je lahko vzrok v pozabljenih sanjah tiste noči. Robbins 

(2014) pravi, da lahko pozabimo vsebino sanj kmalu po tem, ko se zbudimo, vendar pa smo 
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kljub temu, ko se sanje zaključijo, obogateni z odgovori na naša vprašanja iz budnega 

življenja. Prav tako imamo lahko, ko se zbudimo iz spanja, kristalno jasne ideje in odkritja, ki 

smo jih dobili s kombinacijo izbir bolj racionalnega dela iz našega nezavednega, sanjskih 

občutkov ter na novo odprtih spominov iz budnega življenja. Hkrati pa ne verjame v 

uporabnost sanj v smislu, da bi v svoji vsebini vsebovale pomembne uvide o nas samih, kar 

utemeljuje z mnenjem, da če bi bilo to res, bi evolucija poskrbela, da bi se jih spomnili. Meni 

se zdi, da je ta argument neustrezen, saj ni res, da se sanj ne spominjamo. Nekateri se jih 

morda res spominjamo bolj pogosto ali v večji meri kot drugi, vsi pa smo že kdaj dobili 

vpogled vanje. Stanje spominjanja se spreminja glede na obdobja ter glede na pozornost, ki jo 

sanjam namenjamo. Danes je že tako razširjeno pričakovanje instant rešitev in prepričanje, da 

imamo vse odgovore na dlani ali vsaj na dosegu roke. Redko kdo še verjame v to, da do 

pomembnih poti ne vodi nobena bližnjica. Kaj če sanje nosijo za nas pomembne uvide in z 

vsemi naštetimi elementi, ki jih tudi Robbins (2014) priznava, za nas predstavljajo priložnost, 

da jih z nekaj truda odkrijemo? Morda so ti uvidi za nas lahko boleči, zato težje dostopni 

zavesti in posledično brez poglabljanja ne moremo dostopati do njih.  

States (1992) je razvijal svoje razmišljanje o smiselnosti ali naključnosti sanj in dejal, da je 

budno življenje, prav tako kot sanje, lahko naključno ali nenaključno. Oboje namreč sestoji iz 

vztrajnega samo-gibanja v svetu, ki je delno naključen in delno predvidljiv. Kakor življenje, 

so tudi sanje naključne in urejene. Oba svetova sta naključna v obziru tega kaj se bo morda 

zgodilo v prihodnosti in urejena v vztrajni prisotnosti osebne energije, ki se kontinuirano 

ponavlja, da bi dosegla nekakšno samo-enotnost. Avtor verjame, da človek ne more zaobjeti 

smiselnosti sanj, brez da bi jih dojel kot izkušnje. V sanjah izkušamo občutek samo-enosti 

(self-unity) ali dele celote življenja, ki ga širše živimo v budnem stanju. Meni, da sanje ne 

dodajajo ali dajejo smisla našim življenjem temveč sprožajo smisel, ki že obstaja. So 

posameznikove ponovitve izkušenj pod drugačnimi pogoji. Ne verjame, da bi mu sanje lahko 

povedale nekaj česar še ne ve, saj pravi, da njegove sanje vsebujejo zgolj vedenja, čustva, 

dogajanja, ki jih doživlja tudi v budnem življenju. Meni, da sanje pomenijo to, kar pomeni 

budno življenje. Jung (1994, 2002 in 2015) se z njim ne bi povsem strinjal, saj na sanje gleda 

širše, v kontekstu arhetipov in nezavednih vsebin, ki imajo širše vedenje kakor 

posameznikova zavest v budnem stanju. Meni je Jungova razlaga bližje, saj verjamem, da 

moje sanje nosijo zame tudi sporočila, ki jih (še) nimam v zavesti. S tem, da sanje vsebujejo 

informacije o človeku, se strinjata Clara E. Hill in Sarah Knox (2010), ki pravita, da terapevti 

delo s sanjami uporabljajo za boljše spoznavanje svojih klientov. Avtorici opisujeta raziskavo 

proučevanja sprememb v klientovih idejah, ki so sledile terapiji, v kateri je bilo vključeno 

delo s sanjami. Klienti so na podlagi tega kar so iz sanj odkrili o sebi, postali bolj 

osredotočeni in jasni v tem, kaj lahko v svojem življenju naredijo drugače. Poročali so, da so 

jim sanje pomagale rešiti težave, ki so jih imeli v vsakdanjem življenju (prav tam).   

Deslauriers in Cordts (1995) pravita, da narativni pristop v najširšem smislu pomeni način, s 

katerim ljudje zložijo koščke svojih življenjskih izkušenj v zgodbo. Ne ponuja objektivnih 

dejstev, temveč resnico naše izkušnje, ki jo lahko razumemo zgolj preko interpretacije ter s 

posvečanjem pozornosti konteksta, ki izkušnjo kreira. Z uporabo narativne analize sta izvedla 

raziskavo, ki je pokazala pomembno povezavo med izkušnjo trenutnih skrbi posameznika in 

vsebino njegovih sanj. Raziskovalca razumeta sanje kot spontane izraze, ki se preko pripovedi 
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nujno transformirajo, upoštevajoč družben kontekst in življenjske okoliščine sanjavca. V 

njunih študijah primera se je izkazalo, da metoda pripovedovanja zgodb omogoča lažji dostop 

do razumevanja sanj v odnosu do življenjskih skrbi. Ta ugotovitev podpira pomembnost 

pripovedovanja življenjskih zgodb. Menim, da je v podporni skupini mogoče odpirati prostor 

za pripovedi življenjskih zgodb in njihovega povezovanja s sanjskimi vsebinami, kar je eden 

od razlogov, zakaj bo moja raziskava potekala v skupini. Izpostavljata potrebo po raziskavah, 

ki bi bile opravljene na podoben način, vendar ne s fokusom na trenutne življenjske skrbi. V 

Sloveniji sta raziskavo o sanjah vodila Kordeš in Lah (2012). Njun glavni cilj je bil preveriti, 

kako se spreminja dinamika in doživljanje sanj, če jim posvečamo pozornost ter kako se 

sanjske vsebine odzivajo na življenjske okoliščine, predvsem glede na teoretska pričakovanja 

sanjavca. V ugotovitvah sta opozorila na interakcijo med budnim in sanjskim življenjem. 

»Med sanjami in budnim življenjem poteka dvosmerna izmenjava, zaradi tega bi bilo verjetno 

bolj smiselno raziskovati lastnosti interakcije kot pa same sanjske vsebine« (prav tam, str. 25). 

Friedman (2007, v Kordeš in Lah, 2012) je dejal, da se sanje prilagajajo jeziku in svetu 

posameznika ter se spreminjajo glede na človekove koncepte, dnevne preokupacije in 

teoretske predstave. Correia (2014) prav tako navaja, da se sanje prilagodijo teoriji, ki jo 

uporabljamo za analiziranje in interpretiranje. S posvečanjem pozornosti postajajo bivanjsko 

pomembnejše. Tudi sama bom v raziskovalni proces vstopila s predpostavko o povezavi 

budnega in sanjskega življenja in raziskovala njihovo interakcijo. 

6. DELO S SANJAMI 

6.1. Delo s sanjami in njihova interpretacija 

Med interpretacijo sanj in delom s sanjami, v kateri je poleg sanjavca vključena še druga 

oseba, obstaja razlika. Interpretacija sanj nakazuje na to, da je terapevt/analitik/svetovalec 

aktivni agent pri interpretaciji sanj klienta oziroma sanjavca, medtem ko delo s sanjami 

nakazuje zgolj na to, da so sanje fokus pozornosti in raziskovanja pri čemer sta oba (terapevt/ 

raziskovalec in sanjavec) aktivno udeležena (Hill in Knox, 2010). V naših raziskovalnih 

skupinah je bilo v ospredju delo s sanjami ter skupno raziskovanje njihovih pomenov, ki so 

vključevali tudi interpretacijo. Pri tem je imel sanjavec glavno vlogo, ostali udeleženci smo 

mu z vprašanji in drugimi načini podpore pomagali. Zelo pomembno se mi zdi upoštevanje 

unikatnosti vsakega človeka, njegovega budnega in sanjskega sveta. Ker so posameznikove 

sanje edinstvene, tako kot tudi on sam, jih ne moremo razlagati neodvisno od njega. Jung 

(1994) je bil prepričan, da ni resnice, ki bi bila odrešujoča za vse, saj ni resnice, ki ne bi bila 

za nekoga odrešitev, za drugega pa nevarnost. Vsak človek je univerzum zase, zato 

kakršenkoli univerzalizem v življenju in pri interpretaciji sanj odpade. Svojih sanj Jung 

(2015) ni poskušal interpretirati redukcijsko, ampak jih je videl kot upodobitev delovanja 

splošnih psiholoških načel v njem samem, ter kot upodobitev dobesednih in simbolnih 

dogodkov, ki se bodo zgodili. V kolikor bi na sanje gledal zgolj z vidika teorije, bi določena 

sanjska podoba lahko pomenila karkoli ali pa nič. Ob tem je postavil vprašanje, ali kakšna 

stvar oziroma dejstvo sploh lahko kadarkoli kaj pomeni sama po sebi. Njegov odgovor se je 

glasil: »Vedno je človek tisti, ki interpretira oziroma prisoja dejstvu pomen« (prav tam, str. 

56). Njegovo prepričanje je, da interpretacija sanj deluje kakorkoli že se odločimo, da jih 
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bomo razložili. »Psiha se verjetno ne vznemirja zaradi naših kategorij realnosti, zato bi bilo 

modro reči: vse, kar deluje, je resnično« (prav tam, str. 61). Vse stvari v psihi, ki delujejo, so 

resnične in ni pomembno ime, ki jim ga damo, saj ostanejo enake ne glede na to kam jih 

umestimo – strokovni termini, ki jim jih pripisujemo, se ne dotaknejo bistva. Ne moremo jih 

ujeti v racionalne koncepte, zato se je dobro obrniti k simboličnemu izražanju vsebin psihe. 

»Zelo verjetno je, da je tisto, kar imenujemo iluzija, za psiho resnica« (prav tam, str. 62). 

Poročal je, da njegovi pacienti v interpretaciji sanjskih simbolov najdejo nekaj, kar je 

učinkovitejše in bolj v skladu z njihovimi potrebami kot razumske razlage. Ta vidik o 

interpretaciji sanj se mi zdi zelo zanimiv, saj nakazuje na veliko past današnje družbe. Razum 

je po mojih opazovanjih namreč njena najvišja vrednota. Ljudje, ki temu sledimo, se 

velikokrat ujamemo pri nadzorovanju, upravljanju, kategoriziranju, sojenju in vrednotenju na 

podlagi splošno znanih in ponotranjenih prepričanjih, ob tem pa pozabljamo na druge psihične 

vsebine. Vsega ne gre pojasniti z razumom in v kolikor se vedno ravnamo zgolj po njem, 

lahko po mojem mnenju spregledamo pomembna sporočila in pogosto živimo ujeti v 

razumske okvirje. S tem ne želim zanikati pomembnosti razuma in njegove vrednosti za naša 

življenja. Menim, da je razum naš zaveznik in nam zelo pogosto pomaga pre – živeti. 

Opozoriti želim zgolj na vzpostavljanje ravnovesja med uporabo razuma in posluha do drugih 

psihičnih vsebin. »Pri razčlenjevanju svojih sanj lahko dobimo enkraten vpogled, dobimo 

zaupanje ter razvijemo nove spretnosti in dojemanje, kar je veliko bolje, kot da se zanašamo 

na razlage drugih ljudi, pa če so še tako dobronamerne« (Peters, 2000, str. 22). 

6.2. Individuacija in delo s sanjami 

Ločevati moramo med individuacijo in individualizmom – individualizem je namerno 

poglabljanje in poudarjanje razlik med ljudmi, medtem ko je individuacija osebna uporaba 

naših skupnih arhetipskih potez. Individuacijski proces kot naravno pot razvoja duše in cilja 

razvoja posameznika je odkril in poimenoval Carl Gustav Jung (Verbnik Dobnikar, 2003). 

Individuacija je lahko zelo boleč proces, saj vsaka rast in razvoj prinašata smrt nečesa starega, 

kar je lahko zelo zastrašujoče. Odreči se moramo varnosti, morda določenim odnosom, vendar 

pa s tem dobimo priložnost, da na novo ocenimo svoje vrednote, razvijemo pogum in 

pridobimo samospoštovanje. Z individuacijo pridejo tudi konflikti, saj se moramo včasih 

odreči svoji trenutni notranji mirnosti, da lahko uveljavimo individualnost in se upremo 

zunanjim zahtevam po prilagajanju. Individuacija je proces duhovne ali osebne rasti (prav 

tam). »Z njo postanemo resnično celoviti in integriramo v sebi vse dele. Lahko rečemo, da gre 

pri individuaciji v bistvu za razvoj, katerega cilj je izpolnitev in uresničitev naših potencialov 

in usode« (prav tam, str. 263). Danes pogosteje uporabljeni izrazi so osebnostna rast, 

samorealizacija, samoaktualizacija, samopreseganje, samoizpolnjevanje, samouresničenje in 

samorazvoj (Musek, 1892, v Verbnik Dobnikar, 2003). Pascal (1999) pravi, da je Jung 

pogosto delal s sanjami, saj jih je dojemal kot vir klicev k individuaciji, ki opozarjajo na 

napačne vloge, izbrane od ega. Sanjske podobe ponazarjajo psihične vidike (ego, persona, 

anima, animus) sanjavca. Nekatere vključujejo tudi arhetipske podobe, ki izhajajo iz 

kolektivnega nezavednega. Jung je verjel, da lahko psiha v sanjah ustvari simbole, s katerimi 

si lajša prehod k novemu (prav tam).  
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6.3. Simboli v sanjah 

»Tisto, čemur pravimo simbol, je izraz, ime ali celo slika, ki nam je lahko v vsakdanjem 

življenju povsem domača, poleg ustaljenega ali očitnega pomena pa ima še neke specifične 

konotacije« (Jung, 2000, str. 22). Človek simbole proizvaja nezavedno in spontano v obliki 

sanj. V kolikor želimo raziskovati človekovo sposobnost tvorjenja simbolov, so sanje 

najboljše gradivo, ki ga lahko uporabimo v ta namen. Sanjski jezik je namreč jezik simbolov. 

Narava simbolov je, da nastanejo zaradi protislovij v psihi in ji tako olajšajo napetost, ker 

skušajo odpreti nove poti, po katerih lahko steče do sedaj ovirana, zadrževana psihična 

energija. Odkrivajo našo nezavedno psihično vsebino in njeno dinamiko, ki ozaveščena 

pomaga pospešiti proces zdravljenja in individuacije. Simboli so torej projekcije notranjih 

stanj in duševne resničnosti psihe. Skozi sanje naše notranje dogajanje asimiliramo v budnost, 

kar pa zmanjšuje možnost projiciranja naših lastnosti na druge ljudi (prav tam). Pascal (1999) 

povzame zapisano, ko pravi, da so simboli nosilci psihične energije, ki lahko z  združevanjem 

protislovij povrnejo psihično ravnovesje. Z njim se strinja Maggie Peters (2000), ki simbole 

opisuje kot dragulje, v katerih se odseva naša notranja globina in zavedanje nezavednega uma.  

Correia (2014) je opisal razliko v odnosu do interpretacije simbolov med Freudom in Jungom. 

Jung je simbole raziskoval in razlagal v kontekstu življenja sanjavca. Verjel je, da 

interpretacija sanjskih simbolov nikoli ne more biti pravilna, če ima analitik premalo 

informacij o človekovem zavestnem življenju in življenjskih okoliščinah. Spodbujal je 

posameznika, da razišče svoje sanje in jim najde pomen, ki je zanj značilen. Sanjskih 

simbolov se je loteval z individualnim pristopom. Za Freuda je bil značilen univerzalen 

pristop do razlage simbolov. Pripisoval jim je namreč vnaprej določen pomen, pri čemer  

pogled nanje ni bil odvisen od sanjavca in njegovega življenja. Po Jungovem mnenju 

univerzalni simboli veljajo zgolj za kolektivne arhetipe, ki izhajajo iz kolektivnega 

nezavednega in so zaradi tega ljudem skupni.  

6.4. Pristop k delu s sanjami 

Jung (2002) je predstavil smernici po katerima naj bi se ravnali vsi, ki se ukvarjajo s svojimi 

sanjami: »Prvič, sanje je treba obravnavati kot dejstvo, brez vsakršne vnaprejšnje domneve, 

verjeti moramo le, da imajo nekakšen smisel; in drugič, sanje so specifičen izraz 

nezavednega« (str. 35). Hillman (1975, 1979, v Jenkins, 2001) pravi, da so vsake sanje 

unikatne. Njihov pomen je odvisen od časa, prostora in osebnosti sanjavca, zato je vsaka 

klasifikacija sanj in njihovih simbolov nesmiselna. Enak simbol različnim ljudem lahko 

pomeni nekaj povsem drugega, prav tako pa je določen simbol pri istem sanjavcu lahko v 

različnih sanjah različen in nosi drugačno sporočilo. V raziskavi bomo uporabljali določene 

tehnike dela s sanjami in se ob tem srečali z interpretacijo pomena določenih sanj v povezavi 

z našo osebnostjo, našim doživljanjem, življenjem. Pri tem bomo sledili Jungovemu (2002) 

prepričanju, da lahko samo sanjavec z nekakšno gotovostjo pove, kakšen pomen imajo 

njegove sanje. Jenkins (2014) je prepričan, da je kriterij dobrega dela s sanjami subjektiven in 

intuitiven. »Aha« trenutek, ki ga doživimo, ko prepoznamo za nas ustrezno razlago, je po 

njegovem mnenju edini zanesljivi vir dela s sanjami. »Pri razčlenjevanju svojih sanj lahko 

dobimo enkraten vpogled, dobimo zaupanje ter razvijemo nove spretnosti in dojemanje, kar je 
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veliko bolje, kot da se zanašamo na razlage drugih ljudi, pa če so še tako dobronamerne« 

(Peters, 2000, str. 20). Lacan (1996) je povedal, da je dvom, ki se pojavi ob pripovedovanju 

sanj, znamenje odpora. Odpor se sproži, kadar smo blizu nečemu pomembnemu, vendar 

morda bolečemu za nas. Iz tega izhaja, da ko sanje pripovedujemo in podvomimo o tem, kar 

pravimo, ker se ne sklada z našo sliko o samih seboj, je to znak, da moramo iskati naprej. Ob 

tem se mi zdi pomembno opozoriti na sprožanje obrambnih mehanizmov, ki so velikokrat v 

funkciji tega, da nas obvarujejo pred določenimi spoznanji. Verjamem, da nam naše 

nezavedno preko sanj ne sporoča ničesar, kar v danem trenutku ne bi zmogli sprejeti, kljub 

temu pa smo še vedno sami tisti, ki odločamo koliko in kaj želimo ozavestiti in kaj bomo 

odložili na kasnejši čas. 

6.5. Ustvarjalnost pri delu s sanjami 

Pri delu s sanjami v skupini bomo z namenom lažjega izražanja sanj in prepoznavanja 

povezav z budnim življenjem uporabljali različne ustvarjalne tehnike. Predpostavljam, da nam 

ustvarjalnost pomaga pri izražanju delov sebe, ki smo jih zaradi različnih razlogov zatrli, ki bi 

jih želeli spoznati in bi nam morda tudi pomagali pri razumevanju, sprejemanju samih sebe, 

razreševanju stisk, razvoju potencialov, širitvi svojih meja in posledično izboljšanju življenja. 

Sanje, kot smo lahko prebrali v prejšnjih poglavjih, uporabljajo simbolni jezik. Včasih zanje 

ni ustreznih besed, zato nam izražanje lahko olajšajo nebesedne tehnike, npr. risanje, slikanje, 

kiparjenje, igra vlog ipd. Robbins (2014) razmišlja o sanjah kot o viru navdiha za kreativne 

ideje. Pravi, da če bi poskušali razviti stroj, ki bi nam pomagal do navdiha, bi imel zelo 

podobne komponente kot jih vsebujejo sanje. Imel bi naključne, nekoliko kaotične 

spreminjajoče se procese in pojme, ki bi bili povezani z našimi zaznanimi potrebami in 

edinstvenimi življenjskimi izkušnjami ter procese, ki bi nam prinesli rešitev za problem 

oziroma nalogo, s katero smo se v zavestnem stanju ukvarjali. Vseboval bi še bogate izkušnje 

različnih pojmov, občutij, čustev, podob in idej, med katerimi bi lahko potem zavestno izbirali 

in jih uporabili. Poleg tega pa še globoke želje, hrepenenja in strahove, otroške spomine in 

obsesije. Ob tem poudarja pomen  kreativnosti za naše življenje. Pravi, da lahko živimo 

kvalitetnejše, smo pri svojem delu in v življenju uspešnejši, če namesto logičnega razuma 

uporabljamo kreativne ideje, mislimo izven okvirjev, vključujemo humor in se predajamo 

prebliskom navdiha. Menim, da imamo vsi kreativni potencial. V kolikor ga zanemarjamo ali 

se ga bojimo izražati, najverjetneje zamira, na drugi strani pa velja, da bolj  kot ga krepimo, 

bolj se razvija. Sanje nam torej s svojim simboličnim jezikom lahko pomagajo pri krepitvi 

kreativnosti. Jung (1994) opisuje sanje kot zakladnico naših notranjih virov, ki nam pomagajo 

do boljšega življenja. Včasih, ko sanjskih podob ni razumel, jih je naslikal, da bi jih bolje 

ponazoril (Jung, 2015). Tudi svoje paciente je spodbujal, da so sanje naslikali ali narisali. 

Namen tega je bil doseganje spremembe v pacientovi vlogi iz pasivne v aktivno. Pacienti, ki 

so čakali, da jim bo kot analitik razložil njihove sanje, so bili ob tem spodbujeni, da sami 

ustvarjajo in s tem izstopijo iz neenakovredne vloge pasivnega položaja, v katerem je vse 

nezanesljivo in vprašljivo (Jung, 1994). Tak način dela je opisal: »Najprej spravi na papir 

tisto, kar se mu je prikazalo v domišljiji in da temu status namernega dejanja. O tem ne le 

govori, ampak resnično nekaj stori … ob prizadevanju, da bi dal podobi vidno obliko, jo mora 

čim natančneje preučiti in jo tako doživi celoviteje. Disciplina, ki jo terja risanje, da fantaziji 

neko realnost in s tem večjo težo in moč. … S to metodo lahko pacient doseže ustvarjalno 
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neodvisnost. Ni več odvisen od svojih sanj ali zdravnikovega znanja, marveč lahko svoje 

notranje izkustvo izrazi s tem, da ga konkretno upodobi« (prav tam, str. 59). Po mojem 

mnenju nas kreativno izražanje uravnoveša. Z njegovo pomočjo se za nekaj časa oddaljimo od 

razuma, pogledamo, kaj je še v nas poleg nešteto misli, logičnih razlag in načrtov. Ko 

ustvarjamo, gledamo nase in na svet z notranjimi očmi. Romana Kebe (2007) meni, da je 

sodoben človek tako zaverovan v intelekt, da je na svojo veliko škodo zanemaril starodavne 

korenine. Posledica tega je odtujenost in izguba smisla. K svojim pradavnim psihološkim 

osnovam se poskušamo počasi vračati tako, da zavestno razvijamo intuicijo in ostale 

tenkočutne načine komuniciranja s svojo notranjostjo. Ob tem se srečamo s simboli, ki jih je 

nemogoče razložiti samo z intelektom, saj so odraz našega nezavednega - arhaičnega dela 

naše psihe. Simboli spregovorijo v tišini ob naši pozornosti. Nabiti so s čustveno energijo, kar 

pritegne zavest, da jih začne upoštevati. Odigrajo svojo simbolično igro, v kateri se vsebine 

povežejo na nov način. Samo vedenje o njih še ni dovolj, o novih vpogledih moramo 

razmisliti in najti kreativen način umeščanja v vsakdan. Jung (1994) izpostavlja pomen 

delovanja na podlagi izraženega in spoznanega, ko pravi da je umetniške izdelke nastale na 

podlagi sanjske vsebine, potrebno interpretirati, jih umsko in čustveno razumeti, umestiti in 

asimilirati. 

7. VLOGA SKUPIN 

Moreno in Moreno (2000) sta strukture okrog posameznikov in med njimi poimenovala 

socialni atom, odnose med njihovimi vlogami pa kulturni atom. Obsežnejši okvir, v katerega 

sodita socialni in kulturni atom imenujemo socialna mreža. Socialno pedagoška stroka 

poudarja pomen širjenja socialnih mrež in verjame v vrednost skupin, saj v njih 

zadovoljujemo svoje psihosocialne potrebe. Kot pravi Alenka Kobolt (2009): »Skupine so 

socialne mreže, v katerih se udejanjamo kot socialna bitja« (str. 362). Nudijo nam prostor, v 

katerem lahko izmenjujemo mnenja, doživljanja in izkušnje. V kolikor se v skupinah čutimo 

sprejeti, razumljeni in podprti, lahko delujejo motivacijsko za skupno raziskovanje 

določenega področja. Vec (2008) pravi, da je članstvo v skupini lahko samo po sebi cilj, kar 

pomeni, da je cilj sama vključitev, interakcija v skupino. V ospredju so odnosi med člani, pri 

čemer gre za doseganje socialne podpore in socialne identitete. Socialna interakcija je izvor 

zadovoljitev osnovnih socialno psiholoških potreb. Skupino opredeljuje kot: »celovito enoto 

omejenega števila posameznikov, ki so v neposredni medsebojni komunikaciji, s pomembnim 

medsebojnim vplivom in med katerimi so se vzpostavile skupinske norme ter s tem povezana 

relativno stabilna struktura odnosov, vedenjskih vzorcev, vlog, pričakovanj, komunikacij 

ipd.« (prav tam, str. 161). V skupini se razvije skupinska dinamika, ki zajema: »vsakršno 

delovanje posameznih članov in skupine kot celote, torej tudi vse tiste dejavnosti, ki niso v 

funkciji kakršnegakoli razvoja in spreminjanja« (prav tam, str. 162). Alenka Kobolt (2009) 

poudarja pomen razvoja ugodne emocionalne klime ter skupinske dinamike v skupini, ki 

omogoča jasno komunikacijo, stabilizira odnose med člani ter nudi vzajemno podporo. Zgolj 

ob prisotnosti tovrstnih procesov lahko skupina doseže svoj cilj ter zadovolji pričakovanja in 

potrebe svojih članov. Predstavlja tudi prostor socialnega učenja, ki je aktiven, kognitivno 

usmerjen proces predelave posameznikovih izkušenj. 
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»Stališče, da je emocionalno neravnovesje v veliki meri produkt človekovih interakcij, ki niso 

omejene na intrapsihične fenomene, je vodilo k proučevanju posameznika skupaj z njegovimi 

pomembnimi ljudmi in odnosi, v kakršnih so« (Moreno in Moreno, 2000, str. 295). Jakob 

Levy Moreno (2000) je bil prvi med sodobnimi psihosocialnimi misleci, ki je odkril pomen in 

moč skupine v izboljševanju kakovosti življenja njenih posameznikov ter kot prostor za 

pomoč »nalomljenemu« človeku. Realitetna teorija, ki jo je razvil William Glasser, uči, da 

posameznikove duševne težave izhajajo iz nezadostne povezanosti z ljudmi, s katerimi želi 

biti povezan in jih potrebuje. To stališče zagovarja tudi socialno pedagoška stroka, ki 

posameznikove težave vedno razume v življenjskem kontekstu in v iskanje rešitev vključuje 

njegovo socialno mrežo. Pomembno vlogo skupine tako prepoznavam v prostoru srečanja 

med ljudmi. Ta namreč lahko nudi povezanost in bližino, ki deluje kot balzam na težino 

individualizma. Človek je po naravi skupinsko bitje, zato so medčloveški odnosi temeljnega 

pomena za kvalitetno življenje. Okolje za razvoj medčloveških odnosov pa so skupine, v 

katerih se človek preizkuša v različnih vlogah (Moreno in Moreno, 2000). Omenjene 

prednosti skupine lahko udejanjimo v podporni skupini pri delu s sanjami. Preko 

pripovedovanja in soustvarjanja bivanja se naša življenja bogatijo, kar je po besedah Mije 

Marije Klemenčič Rozman (2011) tudi temeljni namen podpornih skupin. Lea Šugman 

Bohinc (2003) izpostavlja glavni namen skupin za samopomoč in podpornih skupin v 

pripovedovanju in izmenjavi lastnih doživljanj in izkušenj z namenom doseganja razumevanja 

in podpore, občutka pripadnost ter sprejetosti.  

7.1. Pomen pripovedovanja zgodb 

Zgodbe so pripovedovali že v času lovcev in nabiralk, da bi si potrdili svojo identiteto in jo 

razširili v skupnost. Še danes so zgodbe tiste, ki dajejo našim življenjem smisel. Sanje pa 

imajo nagnjenje k ustvarjanju zgodb (Robbins, 2014). Zame je pripovedovanje sanj 

pripovedovanje zgodb svojega življenja. Z njimi si oblikujemo in krepimo lastno identiteto, 

preko njih spoznamo, da nismo sami, začutimo bližino srečanja samih s seboj in z drugimi. 

Pripovedovanje zgodb zdravi. Omogoča nam, da podelimo svojo notranjost, jo celimo, 

krepimo in bogatimo. Nekdo nam prisluhne, ko izgovarjamo svojo bolečino, prizna jo, morda 

jo v kontekstu svoje izkušnje lahko razume. Nevidna teža, ki je prej ležala kot temna gmota 

na naših srcih, se razblini, ko o njej spregovorimo. Vse, kar je v zgodbi dobrega, dragocenega 

in srčnega, pa se pomnoži, vibrira in širi v kolektivno zavest. Mija Marija Klemenčič Rozman 

(2011) prepoznava širok pomen podpornih skupin v iskanju in doseganju dostojne človekove 

eksistence. Lastna eksistenca dobi svoj smisel v srečanju z eksistenco drugega, saj preko 

pripovedovanja druga drugo vpletata in soustvarjata. »Za besedo skupina vedno stojijo 

človeška bitja (kar ne ovrže dejstva, da je skupina več kot zgolj vsota posameznikov) z 

individualnimi zgodbami, katerih skupni imenovalec je hrepenenje po dostojni eksistenci. 

Zato je zame pripoved o skupinah za samopomoč in podpornih skupinah in vseh pripovedih, 

ki so znotraj njih pripovedovane, predvsem pripoved o eksistencialnem hrepenenju« (prav 

tam, str. 194).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

8. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Namen socialno pedagoškega dela je nudenje podpore posamezniku pri ustvarjanju 

kvalitetnejšega življenja. Menim, da je delo s sanjami in povezovanje le teh z budnim 

življenjem pot, na kateri lahko posameznik okrepi samozavedanje, pridobi odgovore na 

nekatera svoja vprašanja, usmeritve za življenjske odločitve ter se opolnomoči. Kot pravi Pust 

(1971, str. 32): »Delo na sanjah je poleg spodbujanja ustvarjalnega izraza eden tistih ključev, 

s katerimi posameznik lažje suvereno in avtonomno usmerja svojo pot.« Socialno pedagoška 

stroka zagovarja stališče, da je vsak posameznik mojster svoje izkušnje in tako najbolje ve kaj 

doživlja in potrebuje. Želela sem raziskati, na kakšen način ga pri tem lahko podprejo sanje.  

Pojav sanj je še precej neraziskan in prepogosto odrinjen iz naše pozornosti. V socialni 

pedagogiki obstaja le malo informacij o oblikah dela s sanjami (glej npr. Fužir, 2000), zato je 

razvoj takih oblik, njihovo pilotsko preizkušanje ter evalviranje, relevanten cilj socialno 

pedagoškega raziskovanja. Zanimalo me je, kakšen pomen posamezniki pripisujejo sanjam v 

svojem življenju in kaj se dogaja v procesu njihovega aktivnega spremljanja in dela z njimi. V 

raziskovalni proces sem vstopila s predpostavko o povezavi budnega in sanjskega življenja ter 

raziskovala njihovo interakcijo. Poleg učinkov dela s sanjami sem opazovala tudi vlogo 

podporne skupine, kot so jo doživljali njeni člani in članice, ter skupinsko dinamiko, ki se je 

med nami razvijala.  

9. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

RV1: Kakšen pomen pripisujejo sanjam udeleženke in udeleženci raziskave? 

RV2: Kakšne spremembe v odnosu do sanj se dogajajo pri udeleženkah in udeležencih tekom 

raziskovalnega procesa? 

RV3: Ali in na kakšen način udeleženkam in udeležencem sanje pomagajo v procesu 

vzpostavljanja samozavedanja? 

RV4: Kako udeleženke in udeleženci tekom procesa doživljajo podporno skupino in 

dogajanja v njej? 

RV5: Kakšne so značilnosti skupinskega procesa pri obeh skupinah? 

10. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

10.1. Raziskovalni pristop in opis modela dela s sanjami  

Magistrsko delo temelji na kvalitativni raziskavi, vključujoč elemente akcijskega raziskovanja 

in eksperimentalnega raziskovanja. Vodila sem dve podporni skupini, ki imata funkcijo 

pilotske raziskave novega načina dela s sanjami kot obliki podpore pri krepitvi 

samozavedanja. Določene vsebine s področja raziskovanja in uporaba različnega nabora 

tehnik dela s sanjami so bili vnaprej določeni glede na moje zanimanje in teoretično znanje, 

hkrati pa je bil celoten proces soustvarjen glede na zaznane in izražene potrebe posameznikov 
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in skupin. Na začetku, ko sta se oblikovali dve skupini, sem imela idejo, da bi se razlikovali v 

načinu dela – ena bi bila usmerjana pretežno v pogovor o sanjah, druga pa v kreativne tehnike 

izražanja sanjskih vsebin, kar bi omogočilo možnost primerjave učinkovitosti pristopa. Kmalu 

se je v obeh skupinah pokazala potreba po kombinaciji obojega, zato smo temu sledili. V 

proces sem torej vstopila z oblikovano osnovno idejo in v skladu z dogajanjem spreminjala 

potek. Mesec (1994) pravi, da akcijsko raziskovanje ni zgolj način prenašanja znanja v prakso 

ali spreminjanja praktičnega ravnanja zaradi vpliva novih spoznanj, temveč nova spoznanja 

tudi proizvaja. Podporni skupini sta nudili okvir za pripovedi življenjskih zgodb in njihovo 

povezovanje s sanjskimi vsebinami. Predpostavljala sem, da nam ustvarjalnost pomaga pri 

izražanju delov sebe, ki smo jih zaradi različnih razlogov zatrli in kateri bi nam morda tudi 

pomagali pri razumevanju, sprejemanju samih sebe, razreševanju stisk, razvoju potencialov, 

širitvi svojih meja in posledično izboljšanju življenja. S tem namenom smo pri delu s sanjami 

uporabljali ustvarjalne tehnike in se ob tem srečali z interpretacijo pomena določenih sanj v 

povezavi z našo osebnostjo in življenjem. Pri tem smo sledili Jungovemu (2002) prepričanju, 

da lahko samo sanjavec z nekakšno gotovostjo pove, kakšen pomen imajo njegove sanje. 

10.2.  Izbira in opis oseb 

Osebe sem izbirala po metodi snežne kepe v krogu svojih poznanstev in njihovih poznanstev. 

Izbira oseb je bila nereprezentativna in namenska, saj so bili vključeni zgolj tisti, ki jih delo s 

sanjami zanima in so tako lahko postali soraziskovalci v procesu. Zaradi hitrega odziva in 

velikega zanimanja povabljenih sem se odločila za oblikovanje dveh skupin, kljub temu, da 

sem imela najprej v načrtu eno. Zbralo se je enajst ljudi, kar se mi je zdelo zaradi narave dela 

preveč za eno skupino, saj sem želela omogočiti veliko prostora za vključevanje vseh 

vpletenih.  

V raziskavo je bilo vključenih 11 oseb, od tega 9 ženskega in 2 moškega spola, starih  med 21 

in 32 let. 3 udeleženke sem pred procesom dobro poznala, 5 bežno in 3 sploh ne. V obeh 

skupinah so nekateri med seboj prijateljevali ali se vsaj dobro poznali, nekateri pa so se prvič 

videli. V eni skupini sta bili dve članici, ki od prej nista poznali nikogar. Vijolična
1
 

raziskovalna skupina je štela 5 članic. Vse z izjemo 1 članice, ki je študij že zaključila, so bile 

študentke, ki so zaključevale bodisi prvo, bodisi drugo stopnjo univerzitetnega študija 

družboslovne smeri. Oranžna raziskovalna skupina je bila bolj raznolika. Štela je skupno 6 

oseb, 2 člana in 4 članice. Oba člana sta bila študenta naravoslovne študijske smeri, medtem 

ko so bile ostale članice vse družboslovke. 1 je študij že zaključila, 1 ga je zaključevala, 2 pa 

sta bili še bolj na začetku. Vsi udeleženci so sami izbrali svoje psevdonime, ki jih uporabljam 

v empiričnem delu. 

10.3.  Izvedba intervjujev in srečanj skupin 

S skupinama smo se srečevali od sredine februarja do sredine maja leta 2015. Prvo srečanje je 

bilo namenjeno predstavitvi namena in načina raziskovalnega procesa, pogovora o njem in 

različnim vprašanjem. Terminsko smo se težko uskladili, tako da sem se najprej dobila s 
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 Poimenovanje skupin je razloženo pri poglavju Rezultati in interpretacija skupinskih procesov 
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šestimi in potem še s tremi zainteresiranimi. Vsi prisotni in potem še dva naknadno so se 

odločili za udeležbo. Nato smo oblikovali dve skupini glede na terminsko razpoložljivost. 

Usklajevanje nam je predstavljalo precejšen izziv, saj smo imeli zelo različne urnike. 

Dogovor je bil, da se srečujemo na 14 dni po dve uri. Z Vijolično skupino nam je precej dobro 

uspelo ohranjati kontinuiteto srečanj. Imeli smo 6 srečanj po dve uri in zadnje, 7. srečanje štiri 

ure. Prvo srečanje je bilo 26. 2. 2015 in zadnje 7. 5. 2015. Z Oranžno skupino smo imeli več 

težav glede usklajevanja. Na sredini procesa se tri tedne nismo dobili, zato smo se za zadnja 

tri srečanja dogovorili enkrat na teden. Skupno smo imeli 7 srečanj, vsa po dve uri. Prvo je 

bilo 3. 3. 2015 in zadnje 15. 5. 2015.  

Začetni intervjuji so potekali v februarju 2015, pred prvim srečanjem, zaključni pa v maju 

2015, po zadnjem srečanju. Z vsakim udeležencem in udeleženko sem se obakrat dobila 

individualno. Intervjuji in srečanja skupin so potekali pri meni doma, saj sem želela zagotoviti 

miren, zaseben in neuraden prostor, v katerem smo lahko ustvarili toplo, domače vzdušje. To 

se je izkazalo kot zelo pozitivno.  

Že zdaj, ko sem hodila sem, je bilo kot bi hodila v sanjski svet. Je ta okolica dobila 

prav tak simbol, to stanovanje (Esja). 

10.4. Opis postopka pridobivanja podatkov 

Podatke sem zbirala preko opazovanja z udeležbo v raziskovalni skupini. Navajam naslednje 

vire, iz katerih sem črpala gradivo za interpretacijo ugotovitev raziskave: 

∞ Z udeleženkami in udeleženci smo pred pričetkom srečanj opravili nestrukturiran intervju, 

v katerem so mi pripovedovali o svojem doživljanju sanjanja, lahko pa so si kot 

alternativo intervjuju izbrali prost zapis z vsebino omenjene teme. Za zapis zgodbe se je 

odločilo  sedem oseb, za intervju pa štiri. Intervjuji so trajali med pol ure in petinštirideset 

minut in so nemoteno potekali pri meni doma. 

∞ Vodila sem poročila srečanj, ki so vključevala zapis celotnega opaženega dogajanja, s 

posebnim poudarkom na vsebinah relevantnih za odgovore na raziskovalna vprašanja.  

∞ Udeleženke in udeleženci so vodili svoj sanjski dnevnik
2
, ki je poleg vsebine iz sanj  

vključeval tudi zapise o dnevu. Služil jim je kot pomagalo pri spominjanju in sledenju 

svojim sanjam ter prepoznavanju povezav med budnim in sanjskim življenjem. V ta 

namen sem jim na začetku procesa ponudila gradivo za pomoč pri vodenju dnevnega 

(beleženje zanje pomembnih vsebin iz dneva) in sanjskega dnevnika (nahaja se v prilogi). 

Dnevnike sem prejemala v branje. Na tak način sem bila bolje seznanjena z doživljanjem 

procesa udeleženk in udeležencev in lažje prilagajala priprave na vsebinski potek srečanj.  

∞ Z udeleženkami in udeleženci smo ob koncu vsakega srečanja opravljali kratko 

evalvacijo. Povedano sem si zabeležila.  

∞ Opravili smo poglobljeno vmesno in zaključno skupno evalvacijo doživljanja procesa, 

skupinske dinamike in tehnik dela s sanjami, ki sem jih posnela, dobesedno prepisala ter 

analizirala. Vse so trajale približno eno uro. Enako sem naredila tudi pri evalvacijah, ki 
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 V nadaljevanju tudi dnevnik/dnevniški zapisi – izraza se nanašata na zapise vsebin iz dneva in sanj 
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smo jih imeli takoj po izkušnji določene tehnike dela s sanjami. Posnela sem jih, prepisala 

ter vključila v poglavju Uporaba tehnik dela s sanjami v skupini. 

∞ Ob koncu procesa sem z vsemi udeleženimi v raziskavi opravila polstrukturiran intervju. 

V njem smo se osredotočili predvsem na doživljanje individualnega procesa vezanega na 

raziskovanje in delo s sanjami, morebitne povezave, ki jih prepoznavajo med budnim in 

sanjskim življenjem ter na vlogo skupine v doživljanju procesa. Opravljena intervjuja sta 

mi omogočila vpogled v morebitne spremembe odnosa do sanj po obdobju aktivnega 

posvečanja pozornosti in dela z njimi. Vsi intervjuji so trajali nekje med pol ure in eno 

uro, povprečno 45 minut in so nemoteno potekali pri meni doma. 

∞ Vodila sem tudi lasten dnevnik z vsebino budnega in sanjskega življenja. Za raziskovanje 

tematike in usmerjanje skupin se mi je to zdelo ne le samoumevno in privlačno, temveč 

nujno potrebno. Tako sem si omogočila osebno izkušnjo raziskovanega, iz nje sem črpala 

spoznanja in bila bolj vpeta v sam proces. Ne predstavljam si, kako bi lahko z udeleženci 

skupin navezala pristen stik in nudila pogoje za vzpostavljanje vzdušja, kakršnega smo 

ustvarili, če tudi sama ne bi bila na tej poti. 

Udeležencem sem v vpogled poslala celoten empirični del magistrske naloge kot priložnost za 

njihove povratne informacije glede ugotovitev in da so lahko preverili ali na kakšnem mestu 

obstaja možnost razkritja identitete. Glede na njihov odziv sem naredila potrebne popravke ter 

s tem povečala kredibilnost ugotovitev. 

10.5.  Postopki obdelave podatkov 

Obdelava podatkov je kvalitativna. Poteka po postopku kodiranja glede na teme, povezane s 

tematiko raziskave, ter druge pomembne teme, ki so se odpirale v samem procesu 

raziskovanja. Vse intervjuje (začetne in zaključne, skupno torej 15 intervjujev) in obe 

zaključni evalvaciji sem dobesedno pretipkala. Zapisano sem večkrat prebrala, podčrtala za 

raziskavo pomembno vsebino in tako določila kode prvega reda. Te sem nato uvrstila v kode 

drugega reda in jim določila kategorije. Za vse začetne intervjuje, zapisane zgodbe, zaključne 

intervjuje in obe zaključni evalvaciji sem enote kodiranja določila posebej po postopku 

odprtega (induktivnega) kodiranja. Sorodne vsebine sem združila v kategorije ter 

interpretirala pridobljeno. Zaradi obilice gradiva sem pri ostalih podatkih (poročila srečanj, 

obe vmesni evalvaciji in sprotne evalvacije tehnik) uporabila zaprto (deduktivno) kodiranje 

glede na kode pridobljene iz drugih virov. Podatki iz dnevnikov so zaradi obširnosti služili 

predvsem sledenju doživljanja udeleženih članov in članic v raziskovalnem procesu in s tem 

možnosti spreminjanja poteka procesa. V interpretaciji sem določene vsebine iz njih uporabila 

z namenom ilustracije ugotovitev raziskave ali prikaza določene povezave med sanjami in 

budnostjo, kakor jo je razumel/a udeleženec/udeleženka.  
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11. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

V tem poglavju so predstavljeni odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja. Rezultate 

sem interpretirala ločeno v dveh sklopih glede na individualni in skupinski proces 

raziskovanja.  

Vsi udeleženci raziskave so vsakodnevno spremljali in raziskovali svoje sanje. V prvem 

sklopu so zajete vsebine vezane na značilnosti njihovih individualnih procesov. Hkrati so bili 

vsi vključeni v eno od dveh skupin, ki jih je pri tem podpirala in katere dogajanje in vsebine 

so soustvarjali. Drugi sklop vsebuje odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje o značilnostih 

skupinskega procesa obeh skupin.  

Raziskovanje dela s sanjami je vključevalo tudi umetniško izražanje. Udeleženke in 

udeleženci so v času naših srečevanj ustvarjali tako v skupini kot tudi doma. Fotografije 

njihovih umetniških izdelkov se nahajajo v tem poglavju in so opremljene z naslovi, ki 

predstavljajo tematiko upodobitve ali aktivnost ob kateri so nastali. 

11.1. Rezultati in interpretacija individualnih procesov 

Vsi udeleženci raziskave so tekom procesa doživljali individualen proces vezan na 

raziskovanje sanj. Pri kodiranju gradiva vezanega na individualen proces sem oblikovala 6 

kategorij. V tabeli 1 so predstavljene te kategorije skupaj z raziskovalnimi vprašanji, na katere 

se nanašajo, ter z kodami 2. reda, ki jih zajemajo. 

Kategorije in kode individualnih procesov 

Kategorija Kode 2. reda RV na katerega se kategorija 

nanaša 

Pomen sanj ∞ Sanje kot odraz sporočil iz 

nezavednih vsebin, ki 

odkrivajo notranje 

dogajanje posameznika 

∞ Sanje kot intimen svet 

∞ Sanje kot duhovna izkušnja 

∞ Sanje kot posledica 

dnevnega dogajanja 

∞ Sanje kot način 

povezovanja med ljudmi 

Pomen sanj 

(RV1: Kakšen pomen 

pripisujejo sanjam udeleženke 

in udeleženci raziskave?) 

 

Odnos do sanj pred procesom ∞ Sanjam so posvečali 

pozornost in jih v 

določenem obdobju 

zapisovali 

∞ Sanje so jih zanimale, 

vendar jih niso nikoli 

zapisovali 

∞ S sanjami se niso ukvarjali 

Odnos do sanj  

(RV2: Kakšne spremembe v 

odnosu do sanj se dogajajo pri 

udeleženkah in udeležencih 

tekom raziskovalnega 

procesa?) 

 

Dogajanje v procesu vezano na 

spreminjanje odnosa do sanj 

∞ Oddajanje dnevniških 

zapisov in povratne 

informacije nanj 

∞ Dogajanje v procesu 

vezano na spominjanje in 
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Kategorija Kode 2. reda RV na katerega se kategorija 

nanaša 

zapisovanje sanj 

∞ Dejavniki, ki vplivajo na 

spominjanje in pozabljanje 

sanj 

∞ Vpliv raziskovalnega 

procesa na pozornost do 

sanj 

∞ Vpliv raziskovalnega 

procesa na vlogo sanj v 

življenju 

Odnos do sanj po procesu ∞ Odnos do sanj se je 

spremenil 

∞ Odnos do sanj se ni 

spremenil 

Podpora sanj pri 

samozavedanju 

∞ Sanje kot odraz trenutne 

življenjske situacije 

∞ Sanje v vlogi 

vzpostavljanja ravnovesja 

∞ Sanje kot vez z duševnim 

zdravjem 

∞ Sanje kot odraz preteklih 

travmatskih izkušenj in 

podpora pri reševanju težav 

∞ Sanje kot spodbuda k 

delovanju v budnosti 

∞ Uvidi v procesu 

raziskovanja 

∞ Povezovanje sanj in 

budnosti 

Podpora sanj pri 

samozavedanju 

(RV3: Ali in na kakšen način 

udeleženkam in udeležencem 

sanje pomagajo pri 

samozavedanju?) 

 

Doživljanje skupine ∞ Motivacijska vloga skupine 

∞ Podporna vloga skupine 

∞ Skupina kot prostor učenja 

∞ Pomen udeležbe v skupini 

za osebnostno rast 

∞ Skupina kot prostor za 

širjenje socialne mreže 

∞ Skupina kot prostor za 

pogovor o sanjah 

∞ Vloga vodje v skupini 

Doživljanje skupine 

(RV4: Kako udeleženke in 

udeleženci tekom procesa 

doživljajo podporno skupino in 

dogajanja v njej?) 

Tabela 1: Kategorije in pripadajoče kode vezane na raziskovalna vprašanja 1,2,3 in 4 
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11.1.1. Pomen sanj 

(RV1: Kakšen pomen pripisujejo sanjam udeleženke in udeleženci raziskave?)  

Sanjam so vsi udeleženci in udeleženke pripisali pomen posebnega sveta, ki ima zanje 

določeno vlogo. Pri nekaterih se je ta vloga tekom procesa šele oblikovala, pri drugih se je 

dopolnila, spremenila, pri nekaterih pa je ostala enaka
3
. Vloge, ki jih pripisujejo sanjskemu 

svetu, se med seboj razlikujejo. Vsem, razen enemu udeležencu, je skupno, da v sanjskem 

svetu najdejo sporočila o svojem notranjem doživljanju. V nadaljevanju navajam določene 

poglede na sanje, ki so jih izpostavili. 

Alma, Nevidna ptica in Melinda sanje neposredno povezujejo s svojim notranjim svetom. Iz 

njega črpajo sporočila o sebi in svojem doživljanju budnega sveta.  

Kažejo mi vse kar je, vse kar bo in kar je bilo, a vse je pomiksano, včasih v neužiten 

koktail, ki ga še nisem pripravljena poizkusiti. Večkrat si jih zapišem, potem se jim 

mrzlično izogibam, da le ne bi uzrla svoje resnice, a ko napoči čas in sem v sebi zrela, 

takrat se srečajo moje skrbi, sanje in uvidim novo miselno povezavo. Skozme pride 

zame nov ˝duhovni zakon˝, ki ga potem z večjo jasnostjo zaživim (Melinda).  

Nora in Angel sanjam poleg povezave s svojo notranjostjo pripisujeta vlogo sveta, v katerega 

se lahko zatečeta, kadar jima je v budnem življenju naporno.  

Sanje mi predstavljajo svet, v katerega se lahko zatečem in pustim skrbi za seboj. 

Kadar sanjam se počutim predvsem svobodno in ustvarjalno (Nora).  

Roko prav tako sanje doživlja kot drug svet, v katerem se zabava in odpočije. Vendar pa za 

razliko od ostalih v njih ne išče globljega pomena.  

Moj odnos do sanj je, da so mi lep del življenja. Počutim se, kot da imam neko drugo 

življenje, ki ga živim čez noč in mi je ful super (Roko). 

Cassandra je sanje pred procesom doživljala zgolj kot zanimivost, kasneje pa je prišla do 

uvida, da so lahko nekaj več, če si se vanje pripravljen poglobiti. Za Triki in Leaf so imele 

sanje pred procesom najpomembnejšo vlogo potovanja po preteklih življenjih, brisanju meja 

med svetovi ter napovedovanja prihodnosti. To vlogo sta ohranili, hkrati pa sta tekom procesa 

v sanjah prepoznali tudi velik pomen in vrednost sporočil iz nezavednega, vezanih na 

vsakodnevno življenje v budnosti.  

Prej se mi ni zdelo, da so take povezave s podzavestjo. Sem si recimo ful zapisovala 

neke sanje, ki sem si za njih mislila vau to pa bi lahko bila prejšnja življenja ali pa so 

mi napovedale prihodnost. Zdaj pa sem res imela take sanje, ki lahko odslikajo nekaj v 

meni (Leaf).  

Esja in Neža sta sanje opisali kot drug svet.  

Sanje mi predstavljajo predvsem neko prav posebno doživetje, vzporedno življenje, ki 

ga živim, ko zaspim (Neža).  

Tekom procesa sta ugotovili, da iz njega lahko črpata spoznanja o sebi.  

                                                 

 

3
 O tem je več zapisano v poglavju Odnos do sanj  
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Se mi pa zdi, da me je vodilo k enemu po eni strani odkrivanju drugega sveta, ki lahko 

zelo pripomore k temu kar se dogaja v realnosti, velik novih spoznanj (Esja).  

Sanje kot odraz sporočil iz nezavednih vsebin, ki odkrivajo notranje dogajanje posameznika  

Polovica udeleženk (Melinda, Nora, Triki, Nevidna ptica, Leaf in Alma) je že pred vstopom v 

proces verjela, da se v sanjah odražajo nezavedne vsebine, ki jim lahko z ozaveščanjem 

pomagajo do spoznanj o sebi.  

Sanje so zame večen izvir »neznanega znanega«. Pomagajo mi pri evalvaciji sprotnih 

dogodkov, so refleksija tega, kar se mi dogaja na vsakdanji, vsakotedenski, mesečni, 

letni ali mnogo širši ravni. Prihajajo iz sveta podzavesti, ki se mi na takšen način 

manifestira in mi pomaga v zavednem življenju (Triki).  

Sanje jih spodbudijo k temu, da se sprašujejo o svojem doživljanju.  

Tako kot bi bile eno ogledalo tega, kako se jaz v podzavesti, tako tu nekje (pokaže na 

srce) zares počutim. Se mi zdi, da majo tako vlogo, da se pol sprašujem kaj se zares z 

mano dogaja, kako se počutim, se res tako kot v sanjah, tako različna sporočila imajo 

(Nevidna ptica).  

Esja in Neža sta se temu prepričanju približali tekom procesa, saj sanj prej nista spremljali.  

Šele s priključitvijo k sanjski skupini sem začela sanje malce bolj umeščati v moje 

življenje in včasih se mi zares zdi, da povsem odražajo neke ključne točke mojega 

trenutnega življenja (Neža).  

Angel je v začetku procesa sanje raziskoval z vidika različnih ravni zavesti, tekom procesa pa 

se je začel spraševati, kaj to kar sanja pomeni ter kaj lahko iz njih dobi zase in za svoje 

življenje. 

Zdaj malo več razmišljam o sebi, življenju, o sanjah. … To se je tut spremenil, da 

velikokrat pol iz sanj pridem sam do nekih življenjskih, globokih resnic (Angel). 

Sanje kot intimen svet 

Nevidna ptica in Nora doživljata sanje kot intimen svet, ki je samo njun, v katerega se nihče 

ne more vpletati in ga ne rabita deliti.  

Je en del sebe, ki ga samo ti poznaš (Nevidna ptica).  

Moje sanje so zame dragocene, predvsem zato, ker mi predstavljajo določen svet, ki je 

samo moj. Tisti svet, v katerega ne more nihče poseči, nihče mi ga ne more odvzeti. 

Hkrati pa je to tudi svet, v katerem je vse dovoljeno in, bolj ali manj, vse mogoče. 

Moje sanje so zame tudi skrivnost, predvsem zaradi tega, ker verjamem, da v svoji 

vsebini skrivajo najrazličnejše pomene, pa tudi zato, ker moj sanjski svet ostaja skrit 

vsem ostalim, če sama tako želim (Nora). 

Sanje kot duhovna izkušnja 

Leaf in Triki doživljata sanje tudi kot duhovno izkušnjo, v kateri astralno telo potuje v druge 

svetove.  

Sanje mi pomagajo pri utrjevanju osebne religiozne izkušnje, ki pa je seveda mnogo 

bolj kompleksna in so te občasne sanje samo njen majhen del. Navezujejo se na to, 

kako si predstavljam življenje, smrt. To so take sanje, ki bi jih morda, če bi hotla, 
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lahko znanstveno, analitično razgradila, nardila popolnoma normalne. Ampak čutim, 

da morejo take ostat za mojo lastno religiozno predstavo tega sveta (Triki).  

Verjameta, da ju v sanjah njun višji jaz opozarja na prihajajoče dogodke, ki jih potem doživita 

kot preroške sanje.  

In mi je blo takrat, ha vidiš, sanje so me opozorile. Čisto jasno je bilo, situacija se je 

povezala (Leaf).  

Nekatere sanje jima odkrivajo vsebine preteklih življenj. Leaf poda primer enih takih sanj. 

Moje telo je blo v drugi obliki, ampak sem vedla, da sem to jaz. Dogajalo se je v 

nekem starejšem času. Na enem hribu so me ustrelili in moje telo je padlo. Gledala 

sem samo sebe, vedla sem, da sem tu, bla sem tisto telo tam, ubito. In pol sem šla gor, 

dol, in sem se dvigovala. Potem sem prišla do ene meje, ko me je en glas vprašal ali 

želim it naprej ali želim it nazaj. In pol sem se zbudila. Pač vidla sem tut ljudi, ki so ob 

meni in jočejo, ker so me ubili. Pa stara sem bila ene 12, 13 takrat, ko sem to sanjala 

(Leaf).  

V določenih sanjah se srečata s svojimi pokojnimi bližnjimi.  

Določene sanje na nek način dojemam kot ohranjanje vezi in stikov s preminulimi 

(Leaf). 

Melinda je tekom procesa v dnevnik zapisala sanje, ob katerih jo je prevzelo verjetje, da je del 

nečesa večjega, nepojasnjenega.  

Nikoli se ne spomnim, da bi ga sanjala. Eno noč preden je umrl njegov oče pa se 

srečava v sanjah. Neverjetno. Prvič me zares prevzame verjetje, da sem resnično del 

nečesa večjega od tega, da samo sem. Prvi čudež, ki ga resnično čutim in ne znam 

razumsko utemeljiti, kako lahko to deluje. Ne morem dojeti. Hvaležna (Melinda). 

Sanje kot posledica dnevnega dogajanja 

Vsem udeležencem je skupno, da vsaj nekatere sanje povezujejo z dnevnim dogajanjem. 

Roko meni, da gre pri tem za predelavo informacij, ki so se v možganih nabrale čez dan.  

To so neke stvari iz dneva, ki mi jih možgani še malo dopolnjujejo z nečim, da je bolj 

zanimivo (Roko).  

Ostali verjamejo, da ne gre zgolj za naključne informacije, temveč v njih vidijo povezavo z 

osebnim doživljanjem.  

Pokažejo mi nekakšno sliko, kaj se dogaja na podzavestni ravni. Moje čez dan skrite 

misli, dogodke, ki se obudijo, ko se um izklopi (Leaf).  

Izpostavljajo, da so to večinoma vsebine iz dneva, ki so bile stresne ali so nanje zaradi 

kakšnega drugega razloga naredile poseben vtis. 

 Kot da pride v sanjah to, kaj ne predelam čez dan, al pa sem ful v stresu zaradi 

nečesa, ali pa mi nekaj vzame v dnevu ful cajta (Cassandra).  

Omenjajo tudi vsebine, ki si jih niso dovolili začutiti, izraziti ali izživeti in so tako svojo pot 

na plan našle v sanjah.  

Se mi zdi da, ker si v realnosti ne dovolim nekaj ful čutiti, je to v sanjah tolko močneje 

(Alma).  
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Nora je omenila povezavo sanj z dnevnim dogajanjem, ki jo je spoznala tekom procesa. 

Zaradi večje pozornosti, ki jo namenja dnevnemu dogajanju, lahko včasih glede na značilnosti 

dneva napove, kakšne bodo njene sanje. 

Zdaj sem dosti bolj pozorna na to kako se počutim čez dan. Si znam glede na 

razpoloženje oceniti al bodo mirne sanje al bo nekaj bolj razburljivega (Nora). 

Sanje kot način povezovanja med ljudmi 

Nevidna ptica in Nora bližnjim povesta svoje sanje z namenom, da pojasnita svoje počutje, 

vedenje, pogled na situacijo ali na tak način poskušata spodbuditi k spremembam v odnosu.  

Sem mu povedala sanje pa mu razložila. Sem rekla, lej, tako kot v sanjah se v bistvu 

jaz res tut s tabo počutim. Tko reagiram kokr sem reagirala v sanjah. Boš zdaj mogoče 

lažje razumel al pa vsaj jaz zdaj razumem (Nevidna ptica).  

Mu povem, zdaj pa se mi že v sanjah to dogaja, zdaj pa res morema nekam it (Nora).  

Nevidna ptica poleg tega izpostavi tudi pomen pogovora o sanjah s svojimi bližnjimi kot 

sredstva za lažje razumevanje in zbliževanje.  

Razmišljam, kako so sanje dosti intimna stvar, ne da bi se tega zavedal. Enkrat, ko mi 

je mama povedala ene sanje, se mi je zazdelo kot da lahko razumem nek drug vidik 

nje, ki ga sicer ne (Nevidna ptica). 

 Na podlagi pripovedi o sanjah se ji zdi, da lahko bolje razume, kaj se človeku zares dogaja. 

Nekdo ti pove, to in to se mi dogaja. Nekaj se ti lahko tako dogaja, ampak če ti pa 

reče, fak, sanjala sem to pa to, to ti je pa kr tako, o vau, ti si to sanjala. Si lahko kr 

predstavljaš kako se ta človek počuti, kaj se mu zares dogaja (Nevidna ptica).  

 

 

Slika 1: Upodobitev sanjskega sveta 
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Pomen 

sanj 

Sanje kot odraz sporočil iz nezavednih 

vsebin, ki odkrivajo notranje dogajanje 

posameznika: 

 - spoznanja o sebi 

 - odraz notranjega doživljanja 

 - sporočila iz nezavednega (spodbuda za 

refleksijo doživljanja in dogodkov iz 

budnega življenja, iz njih se lahko črpa 

pomoč za budno življenje) 

 

 

Sanje kot duhovna 

izkušnja: 

 - potovanje astralnega 

telesa 

 - opozorilo višjega jaza 

 - preroške sanje 

 - potovanje po 

preteklih življenjih 

 - srečanje in ohranjanje 

vezi s pokojnimi 

bližnjimi 

Sanje kot drug svet: 

 - zabava 

 - počitek 

 - svoboda 

 - ustvarjalnost 

 - brezskrbnost 

 - posebna doživetja 

Sanje kot intimen 

svet: 

 - nihče ga ne 

more odvzeti 

 - ni ga treba 

deliti 

 - vanj se nihče 

ne vpleta 

 - je skrivnost 

Sanje kot posledica dnevnega dogajanja: 

 - predelava informacij 

 - posledica stresnih vsebin 

 - posledica pomembnih dogodkov, doživetij 

 - vsebine, ki kljub želji niso bile izražene v 

budnosti 

 

Sanje kot način povezovanja med 

ljudmi: 

 - spodbuda k spremembi v odnosu 

 - lažje razumevanje ljudi 

 - zbliževanje med ljudmi 

Slika 2: Pomen sanj 
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11.1.2. Odnos do sanj 

(RV2: Kakšne spremembe v odnosu do sanj se dogajajo pri udeleženkah in udeležencih tekom 

raziskovalnega procesa?) 

Odnos do sanj pred procesom 

Sanjam so posvečali pozornost in jih v določenem obdobju zapisovali 

Leaf in Triki že nekaj let zapisujeta pomembnejše sanje – tiste, ki se jima vtisnejo v spomin 

(sanje, za katere presojata, da so o preteklih življenjih in druge s pomembnimi sporočili). Leaf 

ob teh poudarja še tiste, za katere se je kasneje izkazalo, da so ji napovedale prihajajoče 

dogodke. Triki pa je pozorna tudi na svojo sposobnost spominjanja sanj, saj ji odsotnost 

predstavlja signal, da se z njenim telesom nekaj nezdravega dogaja.  

Moje sanje so del moje resničnosti. Sanjski svet dojemam in sprejemam kot del sebe, ki 

je nujen, kot je nujno prehranjevanje, dihanje, gibanje (Triki). 

Nevidna ptica prav tako zapisuje sanje, ki se ji posebej vtisnejo.  

Ja, jaz recimo si ful sanje tut pišem. Sploh če jih začutim tako, kot pomembne 

(Nevidna ptica).  

Pred časom je redno pisala sanjski dnevnik, v obdobju tik pred procesom pa manj, saj se jih je 

težje spominjala.  

Zadnje čase ne sanjam tolko, oziroma niso mi tolko oprijemljive (Nevidna ptica).  

Roko se je pričel sanjam bolj posvečati dva meseca pred procesom. Pisal je dnevnik, tako o 

sanjah, kot tudi določene stvari iz dneva.  

Si zapišem kak poseben dogodek čez dan, če sem kaj slabega jedel, če mi to vpliva na 

sanje. Al pa če se zbudim utrujen al pa boljše volje, si napišem (Roko).  

Zanimale so ga lucidne sanje, vendar se jim ni dovolj posvetil.  

Sem se začel ukvarjat z lucidnimi sanjami, pa se nisem dovolj ukvarjal. Sem hotel več 

pozornosti in energije usmeriti v to, pa ni preveč šlo (Roko).  

Almino posvečanje pozornosti sanjam in odnos do njih je močno pogojen z življenjsko 

situacijo.  

Na začetku (procesa) sem na sanje res gledala kot na neko negativno stvar, ki me vleče 

v eno počutje, ki ga ne želim (Alma).  

Pred letom dni jih je spremljala, potem pa jih je, ko je nastopilo zanjo zelo težko življenjsko 

obdobje, prenehala. Zaradi svoje vsebine so ji bile preveč naporne.  

Rada jih preučujem in o njih premišljujem. Res pa je, da me je sanj tudi strah. 

Velikokrat so naporne in vplivajo na moje počutje skozi cel dan. Takrat si želim, da ne 

bi sanjala. Še posebej, ko se mi dogaja kaj čustveno napornega ali pa se moram zbrati 

za kakšno zahtevno nalogo. Takrat so sanje ovira in zvečer preden zaspim upam, da ne 

bom sanjala (Alma).  

Sanje so jih zanimale, vendar jih niso nikoli zapisovali 

Melinda je čutila radovednost do sanj, vendar se jim pred procesom ni posvečala.   

Bile so tam nekje na polici (Melinda).  
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Pravi, da jih je na začetku jemala preveč dobesedno. Podeli primer določenih sanj:  

Sem sanjala, da me je učitelj matematike posilil, pa me v bistvu nikol ni. Nikol ni bilo 

nič spornega, samo nekak moj vzorec, kako sem bila v situacijah, čist konkreten 

primer, ne postavit meja (Melinda).  

Tudi Noro so sanje zanimale že pred procesom. Včasih, če so se ji kakšne posebej vtisnile v 

spomin, je o njih komu pripovedovala. Večkrat je premišljevala, da bi se jim bolj posvetila, pa 

si za to ni vzela časa.  

Sej veš, ful enih stvari skos, pa si nisem vzela časa, so me pa od vedno zanimale 

(Nora).  

Angela so sanje zanimale predvsem kot pojav različnih stanj zavesti, o katerih se je spraševal.  

Ful sem raziskoval zavest, to mi je ful zanimivo. Recimo primerjam sanje tut z nekimi 

ravnmi zavesti. Sem bral primerjavo o meditaciji in sanjah. V sanjah bolj zgubiš 

kontrolo in samo opazuješ, v meditaciji pa prevzameš kontrolo, maš nek fokus (Angel).  

Prizadeval si je razvijati pojav lucidnih sanj, da bi lahko v njih zavestno deloval.  

Po moje, če maš ti osmišljeno, da se boš spomnil sanj, se po moje lahko. Če bi se 

spomnil, če bi takrat trezno razmislil v sanjah, bi lahko ful naredu v njih (Angel).  

S sanjami se niso ukvarjali 

Cassandre sanje niso posebej zanimale in se z njimi ni ukvarjala. Včasih si zvečer zastavi 

kakšno vprašanje, z namenom, da bi si ponoči, v sanjah, nanj odgovorila.  

Nisem se tko ukvarjala z njimi. Si pa včasih rečem, ok se ne morem odločit, naj mi 

sanje povejo odgovor. … Si ne vzamem tolko časa, da bi jih razbrala, ali sem res v 

sanjah dobila odgovor kaj morem nardit al pa se je samo zgodila neka inkubacija in 

so malo možgani predelali. … Mi to ful pomaga, da pustim sanjam, da nardijo svoje, 

da se nekako prepustiš, pol se ful lažje odločiš (Cassandra).  

Esja vzrok, da se s sanjami ni nikoli ukvarjala, pripisuje strahu, ki ga je čutila ob misli na to, 

da bi se morala poglabljati vase.  

S sanjami se nisem kaj dosti ukvarjala, niti nisem iskala globljega pomena. Mogoče 

zato, ker me je bilo strah poglobiti se in izvedeti kaj nepričakovano slabega. Čutila 

sem nek odpor do tega, da bi izvedela povezave dogajanja v sanjah z mojo 

preteklostjo, ali še huje, s prihodnostjo. Prihodnosti me je bilo vedno strah in najbrž 

se še vedno počutim nelagodno, če pomislim nanjo in na vplivanje na moje nadaljnje 

življenje (Esja).  

Neža je za razliko od Esje včasih premišljevala o sanjah, če so bile posebej intenzivne. Prav 

tako pa se vanje ni poglabljala, saj se ji niso zdele smiselno povezane z njenim življenjem.  

Sej sem kdaj tisti dan razmišljala o njih, če so bile kakšne take intenzivne. Nisem jim 

pa neke vloge dajala al pa, da bi se ukvarjala z njimi še potem. Razlog se skriva 

predvsem v tem, da to nikakor ni lahka naloga in da večina sanj, ki jih sanjam, 

neposredno niso kazale povezave z življenjem, ki ga živim, ko sem budna. Čeprav se 

nisem zelo trudila, da bi si sanje zapomnila in jih povezala z lastnim življenjem (Neža).  
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Dogajanje v procesu vezano na spreminjanje odnosa do sanj 

Eden od pomembnih dejavnikov v procesu raziskovanja sanj, lastnega doživljanja in 

spreminjanja odnosa do sanj je bilo pisanje dnevnika. Za pisanje dnevnika smo se dogovorili, 

saj sem bila mnenja, da je to način, s katerim bodo lahko spremljali, sledili in raziskovali 

svoje sanje in povezavo njihove vsebine z dogajanjem v budnem življenju. Dnevu in sanjam 

so dodelili ime, kakor da bi naslovili film ali knjigo. Na ta način je izstopila zanje osrednja, 

pomembna tematika v dnevu in sanjah. Razdelila sem jim pripomočke kot usmeritve za 

pisanje, ki so bili zgolj predlogi
4
. Izbrali so način pisanja, ki jim je najbolj ustrezal. Tekom 

procesa so ga nekateri spreminjali, saj so prišli do novih spoznanj o tem, kaj jim najbolj 

ustreza ali pa so se prilagajali na spremembe v vsakdanjem življenju. Na tretjem srečanju smo 

se dogovorili, da zapisanim vsebinam iz sanj dodajo asociacije nanje – prvo stvar, ki jim pade 

na pamet ob vprašanju: »Na kaj (iz budnega življenja) me to spominja?«. Vsi so imeli tekom 

procesa nihanja glede rednosti in obsežnosti pisanja. Poleg tega so bile med udeleženci in 

udeleženkami precejšnje razlike v tem, kaj in koliko so pisali o dnevu, ter na kakšen način in 

kako obširno so opisovali sanje. To je odvisno od veliko dejavnikov, ki jih nisem posebej 

analizirala. V interpretaciji tega poglavja vključujem tiste, ki so jih posamezniki izpostavili, in 

tiste, ki sem jih opazila tekom spremljanja dnevnikov in srečanja skupin. Za boljšo 

preglednost sem jih strnila v naslednje alineje: 

∞ pretekle izkušnje s pisanjem dnevnika (so ga že kdaj pisali ali so se v procesu tega 

lotili prvič) 

∞ odnos do pisanja (ali jim način izražanja skozi pisanje ustreza, jih veseli, jim ni blizu, 

jim pomaga, jih frustrira …) 

∞ prepričanja glede smiselnosti, učinkovitosti in uporabnosti zapisovanja za razvoj 

procesa 

∞ dogajanje v dnevu (ali je bil po njihovi oceni dober ali težek dan …) ter spominjanje 

sanj (ali so si jih lahko zapomnili, ali so pri tem imeli težave, se jih sploh niso …) 

∞ notranja motivacija za raziskovanje sanj in spoznavanje sebe preko procesa 

∞ zunanje spodbude (deljenje izkušenj glede pisanja v skupini, pričakovanje do 

izpolnjevanja dogovora o pisanju …) 

∞ osebnostne značilnosti in pripravljenost zavestnega spremljanja lastnega doživljanja 

∞ način življenja: bioritem (količina in kvaliteta spanja, način prehajanja med budnostjo 

in spanjem …), življenjski tempo (hiter, umirjen), količina obveznosti, prioritete 

(zabava, učenje, delo, študij, gradnja odnosov, osebna rast …) 

∞ pojav težkih življenjskih izkušenj: bolezen bližnjega, smrt bližnjega, brezposelnost, 

življenjske prelomnice (začetek študija, menjava študija, prehod med končevanjem 

študija in iskanjem zaposlitve, selitev v lastno stanovanje, razhod s partnerjem …) 

Pomemben dejavnik je bilo tudi dejstvo, da sem dnevnike brala. Vpliv, ki ga je to imelo na 

zapisovanje, se je pri udeležencih razlikoval in ga prikazujem v nadaljevanju tega poglavja. 

  

                                                 

 

4
 Nahajajo se v prilogi 
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Oddajanje dnevniških zapisov in povratne informacije nanj 

Že pred začetkom procesa sem se zavedala, da ima moje prebiranje dnevniških zapisov lahko 

vpliv na posameznikovo zapisovanje. Zaradi raziskovalnih potreb sem se kljub temu odločila, 

da je to potrebno. Pomembno mi je bilo, da sem lahko na tak način spremljala dogajanje v 

procesu, saj je to vplivalo tudi na potek priprav na srečanja. Poleg tega sem bila mnenja, da 

oddajanje predstavlja zunanjo motivacijo in s tem veča verjetnost rednega zapisovanja. Na 

prvem informativnem srečanju sem tematiko oddajanja dnevniških zapisov izpostavila, tako 

da so se imeli vsi možnost odločiti, ali je to zanje sprejemljivo. Dejavnik ni vplival na njihovo 

odločitev za udeležbo v raziskovalnem procesu, vsi so se z oddajanjem strinjali.  V procesu so 

se glede zapisovanja intimne vsebine različno odločali. Nevidna ptica, Alma, Cassandra, 

Melinda in Angel so izpostavili svoja razmišljanja glede omenjene teme. Ostali dileme niso 

omenjali, kar pa ne pomeni, da je niso imeli. 

Cassandra se je odločila, da določenih stvari ne bo zapisala.  

Jaz glede mojega obdobja ne bi šla v to, ne napišem vsega in tut nočem (Cassandra).  

Angel, Triki in Alma so določene vsebine iz dneva včasih izpustili.  

Ko je blo kaj takega sem razmišljala, da boš ti dejansko to brala. Sem pol začela malo 

cenzurirati (Alma).  

Mi je bilo malo tako, sem pomislil, če raje kam posebej to napišem (Angel).  

Nevidna ptica se je na začetku procesa v odnosu do tega srečala z dilemo pomena zapisane 

vsebine.  

Mi je to tako težko, mislim lahko neke stvari napišem, ampak potem vprašanje kaj pa 

se mi je zares zgodilo v dnevu. Mi je blo, uf, to pa je zdaj že res osebno lahko (Nevidna 

ptica).  

Pri tem je omenila pomen tveganja kot pogoj za to, da lahko nekaj vrednega pridobi.   

Ampak če pa ni osebno, potem pa ne bo imelo veze s sanjami, potem pa ne vem kaj se 

mi je res zgodilo v dnevu. Če samo napišem imela sem delavnice, to nič ne pove. Mi je 

blo tako malo kaj naj zdaj s tem, kaj bom nardila. Potem sem si mislila eh, noben me 

ne bo pojedo, če ne vzamem tega rizika tut nič ne bo iz tega. Pa kaj, sej to je zame ful 

nekaj, za ostale pa verjetno ne bo spet tako nekaj (Nevidna ptica).  

Vprašala se je o svoji meji glede varovanja zasebnosti in se jo odločila preseči. 

Tut to bo prišlo zraven, do kje bom lahko jaz šla. Pol pa sej v bistvu bom. … V bistvu 

se mi je zdelo fajn, da pišem enemu človeku, ki mu ne bi povedala jaz pa tako čutim 

(Nevidna ptica).  

Melinda je deljenje dnevnika doživela kot lepo izkušnjo. 

Mi je blo po eni strani ful lepo delit dnevnik, da še nekdo bere dnevnik, to mi je blo 

fajn. … Če bi cela skupina brala bi mi blo preveč, to ne bi dovolila. Sem zaupala, da ti 

lahko dam tut tiste neke koščke, pa se mi niti ni zdel, da sem ful drugač zarad tebe 

pisala, nisem mela takega filinga, loh podzavestno, ampak se mi zdi da sem ti loh 

zaupala (Melinda).  
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Izpostavila je pomen sprejemanja, ki ga je čutila. 

Mela sem občutek, da to kar jaz teb, ne da ti dam, kar s tabo res delim, da je slišano 

pa tut če ni ne vem kakšnega feedbacka, da ni sojeno, da lahko sem (Melinda). 

Tekom procesa se je pojavilo vprašanje o mojih povratnih informacijah na dnevniške zapiske. 

Nekateri so čutili potrebo po tem, medtem ko drugi tega niso želeli. Nevidna ptica je 

omenjeno temo izpostavila na skupinski vmesni evalvaciji.  

Meni je pa tut fajn, da imam ljudi, ki jim lahko povem. Če bi bla sama s tem bi blo 

tako enosmerno. To mi je tut glede dnevnika, ti to bereš in jaz sploh ne vem kaj se tebi 

okrog tega dogaja, pa bi me zanimalo (Nevidna ptica).  

Na podlagi izražene želje sem jo povabila na individualno srečanje, kjer sva se pogovarjali o 

njenih dnevniških zapiskih. To ji je prineslo refleksijo vsebine in načina pisanja o dnevu.  

Mi je zanimivo, kako ti to doživljaš, pa vidiš kaj se mi v življenju zares dogaja, tko mi 

je blo, aha sem se pol ful zavedala kako jaz sploh pišem kaj se mi je zgodilo v dnevu 

(Nevidna ptica). 

Tudi Almi in Melindi je bil pomemben moj odziv na zapise.  

Nikol še nisem nobenmu dala brat svojga dnevnika in mi je fajn, ko sem dobila tvoj 

odziv, ker jaz pišem deepest secrets of my heart in pol je tako, ti to prebereš. … Mi je 

ful ful dragoceno, ko si mi kaj napisala, imava neke skupne poglede in so se mi kaki 

novi pogledi odprli, na kar sploh nisem pomislila (Melinda).  

Mi je blo fajn, ko si mi včeraj odgovorila za tiste hiše in si mi napisala Jungovo teorijo 

v razmislek in mi je blo tak ja, to je to, sem že sama razmišljala (Alma).  

Triki je omenila pomen osebnega pristopa, ki ga je doživela v povezavi z odzivi na 

elektronsko pošto, po kateri mi je pošiljala dnevniške zapiske.  

Po mejlih si dala dober filing, da maš track. Osebno si pristopla. Sem mela nek on 

filing, ko sem ti kaj poslala, če ne drugega si napisala hvala, je bil ta filing, da si 

zraven (Triki).  

Leaf in Nori je bilo v redu, če sem kdaj odgovorila na posredovano, nista pa čutili potrebe po 

poglobljenih odzivih.  

Mi je fajn, če kdaj kaj poveš, ne pa da bi neke analize prav delala (Nora).  

Cassandra individualnega odziva ni želela, skupina ji je bila dovolj.  

S sabo imam dovolj misli in da bi mi še ti pisala nazaj, mi ne bi blo. Trenutno sem v 

takem in pol rajš ne. Ni mi do tega. Fajn mi je tukaj, da z nekom si, da imam to 

možnost (Cassandra).  

Z Nežo sva se na zaključnem intervjuju pogovarjali o njenem osebnem procesu, kar je 

vključevalo tudi moj pogled na situacijo. Povedala mi je stvari, ki jih v dnevnik ni zapisala, 

kasneje pa je začutila, da mi jih lahko zaupa. Triki mi je ob predstavljanju svojih zaključkov v 

tabeli prav tako zaupala zelo osebne plati svoje življenjske zgodbe, zaradi česar se je najin 

pogovor poglobil. Vsebini pogovorov zaradi ohranjanja zaupnosti nista vključeni. Ostali niso 

omenjali potrebe po mojih odzivih.  
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Dogajanje v procesu vezano na spominjanje in zapisovanje sanj  

Leaf se je na začetku s težavo lotevala pisanja sanj.  

Na začetku mi je bla na nek način muka to pisat. Mi je blo jooj, zakaj morem jaz to 

pisat, to so ene kr nepomembne sanje, čeprav mi je blo fajn, ampak zadaj neka 

odgovornost do tega. Vseeno sem pisala (Leaf).  

Trudila se je iskati povezave med sanjami in budnim življenjem.  

Itak prvo ni blo nobenih povezav in sem cela obsedena iskala, kaj je to, kje je to, zakaj 

to, pač iskala povezave. Jih pač ni blo, pa sem rekla, nič, bom pisala, pisala, pa nekaj 

že bo (Leaf). 

Najtežje ji je bilo pisati vsakdanje sanje, saj v njih sprva ni videla smisla.  

Sanje so mi itak ble kr nekaj, nič prav posebnega, sem navajena drugih, nekih kao 

meni posebnih (Leaf).  

Od polovice pa proti koncu procesa je tekočim sanjam in tistim za nazaj pripisala asociacije. 

V marsikaterih vsakdanjih sanjah je našla pomen, kar jo je zelo motiviralo.  

Proti koncu pa mi je blo ful fajn, ko sem dopisala stvari, se mi je ful odprlo pa 

razjasnilo (Leaf).  

Tudi Nora je v začetku procesa čutila pritisk, da se more spomniti sanj in najti povezave z 

budnostjo.  

Tak ne vem na začetku mi je bil nek pritisk, da morem nekaj sanjat in da morem neke 

povezave najt (Nora).  

Ko se je nehala obremenjevati s pričakovanji, se je sanj pričela spominjati.  

Potem pa se mi zdi, da sem jih malo pustila in se je kr začelo (Nora).  

Čez celoten proces se je srečevala z nihanji glede motivacije za pisanje sanj.  

Na splošno sem s tem celotnim procesom pisanja imela malo taka nihanja, včasih mi 

sploh ni bil problem, včasih mi ful ni blo za napisat, sem nekaj na hitro, pa sem 

zavlačevala, da sem to pretipkala včasih po dva tedna (Nora).  

Sodeč po zapisih v dnevniku so se nihanja povezovala z dogajanji v budnem življenju. Kadar 

se ji je veliko dogajalo, posebej, če so bili dnevi čustveno naporni, so bili zapisi krajši 

oziroma so manjkali.  

Dogodek mi je izčrpal energijo in motivacijo za kakršnokoli delo. Vse to je tudi zelo 

vplivalo na moj sanjski svet (Nora).  

Cassandri je bilo na začetku težko priti v stik s sanjami, saj se jih ni mogla spominjati.  

Na začetku sem mislila, da sem bolj v stiku s tem, da si lažje zapomnim, ampak mi je 

blo v bistvu ful težko na začetku jih ujet (Cassandra).  

Začela jim je namenjati več pozornosti, uvajati mehkejše prehode iz spanja v budnost in 

obratno, kar ji je pomagalo pri spominjanju.  

Najbolj bistveno je, da sem začela bolj opazovati sanje, jim namenjati več pozornosti 

kot prej. Ko si bolj pozoren, pol vidiš kaj se v njih sploh pojavlja. Potem je postalo ful 

lažje. Čeprav je odvisno kakor kateri dan, hitro izpadeš iz forme, ampak te neke finte 

kako jih ujet, to je največji korak v mojem odnosu do sanj (Cassandra).  
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Tudi Melinda se je veliko ukvarjala s spominjanjem sanj.  

Na začetku sem se predvsem ukvarjala kako jih ujet, kdaj jih ujet, kako jih sploh 

zapisat, se ne jezit, obstat v položaju. Čez cel ta čas sem se učila kako s tem, kako ne 

bit lena v sebi, kako it čez te odpore in jih prepoznat, da jih pol ujamem v telesu. Da si 

zjutraj, ko se mudi, vzamem čas pa nardim še enkrat ta check in svojega telesa 

(Melinda).  

Ob spoznanju o izvoru svojega odpora in njegovemu preseganju sta spominjanje in odnos s 

sanjami postala lahkotnejša.  

Prek tega, ko sem pisala, pa nisem pisala, sem sanjala, pa nisem, sem vidla, da ni 

fora, da bi bil odpor do sanj al do skupine. Niti slučajno. Kot zdaj vidim je bil odpor 

do sebe. Ne do sebe, ni res, nisem se v resnici odločla zase, za dušo. Nekaj lenobice je 

bilo prisotne, da sej, če tut pride intuicija oziroma nek plaz, kot da to še ni treba dat v 

svet. Vmes sem mela pol en tak preskok, ko sem se zavestno odločla, da se zaročam 

sama s sabo. … Pač ostajat v tej zvestobi do sebe, do duše, do sebstva. Da si 

verjamem, pa da hkrati ne ranim ljudi v svojem verjetju, še zmer sem pa v prvi meri jst 

(Melinda).  

Ta odločitev ji je pomagala, da se je lahko poslušala, se predala svojim procesom in ni 

dovoljevala v takšni meri kot prej, da bi zunanji svet vplival nanjo. Kasneje je opažala, da 

življenjski ritem zelo pomembno vpliva na njeno sposobnost sledenja sanjam.  

Kljub temu, da je bila ta odločitev, še zmer niha, tut glede na moj življenjski cikel. Na 

primer ta teden si zapomnim sanje, si jih zapišem lih mal, ampak ne morem jih ujet, 

ker niti ne spim zares. Sem bolj tko v nekem čuječem stanju in pol budilka, akcija 

naprej, tako da za sanje je potreben sanj (Melinda). 

Sanje so bile že pred procesom pomemben del življenja Nevidne ptice. Proces je vplival na to, 

da se jim je še bolj posvetila.  

Se mi zdi, kot da je vse to že na nek način blo, samo zdaj je blo bolj intenzivno. Večja 

motivacija tudi, da si zapomnim sanje, da pač delam na tem, da tut vse zapišem 

(Nevidna ptica).  

Pisanje sanj ji je bilo bolj domače kakor pisanje o dnevu.  

Na začetku sem dost resno to vzela, se mi je zdelo fajn pisat dnevnik čez dan. To je blo 

nekaj, kar prej nisem počela. O sanjah sem bila kr navajena pisat, edino zdaj sem se 

bolj spravila res vsake pisat (Nevidna ptica).  

Za razliko od večine ostalih ji je pisanje o dnevu povzročalo več težav kakor pisanje sanj.  

Včasih se mi ni dalo o dnevu pisat, obnavljat kaj vse se je zgodilo, če sem bila slabe 

volje zvečer, tako da mi ni bil fajn dan al pa sem bla ful zmatrana. Na koncu dneva ti 

je že dost vsega in bi rad samo malo odklopil (Nevidna ptica).  

Tekom procesa so bila obdobja, ko ji je pisanje bolj teklo, in obdobja, ko ji je bilo težje.  

Kakor kdaj, pol je spet steklo pa je spet blo tako. Malo sem si tut dovolila, da če mi 

zdaj ni do obnavljanja stvari v dnevu, pač ne bom (Nevidna ptica).  

Esji je proces pisanja in raziskovanja sanj predstavljal nekaj povsem neznanega.  

Predvsem je bilo to zame nekaj novega (Esja).  
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V povezavi s tem je imela nekaj težav.  

Na začetku predvsem disciplina, pa to ugotavljanje pri sebi, al je boljše, da si napišem 

na mobitel, al na računalnik, al na roko takoj (Esja).  

Po uporabi priporočil za pripravo na spanje in prehoda v nov dan je pričela opažati napredek.  

Ugotovila sem, da minutam pred spanjem in po njem ne namenjam zadosti pozornosti. 

Zjutraj me zbudi budilka in vse kar si mislim je to, zakaj moram vstati in za koliko 

časa si lahko pripravim dremež. Zadnjih nekaj dni pa si vzamem nekoliko več časa. 

Pred spanjem razmislim o preteklem dnevu, občutjih, zjutraj pa se kljub budilki 

skušam sprostiti, ugotoviti kakšna so moja občutja in katerih prizorov se spomnim iz 

svojih sanj. In res deluje! No, vsaj sama pri sebi občutim napredek (Esja).  

Posebej poudarja pomembnost tega, da si vzame čas.  

Problem je bil, da si nisem vzela več časa za to, zdaj na koncu (procesa) prihajam bolj 

k sebi (Esja).  

Bolj proti koncu procesa je pričela odkrivati vrednost poglabljanja v sanje in s tem tudi časa, 

ki si ga ob tem vzame zase.  

Sem vidla te tehnike, kolko se da, samo s tem, da se pogovarjaš, al pa, da se mogoče 

sama s sabo pogovorim o nečem. To je potem tisto kar me zares pripelje do nekega 

spoznanja (Esja).  

Tudi za Nežo je bil proces nekaj povsem novega. V začetku je na srečanjih omenjala težave s 

spominjanjem sanj in samodisciplino glede pisanja. Tekom procesa ji je bilo vedno lažje.  

Pol se je pa nekak kr začel s tem pisanjem, se je začela neka rdeča nit ovijat, stvari so 

se ponavljale. Pol sem gradila na tem. Se mi zdi, da sem se kr navadla, vsak dan sem 

mal razmišljala o sanjah, kar prej nikol nisem (Neža).  

Ko je spremenila odnos do sanj in odkrila smisel v raziskovanju, se je procesu zelo posvetila.  

Sem spremenila odnos do sanj tekom procesa, ker sem vidla, da iz tega lahko res nekaj 

dobim, da ni to kr nekaj, čist po domače povedano. In sem potem dost bolj stopila v 

posamezne sanje, ni blo samo tisto, da si napišeš, kaj si sanjal. Aktivno sem iskala 

neke povezave in probala najt nek smisel. Osebni angažma se je spremenil, ker sem 

vidla to vrednost (Neža).   

Ob tem so se ji odpirale številne osebne teme, zaradi česar ji je bilo težko, a vredno.  

V tem procesu sem kar uživala, je blo pa na trenutke tut težko. … Je naporen proces, 

ampak sem pa res ogromno pridobila. Res se mi zdi ful smiselno in meni je pomagalo 

(Neža). 

Angel se je procesa lotil z velikim zanimanjem in motivacijo.  

Na začetku sem imel uno začetno motivacijo, dokler smo se redno dobivali, mi je itak 

teklo, dogajalo, sem se tut prisilu, da sem pisal uno skos. Sem čez dan dost razmišljal 

kaj sem sanjal, da ponoč ni samo tema. Malo bolj sem si jih predstavljal, ker sem jih 

zapisoval (Angel).   

Motivacija mu je nekoliko padla, ko vmes tri tedne nismo imeli srečanja.  

Sem vedu še tri tedne ne bo in je bla olajševalna okoliščina, ne rabim en teden, sej 

mam pol še dva tedna časa (Angel).  
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Spreminjalo se je tudi njegovo prepričanje o pomembnosti vsakodnevnih sanj, kar je vplivalo 

na zapisovanje.  

Takrat sem pol nekaj časa verjel v to, da če se ne spomnim sanj, oziroma samo to kar 

se spomnim naslednji dan, je recimo bolj pomembno od ostalega, pa ne rabim niti tega 

kar si ne zapomnim vedet in pisat (Angel).  

Proti koncu procesa si je premislil in ponovno redno zapisoval sanje.  

Tisto je bil recimo samo en pristop, pa sem zdaj spremenil mnenje. Ker še zmeraj se 

potem ne spomniš tolko sanj, lahko pobereš kakšno stvar ven, ampak si prespal noč v 

temi. Tko da vseeno mi je boljše pisat, pa da vem kaj se dogaja (Angel).  

Roko je začel dnevnik pisati že dva meseca pred procesom.  

Nisem hotel iz tega nič ugotavljati, kakih skrivnih pomenov, mi je bilo zanimivo ker 

dosti sanjam, pa da enkrat preberem, da se smejim temu kaj sanjam (Roko).  

Tudi procesa se je udeležil predvsem zaradi želje po zabavi.  

Nisem hotel, da bi mi postala to obveznost, ampak da uživam v tem in zarad tega se 

tut, če se mi ni dalo, nisem silil. Nisem hotel imeti pritiska, kar mislim, da je čisto 

normalno. Vse skupaj ena zabava. … Ukvarjal bi se s tega vidika, da čim več sanjam, 

da se čim več spomnim, ne pa da bi iz tega črpal neke odgovore. Pa da bi lucidno znal 

sanjat (Roko).  

Njegovo pisanje dnevnika in spremljanje sanj tekom procesa je bilo precej povezano s krajem 

bivanja.  

Zdaj pa sem bil spet doma deset dni in se mi vse poruši, ne grem redno spat, več kadim 

in mi je malo žal zaradi tega. … Ko sem prišel v Ljubljano mi je bilo lažje se 

koncentrirati, fokusirati se na svoje življenje. Doma so vse misli razpršene in ne 

morem se koncentrirati, ful se dogaja in težko se usmerim na neke stvari (Roko).  

Na koncu procesa je reflektiral svojo vključenost v proces zapisovanja in raziskovanja sanj.  

Neke rutine si vsako zimo zadam in potem, ko pride pomlad, vedno zgine. Tako, da se 

je to zgodilo s pisanjem dnevnika in dogaja se mi tut glede prehranjevalnih navad 

(Roko).  

Almi so sanje v začetku predstavljale breme, ker so jo s svojimi vsebinami spominjale na 

izgubo, ki jo je doživela v obdobju pred procesom.  

Ko sem se odločila za to skupino sem bila tisto, okej, zdaj pa je res čas, da si začnem 

dovoliti sanjati, ker pred tem si nisem, ker ni bil dober občutek. Karkoli sem sanjala, 

se pač nisem naspala (Alma).  

Pisanje dnevnika ji na začetku za razliko od večine ostalih ni bilo težko. Pomenilo ji je kanal, 

da je dala iz sebe svoja doživljanja in bolečino.  

Sem vidla, da je boljše, če stvari zapišem. Lažje mi je blo, tak kot da bi nardila rez in 

grem lažje v dan. Ko je bil tisti neprijeten občutek po sanjah, ko sem zapisala, sem to 

tam pustila. Razen, če so kakšne res težke sanje, pol se res težko spravim ven (Alma).  
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Kasneje, ko je začela veliko potovati, ji je bilo težje pisati, se osredotočati na sanje in jih 

analizirati.  

Ko sem ful potovala, vse to napisat in analizirat, dostikrat nisem imela časa (Alma).  

Prišlo je obdobje, ko je doživljala lepe stvari. Ponovno je začutila ravnovesje in ni želela, da 

bi jo sanje opozarjale na to, kar ji je še ostalo za predelati.  

Si morem vzet čas, pa bit tut pripravljena, da kaj novega ugotovim, ker zdaj sem v eni 

taki fazi, da sem kolko tolko ujela ravnovesje in mi ni, da bi me spet nekaj ven metalo. 

Me že spontano marsikaj ven vrže, ni treba, da se še načrtno (Alma).  

Proti koncu je sanje vedno težje pisala.  

Je blo tako, zdaj sem nekaj odkrila o sebi, zdaj pa mi dajte malo mir sanje, da se na to 

navadim. Tak, da to sprejmem in potem grem dalje na novo analizirat pa iskat 

(Alma).   

Triki je v proces vstopila zelo motivirana.  

Že od začetka sem šla v to not z lastno motivacijo, da to mene zanima. Imam dokaj 

akademski način razmišljanja in mi je blo blizu (Triki).  

V procesu je dnevnik s krajšimi obdobji nihanja pisala redno in izčrpno.  

Poskušala sem dokaj redno zapisovat, ampak sem vidla, kako so neki valovi, ful sanjaš 

in manj sanjaš, pa spet ful in manj (Triki).  

Njena motivacija se je še stopnjevala, ko je ugotovila, da ima veliko materiala za analizo.  

Že od začetka sem rekla, grem s polno paro, pol sem pa vidla, da na osnovi teh tvojih 

pripomočkov, dnevnikov in tega, dobivam material, kot neko metodološko orodje, da 

nardim samoanalizo (Triki).  

Po zaključenem procesu je zapisano gradivo glede na teme umestila v tabelo in se tako 

sistematično in analitično lotila proučevanja svojih sanj v povezavi z življenjem.  

Najbolj smiselna se mi je zdela ta tabelca, da se malo izkristalizira. Vidla sem, da se 

teme ponavljajo in  sem si razgradila, sem razpletla klobčič na posamezne nitke 

(Triki). 

Dejavniki, ki vplivajo na spominjanje in pozabljanje sanj 

Udeleženci so tekom procesa opazili, da s tem, ko si želijo zapomniti sanje, jih nekaj časa 

spremljajo in raziskujejo, izboljšujejo sposobnost spominjanja sanj. Leaf in Nora sta imeli 

izkušnjo, da prevelika pričakovanja lahko delujejo kot pritisk in s tem poslabšajo spominjanje 

sanj. Po tem, ko sta se nehali obremenjevati, namreč nista več imeli takšnih težav kot v 

začetku procesa. Na željo po raziskovanju sanj pomembno vpliva vsebina sanj. Izkušnja 

nekaterih udeleženk je pokazala, da kadar so jih sanje s svojo vsebino spominjale na stisko, ki 

so jo preživljale, se z njimi niso želele ukvarjati. Hkrati z željo in namenom za raziskovanje 

sanj pa je spominjanje odvisno še od veliko drugih dejavnikov in niha v življenjskih obdobjih.  

To je tako kot v življenju. Po navadi enkrat eno obdobje, ko več sanjaš pa bolj se ti 

dogaja v tem sanjskem svetu, več komuniciraš. Potem pride eno obdobje, ko ti manjka 

pa nimaš tako dosti za govorit (Nevidna ptica).  
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Na začetku procesa sem udeležencem razdelila vodila za pomoč pri izboljšanju spominjanja 

sanj, ki se nahajajo v prilogi. Najbolj učinkovito se je izkazalo pisanje dnevnika, pri čemer je 

bilo zelo pomembno, da so si sanje zapisali takoj, ko so se zbudili.  

Prej je blo eno obdobje, ko se jih nisem spomnila in me je prav živciralo, ble so nekje 

tam, ampak jih nisem mogla ujet. Pol sem pa res s temi tehnikami poskusila, pa takoj 

zjutraj si jih napisala in cel ta proces je vplival, da mi je zdaj lažje (Nevidna ptica).  

Probleme imam, če ne zapišem takoj, se podrobnosti izgubijo (Alma).  

Cassandra, Melinda, Alma, Triki, Leaf, Neža in Esja so posebej izpostavile pomen mehkejših 

prehodov, ki so jim pomagali razmejiti budnost in spanje ter tako pozitivno vplivali na 

spominjanje sanj, spočitost in umirjen začetek dneva.  

Da se umiriš, ko greš spat. Nekakšno opazovanje spanja, ne samo sanj, celega 

procesa, ki je itak ful pomemben, ker pač spiš okrog eno tretjino dneva in če paziš kaj 

ješ, zakaj ne pazim kako spim, in če grem ful tko aaaa spat, tut se ne spočijem tako 

dobro, kot če se umirim. Tut sanje so potem. Ta vpogled, da sem se malo poglobila v 

spanje in sanjanje (Cassandra). 

Zdi se mi, da sem se skozi ta proces s sanjami tudi to naučila, da malo razmejim 

zjutraj, da ni samo tisto da vstaneš pa greš kot robot (Alma).  

V Vijolični skupini smo odkrile, da se zapostavimo, kadar smo čez dan zelo zaposlene in se 

nam dalj časa veliko stvari dogaja. Ne vzamemo si časa zase, ne prisluhnemo si in posledično 

tudi sanjam ne posvetimo pozornosti.  

Ja, sanje se umaknejo takrat. V bistvu jaz se cela umaknem, varam se, pa delam čez 

sebe. Isto takrat ne čutim znakov menstrualnega cikla (Melinda).  

Cassandra je omenila, da veliko težje spremlja sanje, kadar je doma polna hiša in je veliko 

dogajanja. Potrebuje namreč mir, da je lahko sama s seboj in svojimi sanjami. Tudi Esja je kot 

najpomembnejši dejavnik tega, da sanjam ni posvečala pozornosti, pripisala postavljanju 

drugačnih prioritet, ki so se izrazile v pomanjkanju časa zase. Morda se ob obilici dogajanja, 

prisotnosti drugih ljudi in preobremenjenosti sanj sicer lahko spomnimo, vendar pa jih veliko 

težje zares spustimo do sebe, se jim posvetimo in jih raziščemo.  

Kako bi zmogla živeti v sedanjosti, v tej obliki in realnosti, če bi vsak dan zapisala 

sanje, jih vsak dan analizirala, povezovala? Morda nekoč v nekem stanju zares tako se 

zgodi, a v tem stanju kot sem danes, je tako povsem v redu in zadovoljivo za rast. 

Sanje, vas pa spet povabim, da se prebudite v meni in sebe povabim, da se jih zavem. 

Sanje dobrodošle, ponovno, vedno (Melinda).  

V procesu spremljanja in zapisovanja dnevnika budnosti in sanjanja so vsi prišli do 

zaključkov o določenih dejavnikih iz dneva, ki pomembno vplivajo na nezmožnost 

spominjanja sanj. Roko je omenil kraj bivanja ter vpliv letnih časov, ki vplivajo na njegovo 

sposobnost koncentracije in vzdrževanja discipline v življenju. Pomen discipline za redno 

zapisovanje in spremljanje sanj je omenila tudi Triki.  

Treba je tut disciplina in ko je ful vsega malo pade. Sem vidla, ko sem se ful učila za 

en izpit, je blo nula (Triki).  
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Nora je imela izkušnjo, da se v času bolezni ni spominjala nobenih sanj. Tudi ostali so 

izpostavili vpliv fizičnega počutja. Nekateri so se, kadar so bili zelo izčrpani, imeli neobičajen 

ritem ali pomanjkanje spanja, sanj veliko težje spomnili.  

Isto ni praktično, če si žural prejšnji dan, če si ful utrujen, če maš zjutraj kaj, če 

drugje spiš. To se je treba pol še ekstra potrudit (Angel).  

Nekateri so opazili tudi, da se sanj nikoli ne spomnijo, kadar so pijani ali so prej kadili travo.  

Nisem nič sanjala, itak sem še rahlo pijana. / Ko kadim travo se nikol ne spomnim 

sanj.  

Stanje našega telesa je torej neločljivo povezano z našo sposobnostjo spominjanja sanj. Poleg 

zgoraj opisanega vpliva pa nas telo lahko tudi spomni na vsebino iz sanj, kar nakazuje primer, 

ki ga je v svojem dnevniku navedla Melinda. 

Ko se zbudim, vem, da sem nekaj sanjala, a se mi ne prikliče v spomin. Imam 

razpokane ustnice in si jih mažem z odišavljenim oljem. Skozi telo me spreleti val 

spomina, kot da bi se to v kratkem že dogajalo. Moje telo ima zares spomin! Spet se 

čudim čudežu. Prikličem si v spomin, kako v sanjah ležim na mizi, opremljeni za 

masažo (Melinda). 

Cassandra, Esja, Nora in Alma so omenjale nekatere strahove, ki se jim porajajo ob 

raziskovanju sanj. Povezani so predvsem s spoznanji, ki jih sanje lahko prinesejo. Esja je pred 

procesom omenila strah pred spoznanji o preteklosti. Še bolj jo je strašila misel, da lahko iz 

njih izve kaj o svoji prihodnosti. Tudi Cassandra je tekom procesa omenjala strah pred novimi 

spoznanji, ki jih posebej v obdobju, v katerem je bila tekom procesa, ni želela, saj se ji je 

dogajalo veliko sprememb. Nora je na koncu procesa omenila strah pred tem, da bi ji sanje 

napovedale slabe dogodke.  

Ko sem nardila to povezavo, da sem sanjala en teden prej to z babico (sanjala je 

vikend pri babici, kjer je včasih preživljala veliko časa – nostalgijo po otroštvu, 

trenutke, ki so jih delili z družino), potem pa jo je zadela kap. Mi je blo kr malo 

strašljivo, ne nočem jih zdaj povezat z realnostjo! Potem si mislim, joj, kaj pa če kdaj 

ne bom pozorna na kakšne takšne sanje, ki bi me na kaj opozorile (omenjene sanje si 

je razložila kot opozorilo na to, naj babici nameni več pozornosti), ne vem, tu sem tak 

malo v dilemi, al bi verjela, da je to neka napoved al ne bi (Nora).  

Na to se pri njej naveže strah, da bi s tem, ko bi se nočne more uresničile, prinesle realnost, v 

kateri se ne bi znašla in ji odvzele veselje do sanjanja.  

Da bi s tem izgubila enega od prijetnih in zame pomembnih vidikov življenja (Nora).  

Almo je bilo strah, da jo bodo večkrat izčrpale kot pa napolnile z močmi. 

Triki pa je povedala: svojih sanj se ne bojim, čeprav me lahko pretresejo. 

Na začetku procesa smo se pogovarjali o tem, da se lahko ob raziskovanju sanj pojavijo 

določeni odpori. Namreč, ko globoko posežeš vase, se nekaj novega odpre. Ko si tik pred 

vhodom, te lahko obrambni mehanizmi zaščitijo pred preveč bolečimi spoznanji. Morda 

zbežiš, zanikaš spoznano, pripišeš racionalnejši razlog ali se kako drugače izogneš soočenju. 

Obrambni mehanizmi delujejo v naš prid, saj nas obvarujejo pred tem, da bi si naložili več kot 

bi zmogli nositi. Pri nekaterih udeležencih so se kazali tako, da so se v procesu zavestno 
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distancirali od poglabljanja, nekateri so se (za nekaj časa) umaknili, ko jim je bilo preveč, in 

čakali na bolj ugodne okoliščine za soočanje, ali pa se določenih sanj niso spomnili.  

Lažje opazujem sanje, lažje jih zapisujem, ujamem, ni mi pa, da bi iskala povezave. 

Fajn mi je videt, kakšne sploh so. Eni koraki so, nočem se pa ful silit (Cassandra).  

Alma se je tekom procesa zavestno odločala, kdaj si želi sprejemanja novih vsebin in kdaj si 

želi vzeti čas, da predela spoznano. Triki pa je opazila občasne blokade v obliki težav s 

spominjanjem sanj, ki jih ni pričakovala.  

Pričakovala sem več sanj, ker res sanjam. Na čase sem vidla blokado in mislim, da 

zarad tega, ker sem šla analitično na zadeve in so se dejansko neke stvari začele kazat, 

povezovat sem jih začela. Se mi zdi, da ko sem začela iz tega vlečt zaključke, da 

včasih, kot da bi sama proti sebi delala blokade (Triki).  

Melinda je prepoznala odpor do spoznavanja sebe, ki se je kazal pri težavah s spominjanjem 

sanj. Ko se je odločila slediti sebi, ne glede na to, kaj ji bo to prineslo, se je tudi sanj pričela 

bolj spominjati. Menim, da obstaja za raziskovanje sanj in vse ostale procese, ki doprinesejo k 

osebnostni rasti, pomembno vprašanje ustrezne mere. Za naše duševno zdravje in kvalitetno 

življenje se mi zdi zelo pomembno, da znamo ohranjati ravnovesje med pretresljivimi 

spoznanji in bolečimi vsebinami ter stagniranjem zavoljo iskanja užitka in (na videz) 

brezskrbnega življenja. To je umetnost, kakor je umetnost življenje samo. Vsak se ga loteva 

na sebi lasten način, ki ga izbira glede na izkušnje, prepričanja, življenjsko okolje, podporo, ki 

jo ima v ljudeh ter zaupanjem vase in v življenje.  

Dovolj je dnevu lastna teža, dovolj je dnevu lasten uvid in dovolj so tednu drobci sanj. 

Dovolj, ravno prav materiala priplava na površje za obdelavo zadnje dni in sanje mi 

to pomagajo uravnavati (Melinda).  

Vsi udeleženci in udeleženke so pripravljenost za delo s sanjami pokazali, ko so se vključili v 

skupini. V procesu pa so se razlikovali glede tega, v kolikšni meri so jih bili pripravljeni 

povezovati s svojo osebnostjo, doživljanjem in življenjem. Roko je bil edini, ki sanj ni 

povezoval s sporočili o svojem notranjem dogajanju. Cassandra je dobila uvid, da to je lahko 

nekaj več, da najdeš svašta, vendar se v tem obdobju ni odločila za poglabljanje vanje. Vsi 

ostali so v različnih merah in na različne načine prišli do spoznanj o sebi in sanje povezali s 

svojim notranjim dogajanjem in življenjem, ki ga živijo. 

Vpliv raziskovalnega procesa na pozornost do sanj 

Ob spremljanju individualnih procesov sem opazila, da so bili vsi udeleženci na sanje bolj 

pozorni kot pred procesom. Tudi sami so v času raziskovanja izpostavili navedeno. Leaf, 

Triki, Nevidna ptica in Nora so svojo pozornost na posebne sanje nadgradile s pozornostjo na 

vsakodnevne in njihovim povezovanjem z budnostjo. Tudi Angel je krepil svojo pozornost na 

sanje in jo usmeril iz lucidnih še na vsakodnevne. Melinda je skozi proces usvojila načine za 

izboljšanje spominjanja sanj in sanje vključila v svoj vsakdan. Cassandra je v času procesa 

postala nanje bolj pozorna, najbolj pa je na njen način življenja vplivalo učenje in vnašanje 

mehkejših prehodov med budnostjo in spanjem, v čemer je našla možnost za manj stresno 

življenje. Esja in Neža sta dobili uvid v vrednost raziskovanja sanj. Lažje sta se jih spominjali 

in jim tekom procesa namenjali vedno več pozornosti. Alma jih je tekom procesa začela 

ponovno sprejemati, zaradi česar jim je vse lažje namenjala svojo pozornost. Rokova 
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pozornost na sanje je bila tekom procesa precej pogojena s krajem bivanja, vendar je ohranjal 

večjo, kakor če v proces ne bi bil vključen.  

Vpliv raziskovalnega procesa na vlogo sanj v življenju 

Za Leaf, Triki, Noro in Nevidno ptico so imele sanje tekom procesa pomembnejšo vlogo v 

življenju. Pri sebi so opazile, da se vloga sanj spreminja glede na različne dejavnike 

življenjskega obdobja, v katerem se nahajajo.  

Zdaj sem se v bistvu ful ukvarjala s sanjami, če pa ne bi bila direkt pozorna na to, bi 

lahko imela tut obdobje, ko grejo mimo, mogoče ne bi tako doživela kot sem zdaj 

(Nevidna ptica). 

Razen Triki so vse tri povedale, da se vloga sanj v njihovem življenju, širše gledano, ni 

spremenila, saj imajo do njihovega raziskovanja po procesu podobno zanimanje kot prej. 

Angel je v procesu spremenil svoj pogled na sanje, kar je vplivalo na njihovo vlogo v 

njegovem življenju. Tudi on je opazil, da pozornost nanje niha, vendar je spoznal, da lahko iz 

njih črpa pomembna sporočila zase, zaradi česar je sklenil, da jih bo še naprej spremljal in 

zapisoval.  

Tut zdej, ko smo že končali, jih še vedno pišem in jih bom, tko zase (Angel).  

Melinda je v sanjah tekom procesa odkrila vir resnice o sebi.  

Sanje so kot nov kamenček, preko katerega lahko dostopam do sebe, prav nekaj zelo 

oprijemljivega, zelo, zelo oprijemljivega, ko sploh nisem vedela, da ima tak potencial 

prej, preden smo mi tako globoko šli. Tko sem notr zdaj, tko verjamem jim, verjamem 

(Melinda).  

Cassandri, Neži in Esji je bil proces raziskovanja sanj povsem nov. Sanje so z njim dobile 

svoje mesto v njihovih življenjih.  

To je bil en tak čist nov proces zame. … Predvsem to mi je prineslo, da je važno, kar 

se dogaja v sanjah, da je pomembno imeti čas za sebe. Ne samo, da sem lahko 

odpirala velik svojih sanj in sem se lahko posvetila temu in sebi, ampak tudi to 

spoznanje, da je vredno se ukvarjati s sanjami (Esja). 

Prej so mi bile bolj kot zanimivost, zdaj pa so dobile neko drugo sliko, bolj realno 

(Cassandra).  

Čist drugačna slika kot prej. Sem vidla to vrednost (Neža).  

Alma jim je tekom procesa lahko ponovno dodelila pomembno vlogo, saj se jih je naučila 

sprejemati tudi kadar so ji naporne. Na vlogo sanj v Rokovem življenju proces ni opazno 

vplival.  

Zdaj, da bi se mi nekaj spremenilo od te skupine, mogoče malo, ampak ne zdaj toliko 

(Roko). 

Izpolnila pa se mu je želja, da bi se jih v večji meri spominjal.  

Mogoče edino to, da se jih zdaj več spomnim, kar sem si tut želel (Roko). 

  



50 

 

Odnos do sanj po procesu 

Odnos do sanj se je spremenil  

Cassandra se pred procesom ni ukvarjala s sanjami. Zanimalo jo je, kaj se v njih dogaja.  

To bi jaz, da vidim kaj se sploh tam dogaja, kaj jaz to sanjam, ker zdaj mi kr zbežijo in 

jih ne lovim. Prav neka igra lovljenja je z njimi, kot da mi hočejo zbežat (Cassandra).  

V procesu je prihajala vedno bolj v stik z njimi.  

Zdaj vidim, kje sem jaz sploh s sanjami. Pravzaprav smo nardili kr nekaj. Ni zdaj, da 

bom proučevala Junga, ampak bom ostala malo v stiku s tem (Cassandra).  

Od sedaj naprej si želi, da bi bile sanje pomembnejši del njenega življenja.  

Da si bolj pozoren nanje, da so tukaj nekje, tudi, če ne razmišljaš skos o tem, mogoče 

ne vsak dan, ampak je živo. Sanje niso bile del mojega življenja, od večine nas niso in 

kako je nepravično do nas samih, ker je to ogromen del življenja. Mislim, da mi je to 

od tega celega procesa najbolj ostalo, ta nek odnos do sanj (Cassandra). 

Sanje so v Melindinem življenju tekom procesa postale zelo pomembne.  

Ja, so postale. Prej pa ne, prej so bile tako, tam na polici (Melinda).  

V tem času jih je integrirala v življenje in jih želi še naprej raziskovati, saj je dobila uvid v 

njihovo vrednost za svoj razvoj.  

To je še absolutno zame za raziskovat. Zdaj sem stopila v to, ampak je začetek. To je 

bil začetni tečaj. Ničesar nisem še zares usvojila, je pa že del mene. Res si želim to 

poglobit, pa nardit morbit neko kombinacijo, ne sam sanje, ampak nekak, integrirala 

sem jih pa v svoje življenje (Melinda).  

Esja je svoj odnos do sanj zelo spremenila.  

Mislim, da se je zelo spremenilo (Esja).  

Prej se z njimi ni ukvarjala, kar pripisuje vplivu družbe.  

Res, kolko sanje niso vrednota v tej družbi, nek pogovor o sanjah, na splošno svet ne 

vodi k temu, da bi ti kaj pomenilo. … Ne vem zakaj se prej nisem tolko poglabljala, se 

mi zdi, da se ni dosti pogovarjalo o tem (Esja).  

Tekom procesa so jo sanje začele zanimati.  

Predvsem to se je spremenilo, zanimat me je še bolj začelo, bi še kr brala naprej kaj o 

tem (Esja).  

Ob tem je spoznala vrednost posvečanja časa in pozornosti sami sebi.  

Prej si nisem vzela toliko časa zase, ker če se poglobiš v svoje sanje, se pol poglobiš 

vase in en čas le nameniš prav sam sebi, da si sama (Esja).  

Tudi Nežin odnos do sanj se je povsem spremenil in podobno kakor Esja ga je tudi ona 

povezala z odnosom same s seboj. Spoznala jih je kot način, preko katerega se lahko ukvarja s 

seboj. Njihov čar je v tem, da jih ne more nadzorovati in so zaradi tega v svojih sporočilih 

pristne.  

Če se ti pojavi neko razmišljanje o svojem življenju al pa neka refleksija, ne vidiš čist 

kako bi začel to tut raziskovat. Ampak tuki so pa bile sanje kot nek medij, al pa neko 

orodje, prek katerih lažje nekak raziskuješ. Pa ne morš jih nadzorovat, ne vem kako bi 
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jih lahko. Ful smiselno res, mislim nisem pa nikol pričakovala, da bi se to lahko 

izcimilo (Neža).  

Zaradi raziskovanja sanj je prišla do nekaterih zaključkov o sebi in svojem doživljanju.  

Sem razmišljala, da bom nekak še naprej z njimi, si malo pisala. So mi taki zaključki 

prišli ven, da bi se kr splačalo (Neža).  

Angel je v času procesa razvil drugačen odnos do sanj, saj pravi, da jih ima bolj ozaveščene in 

jih bolj razume.  

Bolj ozaveščene sanje, to definitivno. Ko se omeni sanje imam že ful pred očmi svoje 

mnenje o tem, glede na to, da smo tolko tega predelali (Angel).  

Pred procesom ga je plašilo razmišljanje o tem, kaj se zgodi, ko zaspi in sanja.  

To se sprašujem, kam gremo, ko spimo in sanjamo, ker nas kr ni. In včasih, če se tako 

napsihiram, me je prav strah tega kam bom šel, kr zginu bom, ful čudn. Itak ti, ko 

zapreš oči, je pač tema in pol v bistvu fizičen svet ne obstaja, kar ti realno vidiš, je 

tema. Kar je, je to, kar se ti spomniš, si konstrukt misli, kar si zares, si ti v temi 

(Angel).  

Tekom procesa se je usmeril na iskanje sporočil iz sanj in si jih znal vedno bolje pojasniti.  

Ful sem opazil, da sem znal zmeraj boljše pojasnjevat sanje, hitreje vem od kod jih 

črpam, vsebino vsaj. Vem, da zdaj ponoči nisem v temi, to mi je glavno, da vem, da 

sem tut ponoči nekaj delal, da sem bil nekje. Zdaj verjamem, da se iz sanj lahko neki 

naučim, da osebnostno rastem. Odkrivam vzorce, pa povezave s prejšnjim dnevom, na 

kak način se mi kažejo v sanjah (Angel). 

Almi se je tekom raziskovalnega procesa dogajalo veliko sprememb v odnosu do sanj, kar je 

zelo povezano z njeno življenjsko situacijo okrevanja po veliki izgubi in trudu za ponovno 

vzpostavljanje ravnovesja, sprejemanje sebe in življenja.  

Dejansko sem spet dala pomen sanjam, ker sem se lani poleti kar ukvarjala z njimi, pa 

sem potem dala na stran, ker je blo prenaporno. In mi je blo ful fajn, da sem prišla 

nazaj v to noter (Alma).  

Tekom procesa jih je nehala odrivati od sebe in pričela verjeti, da so del nje.  

Prej sem res odrivala vse in bla tako, vsak dan more bit takšen in takšen, kot sem si jaz 

zamislila, zdaj pa pač štartam iz tega kakšna vstanem (Alma).  

S tem, ko je opustila težo pričakovanj do sebe, življenja, ki ga trenutno živi, je lažje sprejela 

sanje, ne glede na počutje, ki jim sledi.  

Se mi zdi, da včasih, če so ful dobre (sanje), to veselje nesem naprej, če so ful slabe, si 

rečem okej, mogoče danes ne bom najboljše volje, ampak grem naprej in takšna kot 

sem, pač sem, grem naprej (Alma).  

Ker so sanje neločljiv del nas, je naše samosprejemanje in sprejemanje sanj zelo povezano.  

Naš proces mi je dal nov vpogled v sebe … Mi je blo najbolj važno to, da sprejmem 

samo sebe in sanje so mi to dale (Alma).  
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Triki je v procesu spoznala vrednost raziskovanja sanj na vsakodnevni ravni in povezovanja z 

budnostjo. Pred procesom so jo zanimale bolj iz religioznega vidika ter v manjši meri v 

kontekstu sporočil iz nezavednega.  

Prej so bile pač sanje nujne. Vedla sem, da nekaj razrešujem z njimi, da z njimi 

prestopam meje živega, mrtvega, služijo za utrjevanje moje religiozne izkušnje v tem 

življenju, večja povezava z vesoljem (Triki).  

V procesu je iz sanj razbrala sporočila o tem, kaj jo vsakodnevno bremeni in jih povezala s 

temami, ki so v njeni trenutni življenjski situaciji zanjo zelo pomembne.  

Zdaj pa res vidim to vsakodnevno razreševanje. Glede tega sem pa ful vidla, mislim, 

neki psihološki čeking sem mela sama s sabo (Triki).  

Leaf, Nevidna ptica in Nora so do sanj ohranile približno enak odnos, kot so ga imele pred 

procesom. Vsaka pa je spoznala nekaj novega o povezavi sanj in budnega življenja, kar 

posredno vpliva tudi na njihov odnos do sanj. Nevidna ptica se sanjam zaradi našega procesa 

lahko hitreje približa.  

Zdaj so se mi dost bolj hitro približale sanje (Nevidna ptica).  

Dobila je tudi uvid v to, da ji kažejo, kaj se ji dogaja v življenju.  

Malo več vpogleda sem dobila v to, da res cel čas sanjam to kar se mi dogaja v 

življenju. Tega nisem nikdar prej opazila (Nevidna ptica).  

Leaf je tekom procesa postala pozorna tudi na vsakodnevne sanje in v njih našla pomene, ki 

se jih prej ni zavedala.  

Proti koncu mi je blo ful fajn, ko sem tut dopisala stvari (v dnevnik je za nazaj zapisala 

asociacije na vsebino sanj), se mi je ful odprlo pa razjasnilo. Sem ugotovila, kolko so 

take kao nepomembne sanje tudi pomembne. Marsikaj najdeš v njih, če se jih zavedaš. 

To, pa tut to, da sem bla v tej skupini, mi je dalo, da sem začela na sanje malo drugače 

gledat. V tem smislu, koliko ti podzavest odslikava, kar prej nisem mislila. Na ta način, 

ko sem sanjala tisto fantovo bivšo, ko se mi je skos ponavljalo, ker se je to v meni 

mlelo, neki moji strahovi (Leaf).  

Nora sanje po procesu doživlja na enak način kot pred njim.  

Jaz mislim, da se njihova vloga ni kaj dosti spremenila od začetka, se mi zdi, da so mi 

še vedno nek tak res poseben svet, ki je res samo moj in to mi je ful drago in delim pač 

s tistimi, s katerimi želim, in da mi nihče res ne more posegat (Nora).  

Ta opis odnosa do sanj je bil prisoten na začetku in na koncu procesa. Nekje na sredini našega 

procesa pa se je zgodil določen dogodek v njenem osebnem življenju, za katerega je v tistem 

obdobju opisala, da je spremenil njen odnos do sanj. Iz tega lahko sklepam, da je njen odnos 

do sanj včasih odvisen tudi od vsebine in predvsem občutij, ki jih ima v njih.  

Tudi odnos do sanjskega sveta sem v tem času nekoliko spremenila. Sanje so mi 

zmeraj predstavljale nek drug svet, kjer pozabim na skrbi, ki je poln domišljije in se 

vanj rada zatekam. V zadnjem obdobju pa si velikokrat želim, da ne bi sanjala, da bi 

samo trdno zaspala, brez kakršnekoli misli, dogajanja, samo tisti umirjen občutek, ki 

mi daje vedeti, da se bo vse dobro izteklo (Nora).  
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Spremenilo se je to, da je bolj v stiku s sanjami in prej najde povezave med vsakdanjim 

življenjem in sanjami. Pravi, da lahko na podlagi dneva včasih napove kakšne bodo sanje.  

Se je spremenilo s tega vidika, da sem zdaj dosti bolj pozorna na to, kako se počutim 

čez dan in si znam, mogoče čist podzavestno, kot da bi mela tisti občutek, aha danes 

bom pa mela neke take sanje. Glede na razpoloženje v dnevu lahko ocenim, al bodo 

mirne sanje, al bo pač nekaj tak bolj razburljivega (Nora).  

Odnos do sanj se ni spremenil 

Roko pravi, da odnosa do sanj ni spremenil. Že pred našim procesom jih je pričel raziskovati 

za zabavo.  

Začel sem jih pisat čisto iz zabave, nisem hotel iz tega nič ugotavljati, kakih skrivnih 

pomenov. Mi je bilo zanimivo, ker dosti sanjam, da zapisujem pa enkrat preberem, da 

se smejim temu kaj sanjam (Roko).  

Tekom procesa je do raziskovanja sanj ohranjal pristop, ki je slonel na zabavi, času za smeh 

in sproščenost, brez poglabljanja v njihovo vsebino. Na koncu procesa je o sanjah v povezavi 

s samozavedanjem dejal:  

Sanje so mi tako, imam nek občutek, da naj ne bi bilo nekega pomena v njih. 

Verjamem, da je nekaj, samo ne da je življenjskega pomena, ne da si ti to, kaj se 

dogaja noter. Bolj bi to opisal kot, da so to neke stvari iz dneva, ki mi jih možgani še 

malo dopolnjujejo z nečim, da je bolj zanimivo (Roko).  

 

 

Slika 3: Upodobitev sanjskega sveta 
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Odnos 

do sanj 

PRED PROCESOM 

- sanjam so posvečali pozornost in jih zapisovali (5 

oseb): sanje, ki so se jim vtisnile v spomin, zdele 

pomembne; določeno obdobje zapisovanja v preteklosti 

- sanje so jih zanimale, vendar se z njimi niso 

ukvarjali (3 osebe): radovednost do sanj, zanimanje za 

različne oblike zavesti, pomanjkanje časa, druge prioritete 

kot razlog, da se z njimi niso ukvarjali 

- s sanjami se niso ukvarjali (3 osebe): nezanimanje, 

strah pred poglabljanjem vase 

 

 

 
DOGAJANJE V PROCESU VEZANO NA SPREMINJANJE ODNOSA DO 

SANJ 

- oddajanje dnevniških zapisov: dilema oddajanja zapisov z intimno vsebino, lepa 

izkušnja deljenja zapisov 

- spominjanje in zapisovanje sanj: težave s spominjanjem sanj, nezanimanje za 

pisanje vsakdanjih sanj, nihanje motivacije za pisanje dnevnika, iskanje povezav med 

budnim življenjem in sanjami, večanje motivacije ob novih spoznanjih in vplivu skupine 

- dejavniki, ki vplivajo na spominjanje in pozabljanje sanj: posvečanje 

pozornosti sanjam, način življenja, kraj bivanja, telesno stanje, strah pred spoznanji iz 

sanj - pojav odporov, zapisovanje sanj takoj, ko se zbudiš, prehodi med budnim stanjem 

in spanjem) 

- vpliv raziskovalnega procesa na vlogo sanj v življenju: pomembnejša vloga 

zaradi spoznanj o pomembnih sporočilih iz sanj (2), vloga niha po obdobjih (4), zaradi 

procesa so sanje dobile mesto v življenju (3), sprejemanje sanj (1), vloga se ni 

spremenila (1) 

 

PO PROCESU 

- odnos do sanj se je spremenil (10): razvoj stika s sanjami, sanje so 

postale pomembnejši del življenja, povezava sanj z odnosom do sebe, 

spoznanje o pristnosti sanj, zavestna integracija sanj v življenje, ozaveščanje 

vsebine iz sanj, prepoznavanje sporočil iz sanj za budno življenje, nova 

spoznanja o sebi, spoznanje o vrednosti raziskovanja sanj 

- odnos do sanj se ni spremenil (1) 

 

Slika 4: Odnos do sanj 
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11.1.3. Podpora sanj pri samozavedanju 

(RV3: Ali in na kakšen način udeleženkam in udeležencem sanje pomagajo pri 

samozavedanju?) 

MISLI 

Tema… misli in smrtna tišina. 

Vsak odpre svoja vrata, 

vrata v svoj svet, 

brezmejni svet. 

 

Črno, rdeče ali rumeno, 

v teh mislih je vse zaželeno. 

Stopam počasi in tiho, kakor pada rosnata kaplja na zemljo. 

 

Včasih so misli lepe, 

takrat se zasliši utrip, 

top top, top top, top top, 

počasi, umirjeno in spokojno bitje. 

 

Radostna želja po barvnem svetu, 

vse je mogoče in ni odrekanj. 

Samo pričakovanja, sanje, upi. 

Mar ni lepo? 

Je v tem svetu kdaj temno? 

 

Ni konca in ni vsakdanjega zvoka, 

tistega znanega zvoka, 

tiktakanja. 

Če bi le bilo tako… 

 

Vrata se zapro, konec iluzije. 

Golo hrepenenje, to je vse kar ti ostane. 

(Nora) 
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Že v začetku ali pa tekom procesa so vsi udeleženci in udeleženke, razen Roka, sanjam 

pripisali vlogo, ki jim pomaga pri samozavedanju. Področja, ki so jih ob tem izpostavili, se 

med seboj razlikujejo in so po mojem mnenju povezana s posameznikovo osebnostjo in 

trenutno življenjsko situacijo.  

Sanje kot odraz trenutne življenjske situacije 

Nora, Nevidna ptica, Leaf in Triki izpostavljajo težave, strahove in obremenitve, ki se kažejo 

v sanjah in so odraz trenutne življenjske situacije. Zdi se jim, da preko prepoznavanja 

povezav budnega življenja in sanj lahko odkrijejo, kar je shranjeno v podzavesti.  

Sanje so, kot da bi se sam s sabo pogovarjal, z nekom drugim v bistvu, ampak si ti 

(Nevidna ptica). 

Problemi, ki so na podzavestni ravni in se jih mogoče niti ne zavedaš, pridejo s 

sanjami na dan (Nora).  

V njih iščejo globlja sporočila za budno življenje.  

Če pa so recimo neke bolj grozne sanje pa se včasih ful ukvarjam z njimi, kadar se mi 

zdi, da bi lahko bilo kakšno globlje sporočilo, da pač ni samo tisto, ja pač pride mora 

(Nora).  

Leaf je izpostavila pomen strahov, ki se ji kažejo v sanjah.  

Strahovi, ki so čez dan, dneve, mi pridejo na um in so toliko močni, da se pojavijo tudi 

v sanjah (Leaf). 

Pravi, da lahko iz njih črpa zavedanje, na katerih področjih v življenju še potrebuje razvoj, da 

bo lahko bolje živela.  

Angel je s pomočjo sanj ozavestil nekatere stvari o sebi in svojih odnosih. Ne glede na to, ali 

spoznano tudi uporabi v življenju, mu je vredno, da pozna način za dostop do njih.  

To mi je ful vredu, da zdaj tut iz sanj znam izločit te praktične stvari, še zmeraj ni 

nujno da se tega držim, ampak že to, da imam ozaveščeno, je korak naprej (Angel).  

Melinda doživlja sanje kot eno od poti do samozavedanja, ki jo celostno zajamejo in ji 

odpirajo nove vidike sebe.  

Sanje so ena izmed poti do sebe, ogledalo dogajanja, klofuta, da se prebudim, ko nekaj 

spregledam in se lažje navigiram, da bi postala boljša različica sebe (Melinda).  

Triki, Nevidna ptica, Esja in Melinda so tekom procesa omenjale določene teme, ki so se jim 

v tem času odpirale v sanjah in so jim nakazovale katera področja ali odnosi v življenju jih 

trenutno najbolj zaposljujejo.  

V tem obdobju so mi sanje res pomagale ločevat mojo temo ljubezni in poželenja. Bi 

rekla, da sem zaradi te sanjske skupine prišla do uvida in da zdaj lažje ločim, kdaj 

izhaja poželenje res iz mene, pa da ni na drugi strani osebe, s katero bi želela deliti 

svoje telo. V sanjah se mi je jasno ločilo. To mi je bil ful močan uvid, ker prej sem 

nekako slutila, zdaj pa se je utelesilo, ker sem imela par takih epizod. Zdaj imam pa 

novo temo, to je pač neskončen proces (Melinda).  

Esji sanje kažejo teme, ki jo v življenju bremenijo, ob tem pa ji pomagajo, da se osredotoči na 

pozitivno plat.  
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Po navadi v tem svetu ne vem čisto dobro kaj mi manjka oziroma kaj mi povzroča neke 

slabe energije. Se mi zdi, da si pri tem lahko s sanjami zelo pomagam. Vidim skupne 

točke v sanjah in v tem svetu, kaj je tisto kar mi zares veliko pomeni in kaj je tisto, kar 

me potre, čemur naj ne bi posvečala pozornosti. Se mi zdi, da se zaradi sanj bolj vem 

osredotočati na tiste dobre, pozitivne stvari, in ne na tiste slabe (Esja). 

Neža in Cassandra sta izpostavili, da jima sanje kažejo tudi tiste stvari o sebi, s katerimi se ne 

želita ukvarjati ali jih sprejeti. Cassandra se v tem obdobju ni odločila, da bi se vanje na tak 

način poglabljala, medtem ko je Neža o tem povedala:  

Najdeš v sanjah neke stvari, ki nekak reflektirajo tisto, kar si mogoče niti nočeš 

priznat, al se nočeš sploh ukvarjat s tem, je tak o šit, a morem jaz to zdaj delat. Ampak 

zgleda sem kr nekak sprejela to. Sanje so mi dale nek tak vpogled v to, da je okej, če se 

poglobiš vase in da karkoli odkriješ, da nekak je potreben čas, da prebaviš vse skupaj 

(Neža).  

Tudi Alma omenja čas, ki je potreben za odkrivanje stvari o sebi, ob temu pa tudi pomen 

sprejemajočega odnosa do sanj.  

Sanje so del mene, so del mojega vsakdanjega, malo ga obrnejo na drugo stran, da še 

malo vidim druge plati in se mi zdi, da niso več stvar za sebe, ampak so del vsega. S 

tem ko so del vsega, dejansko čisto drugače gledam na njih. Sprejemam jih. To je to, 

sprejemam jih, prej sem jih mogoče odrivala, zdaj jih sprejmem. Mogoče še ne čisto v 

celoti, ampak jih pustim take kot so, naj so. In vzamem od njih kar lahko vzamem in 

kaj lahko se iz njih tudi naučim. Kar pa še nisem pripravljena sprejet, pa še malo 

pustim ob strani (Alma).  

Sanje v vlogi vzpostavljanja ravnovesja 

Večina udeležencev raziskave je na določeni točki v procesu omenila kakšne sanje, ki bi jim 

lahko pripisali vlogo vzpostavljanja ravnovesja. Pri nekaterih se je to kazalo v navajanju 

primerov sanj, v katerih so se  sprostila določena čustva, ki so jih zatrli ali si jih v budnem 

življenju niso dovolili izraziti.  

Čustva v sanjah so pri meni odigrala veliko vlogo, ker jih nisem razumel, se jih nisem 

sploh dost zavedal, niti čutil nisem preveč. V sanjah so čustva bolj izražena, to mi je 

omogočilo ozavestit te občutke tut v budnem življenju (Angel).  

Pri nekaterih se je v sanjah odrazila potreba po izražanju svojega mnenja ali doživljanja, ki ga 

v budnosti, kljub želji, niso zmogli.  

Da dam ven, kar si dejansko ne pustim dat ven (Alma). 

Kar sem sanjala, ima veliko povezavo z dogodkom iz dneva. Situacija, ki je bila glede 

tega denarja me je razjezila in tudi njegovi provokativni komentarji, tak kao na fin in 

smešen način, ampak meni nič smešen. Ampak mu takrat nisem nič rekla, sem mu 

svoje povedala v sanjah in je lažje (Leaf).  

Nekaterim so sanje slikale svet, ki jih je pomirjal, kadar se v budnosti niso počutili dobro.  

Včasih se med vsemi ljudmi ne počutim nekak enako in me včasih potre, če sem z 

ljudmi, s katerimi se ne ujamem in pol se je v sanjah kazalo, da je skos ena taka 

harmonija, uravnoteženost, en svet, ki mi je blizu (Esja).  
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V procesu žalovanja je Almo njej draga oseba v sanjah obiskala, jo potolažila in ji sporočila, 

kar je takrat potrebovala.  

Nje več ni in vem, da to prihaja za mano, ampak so pozitivne stvari (v sanjah), me 

pomirja in vedno mi nekaj da (njena prisotnost v sanjah) (Alma).  

Nora v sanjah podoživlja dogodke iz preteklosti, ki jo opomnijo na to, kar je včasih bilo in bi 

si še danes na nek način želela.   

Se mi zdi, da ko je v sanjah nekaj za nazaj, kot da me malo opozori, neko tisto v tem 

smislu hrepenenje po nekih spominih (Nora).  

Sanje kot vez z duševnim zdravjem 

Nevidna ptica, Nora, Triki in Melinda so v procesu omenjale pomembnost spominjanja in 

odsotnosti spominjanja sanj v povezavi s svojim duševnim stanjem. Strinjale so se, da kadar 

se sanj daljše obdobje ne morejo spomniti, je to opozorilo, da se z njimi nekaj dogaja.  

Vem, ko so obdobja, ko se ne morem spomnit sanj, ko je tako neoprijemljivo, mi je 

tako jao, to nekaj ni v redu, kaj se dogaja (Nevidna ptica).  

To povezuje s tem, da določenih vsebin ne spusti na površje.  

Se mi zdi, da ne spustim, da nekaj pride do mene in mogoče ne pustim časa temu, tako, 

kot da sem se malo od sebe obrnila, al pa nisem pripravljena, se nekaj kuha tam 

(Nevidna ptica).  

Nora se sanj ne spomni kadar zboli, kadar je v stresnem obdobju pa v njih velikokrat doživlja 

strah.  

Ko se zbudim, jih ful ne doživljam, tak aha to so moje sanje, kak fajn sem se malo 

spočila, pa neka sprostitev, ampak so take napete. Ni nujno, da so more, čeprav se mi 

večkrat zdi da so, ampak tak skozi se mi kakšni taki strahovi v sanjah pojavljajo 

(Nora).  

Razume jih kot opomin, da se mora umiriti in poskrbeti zase. Melindo sanje podobno kot 

Noro opozorijo na njen notranji ritem v odnosu do stresa.  

Tut to so mi pokazatelj, če jih ne morem ujet, če se jih ne morem spomnit. Me to 

spomni, da je tempo prehiter za moje telo, za žensko telo, pa ne zato ker je žensko, je 

prehiter za moj notranji ritem (Melinda).  

Poleg opozorila o prehitrem tempu sanje za njeno duševno zdravje skrbijo tudi tako, da jo 

pomirijo, ji pokažejo omejujoče vzorce ter jo usmerjajo.  

Sanje, pot ki je, do sebe. Pomagajo mi živet, kot zemljevid so, mi pokažejo kje je cesta, 

pa kako jo vidim iz svoje perspektive. Lažje se znajdem pa bolj mirna sem. Nekje, ko se 

vrtim v krogih, ponavljam neke vzorce, sem frustrirana in ne vidim ven sama, kadar 

tudi ni tako obdobje, da bi mi lahko kdo prišel na pot, se mi včasih kakšna stvar v 

sanjah izkristalizira (Melinda).  

Tudi Triki izpostavlja pomembnost spanja in sanjanja za svoje duševno zdravje.   

Potrebujem dovolj spanja, da se proces sanj manifestira v kar najbolj tvorni obliki. 

Prepričana sem, da je za moje mentalno zdravje nujna zadostna količina spanja in 

sanjanja (Triki).  
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Omenila je različne okoliščine in način življenja, ki vpliva na spominjanje sanj.  

Čeprav se včasih ob večji obremenjenosti ali drugih dejavnikih krajši čas sanj ne 

spomnim, se nato vedno vrnejo (Triki).  

Kadar se to dlje časa dogaja, na podlagi opaženega spremeni svoje vedenje.  

Takrat sem preveč kadila travo in se nisem spomnila sanj, po tem sem zmanjšala 

kajenje, sem vedla, da to ni ok (Triki).   

Sanje kot odraz preteklih travmatskih izkušenj in podpora pri reševanju težav 

Trije udeleženci raziskave so tekom procesa spoznali povezavo med travmatskimi izkušnjami 

iz preteklosti in vsebino iz sanj.  

Navajam primer ponavljajočih sanj ene od udeleženk raziskave, ki jih je v času procesa 

prepoznala kot odraz travmatskih izkušenj iz otroštva. V večini teh sanj opisuje različice 

naslednjega dogodka: neznan moški jo lovi po stopnicah, zadnji trenutek mu pobegne in se 

zapre v stanovanje. On tolče po vratih in njo je strah, da mu bo uspelo vdreti.  

V teh sanjah se spet pojavljajo ta vrata in ta vdor. Mogoče pa je to povezano z 

dogodkom, ko sva z mamo bili zaklenjeni v moji sobi in je oče, pijan, tolkel po vratih, 

in se drl, da mi ni dal lupčka za lahko noč. Tisto je bilo precej grozljivo. Tak 

neprijeten občutek, ravno vdora. ... Zdaj (po dveh mesecih spremljanja sanj) vidim, 

kolikokrat se mi pojavi to, da sem v stanovanju in hoče nekdo vdret. In to se mi je že 

leta nazaj sanjalo. Ful podobno.  

Proti koncu procesa poroča o sanjah, v katerih jo ponovno lovi neznan moški, vendar se tokrat 

za razliko od ostalih sanj z njim sooči. Priklene ga na stopnišče in pokliče policijo.  

 

Triki in Cassandra sta izpostavili določeno vsebino iz sanj, ki je vezana na težke pretekle 

izkušnje.  

Asociacij na sanje je ogromno, ogromno občutkov in kr nekaj bolečih scen iz otroštva 

(Cassandra).  

Vanje se v tem obdobju ni želela poglabljati.  

Nisem se oprijela tega in šla ful globoko, čeprav mislim, da bi lahko. Sprožilo je 

določene stvari, na katerih bi se lahko delalo, ampak nisem imela te pripravljenosti, 

ker je v zadnjem času tolko enih sprememb in če še jaz nekaj ruvam, se mi ni dalo 

(Cassandra).  

Triki je omenila samodejno reševanje težav, ki se dogaja v sanjah, brez njenega delovanja v 

budnosti.  

Kaj mi je presenečenje, vidim, da na vsakodnevni ravni s sanjami razrešujem neke 

stvari, ki so se zgodile pred leti, za katere sem mislila, da sem jih že prebavila, 

nekatere stvari sploh nisem vedla, da so me kdajkoli obremenile, zdaj vidim, da jih 

tako pogosto sanjam, da je verjetno bilo nekaj kar se rešuje (Triki).  

Angel je izpostavil, kako so mu sanje pomagale pri premagovanju težav, ki jih je imel v 

življenju.  

En mesec nazaj sem si rekel zdaj pa je konec z drogami, ne bom se več s tem zajebaval 

in pol sem sanjal, da so me neke živali napadle in sem se na koncu rešil, sem se skril 
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pri babici. Pol sem si razlagal, da je to kot nek boj z drogami, da mi težijo. Zmeraj 

sem zmagal na koncu in so mi sanje v bistvu vlile upanje v to, da bom zmagal in pol 

sem v bistvu sledil tej razlagi in je blo lažje. Večkrat so mi že pomagale (Angel). 

Sanje kot spodbuda k delovanju v budnosti 

Vsi udeleženci in udeleženke so tekom procesa omenili kakšne sanje, ki so jih spodbudile k 

delovanju v budnosti.  

Ta dilema je tko živa, tako sem se borila (v sanjah) in je ful povezano (s tem kako je 

doživljala v budnosti). Te lahko sanje spravijo v neko akcijo (Cassandra). 

Me na kaj asociirajo al pa, če jim pridem do dna, da si rečem aha to pa je to, to bi 

mogla pa spremenit. Jih lahko imam kot sidro. Mi je zanimivo, da te sanje spodbudijo, 

da nekaj nardiš. To se mi sicer redko zgodi, ampak včasih začutim, da majo prav tako 

sporočilo (Nevidna ptica).  

Nevidna ptica se spominja ponavljajočih sanj, ki so odražale njeno negotovost v interakciji z 

ljudmi. Sanje so jo s tem, ko so se spremenile, opomnile, da je tudi v budnosti sposobna 

preseči to oviro.  

Mela sem fulkrat sanje, da ne morem kričat, da se nekaj zgodi, je neka frka in jaz ne 

morem glasu spravit ven iz sebe. Te sanje so se kr čez leta pojavljale, neki vzorci po 

moje. Vem, da na eni točki sem pa lahko kričala. Dostikrat se je potem v nekih drugih 

momentih pokazala ta moč, da zdaj pa lahko to stvar razrešim, da se je meni mogoče v 

nekem ranem življenju zdelo, da še zmeraj tega nisem sposobna, ampak mi je pol blo, 

ja fak, ampak jaz sem to nardila! So mi sanje govorile, sej pa lahko to nardiš. Se mi 

zdi, da nekaj kar ni tako zavedno, da mogoče pri sebi niti ne opaziš tega, takega 

napredka (Nevidna ptica).  

Angel in Nora omenjata spodbude iz sanj glede izražanja in izpolnjevanja svojih želja, ki 

lahko delujejo kot usmeritve.  

V sanjah se mi včasih pojavi neka želja, vem, da si tega tudi zares želim in se pol za to 

bolj potrudim (Nora).  

Roko je v dnevnik zapisal sanje, ki so ga dobesedno opozorile na to kar mora narediti.  

Sanjal sem, da mi oče in en njegov prijatelj, ki je mehanik, pregledujejo avto in 

ugotavljajo nekatere pomanjkljivosti. Dobr, da sem to sanjal, zjutraj sem šel preveriti 

olje v motorju in ga ni bilo dovolj(Roko). 

Uvidi v procesu raziskovanja  

Vsi udeleženci in udeleženke so omenili določena spoznanja o sebi, ki so jih pridobili tekom 

procesa. Uvidi so edinstveni in pomembni za prikaz širine raziskovanja sanj, zato jih navajam 

vsakega posebej.  

Cassandra je v skupini ob uporabi dialoga s sanjskim likom pri tehniki praznega stola prišla 

do potrditve za delo, ki ga trenutno opravlja.  

Veš kaj, vpogled mi je prineslo v to, ene potrditve. To, kar trenutno rabim, se mi je 

izkazalo. Potrditev v sanjah. Delam to pa to in jaz sem hendlala situacijo z bagerjem 

(bager je prepoznala kot simbol za njeno delo) v sanjah in to mi je čist potrditev, da ja, 
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v redu je. Ta proces mi je prinesel take trenutke, ko se ustaviš in pogledaš kaj se 

dogaja znotraj (Cassandra).  

Tudi Nevidna ptica je omenila ozaveščanje notranjega dogajanja.  

To se mi zdi fajn, da sem bolj povezana s tem ozaveščanjem, kaj se v meni dogaja, 

znam začutit, kaj sporočajo sanje (Nevidna ptica).  

Podala je primer sanj, v katerih je izbirala način za svoj samomor, čeprav ni želela umreti.  

Da ni ono lahko bi bla ne vem kakšna smrt, ne vem kakšna sprememba, pač okej je 

neka sprememba in jaz vem, katera sprememba se mi zdaj kaže (v življenju). … 

Osebno so mi bila najbolj dragocena ta spoznanja, ki so prišla s to vizualizacijo (v 

njej se je poglobila v določene sanje, ki so ji odprle nov vidik o sebi), se je zgodil nek 

premik (Nevidna ptica).  

Sanjala je, da je v njeno stanovanje nepovabljen prišel neznan moški, ki ji ni odgovarjal na 

vprašanja zakaj je tam. V vizualizaciji je postala zelo jezna na njega (kar v sanjah ni bila).  

Zakaj jaz pustim da je on tam!? Hočem, da me vidi, sliši! Jeza je prišla (Nevidna 

ptica).   

S tem se povežejo situacije iz budnega življenja in z njenim vedenjskim vzorcem. Včasih 

težko izrazi, da je nezadovoljna z določenim položajem. Ne deluje v smeri sprememb, zato 

ostane sama s svojimi občutki nelagodja.  

V tem stanovanju je bilo ful plesni – asociacija na moj vzorec – greš ven, pa kr tam si, 

pa se nič prav ne zgodi. Ljudje bluzijo, delaš si utvare, da je iskreno. Rata zatohlo in 

plesnivo, ni življenja (Nevidna ptica). 

Triki je omenila spoznanja iz sanj, ki so ji predstavila njen trenutni položaj v življenju. 

Ozavestila je teme, na katere so se navezovale njene sanje in jih povezala z življenjem.  

Dobla sem spoznanja, kje sem v življenju. Ozavestila sem neke stvari iz preteklosti, ki 

so mi bile težke, vidim kaj me dandanes obremenjuje, kaj me sekira. Mislim, da je to 

vse zelo pomembno, da se v taki prekarni situaciji v kaki sem jaz trenutno, da se lažje 

nekak znajdem, se mi zdi. Videla sem, katere stvari tekom življenja so tiste, ki so me 

verjetno zaznamovale, ki so pustile pečat. Spoznala sem tut kako potlačiš stvari tekom 

življenja in jim sploh ne pripisuješ pomena, pa sem zdaj preko sanj jih vidla (Triki).  

Vpogled vase omenja tudi Alma.  

Naš proces mi je dal nov vpogled v sebe, se mi zdi, da res delam na tem zadnje čase, 

da se nekak spet najdem in mi je blo prvo to, da sprejmem samo sebe in sanje so mi to 

dale (Alma).  

Posebej je omenila področje čustev, prav tako tudi Angel. Oba sta izpostavila potlačevanje 

čustev, ki se jima odrazijo v sanjah. Sedaj, ko sta to ozavestila, se bosta potrudila, da bi jih v 

vsakdanjem življenju večkrat izražala.  

Nora je zaradi posvečanja pozornosti sanjam odkrila, kar sicer zaradi vpetosti v rutino ne bi.  

Ko je blo vse to z babico se mi zdi, da se je ful odražalo v sanjah. Ko si v neki rutini 

sploh ne opaziš tega, zdaj pa, ko smo se res tak poglobile v to, pa res vidim, da je 

nekaj na tem (Nora).  
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Tudi Neža omenja poglabljanje v sanje, ki ji je prineslo soočanje in sprejemanje določenih 

stvari o sebi.  

Sem se z enimi stvarmi soočila (Neža).  

Vaja vizualizacije Srečanje z likom iz sanj ji je omogočila, da je preoblikovala situacijo, ki se 

ji je prej zdela neprijetna in ogrožujoča, v nekaj zanjo zelo dobrega.  

V sanjah sem srečala neznanega lepega moškega s klobukom, starega okrog 25 let in 

mi je bilo neprijetno, ko se mi je nasmejal, čeprav je bil njegov nasmeh prijazen. V 

vizualizaciji sem odkrila, da ima ta sanjski lik vlogo pomočnika. Njegov prihod v sanje 

je bil namenjen temu, da reflektira moje življenje in mi pomaga narediti spremembo. 

Neprijetno mi je, ko se mi neznani moški lepo nasmehnejo in kot, da bi mi lik hotel 

povedati, da me ne rabi biti strah in da bo vse vredu. Me spodbuditi, da naredim 

premike stran od nezaupanja in strahu, da se spoznam s pomočjo drugih (Neža).  

Povedala je tudi, da je zaradi sanj spremenila pogled na življenje in pričakovanja do sebe.  

Tolko sem se ukvarjala s sabo, se spraševala, raziskovala, pa ne vem kaj še vse. Pred 

našim procesom sem bla kr uno, čutiš nek pritisk, da morš zdej kr pogruntat vse tak 

(tleskne s prsti), vse videt v sebi in si vse razložit (to omenja v kontekstu študija, ki ji je 

odpiral nove vidike o sebi, o katerih se je spraševala že preden je vstopila v naš 

proces). Sanje pa, ko si jih poskušaš razložit, ni nujno da si jih. Ko razlagaš sanje, 

nikoli ne moreš točno videt kaj je to, mogoče bi jih lahko tut drugače razložila. Tolk je 

enih vidikov in se mi zdi, da sem to pol prenesla tut na svoje življenje in sem pol vidla, 

da ni nikol vse tak črno belo, da ni samo neke absolutne resnice o sebi al pa karkoli. Si 

mislim, da sem kr malo bolj u izi in da ni panike, če človek na tak način razmišlja o 

sebi, itak potrebuješ čas in ne moreš vse takoj ugotovit. Mislim res se mi zdi, da je 

vplivalo na moje življenje (Neža).  

Melindi so sanje dale in potrdile zavedanje o načinu življenja, ki ga (trenutno) čuti kot 

svojega, v katerem lahko najbolje biva in deluje.  

Meni je blo to prav tako življenjsko spoznanje. Letos sem si vzela čas, da odkrijem, 

kako lahko najboljše funkcioniram v tem svetu, kako lahko največ dobim in dam. S 

temi sanjami sem pa pol še dodatno vidla, da jaz ne morem tko živet, kot se od mene 

pričakuje v tem življenju, da jaz ne morem dopoldne met službe, popoldne vodit še 

drug projekt, pa pol it še na uno aktivnost, pa pol bit še s prijatli! Jaz ne morem tko 

živet, jaz rabim mir v življenju, magari nekje neko hišo na vasi pa lahko zjutraj so 

sanje, kofe. Tko, to so te sanje nardile (Melinda).  

Esja je skozi proces ugotovila, da ima težave s koncentracijo, kar povezuje s preobilico 

informacij in svojo težavo kako se znajti sredi tega.  

Imam včasih res probleme s koncentracijo, to prej niti nisem tako vedla, pa zdaj vidim. 

Sploh zdaj se mi zdi je en tak svet, je tako veliko enih informacij, da pol kr ne vem, na 

vse hkrati ne moreš bit pozoren (Esja).  

Pri osredotočanju na določene sanje ji je zelo pomagala meditacija, preko katere je odkrila 

njihov pomen.  

Res, če se čist umirim in skoncentriram na sanje, lahko neverjetno veliko odkrijem, kot 

pa samo, če gledam vsebino in simbole. Se mi zdi, da pol ti simboli predstavljajo čist 
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neko stanje. Pri teh kačah iz sanj sem ugotovila, da so predstavljale neko zadušitev, 

ker so se tako ovijale. In pol sem ugotovila, da če v realnem življenju pomislim na 

kačo, me je strah samo tega, da bi se mi ovila okrog in me zadušila. In potem sem si ta 

način predstavljala, da je to neka družba, neki ljudje ki me dušijo po eni strani (Esja).  

Roko je prišel do spoznanja o svojem delovanju in dejavnostih v življenju, ki je odvisno od 

različnih zunanjih dejavnikov. Tekom procesa je omenjal, da na njegovo koncentracijo in 

ritem močno vpliva ali živi doma ali v Ljubljani. Doma nima svojega ritma, veliko je zunaj, 

kadi travo. V Ljubljani pa se posveča tudi drugim stvarem, ki ga zanimajo – hodi in dela za 

faks, se posveča sanjam, športu, sebi. Odkril je, da na njegovo sposobnost udejstvovanja 

vplivajo tudi obdobja različnih letnih časov.  

To nisem nikoli opazoval in sem šele zdaj ugotovil, ker tut zarad tega nisem bil tak 

zraven (v procesu), ker je blo podobno. Sem pred dnevom ugotovil, da že leta dosti 

stvari počnem čez zimo in me to drži ene tri, štiri mesece in ko pride poletje, pomlad 

mi to kr zgine. Ne vem zaradi česa, mogoče zaradi prilivov preveč informacij iz okolja 

(Roko). 

Povezovanje sanj in budnosti  

Vsi udeleženci in udeleženke najdejo določeno povezavo med vsebino svojih sanj, svojim 

življenjem in dogajanjem v budnosti. V največji meri omenjajo vpliv budnega življenja na 

sanje in vpliv sanj na počutje v dnevu.  

Nora, Leaf, in Triki so že pred procesom verjele v povezave med budnim življenjem in 

sanjami. Tekom procesa so zaradi spremljanja in spoznavanja konkretnih povezav med 

vsakdanjimi sanjami in dogajanjem v trenutni življenjski situaciji prepričanje okrepile. 

Prej sem imela te povezave s sanjami in budnim življenjem tak malo v zraku, ja 

sigurno neka povezava je, zdaj pa se mi zdi, da sem dejansko vidla in dobila jasno 

zavedanje, ja res so (Nora).  

Nevidna ptica je omenila, da sta budno življenje in sanje pri njej zelo povezana. Zaradi tega 

ne govori o vzročno – posledični povezavi, temveč o krožnem prepletu.  

Te sanje o mojem počutju na tem žuru, se mi zdi, da je to en tak vzorec, ki se je v 

bistvu že marsikdaj prej zgodil, na žuru, druženjih. To je tko prepleteno, se dogaja, 

dogaja, pa pride v sanje, pa se spet ponovi (Nevidna ptica).  

Kadar se v sanje poglobi in jih poveže z življenjem, ji služijo kot zrcalo svojih resničnih 

občutkov, ki jih doživlja v določeni situaciji.  

Tako je, kot da bi bile sanje eno ogledalo tega, kako se jaz v podzavesti, tako tu nekje 

(z roko se dotakne trebuha) zares počutim (Nevidna ptica).  

Nora preplet v krožni obliki doživlja predvsem vezan na intenziteto doživljanja določenega 

dogajanja iz življenja in sanj.  

Ko se zbudim, mi včasih kakšne sanje ful ostanejo in se mi zdi, da kr vplivajo na mene 

čez dan, al pa, če pride kakšna mora, ki je ne morem kr tak spustit, se ukvarjam s tem 

kaj bi to pomenilo. Se mi zdi, da je povezano tut to, kar sem delala čez dan. Se odraža 

v sanjah (Nora).  
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Vse udeleženke omenjajo tudi vsebine iz sanj, ki so vezane na njihove osebnostne lastnosti ali 

vedenjske vzorce.  

Pogosto imam sanje, v katerih se pojavljajo ljudje, ki jih nisem še nikoli videla. Z njimi 

se zapletam v najrazličnejše odnose, zmeraj pa me ob tem spremlja nekakšen strah. 

Velikokrat sem že razmišljala, da je ta strah povezan z mojo samopodobo. Predvsem 

zato, ker se ob spoznavanju novih ljudi pogosto počutim negotovo, ranljivo. Sprašujem 

se, ali me bodo sprejeli, ali so, oziroma bodo, naši odnosi pristni. Jim bom všeč takšna 

kakršna sem in ali jih bom sploh lahko dobro spoznala. Opazila sem tudi, da te sanje 

nastopijo predvsem v obdobjih, ko se mi dogajajo kakšni večji koraki, ki zajemajo 

nova poznanstva (Nora).  

Melinda dojema sanje kot odraz trenutnega življenjskega stanja.  

Verjamem, da so sanje kot poezija, kot mozolji na koži, kot barva urina, kvaliteta 

spanca, način dihanja; pač eno izmed dogajanj, na katerem se odraža moje trenutno 

življenjsko stanje (Melinda).  

Podobno kot Nora tudi ona v sanjah prepozna občutke iz budnega življenja. Ti jo spomnijo na 

to, da je zaradi zunanjih dejavnikov utišala svoj glas. Navede primer:  

Sanjam, da sem na delovnem mestu in tako globoko podoživim občutek, ki se večkrat 

pojavi v meni, ko sem tam in je vsega preveč, ko ne želim biti tam, ko ne gre 

(Melinda).  

Angel je v procesu opazil, kako se mu je vsebina sanj spremenila ob tem, ko je spremenil 

način življenja. V začetku procesa je bil veliko doma, razmišljal, meditiral, se poglabljal v 

duhovne teme. Takrat je opazil, da so bile njegove sanje bolj neoprijemljive, abstraktne. 

Kasneje je dobil službo, se več družil s prijatelji in začel hoditi še na eno skupino. Takrat so 

njegove sanje postale kakor zgodbe, polne dogodkov povezanih z vsebino iz vsakodnevnega 

življenja.  

Dobim žogo za odbojko in pol sanjam, da se z družino gremo odbojko in pol ful vidim 

povezavo. Tako no, kr zgodba se razvije, pa je lahko samo malenkost iz dneva. Ful 

povežem, je smisel v sanjah, sploh, če se vprašaš, kako je vse od povsod povezano, pol 

pride ta nova celota (Angel).  

Neža in Esja sta tekom procesa pričeli opažati povezave med sanjami in budnim življenjem, 

kar je vplivalo na spremembo v njunem načinu razmišljanja o umeščenosti sanj v življenje. To 

je potem vplivalo na pozornost v dnevu in na vsebino sanj. Tako spet pridemo do krožne 

povezave in celostnega so – vplivanja.  

Sem vidla kolk stvari se dejansko pojavlja v sanjah, ki jih tut tako razmišljam, kako se 

dejansko povezujejo z budnim življenjem. Mogoče pol, ko sem nekak si začela razlagat 

te sanje, sem pol tut dejansko začela razmišljat drugače v budnem življenju, sem pol 

nekak skombinirala. Verjamem, da sanje na svoj način odsevajo življenje, ki ga 

živimo, in da bi morali biti nanje bolj pozorni, saj so tam z namenom (Neža).  

Esji se je povezava najbolj jasno kazala pri prepoznavanju tega, kako pomembni so zanjo 

odnosi, ki jih ima v življenju z ljudmi. Vsebina (zgodba, prisotnost ljudi, vzdušje ali čustvo v 

sanjah) sanj se je odzivala na to, kako se je v določeni situaciji počutila, kadar je bila 

obkrožena z ljudmi.  
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Roko in Angel sta opazila, da se njune sanje najpogosteje navezujejo na to, kaj se je zgodilo 

čez dan.  

Sanje se pri meni ful navezujejo na prejšnji dan (Angel). 

Najpogosteje je, da sanjam tisto, kar se mi dogaja čez dan, samo malo spremenjeno. 

To sem opazil v tem mesecu in pol, odkar sem začel opazovat (Roko).  

Tudi Alma sanja o tem, kar se ji dogaja v vsakdanjem življenju. Pogosto v njih doživlja 

močna čustva, ki vplivajo na njeno počutje v dnevu.  

Ja, se mi zdi da majo velik pomen sanje, ali s tem, kar trenutno razmišljam, ali s tem, 

kar trenutno doživljam. Še bolj zanimivo se mi zdi, da se mi večkrat sanja dejansko o 

realnih stvareh, tisto kar se mi dejansko dogaja. Sanje imajo močan učinek na jutro in 

cel naslednji dan. Ne samo, da včasih nimam občutka spočitosti zaradi prenatrpanega 

dogajanja v sanjah, ampak vplivajo tudi na moje počutje. Lahko sem naslednji dan, 

brez nekega objektivnega razloga žalostna, jokava. Se mi pa tudi dogaja, da imajo 

pozitiven efekt, so vznemirljive in dobre (Alma).  

Tudi Esja opiše različne učinke sanj na jutro.  

Je bilo par primerov, da so me navdale z dobro voljo, neka trdnost, odločnost. Čeprav, 

če so bile to sanje sredi noči in sem jih zapisala, so bili zjutraj že čisto drugi občutki. 

Po navadi se spomnim teh primerov, ko zjutri je bolj tak občutek, ne lih optimističen 

(Esja).  

Roko in Angel sta omenila samo pozitiven učinek, ki ga imajo sanje na preživljanje dneva.  

Dostkrat, če imam tko nore sanje, neke nove dogodivščine, ki se mi še niso zgodile, ko 

zjutraj vstanem, recimo dons, se mi je čist zarad sanj dan začel ful bolj hitro. Ful se mi 

zdi, da sem vsaj zjutraj ful pod vplivom sanj, pa mogoče še pol to kaj se zjutraj zgodi 

vpliva na dan (Angel). 

Včasih sem cel dan ful navdušen, ker sem kaj takega sanjal, zaradi tega mi je to ful 

všeč (Roko).  

Leaf je za razliko od njiju večkrat omenila vpliv sanj na slabo počutje v dnevu.  

Ko sem imela nek močen filing v sanjah, taki divji, ne veselje, bolj negativno, pol sem 

se zbudila mi je bilo prav tak, ah, in sem bila cel dan taka gnila. Mislim, mi je bilo 

neprijetno, nisem se prijetno počutila niti v stanovanju, brezvoljna, slabe volje, malo 

pod nekim stresom, paniko (Leaf).  

Vsi udeleženci so že kdaj opazili vpliv sanj na jutro. Morda ga niso neposredno povezali z 

vsebino, saj se je niso spomnili, zapomnili pa so si občutek, s katerim so se zbudili. Ta je bil 

pogosto vezan na to, ali so čutili veliko energije, motivacije in volje za delovanje v dnevu ali 

ne, in na to, kakšno je bilo vzdušje v katerem so se zbudili – dobro razpoloženi, v 

pričakovanju dneva, ali brezvoljni in napeti. Menim, da je to vezano predvsem na življenjsko 

obdobje ali na dogajanje v preteklem dnevu. Nekatere udeleženke, ki so tekom procesa 

omenjale vpliv težkih vsebin iz sanj na slabo počutje v dnevu, so se soočale s težavami v 

vsakdanjem življenju, s težkimi odnosi in čustvi, ki so po mojem mnenju vplivali na to. 

Pomemben dejavnik je tudi ta, da so v dnevnik take sanje in njihov vpliv večkrat zapisale, saj 

so nanje naredile močnejši vtis kakor tiste, po katerih so se zbudile vesele.  
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Večina udeležencev je na koncu procesa omenila, da lažje prepoznavajo povezave sanj z 

budnostjo kot pred procesom.  

Ful sem opazil, da sem znal zmeraj boljše pojasnjevat sanje, hitreje vem od kod jih 

črpam, vsebino vsaj. Zmeraj je neka zgodba, ki ne teče tako kot v resničnem življenju. 

Mešajo se čuti. Ko si razložiš, lahko iz občutkov črpaš, al pa koga si spoznal, kaj si se 

pogovarjal, kaj si videl. (Angel). 

Skozi celoten proces mi je blo ful zanimivo, ker sem si ful mislila, da je neka povezava 

z resničnim življenjem, realnostjo. Zdaj, ko pogledaš te asociacije, ko smo delale, se 

mi res zdi, da je blo ful enih takih elementov, ko jih včasih spregledaš, ker se ti zdijo 

pač nepomembni, ampak je pa vseeno tista neka nit med njimi (Nora).  

Melinda izpostavlja delo, ki je potrebno, da lahko z interpretacijo sanj prideš do uvidov o 

sebi.  

Sem pa zdaj na fazi, ko se ukvarjam z interpretacijo, kako zmolst, zvlečt, kako 

dejansko prit do uvidov. Sej do kakšnih sem prišla, sam velik dela je, če hočem do kam 

prit (Melinda).  

Angel omenja spreminjanje razlag določenih sanj, na katere vpliva čas in različni načini dela z 

njimi.  

Morem pa rečt, da sem tut iz enih sanj povleku že več različnih stvari skozi čas, ko sem 

za nazaj gledal. Pa, ko smo delali te vaje, meditacije, sem spet nekaj drugega potegnu 

ven. (Angel).  

Cassandra izpostavi vidik sprememb v sanjskem svetu, ki se neizogibno dogajajo, saj smo 

ljudje procesna, spreminjajoča se bitja.  

Zanimivo mi je tut to, da ta izdelek sanjski svet, kakšen bo jutri, bo lahko čez leta čist 

drugačen (Cassandra).  

Že jutri bomo nekoliko drugačni kot smo danes. Naša življenja se bodo skozi čas 

transformirala in sanje skupaj z njimi.  

 

 

Slika 5: Sanjski simbol 
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Podpora sanj 

pri 

samozavedanju 

Slika 6: Podpora sanj pri samozavedanju 

Sanje kot odraz trenutne 

življenjske situacije: 

sporočila iz podzavesti, sporočila za 

budno življenje, skozi sanje lahko 

ozaveščaš notranje dogajanje 

Sanje v vlogi 

vzpostavljanja 

ravnovesja: 

sproščanje potlačenih čustev in 

pomiritev v sanjah, možnost, da 

v njih izraziš, kar v budnosti 

nisi zmogel 

Sanje kot vez z duševnim 

zdravjem: 

odsotnost sanj kot opozorilo na 

preobremenjenost, sanje 

pokažejo omejujoče vzorce 

vedenja, sanje pomirijo, 

spodbudijo, usmerjajo, sanje 

kot odraz preteklih travmatskih 

izkušenj, sanje kot podpora pri 

reševanju težav 

Sanje kot spodbuda k delovanju v 

budnosti: 

s svojo vsebino spodbudijo k akciji,  te 

opogumijo, pokažejo ti, da zmoreš narediti stvari, 

za katere v budnosti meniš, da jih ne zmoreš 

Uvidi v procesu raziskovanja: 

spoznanja o trenutni življenjski situaciji, vpogled 

vase, sprejemanje sebe in sanj kot dela sebe, 

spreminjanje pogleda na življenje in pričakovanja 

do sebe, spoznanja o svojem delovanju v 

življenju 

Povezovanje sanj in budnosti: 

krožni preplet povezav, vpliv budnega življenja 

na sanje, vpliv sanj na počutje v dnevu, vsebina 

sanj je povezana z osebnostnimi lastnostmi in 

trenutnim življenjskim stanjem, po procesu 

lažje povezujejo sanje z budnostjo kot pred 

njim 
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11.1.4. Doživljanje skupine 

(RV4: Kako udeleženke in udeleženci tekom procesa doživljajo podporno skupino in 

dogajanja v njej?) 

Motivacijska vloga skupine 

Vsi udeleženci in udeleženke so vlogo skupine prepoznali v večanju motivacije, ki so jo imeli 

za raziskovanje sanj, pisanje dnevnikov in vlaganje truda v sam proces.  

Zarad skupine je bla večja motivacija, da si zapomnim sanje, da pač delam na tem, da 

si jih zapomnim (Nevidna ptica).  

Veselili so se srečanj, saj so jim predstavljala prostor, kjer lahko govorimo o temi, ki nas vse 

zanima.  

Sem vidla kolk tut druge zanimajo sanje, mi je blo fajn, da se lahko o tej temi 

pogovarjamo, se je še name preneslo navdušenje (Esja).  

Pogovor o sanjah v skupini je deloval motivacijsko na sledenje lastnemu procesu, saj jim je 

bilo pomembno, da so na srečanju podelili, kar se jim je dogajalo.  

Včasih mi je manjkalo motivacije za pisanje sanj in mi je bla skupina ta motivacija, 

ker sem vedla, da se v četrtek dobimo, da se bom zgubila v svojih sanjah, če jih ne 

bom pisala. Mi je bla to taka motivacija, ker mi je blo res fajn sem prihajat (Nora).  

Motiviralo jih je tudi to, da bodo ugotovitve uporabljene za magistrsko nalogo, zaradi česar 

ima njihov prispevek širšo, ne zgolj osebno vrednost.  

Motivacijo, da neki bo narejeno s tem, da je vredno, da se trudim, tudi če se mi kateri 

dan ne da (Melinda).  

To je fajn, da neki skupi ustvariš, magistrsko (Cassandra). 

Podporna vloga skupine 

Medsebojna podpora v skupini je bila poleg motivacije najpomembnejša in najpogosteje 

omenjena vloga skupine.  

Ena taka podpora, prav podporna skupina je bla (Esja).  

Vsi udeleženci so poudarili pomembnost deljenja osebnih izkušenj.  

To, da se drug drugemu odpreš v skupini (Nevidna ptica).  

Nekateri so v obdobju srečevanja skupine doživljali stiske. Vključenost v skupino so 

doživljali kot varovalni dejavnik za soočanje s težavnejšim življenjskim obdobjem.  

V tem obdobju kot sem zdaj, se mi zdi, da mi je to ena taka fina podpora. … Osebno mi 

je ful pomagalo, tut uno *(navede travmatično izkušnjo) sem prebolu ful hitr, sam 

zato, ker sem delil. … Kakšne stvari sem prav s pomočjo skupine premagal, pa čeprav 

niso bile vezane na sanje (Angel).  

O tem, kakšno vlogo je imelo v skupini deljenje osebnih tem in na kakšen način so udeleženci 

doživljali podporo, je več zapisano v poglavju o značilnostih procesa.  
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Skupina kot prostor učenja  

Udeleženci in udeleženke so vključenost v skupino povezali z novimi spoznanji. Svoje 

obzorje so na različne načine širili s pomočjo soudeležencev in soudeleženk.  

Ful mi je pomenilo to, da sem slišala še nek drug vidik. Se mi zdi, da včasih se v neko 

idejo zapičiš in se okrog nje vrtiš, pozabiš, da bi lahko bilo še tisoč drugih stvari. Všeč 

mi je bilo to, da smo lahko druga drugi kaj pripomnile, ko smo interpretirale sanje. Ni 

bilo vsiljeno, nisem čutila, da more bit to zdaj moja interpretacija. Je blo tako, ja, to 

pa je res še ena izmed možnosti, sploh nisem pomislila (Nora). 

Zanimivo mi je poslušat kaj vse tut drugi doživljajo. Dobiš kakšno idejo, s čem bi 

lahko šel naprej (Cassandra).  

Od drugih in ob njih so se učili o sebi.  

Kaj ostali člani povedo lahko povežem s svojimi sanjami, ne na silo seveda, ampak 

tako, da najbrž je pa tut kaj podobnega s tem, kar so drugi odkrili (Esja). 

V sanjah drugih lahko najdeš kaj sebe (Nevidna ptica). 

Učit se iz vaših procesov, ene smo mele mal bolj podobne, ene so nekje kje sem jaz že 

bla, pa mogoče bom čez eno leto spet (Melinda).  

Alma, Melinda, Triki in Angel so omenili, kako so se s pomočjo perspektive drugih učili o 

medsebojnih različnostih.  

Sem opazil, da imajo eni ful simbolične sanje, jaz pa tega sploh nisem nikoli dojel, niti 

ne razumem te simbolike (Angel). 

Od skupine mi je blo tut dragoceno videt sebe, kje jaz sem v življenju, čist iz tega 

vidika, mal primerjave, tako neko zrcalo mi je bila ta skupina. Zanimivo mi je blo 

videt, v kako različnih svetovih mi živimo, in kako jaz, v kakšnem svetu nočem živet in 

v kakšnem hočem živet (Melinda).  

Pomen udeležbe v skupini za osebnostno rast  

Večina udeležencev in udeleženk je omenila, da so jih obogatile izkušnje vezane na udeležbo 

v skupini in procese, ki so se ob tem odvijali.  

Sem dobila res eno fajn izkušnjo bit v skupini (Alma). 

Zdaj imam izkušnjo s pisanjem dnevnika, izkušnjo s tolmačenjem sanj, iz pogovora na 

skupini o takih zadevah, ker itak ne sodeluješ redno nikjer v takih stvareh in se ne 

pogovarjaš. Zdaj, ko smo skupaj vložili nekaj truda me bolj interesira, bi tut ful hitreje 

sodeloval v kakšni debati (Angel).  

Nora in Neža sta izpostavili, kako sta se ob opazovanju sebe v vlogi udeleženke v skupini 

učili o svojih mejah in zbliževanju z neznanimi ljudmi.  

Taka osebna izkušnja, kje si postavljam meje, kolko povem ljudem. So se ful osebne 

stvari odpirale, mi je blo zanimivo, kolko sem se prepustila. Sem mislila, da bom ful 

bolj zadržana, pa sem potem dosti povedala, pa niti nisem čutila, da bi mi blo 

neprijetno (Nora). 
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Odnosi v skupini so se prenesli tut v moj odnos do sanj, do sebe. Sem si dovolila tut pri 

sebi nekak več prostora, tako kot sem si v skupini sčasoma. Sem se z enimi stvarmi 

soočila (Neža).  

Spoznanja, ki so jih udeleženci tekom procesa pridobili o sebi, so podrobneje opisana v 

poglavju Sanje in samozavedanje. 

Skupina kot prostor za širjenje socialne mreže 

Udeleženci in udeleženke so se strinjali, da so z vključitvijo v skupino pridobili novo izkušnjo 

spoznavanja in druženja z ljudmi.  

Spoznat nov folk je blo ful dobr. Že samo druženje mi je blo ful okej, ful podporna 

skupina, nekaj imaš, da se veseliš (Angel). 

 Fajn mi je imeti še več ljudi, s katerimi lahko to delim, da se nekaj drugega dogaja v 

življenju, novi ljudje (Nora).  

Nevidna ptica je posebej izpostavila pomembnost združevanja v skupine v  življenjskih 

obdobjih, ko vanje nisi vključen preko institucij.  

Pomislila sem, kako malo je prilik, ko si tolko star, da si izven teh sistemov šole, faksa 

in tko, da res maš neke skupine, v katerih si. Ne samo, da se dobiš na pijači in kr nekaj 

govoriš o čem brezveze, ampak da zares srečaš ljudi. Ta občutek sprejetosti, tega, da 

so ljudje preprosto zraven. To mi je bil ful pomemben občutek (Nevidna ptica).  

Pomembno jim je bilo, da je v skupini prevladovalo sproščeno vzdušje, ki je vključevalo 

smeh in zabavo in jim pomagalo, da so odklopili vsakdanje skrbi.  

Mi je pa ful pomenilo neko tako sprostitev (Nora). 

Mi je to vse bilo ful zabavno in upam, da tudi vsem drugim (Roko). 

Družabna vloga je bla tko top, da se dobimo, da čilaš, da čist odklopiš, tle dve uri 

nisem čist nič druzga razmišljal (Angel).  

Poudarjali so pomembnost spoznavanja novih ljudi.  

Super, da sem spoznal nove ljudi, nepoznane (Roko).  

Kot pravi Melinda, te lahko spoznavanje nepoznanih ljudi spodbudi k refleksiji svojega 

načina življenja.  

Drgač si med dost podobnimi ljudmi al pa že poznanimi, poznajo tvoj habitus pa tvojo 

resničnost, ne vidjo, da dejansko živijo v čist drugih svetovih. Prek tega sem tut vidla, 

da mi je morbit v mojem svetu prav fajn, da mi je všeč in da hkrati lahko vnesem tut 

kakšno stvar od svojega soseda, rečmo, v svoj svet. Tko navdih in neko zrcalo, da tja 

pa nočem (Melinda). 

Skupina kot prostor za pogovor o sanjah 

Udeleženci so izpostavili pomembnost pogovora o sanjah. Skupina jim je predstavljala 

prostor, v kateri smo se dotikali teme, ki je v naši družbi sicer precej neobičajna in redko 

prisotna.  

Zdaj me je prav prešinilo, tolko se pogovarjamo, pa je tolko enih glupih tem. O 

sanjah, ki so pa čist vsakodnevne in zanimive pa ful malo. Nekdo, ti tam veliki, nočejo, 
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da bi mi bli v stiku s sabo in z naravo, mogoče je kakšna teorija zarote zadaj (smeh) 

(Cassandra). 

Res, kolko sanje niso vrednota v tej družbi, nek pogovor o sanjah. Na splošno svet ne 

vodi k temu, da bi ti kaj pomenilo (Esja).  

Všeč jim je bilo, da smo ustvarili prostor, v katerem smo lahko nadomestili primanjkljaj 

pogovora o sanjah.  

Meni je ful dobro, vsak ima kaj za povedat o sanjah. Rad se pogovarjam o tem 

(Angel). 

Fajn iztočnica za pogovor se mi zdijo sanje. Jaz tut sprašujem ljudi o sanjah, ker me 

zanima (Nevidna ptica).  

Združevalo nas je, da smo imeli zanimanje za isto temo in drug za drugega.  

Dostikrat, ko sem poslušala od drugih sanje, mi je blo tisto vau, ljudi dejansko zanima 

in poslušajo eden drugega, jih zanima kaj se drugemu dogaja (Alma). 

Vloga vodje v skupini 

Triki je omenila pomembnost strukturiranosti našega procesa in vloge vodje v skupini.  

Zdi se mi, da so bla zelo potrebna ta srečanja, da je blo strukturirano tudi s temi 

skupnimi srečanji.  Sej je vsak sam vodil svoj proces, ampak smo meli tvojo podporo, 

če bi do kakih problemov prišlo. To se mi zdi zelo nujno (Triki).  

Vsi so omenili pomembnost spoznavanja tehnik za raziskovanje sanj. Pri tem sem jaz imela 

vlogo predstavljanja in usmerjanja, skupina pa je delovala motivacijsko za samo izvedbo.  

Ti si mi bila kot neka mentorica, ki me je vodila v ta svet, sanjski svet, ki odpira ena 

vrata, ker prej nisem nič vedla, kako se sploh ukvarjat s sanjami (Neža). 

Te tehnike, ki smo jih delali, mislim da so res fajn. Sem prej že pomislila na to, da bi 

blo res ful fajn ene sanje si vzet, da jih narišem pa nisem tega nardila. Zdaj, ko smo jih 

skupaj, mislim da bi si prej vzela enega od teh načinov, kako res nekaj s sanjami delat 

(Nevidna ptica).  

O tem, kako so udeleženci in udeleženke doživljali vodenje je več opisano v poglavju o 

značilnostih procesa. 

 

Slika 7: Sanjska simbola 
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 Doživljanje

skupine 

Motivacija: 

za raziskovanje sanj, za 

pisanje dnevnikov, za 

sledenje individualnemu 

procesu 

Podpora: 

deljenje osebnih 

izkušenj, podpora ob 

izražanju stisk 

Prostor učenja: 

o sebi, o medsebojnih 

podobnostih in 

različnostih, zrcalo 
Osebnostna rast: 

bogate izkušnje, 

učenje o svojih 

mejah in zbliževanju 

z neznanimi ljudmi 

Prostor za širjenje socialne 

mreže: 

nova poznanstva, nove izkušnje 

spoznavanja in druženja z 

ljudmi, prijateljstva 

Vloga vodje v skupini: 

pomen strukturiranosti in 

usmerjanja, spoznavanje 

tehnik dela 

 

Slika 8: Doživljanje skupine 
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11.2. Rezultati in interpretacija skupinskih procesov 

V začetku in na koncu srečanj sem udeležence in udeleženke povabila k izbiri imena skupine. 

Obeh skupin se je prijel naziv »Sanjska skupina«. Ker nismo imeli ideje, ki bi v magistrskem 

delu omogočala razlikovanje skupin, sem ju poimenovala po barvah. Sanje se izražajo v 

simbolnem jeziku, barvam pa pripisujemo simbolne pomene. Za vsako barvo obstajajo 

različne razlage o tem, kaj izžarevajo in kakšen pomen nosijo. Za določeno skupino sem 

izbrala barvo, ki odraža njene značilnosti. 

Oranžna barva/skupina: živahnost, ciljna naravnanost in uravnoteženost, dejavnost, izžareva 

čustveno toplino 

Vijolična barva/skupina: umetnost, navdih, duhovnost, ima moč, ki ublaži bolečino, spodbuja 

očiščevalne procese in ustvarja preobrazbe  

V obeh skupinah smo se srečali sedemkrat. Srečanja so trajala dve uri, razen zaključno 

srečanje Vijolične skupine, ki smo ga podaljšale na 4 ure, da smo imele dovolj časa za 

izpeljavo želenega. Srečanj so se vsi udeleženci in udeleženke redno udeleževali. Večina jih je 

bila prisotna na vseh srečanjih. Štirje so tekom procesa zaradi opravičljivih razlogov manjkali 

na enem od srečanj. Nihče ni manjkal več kot enkrat in nikoli se ni zgodilo, da bi na enem 

srečanju manjkal več kot en član ali članica. 

Ko sta se oblikovali dve skupini, so bili člani in članice deljenih želja glede načina dela. 

Nekateri so si bolj želeli ustvarjalnih tehnik dela s sanjami, drugi pogovornih, nekaterim je 

bilo vseeno. Zaradi težave z usklajevanjem urnikov ni bilo mogoče, da bi se razdelili glede na 

željo načina dela. Nekateri udeleženci in udeleženke Oranžne skupine so si zelo želeli 

ustvarjalnega pristopa, drugi so se strinjali. V Vijolični skupini so večinoma izpostavile željo 

po pogovoru o sanjah, vendar z vključitvijo tudi kakšne ustvarjalne tehnike, da bi bilo bolj 

razgibano. Obe skupini sem spodbudila, da predlagajo vsebino, pripravijo del srečanja ali 

predstavijo kakšen način dela, da bomo soustvarili raziskovalni proces. Hitro po začetku 

procesa je v obeh skupinah prišla do izraza potreba po kombinaciji obeh pristopov. Zaradi 

tega sem vsebino srečanj po vmesni evalvaciji povzemala po preteklih srečanjih obeh skupin 

(npr. v Vijolični skupini smo imele diskusijo ogleda filma na 2. srečanju, v Oranžni na 5.; v 

Oranžni skupini smo na 3. srečanju diskutirali o izdelku sanjskega sveta, ki ga je vsak izdelal 

doma, v Vijolični skupini smo to naredile na  6. srečanju
5
). 

11.2.1. Potek srečanj skupin 

V tabeli tega poglavja predstavljam okviren potek srečanj obeh skupin, kakor sem ga zastavila 

pred začetkom srečanj skupin. V obeh skupinah smo imeli uvodno srečanje, namenjeno 

informiranju o poteku raziskovalnega procesa, pogovoru o pričakovanjih, sklenitvi 

dogovorov
6
 delovanja v skupini in krajšega spoznavanja. 2. srečanje je bilo namenjeno 

                                                 

 

5
 Več o vsebini srečanj je razvidno v tabelah iz poglavja Potek srečanj skupin. 

6
 Vsebini pričakovanj udeleženk in udeležencev ter sklenjenih dogovorov se nahajata v posebnih istoimenskih 

poglavjih 
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spoznavanju. Spoznavanje nam je omogočilo gradnjo zaupanja v skupini. S tem, ko smo 

začeli deliti svoja doživljanja in osebne zgodbe, smo ustvarili pogoje za poglobljeno delo s 

sanjami.  

To je blo dobro da smo se povezali najprej, preden smo šli na sanje, ker sanje so le 

ena taka stvar, ki jo ne poveš vsakemu (Alma).  

Fajn mi je blo, da smo se spoznali na začetku, zelo težko bi blo če bi kr začeli o sanjah 

govorit, ker je po eni strani tako osebna zadeva, da če ne čutiš, ne morš delit (Esja).  

Ta proces je do zdaj tko naravno tekel, se mi zdi, da prvo srečanje ne mormo kr not, se 

mormo najprej spoznat (Roko).  

3., 5. in 6. srečanje je bilo pri obeh skupinah namenjeno delu s sanjami. Potekalo je s precej 

raznolikimi tehnikami, zato so le te v tabeli označene z zvezdico
7
. 4. srečanje je bilo 

namenjeno vmesni evalvaciji, ki je bila delno strukturirana.  

Fajn, da smo imele evalvacijo, to je koristno (Leaf). 

Fajn je, da smo pogledale svoj lasten proces ob tem, od kod smo prišle in kaj smo do 

zdaj naredile, kje smo trenutno in kam gremo (Nora). 

Spet smo se vpeljali, fajn, da smo naredili evalvacijo, da vemo za naprej (Alma).  

7. srečanje je bilo namenjeno zaključku procesa, kar  je vključevalo zaključno evalvacijo.  

Tut to mi je pomagalo, da je to en proces, ki ima začetek in konec in je to jasno 

(Cassandra). 

Mi je pa tut všeč, da je zdaj zaključena celota in da se zaključuje (Melinda).  

Zaključna evalvacija v skupini je imela poudarek na doživljanju skupinske dinamike in 

skupinskega procesa, saj smo o individualnih procesih govorili na zaključnih intervjujih.  

Okviren potek srečanj obeh skupin 

1.  

srečanje 

Uvodno 

srečanje 

Pričakovanja Dogovori Spoznavanje 

ob izbiri 

sanjskega 

predmeta 

Tematika 

odporov, 

skrbi zase 

2.  

srečanje 

Spoznavanje Spoznavne 

igre 

Odprt 

pogovor o 

sanjah 

Refleksija 

doživljanja 

začetka 

procesa, 

pisanja 

dnevnika 

 

  

                                                 

 

7
 Razlaga in interpretacija tehnik dela s sanjami se nahaja v poglavju Uporaba tehnik dela s sanjami v skupini. V 

tabeli Potek srečanj Vijolične skupine in Potek srečanj Oranžne skupine je razvidno katere smo uporabili. 
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3.  

srečanje 

Delo s 

sanjami 

*Ustvarjalne 

tehnike 

*Pogovorne 

tehnike 

*Vodena 

fantazija 
 

4.  

srečanje 

Vmesna 

evalvacija 

Dogovori za 

naprej 

Delo s 

sanjami* 
  

5. 

srečanje 

Delo s 

sanjami 

*Ustvarjalne 

tehnike 

*Pogovorne 

tehnike 

 

*Vodena 

fantazija 
 

6. 

srečanje 

Delo s 

sanjami 

*Ustvarjalne 

tehnike 

 

*Pogovorne 

tehnike 

 

*Vodena 

fantazija 
 

7. 

srečanje 

Zaključna 

evalvacija 

Delo s sanjami Darilo drug 

drugemu: 

Zapišem ti, 

kako si me 

obogatil/a 

Zahvala  

Tabela 2: Okviren potek srečanj 

 

 

Slika 9: Upodobitev sanjskega sveta  
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V spodnji tabeli je prikazan potek srečanj Oranžne skupine. Vsak stolpec vsebuje opis vsebine 

osrednjega dela določenega srečanja. Posamezne tehnike dela s sanjami so opisane in njihova 

uporaba interpretirana v poglavju Uporaba tehnik dela s sanjam v skupini. 

Potek srečanj Oranžne skupine 

1.  

srečanje 

3. 3. 2015 

2.  

srečanje 

17. 3. 2015 

3.  

srečanje 

24. 3. 2015 

4.  

srečanje 

16. 4. 2015 

5.  

srečanje 

24. 4. 2015 

6.  

srečanje 

8. 5. 2015 

7.  

srečanje 

15. 5. 2015 

Uvodno 

srečanje 

Spoznavanje Delo s 

sanjami 

Vmesna 

evalvacija 

Delo s 

sanjami 

Delo s 

sanjami 

Zaključna 

evalvacija 

Pričakovanja Spoznavne igre Sanjski svet 

(izdelek) 

-Diskusija  

Daljši 

uvodni del 

za ponovno 

povezovanje 

Diskusija o 

ogledu 

filma 

Waking 

life 

Refleksija 

procesa 

(spominjanje 

in 

zapisovanje 

sanj) 

Postavitev 

sanj 

(Angelove 

sanje) 

- Diskusija 

Dogovori Odprt pogovor 

o sanjah 

Potovanje v 

sanje 

(vodena 

vizualizacija

) 

Refleksija 

preteklih 

tednov 

Pogovor o 

teorijah 

dela s 

sanjami 

Srečanje  z 

likom iz sanj 

(vodena 

fantazija) 

 

Darilo drug 

drugemu: 

Zapišem ti, 

kako si me 

obogatil/a 

Spoznavanje 

ob izbiri 

sanjskega 

predmeta 

Refleksija 

doživljanja 

začetka procesa 

in pisanja 

dnevnika 

Postavljanje 

vprašanj  

(Rokove 

sanje) 

 

 

Socialne igre Roko 

predstavi 

teorijo o 

lucidnih 

sanjah 

 Zahvala  

Tematika 

odporov, 

skrbi zase 

 Dogovor o 

pisanju 

asociacij v 

dnevnike 

Dogovori za 

naprej 

Gradnja 

dramskega  

trikotnika 

(po Jungu) 

(Almine 

sanje) 

  

Tabela 3: Izpeljan potek srečanj Oranžne skupine 

 

Slika 10: Upodobitev sanjskega sveta 
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V spodnji tabeli se nahaja prikaz poteka srečanj Vijolične skupine. Vsak stolpec vsebuje opis 

vsebine osrednjega dela določenega srečanja. Posamezne tehnike dela s sanjami so opisane in 

njihova uporaba interpretirana v poglavju Uporaba tehnik dela s sanjam v skupini. 

Potek srečanj Vijolične skupine 

1.  

srečanje 

26. 2. 2015 

2.  

srečanje 

12. 3. 2015 

3.  

srečanje 

26. 3. 2015 

4.  

srečanje 

9. 4. 2015 

5.  

srečanje 

16. 4. 2015 

6.  

srečanje 

23. 4. 2015 

7.  

srečanje 

7. 5. 2015 

Uvodno 

srečanje 

Spoznavanje Delo s 

sanjami 

Vmesna 

evalvacija 

Delo s 

sanjami 

Delo s 

sanjami 

Zaključna 

evalvacija 

Pričakovanja Pogovor o 

situaciji 

prehoda 

Potovanje v 

sanje 

(vodena 

vizualizacija

)  

Pogovor o 

doživljanju 

sanj 

Če bi bile to 

moje sanje, 

bi … 

(Leafine 

sanje) 

Refleksija 

procesa 

(spominjanje 

in 

zapisovanje 

sanj) 

Pogovor o 

teorijah dela 

s sanjami 

Dogovori Odprt pogovor 

o sanjah 

Postavljanje 

vprašanj 

(Melindine 

sanje, sanje 

Nevidne 

ptice) 

Deljenje 

osebnih stisk 

Ponavljanje 

sanj (Norine 

sanje) 

Sanjski svet  

(izdelek) 

- Diskusija  

Sanjski 

simbol 

(izdelek) 

- Diskusija  

 

Spoznavanje 

ob izbiri 

sanjskega 

predmeta 

Refleksija 

doživljanja 

začetka 

procesa in 

pisanja 

dnevnika 

Dogovor o 

pisanju 

asociacij v 

dnevnike 

Dogovori za 

naprej 

Dialog s 

sanjami 

(Cassandrine 

sanje) 

 Srečanje  z 

likom iz sanj 

(vodena 

vizualizacija

) 

Tematika 

odporov, 

skrbi zase 

Diskusija o 

ogledu filma 

Waking life 

  Evalvacija 

izpeljanih 

tehnik 

 Darilo drug 

drugemu: 

Zapišem ti, 

kako si me 

obogatil/a 

      Zahvala 

Tabela 4: Izpeljan potek srečanj Vijolične skupine 
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Zgornje tri tabele prikazujejo potek osrednjega dela vseh sedmih skupnih srečanj, medtem ko 

spodnja tabela prikazuje strukturo posamičnega srečanja. Vsako srečanje se je začelo z 

uvodnim delom. Za uvodnim delom smo z različnimi načini izrazili svoje današnje počutje 

in/ali dogajanje v budnem in sanjskem svetu od preteklega srečanja. Izbrali smo npr. barvo, 

vremensko stanje, figuro, fotografijo, ki nas je asociirala na počutje in/ali dogajanje ter 

povedali zakaj smo izbrali prav to. V kolikor se je pokazala potreba, smo se pri določeni 

izpostavljeni vsebini ustavili. Pogledali smo še, ali je kaj ostalo od prejšnjega srečanja, in dali 

priložnost, kadar je kdo želel podeliti, kar se mu je posebnega dogajalo vezano na 

raziskovalni proces ali osebno življenje.  

Fajn so mi bli ti začetki (Cassandra). 

To je spet naravni del procesa. Ne mormo kr it takoj, je treba najprej kako si, kaj si 

delal, ker nismo taki prijatli, da bi se vmes kaj družili in pol mormo na začetku kako si, 

kje smo. Se mi zdi to super (Roko).  

Predstavila sem tudi okviren načrt srečanja, ki so ga udeleženci in udeleženke večinoma že 

poznali, saj smo se zanj skupaj dogovorili na predhodnem srečanju. Nadaljevali smo z 

osrednjim delom, ki je bil najbolj obširen in vsebinsko bogat. Zajemal je zelo različne 

tematike in načine dela s sanjami
8
. Vsako srečanje smo zaključili z zaključnim delom, ki je 

vseboval evalvacijo in dogovore za prihodnje srečanje. Vsak/a je povedal/a, kako se je na 

srečanju počutil/a, kaj je dobil/a zase, če mu/ji kaj ni bilo všeč in možne predloge za 

izboljšavo. Naredili smo načrt za naslednje srečanje. Kadar udeleženci in udeleženke niso 

imeli lastnih predlogov, sem na kratko predstavila vsebino, ki sem si jo zamislila za naslednje 

srečanje. Povedala sem, če je bilo kaj takega, na kar bi se bilo potrebno pripraviti pred 

srečanjem (npr. izbrati določene sanje, pogledati film). Potem smo se o tem pogovorili in 

sklenili dogovor. 

Struktura posameznega srečanja 

Uvodni del Osrednji del Zaključni del 

Pozdrav z uvodnim krogom  Uvodno srečanje  

(1. srečanje) 

Evalvacija srečanja 

Ostanki  prejšnjega srečanja Spoznavanje (2. srečanje) Dogovori za naslednjič 

Okviren načrt srečanja Delo s sanjami  

(3., 5. in 6. srečanje) 

 

 Vmesna evalvacija  

(4. srečanje) 

 

 Zaključna evalvacija  

(7. srečanje) 

 

Tabela 5: Struktura vsakega posameznega srečanja obeh skupin 

                                                 

 

8
 Več v poglavju Uporaba tehnik dela s sanjami v skupini 
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11.2.2. Pričakovanja udeležencev in udeleženk 

Pričakovanja do skupine 

Alma, Nevidna ptica, Angel, Neža, Esja in Leaf so izpostavile pričakovanja v zvezi z 

vzdušjem v skupini.  

Da bo dobro vzdušje v skupini (Alma). 

Ko pomislim na srečanje, dobim asociacijo na razna plemenska ljudstva, ki sanjam 

posvečajo velik pomen. Dobro je, da se bomo vsaj nekateri zgledovali po njih. Upam, 

da bodo naša srečanja potekala v sproščenem vzdušju in da bosta med nami vladala 

harmonija in zaupanje (Esja). 

Da se bomo pogovarjale o sanjah in kaj nardile z njimi, ustvarile fajn vzdušje 

(Nevidna ptica). 

Roko, Cassandra in Nora niso imeli posebnih pričakovanj do skupine.  

Nisem vedu kaj pričakovat, prvič se srečam tak v skupini, nimam nekih pričakovanj, 

težko je rečt (Roko). 

Jaz nimam tko nekih pričakovanj al pa želj od skupine (Cassandra).  

Cassandri je pomembno zavedanje o tem, da ima možnost deliti svoje doživljanje in sanje.  

Mi je pa fajn, da vem, da če bi blo karkoli takega, da bi si ti, ne glede na plan, vzela 

čas in da bi si tut druge vzele, da bi imele prostor za to, da bi lahko povedala, če bi 

imela kakšne take sanje al pa kaj takega (Cassandra).  

Tudi Nori je bil omenjen vidik zelo pomemben.  

Nisem mela nekih pričakovanj, kaj točno bi mi mogla skupina dat. Ampak to, da ima 

vsaka prostor, da kaj pove. Tisti občutek, da lahko tu odpreš neko stvar, če ti je kaj 

takega, pomembnega (Nora).  

Nora, Triki in Melinda so omenile pričakovanja vezana na deljenje svojih izkušenj, sanj, 

različnih mnenj, ki se odpirajo ob pogovoru o sanjah.  

Da ti da še nekdo nek drug vidik (Nora).  

Pričakujem refleksijo ob pogovoru o delu na sanjah v skupini z drugimi (Triki). 

Pričakujem iskrena deljenja, osebni trening lovljenja sanj in neizogibanja iskanja 

pomenov v vsakdanu (Melinda). 

Pričakovanja do procesa 

Cassandra, Esja in Neža so imele pričakovanja vezana na spominjanje in spoznavanje svojih 

sanj.  

Problem je, da zadnje čase sploh nimam tako sanj, ker jim ne posvečam dosti časa, 

zdaj upam da se bo to spremenilo. … Da bi vidla kaj vse je, verjamem, da se mi ene 

stvari ponavljajo, ljudje, da raziščem to (Cassandra). 

Svoje sanje si želim bolje spoznati oziroma razumeti in stvari, ki jih sanjam tudi 

nekako vplesti v moje budno življenje. Upam, da mi bo to s pomočjo te skupine tudi 

bolje uspevalo (Neža). 
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Upam, da si bom sčasoma lahko  priklicala celotne prizore in zgodbe, ter s pomočjo le 

teh vstopala v nov svet. Pričakujem čim več novih spoznanj o sebi in o sanjah na 

sploh, saj o njih ne vem kaj dosti (Esja).  

Tudi Angel in Leaf sta omenila pričakovanje novih spoznanj.  

Da bom kakšne nove poglede razvil, dobil kakšne informacije (Angel). 

Da bom izvedela kaj novega (Leaf).  

Roko je izpostavil poglabljanje v sanje, ob tem pa nizka pričakovanja zaradi časovne 

omejenosti.  

Ne mormo pričakovat glede sanj, da bomo ne vem kaj odprli, ker je samo 7 srečanj po 

dve uri, to je 14 ur, to ni niti en dan. Da se začnemo vsi malo bolj poglabljati v sanje, 

se mi zdi to dovolj (Roko). 

 

 

 

               

Slika 11: Upodobitve srečanj z likom iz sanj  
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11.2.3. Sklenjeni dogovori 

Pri obeh skupinah smo na prvem srečanju sklenili dogovore glede srečanj. Ta del se mi je za 

oblikovanje dobre skupinske dinamike in klime v skupini zdel zelo pomemben, zato smo mu 

posvetili precejšen del srečanja. Nekaj dogovorov sem izpostavila sama, druge so dodali člani 

in članice. 

Zaupnost 

∞ Vsebina, ki jo posamezniki podelimo v skupini, ostane med člani skupine in se ne 

prenaša v druge kroge. 

∞ Člani skupine se izven skupine ne pogovarjamo o dogajanjih na skupini. O dogajanjih 

v meni, ki so vezana na proces raziskovanja sanj in s tem posredno tudi na srečanja 

skupine, lahko seveda govorim s komerkoli želim, vendar sem pri tem pozoren/na, da 

ne govorim o drugih članih/cah. 

∞ V primeru, da potrebujem pogovor o dogajanju v skupini, to izpostavim na srečanju. V 

kolikor tega zaradi kakršnegakoli razloga ne želim ali ne zmorem, se obrnem na Zarjo 

in skupaj najdeva rešitev. 

∞ Magistrska naloga bo zapisana tako, da bo moja identiteta ostala anonimna. Pred 

objavo mi bo Zarja omogočila vpogled v zapisano, da se bom o tem lahko prepričal/a. 

V kolikor za določeno vsebino kljub temu ne želim, da se uporabi, to izpostavim in 

Zarja upošteva. 

Izražanje 

∞ Pomembno nam je, da imamo vsi v skupini prostor za odprto izražanje, zato smo 

pozorni na to, da drug drugemu to tudi omogočamo. Prisluhnemo si in ne vrednotimo 

mnenja ali občutkov drugih. 

∞ Odkrito si povemo kadar nam kaj ne ustreza, si česa želimo ali kadar kdo prestopi 

našo mejo, saj se zavedamo, da si ne moremo brati misli. 

∞ Izražamo se v prvi osebi ednine. Vedno govorimo zgolj o sebi in svojem doživljanju 

ter se izogibamo posploševanju. Poskušati razlagati in interpretirati vedenje, 

doživljanje ali sanje drugih smemo le, če drugi izrazi željo oziroma da dovoljenje.  

∞ Izredne situacije imajo prednost pred načrtovano vsebino – če nekdo na srečanju ali v 

obdobju med srečanji doživi kaj zanj zelo pomembnega, kar ga/jo ovira pri tem, da bi 

lahko sledil/a procesu ali ga/jo kako drugače vznemiri, ima to na srečanju prioritetno 

vlogo. 

∞ Kadarkoli se lahko obrnem na Zarjo po podporo. 

Srečanja 

∞ Po tem, ko se skupini oblikujeta, med njima ne prehajamo, ne sprejemamo novih 

članov in praviloma ne izstopimo. 

∞ Srečanj se redno udeležujemo. 

∞ Na srečanja prihajamo točno. V eni skupini smo se odločili, da člana/ico, ki zamuja, 

počakamo pet minut in si v tem času pripravimo za pit, če zamuja dlje, pričnemo brez 

nje/ga. V drugi skupini pa smo sklenili dogovor, da pridemo pet minut prej in smo ob 

uri pripravljeni na začetek, če koga ni, ga ne čakamo. 
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∞ V obeh skupinah smo se dogovorili, da je moja odgovornost paziti na to, da 

zaključujemo ob dogovorjeni uri in malo pred koncem ne odpiramo novih tem. V 

kolikor smo ob koncu sredi česa pomembnega, ne prekinemo na hitro, temveč 

zaključimo najkasneje pol ure kasneje. Člani in članice si svoj urnik prilagodijo tako, 

da imajo na voljo dodatne pol ure, če bi to bilo potrebno.  

∞ Redno pišemo in oddajamo dnevniške zapiske ter v času med srečanji opravljamo 

druge morebitne naloge, za katere se skupaj dogovorimo. 

∞ Temo dogovorov lahko kadarkoli sproti odpremo, če imamo potrebo po tem. 

∞ Srečanja ustvarjamo skupaj, zato je vsako mnenje, ideja, pobuda glede načina dela in 

predlog za spremembo zelo dobrodošel. 

11.2.4. Uporaba tehnik dela s sanjami v skupini 

Tehnike dela s sanjami, ki smo jih v skupini preizkusili, lahko razdelim na tri področja – 

ustvarjalne tehnike, pogovorne tehnike in vodene vizualizacije. V nadaljevanju poglavja 

opisujem njihovo uporabo. Podkrepljena je s citati o izkušnji uporabe določene tehnike in na 

določenih mestih s prikazom primera interpretacije sanj udeležencev in udeleženk.  

Uporabnost tehnik 

Vsi udeleženci so bili mnenja, da so bile tehnike dela s sanjami, ki smo jih na skupinah 

preizkusili, zanimive in uporabne. Večina jih je menila, da jih bodo v prihodnosti še kdaj 

uporabili, nekateri pa so jih ponovili že po izkušnji na srečanju.  

Iz tehnik lahko res veliko potegneš, je uporabno (Alma).  

Vaje so mi fajn, to mi je tko, te peljejo da prideš do nečesa. Me tut motivirajo, ker je 

drugače kot da samo govoriš o sanjah, je bolj oprijemljivo (Cassadra).  

Ful fajn, res so mi ble fajne te tehnike (Leaf). 

Blo je vse čist ful dobro, vse te tematike in vaje ki smo jih izvajali (Roko). 

To mi je ful koristno, ko bodo kake take sanje, si jih bom znala tak malo analizirat 

(Nora). 

Dela s sanjami od prej sploh nisem poznala, tak da mi je to novo in fajn da sem 

izvedla. Predvsem te tehnike in pogovori spodbudijo, da se potem tut sama o tem 

pogovarjam, pa da sama pridem do asociacij (Esja).  

Tehnike so mi veliko doprinesle k temu, kako sem se pol sama ukvarjala s sanjami, si 

jih probala razložit (Neža).  

Tehnike, ki smo jih delali, mislim da so res fajn. Se mi zdi, da bi blo res ful fajn ene 

sanje si pol vzet in jih narisat. Sem prej že pomislila na to, ampak vseeno je drugače 

ko si sam, pa ni tega usmerjanja. Zdaj mislim, da bi si prej vzela enega od teh 

načinov, kako res nekaj s sanjami delat, to mi je tko ful fajn (Nevidna ptica). 
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Ustvarjalne tehnike  

∞ Moj sanjski svet 

Vsak/a je razmislil/a o lastnostih svojega sanjskega sveta in ga upodobil/a z uporabo poljubne 

ustvarjalne tehnike (risanje, slikanje, kiparjenje, origami …). Izdelke so po svoji želji ustvarili 

doma in jih prinesli na srečanje. Pri tem so si lahko pomagali z vprašanji o sanjskem svetu.
9
 

Ful dostkrat so v sanjah bolj poudarjeni določeni elementi se mi zdi, al ljudje, al 

obrisi kakšnih predmetov, so bolj izstopajoči. Druače pa ja, svobodo, tako lahkoto mi 

predstavljajo. Ti obrazi so pa zato, ker dostkrat, ko imam kakšno moro so ljudje krivi 

za to. Niso pa vedno grozljivi obrazi. … To mi je blo res ful, ful dobro, ta sanjski svet. 

Ob tem sem začela res razmišljat, kaj dejansko je v mojih sanjah, kako dejansko 

zgleda (Nora).  

Večinoma sanjam v zgodbi, včasih pa si zapomnim sam en tak delček. … Sanjam ljudi, 

ful je tut barvno. Kadar je v sanjah več te zlitosti, so tut barve bolj jasne, manj je 

megle. … Ta izdelek je bolj tako clumsy (neroden), ker sem tut jaz še bolj tko clumsy 

(Melinda). 

To ponazarja nek sanjski svet, nek svet možnosti. Včasih sem mel ful bolj take sanje, 

da si lahko skor karkol zamislš. Zadnje čase, ko se pa dost dogaja, pa sanjam bolj 

realno, več al manj neke zgodbe. V bistvu kot da film snemam. Različne zgodbe iz 

mojga vidika, to predstavlja kamera (Angel). 

∞ Moj sanjski simbol 

V Vijolični skupini smo z uporabo poljubne ustvarjalne tehnike upodobile določen simbol, ki 

se je pojavil ali večkrat pojavljal v naših sanjah. 

To me je tako fasciniralo, ti izdelki so mi bili tako lepi, tako različni, res individualni 

za vsako osebo (Nevidna ptica). 

Meni je najbolj pasalo, da že sama malo razmislim, nardim, pol pa to delim. Maš to 

pred sabo in pol na podlagi tega lahko govoriš naprej. Sanjamo nek svoj jezik, ni ta 

pogovorni, ki ga sicer govorimo in pol je mogoče na drugačen način lažje izrazit 

preden jih dejansko ubesediš. Lažje si tudi vizualiziraš sanje drugih. Se mi zdi, da se je 

to v naši skupini kazalo (Cassandra). 

Ko jih probaš narisat se mi zdi, da čist drugo podobo dobijo. Tut ta vizualna plat z 

izdelki je super (Nora).  

V redu mi je ustvarjat, rada sem jih nardila. Mi pa ni bilo tako ključno, se mi je zdel 

nek medij. Nekam sem prišla, ampak nikol pa se mi niso prek medijev v skupini 

odflešale najgloblje stvari. Redko. Mi je lažje pisat, to je moj kanal (Melinda).  

Jaz itak ful rada ustvarjam, mi je blo super (Leaf). 
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∞ Postavitev sanj 

V skupini zaigramo sanjsko sliko, situacijo in/ali vloge, odnose iz sanj. Izbrane sanje sanjavec 

natančno predstavi. Soigralci morajo biti seznanjeni z dovolj podrobnostmi, da se lahko 

vživijo v svoj lik. Razdelijo se vloge. Osebe lahko igrajo tudi predmete, simbole, živali, 

rastline, pojme, ipd. V skupini se odločijo, ali si vsak sam izbere svojo vlogo, ali jo določi tisti 

čigar sanje igrajo. Odigrajo jih kot so bile sanjane. Kasneje lahko igralci v svoji vlogi 

improvizirajo. Ko so sanje odigrane, se igralci pogovorijo o izkušnji. 

V Oranžni skupini smo zaigrali Angelove sanje.  

Ful dobr je, da zamenjaš ljudi in dobiš uvid v svoj lajf, podoživiš same sanje. Slišat 

vsa mnenja in kako se pol vse sestavi. Ma ful pomena na konc ta razlaga, ki smo jo 

nardili zame. Pa še zabavn je blo. … To je zanimivo, da ko igraš sanje se tut dotikaš, 

je telesno in se še na drugačen način povežeš (Angel). 

Je blo ful dobro videti sanje od zunaj. Ko nekdo razlaga sanje, si lahko nekaj razlagaš, 

ampak ko igraš, pa še dejansko malo čutiš zraven kako je in to je ful dobro. … Meni je 

blo igranje ful fajn. Se mi zdi sploh, ko si v eno situacijo tak vpleten, si ne znaš 

razložiti. Najbolj pri teh sanjah, ki nimajo repa in glave. Pol jih pa vidiš od zunaj in je 

dejansko na koncu ful zanimivo kaj iz tega lahko res dobiš (Alma). 

Ko si ti povedal sanje je blo tko, a, saj neke elemente razumem. Ampak tk, ko smo 

zaigrali, je pa dost bolj nazorno. Loh tut več podrobnosti vidiš (Neža). 

Meni je bla vaja zelo zanimiva, ker spodbuja aktivno participacijo vseh v skupini. Vsi 

smo se poglobili. Analizirali smo jo spet dobro (Triki). 

Najprej so sam na papirju sanje, pol pa zaživijo (Esja). 

 

 

Slika 12: Upodobitev sanjskega sveta 
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Pogovorne tehnike 

Član/ica skupine je izbral/a določene sanje in jih s čim več podrobnostmi opisal/a. Nato smo 

za njihovo interpretacijo uporabili enega od naštetih načinov. Po koncu vsake tehnike smo 

imeli diskusijo. 

Že ti na prvem mestu izbereš in v budnem stanju doživiš sanje. Jim daš nek pomen že s 

tem, ko o njih govoriš. Že s tem se one spreminjajo oziroma jih utelešaš in delaš to 

povezavo med budnim in sanjskim. Daš jim veljavo (Cassandra).  

∞ Postavljanje vprašanj 

Udeleženci/ke skupine sanjavcu/sanjavki postavljajo vprašanja o njegovih/njenih sanjah in 

mu/ji tako pomagajo do novih spoznanj. 

Všeč mi je bilo, da smo se posvetile sanjam, da ste mi z vprašanji pomagale razmišljat 

o svojih sanjah. … Se mi zdi, da sem pri obeh sanjah, ki sem ju na skupini povedala, 

tako res zaznala občutke v obeh sanjskih situacijah. Kot da pač neke situacije, vzorci 

tko čez dan, ti občutki so isti kot situacija v sanjah. To sem dobila od tistih, katerim 

sem se bolj jasno posvetila. Zdaj razmišljam, kako sanje odslikajo življenje in koliko 

stvari se odpira (Nevidna ptica).  

Všeč mi je bilo, ker je bilo več različnih kotov. Je bla res super vaja, vse pozitivno 

(Roko).  

Fajn je blo od Roka slišat sanje pa tko k smo pol delal na njih, da je blo iz drugih 

perspektiv (Angel).  

Zelo fajn mi je bla ta vaja, odpirajo se uvidi (Triki). 

∞ Če bi bile to moje sanje, bi …  

Udeleženci/ke se poskušajo vživeti v izpostavljene sanje in povedo, kako bi jih doživeli/e, če 

bi bile njihove. 

Včasih (pred našimi srečanji) so se mi to vse zdele projekcije. Sem bla jezna na njih, 

ampak zdaj se mi zdi, da tut če so projekcije, če se me dotaknejo, more pomeniti, da so 

na nek način tudi del mene. Mi je všeč ta način, ko raziskujem sama, potem pa mi še 

drugi povedo. Ta vrednost projekcij. Si misliš, da so v bistvu bullshit, ampak ugotoviš, 

da so supershit, ker se res lahko v enih stvareh najdeš. Malo imamo tudi to prednost, 

ker smo približno isto stare, vse ženske, iz približno istega okolja in kulture in je več 

možnosti za podobna doživljanja (Melinda). 

Res mi je blo fajn slišat še drug vidik. Včasih se sama tako zapičim v kaj, da nič 

drugega ne vidim. Vaših mnenj nisem doživela kot da jih morem vzet za svoja, so mi 

pa odprla še nova polja za razmišljat, nove vidike, ki jih sama ne bi opazla (Nora).  

∞ Ponavljanje sanj 

Član/ica skupine ponovi sanje v prvi osebi in poskuša čim bolj natančno zadeti pripoved. Nato 

tretji član/ica ponovi še drugo pripoved sanj. Ostali v skupini so pozorni na to, kaj je oseba 

dodala in kaj spustila. 

Všeč mi je blo, sem vidla ene nove vidike, ki jih prej sama nisem. Me je zanimalo tut 

kako ve vidite moje sanje (Nora). 
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Tko je, ponoviš sanje in pol vidiš kako si ene stvari drugače povedal. Kako ti doživljaš 

in kaj vzameš od pripovedi (Cassandra). 

∞ Dialog s sanjami  

Sanjavec/sanjavka upodobi dialog, ki lahko poteka med njim/njo in med sanjami, med 

njim/njo in določenim elementom iz sanj ali med dvema elementoma iz sanj.  Izpelje ga lahko 

na dveh stolih, tako da se preseda iz vloge v vlogo. Pogovora ne poskuša nadzorovati, temveč 

je v njem čim bolj sproščen/a in spontan/a. 

Ko sem mela ta bager pred sabo, mi je blo hitro jasno kakšno vlogo ima in kaj 

predstavlja. Mi je pa blo nerodno bit pred vami tak izpostavljena. … Od te vaje sem 

dobila to, da sem si bolj na jasnem zdaj s to temo, kjer je zdaj moje aktivno področje 

delovanja, kar sem utrdila s to vajo. Pomaga, aktualiziraš stvar. (Cassandra).  

∞ Gradnja dramskega trikotnika (po Jungu) 

Sanjavec/sanjalka začne pripovedovati sanje. Prične z delčkom iz sanj in poskuša priklicati 

celotno zgodbo, da lahko čim bolj popolno gradi sanjsko sliko. Določi vloge, kraj, prostor in 

dogajanje iz sanj. Pozoren/na je na začetek, vzpon, vrh, padec, razplet in zaključek zgodbe 

(kot pri gradnji dramskega trikotnika). 

Dosti sem odnesla zase, sploh s to vajo (Alma).  

Super mi je bila ta analiza. Vau, kaj sta uspeli nardit, vsaka čast (Triki).  

Vodeni vizualizaciji 

Vodeni vizualizaciji smo uporabili kot pomoč vstopanja v sanjski svet, poglabljanja 

razumevanja in raziskovanja ozadij sanjske vsebine. Jaz sem jo vodila, člani skupine so se 

prepustili in sledili. Ko je bila zaključena so zapisali ali narisali kar se jim je odvilo ter 

pripisali asociacije na elemente iz sanj. 

1. Elementi iz sanj: npr. ključni dogodki, občutki, čustva, misli, doživljanja, lastnosti 

oseb/predmetov/prostora… Lahko jih zapišeš s čim več podrobnostmi, ali pa se 

osredotočiš na tiste elemente, ki so zate pomembni. 

2. Asociacije na elemente: za vsak posamezen element zapišeš asociacijo – odgovoriš si 

na vprašanji: »Na kaj najprej pomislim ob tem elementu sanj?« in »Na kaj v mojem 

življenju me to spominja?«  

Po koncu smo v skupini podelili svojo izkušnjo in se o njej pogovorili. 

Zapreš oči in se osredotočiš na eno stvar, neko doživetje in s tem podoživljanjem, 

prideš do nekih spoznanj. Vidim, da deluje, pa najbrž ne samo v sanjah, tut za druge 

stvari. Bi si lahko večkrat privoščila kaj takega. Te elemente pa asociacije sem 

probala čim bolj bistvene stvari in pol se mi zdi, da iz tistega pride neka celota ven. 

Sem lahko povezala, čeprav na začetku pojma nisem imela kaj bi lahko pomenilo 

zame. Sem uvidla stvari, ki jih prej nisem. Dejansko so mi prihajale nove stvari (Esja).  

Sem si predstavljal kakšne nove stvari, ko jih niti zapisal nisem. Sem se jih spomnu, 

sem lahko ful bolj doživel (Angel).  

Sanje mi niso bile nejasne pa kljub temu sem zdaj še ful odkrila o njih (Alma).  
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So mi kr čustva prišla nazaj, ko sem se poglabljala v sanje. So prišla k meni (Triki). 

Ful si mela tak glas, sproščujoč, je bla res dobra meditacija (Roko). 

Meditacija me je tako pomirila, zdaj sem kot cota, ne funkcioniram več prav. Sem 

dobila material za delat naprej (Neža). 

∞ Potovanje v sanje  

Vodena vizualizacija je sestavljena tako, da omogoča celostno (po)doživetje sanj.
10

 

Lahko sem se hitro vživela v sanje, edino vmes mi je mogoče malo uhajala pozornost, 

ker so mi prihajale že kr ene asociacije. Je blo sproščujoče, ti si mela tak glas, res 

prijetno. To s pisanjem pa, sem precej vizualen tip in so bli kot neki oblački; to napiši, 

to napiši. Res zanimivo te asociacije, sem si že kr interpretirala zraven vse (Nora). 

Skozi telesni spomin so mi prihajale čist realne življenjske situacije. V enem trenutku 

sem kr solze začutila, samo pol jih nisem mogla spustit. Ful sem lahko šla skos 

čustvene faze, ki so ostale. Za asociacije sem tut jaz rabila najprej si vse narisat in 

potem iz tega sanjskega zemljevida it naprej na pisanje. Asociacije bi pol lahko pisala 

še cel dan, bi si pa želela da pride iz tega neka celota, ne da samo odpiram in odpiram 

(Melinda). 

Tut meni so asociacije odpirale še ful enih drugih vidikov, še iz drugih sanj, iz 

življenja. Ful se povežejo stvari (Leaf). 

∞ Srečanje z likom iz sanj 

Vodena vizualizacija je sestavljena tako, da omogoča doživetje srečanja in pogovora z likom 

iz sanj.
11

 

Mi je blo fajn na tej vaji, da ni bilo siljenja. Odkrivaš nekaj, se pogovarjaš s tem likom 

in ti se odločiš, ali si sposoben in si želiš to naredit in se na tistem mestu odločiš. 

Lahko tut, da se s tem se ne boš ukvarjal trenutno. To mi je blo ful dobro, ker ni ono, 

nekaj odkriješ, nek problem in zdaj to moraš razrešit (Cassandra).  

Men je blo ful dobr, tehnika, ful dobr si tut govorila, sem res not padu. Neki mi je 

prišlo na pamet kaj bi lahko bil ta razlog. Mi je dal nek vpogled v same sanje in neko 

življenjsko resnico (Angel).  

Mi je bla fajn vaja, ampak bi si mogla zbrat nek drug sanjski lik, ker ta je bil ful težek. 

Ni mi prišel naproti in jaz sem razmišljala o, sej se ti tut jaz ne morem približat, se ti 

nočem (Triki). 

Sem pogruntala kar prej nisem vidla (Esja). 
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11.2.5. Značilnosti skupinskega procesa 

(RV5: Kakšne so značilnosti skupinskega procesa pri obeh skupinah?) 

Vsi udeleženci raziskave so bili tekom procesa vključeni v eno od dveh skupin. V tem 

poglavju so ločeno predstavljene značilnosti skupinskega procesa obeh. Pri kodiranju gradiva 

vezanega na skupinski proces sem oblikovala 2 kategoriji in njima pripadajoče kode, ki so 

predstavljene v spodnjih dveh tabelah. 

Kategorije in kode skupinskega procesa 

Kategorija Kode 2. reda RV na katerega se nanaša 

Značilnosti procesa Oranžne 

skupine 

∞ Vloge v skupini 

∞ Vzdušje v skupini 

∞ Zaupanje in odpiranje 

osebnih tem v skupini 

∞ Pomen sprejetosti v 

skupini 

∞ Problem nerednih 

srečanj 

∞ Pomen plačila in 

lastnega vložka 

∞ Vodenje skupine 

Značilnosti skupinskega 

procesa 

 

(RV5: Kakšne so značilnosti 

skupinskega procesa pri 

obeh skupinah?) 

 

Značilnosti procesa 

Vijolične skupine 

∞ Dilema glede 

strukturiranosti srečanj 

in vloge vodje 

∞ Vodenje skupine 

∞ Vzdušje v skupini 

∞ Pomen sprejetosti v 

skupini 

∞ Zaupanje in odpiranje 

osebnih tem v skupini 

Tabela 6: Kategorije in pripadajoče kode vezane na RV5 

Značilnosti procesa Oranžne skupine 

Člani in članice Oranžne skupine smo imeli  večji razpon razlike v letih kot v Vijolični 

skupini. Imeli smo različne statuse v življenju (študent/ka, brezposelna, na prehodu v svet 

dela). Z mano vred nas je bilo v skupini sedem. Dva člana sta bila moškega spola, pet članic 

ženskega spola. Od prej sem dobro poznala eno članico, dve bežno, treh članov/članic pa 

sploh ne. Dve članici sta bili prijateljici že od prej, prav tako dva člana. Ena članica je od prej 

poznala zgolj mene, druga pa nikogar. 

V skupini je po mojih občutkih vladala pozitivna energija. Čutilo se je sprejemanje med člani, 

razvoj vedno večjega zaupanja ter začetek oblikovanja prijateljskih odnosov. Hitro smo se 

povezali in že na drugem srečanju odpirali zelo osebne teme. Na prvem srečanju se je med 

člani pokazala precejšnja razlika v vključevanju v diskusijo. Tekom srečanj se je razlika 

zmanjševala. Prej tišje članice so si pričele jemati več prostora v skupini. Tisti, ki so sicer več 

govorili so se temu prilagodili. Vladalo je precejšnje navdušenje nad sanjami, delovna 

usmerjenost ter želja po spoznavanju razlag, novih tehnik in načinov dela s sanjami.  
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Želim spoznati različne teorije razlage sanj, teoretični uvod k vsebinam (Angel). 

Imeli so veliko idej o tem kaj vse bi radi preizkusili in bili pripravljeni soustvarjati vsebino 

procesa. Triki, Angela in Rokota so zelo zanimale lucidne sanje. Roko je za enega od srečanj 

pripravil in predstavil teorijo o lucidnih sanjah, ki jo je zasledil v eni oddaji. Težava v skupini 

je bilo vzdrževanje kontinuitete srečanj, saj smo se zaradi razlik v urnikih težko dogovarjali. 

To je slabo vplivalo na potek procesa. Kljub temu, da so vsi imeli željo še po kakšnem 

dodatnem srečanju, se časovno nismo uspeli uskladiti. Med nami je bilo z vsakim nadaljnjim 

srečanjem bolj domače in toplo vzdušje. 

Vloge v skupini 

Triki, Angel in Roko so bili člani skupine, ki so na večini srečanj največ govorili. Druga tri 

dekleta so bila v začetku bolj tiho. Ko so se tekom srečanj Esja, Neža in Alma začele bolj 

vključevati v diskusijo, so to ostali člani z dobro voljo sprejeli.  

Na prvem srečanju nam je po uvodnem delu ostalo še nekaj časa, ki smo ga namenili 

odprtemu pogovoru o sanjah. Opazno je bilo, da večino časa govori Triki, dostikrat v dialogu 

z Angelom, ki se jima je pridruževal še Roko. Esja, Neža in Alma so bile večino časa tiho. Ko 

se je v skupini odprlo kakšno vprašanje so bili njihovi odgovori povečini kratki, večinoma so 

se strinjale z večinskim mnenjem. Tekom pogovora o sanjah je imela Triki veliko vprašanj za 

ostale člane. Ob tem se je odprla tema, ki je bila za Almo zelo občutljiva. Sama sem to vedela, 

ostali člani pa ne. Takrat je povedala, da ji je vsega preveč. Potem sem prevzela iniciativo in 

speljala pogovor v evalvacijo srečanja. Triki je izpostavila, da se zaveda, da je veliko govorila 

in upa, da Alme ni prestrašila.  

Alma je odgovorila, da ji je bilo prijetno med nami, vendar potrebuje nekaj več časa, da o 

stvareh premisli in nato pove svoje mnenje. Iz tega razloga je na tem srečanju težko sledila 

tolikšnim vprašanjem.  

Mi je blo preveč vsega naenkrat, pa prehitro. Jaz rabim čas, da razmislim o vprašanju 

(Alma).  

Povedala je, da je trenutno v težkem obdobju in ko je pogovor prešel na dotično temo, si je 

rekla, da se more odklopiti.  

Ko si to vprašala, sem si pa rekla zdaj pa dost, morem se odklopit (Alma).  

Almi sem se zahvalila, da je to podelila z nami. S skupino sem podelila svoje opažanje glede 

vključevanja v pogovor. Zanimalo me je, kako so to doživeli. Esja in Neža sta izpostavili 

kako nov je za njiju ta proces in sta zato raje poslušali.  

Jaz rada poslušam, ogromno sem se danes naučila od mnenj ostalih. Zame je tema 

nova in mi je blo težko kaj več povedat (Esja). 

Jaz sem kr vsrkavala kar je prihajalo, fajn mi je blo (Neža). 

Jaz sicer nimam težav, da bi se odprla v skupini, ampak rabim pa malo več časa 

(Alma).  

Triki je nato odvrnila, da mora biti v skupini na sredini odprt krog v katerega lahko vsi 

skačejo. Zaveda se, da je s fantoma ta prostor preveč zasedla. Kasneje je reflektirala 

dogajanje:  
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Prvo srečanje sem se malo vstrašla, ker sem vidla, da smo z obema dečkoma bum bum 

bum in so ble ostale kr tiho in potem sem tut vidla da se je Alma malo nazaj potegnila, 

potem sem tudi razumela zakaj. … Jaz sem dokaj odkrito, mogoče malo tumač začela 

o nekih svojih stvareh, ki jih sanjam govorit in potem mi je blo kr malo samoevalvacije 

doma, da se moramo držati malo nazaj tisti, ki smo preveč ekstrovertni v tej skupini 

(Triki).  

Menim, da je evalvacija dogajanja v skupini in samorefleksija svojega doživljanja in vedenja 

udeležencev in udeleženk zelo pozitivno vplivala na nadaljnja srečanja. Odkrito smo si 

povedali kaj smo v zvezi s tem opazili in doživeli ter sprejeli odgovornost zase.  

Člani po tem srečanju niso omenjali težav vezanih na skupinsko dinamiko. Napeto vzdušje se 

ni ponovilo, tudi konfliktov v skupini ni bilo. 

Pol se mi pa zdi, da je blo dobro, v nadaljevanju, da ni blo več nobenih problemov, da 

je bla super skupinska dinamika (Triki).  

Prvo srečanje mi je blo res težko, mi je odprlo rane. Ampak tut to ni slabo, sem dala 

ven doma.  Potem mi je blo pa vedno ful prijetno in fajn prihajat (Alma).  

Jaz sem čist navdušen. Všeč mi je to, da nismo vsak zase ampak da tako delimo, grupa 

ful napreduje, se res domače počutim (Angel).  

Ne čutim nič treme al pa da se ne bi mogla izpostavljati. Je dovolj prostora za vse 

(Esja). 

Vzdušje v skupini 

Vsi so tekom procesa in pri zaključni evalvaciji omenjali sproščeno vzdušje.  

Vzdušje je sproščeno (Roko).  

Sproščujoče spoznavanje skoz kreativno ustvarjanje (Angel).  

Meni je bilo res fajn, ful fajn vzdušje, vedno boljše (Alma).  

Vedno bolj sem bla sproščena, vedno bolj fajn mi je blo prihajat (Neža).  

Triki je omenila dogovore v skupini, ki so potrebni za to, da se člani počutijo varno in so 

lahko sproščeni.  

Mislim, da smo postavli dobre temelje, že na začetku, kaj ja, kaj ne, ne pogovarjamo 

se izven skupine, drug drugega spoštujemo, in zato je blo tak sproščeno (Triki).  

Čutil si se ok, pa karkoli si povedal. Ta varnost znotraj skupine (Alma).  

Kot sem že velikokrat rekla, mi je res tako vzdušje, sproščeno (Esja).  

Med nami se je razvijala povezanost.  

Skupina mi je bila super, zmeri bolj smo bli povezani, zmeri bolj domače (Angel).  

Mislim, da smo se zelo hitr povezal, ko smo povedali par stvari o seb, se je že takrat 

ful odprlo (Neža).  

Se mi zdi, da to povezovanje še traja, še kr naprej gre. Vedno bolj se štekamo (Triki).  

Roko, Esja in Neža so omenili dobro energijo v skupini.  
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Ljudje v skupini, vsi zelo super. Mislim, da je bila ta interakcija in cela energija v 

skupini mi je bila všeč (Roko). 

Se mi zdi, da je taka dobra energija res. Z različnimi ljudmi si čez teden obkrožen, z 

nami je pa vedno fajn, nisem nikol čutila nobenga odpora (Esja).  

Alma je začutila, da smo v skupini razvili »mi občutek«.  

Se mi zdi, da je bil tisti skupni občutek, da smo skupaj v nečem, čeprav je imel vsak 

nekaj svojega, se mi je res zdelo da smo razvili ta mi občutek, kar je res ful fajn in 

nekak spodbudi (Alma). 

Zaupanje in odpiranje osebnih tem v skupini 

Esja je izpostavila razmišljanje in samorefleksijo, ki ju je imela pred oblikovanjem skupine v 

zvezi z odpiranjem osebnih tem.  

Na začetku si je po moje vsak predstavljal kot dilemo, kako bo zdaj to, kakšni ljudje 

bodo, če se bomo lahko izpovedali. … Se mi zdi, da je redko, da se komu prav izpovem 

(Esja).  

Proces raziskovanja sanj je bil zanjo povsem nov. Odpiralo se je veliko stvari, za katere meni, 

da jih bo v celoti doživela šele kasneje.  

Mogoče nisem tako veliko sodelovala, ampak to predvsem zato ker jaz rabim en cajt in 

to pride velikokrat kasneje za mano še vse (Esja). 

Neža je tako kot Esja omenila, da se v skupinah težje odpre. Skupinska dinamika naše skupine 

ji je pri tem pomagala.  

Ponavad se ne odprem tok hitr pa se ne počutim sproščeno brž, tle sem se pa. 

Predvsem mi je pomagal ta njihov sproščen odnos do sanj, kako so se oni odpirali, ker 

jaz se na začetku nisem, nisem vedla kolko prostora si lahko vzamem. Pol sem pa 

vidla, da so eni ful taki, da jim ni problem povedat neke sanje al pa kaj iz svojega 

življenja. Pol sem se tut sama v skupini počutila sproščeno, da lahko res vse povem in 

sem se ful odprla (Neža).  

Tudi Alma, Roko, Angel in Triki so se v skupini lahko odprli. Angel je z nami že v začetku 

srečanj podelil težko osebno izkušnjo iz preteklosti.  

Ko smo se predstavljali mi je bilo ful všeč. Smo se ful povezali na začetku, smo delili 

osebne stvari in sem se pol ful bolj sproščeno počutil potem skos (Angel).  

Alma je bolečo izkušnjo iz bližnje preteklosti podelila na koncu srečanj.  

Bli smo odprti, ni bil problem enih stvari povedat (Alma).  

Roko se rad pogovarja o osebnih temah.  

Imam občutek, da če se odprem je tut meni lažje, tudi če povem stvari, ki so mi težke v 

življenju. Se rad pogovarjam o teh stvareh v življenju kot o nekih normalnih, rad delim 

svoje izkušnje in osebne stvari (Roko).  

Triki je izpostavila povezavo med odpiranjem osebnih tem, zaupanjem v skupini in potrebo 

po vključevanju v skupine, ki ti nudijo to priložnost.  

Mislim, da je povezano z neko potrebo, danes smo zelo individualni, vsi držijo v sebi, 

potem pa dobiš eno tako možnost sproščenega vključevanja v eno vodeno skupino, kjer 



92 

 

se ustvari ta občutek zaupanja in varnosti, valda, vsi se odpremo, ker tega manjka. 

Seveda pa to kaže na dobro skupinsko dinamiko, na dobro vodstvo, da se je tako hitro 

začelo dogajat (Triki). 

Pomen sprejetosti v skupini 

Esja, Neža in Alma so omenile občutek sprejetosti v skupini.  

Ne bi nič spremenila, res taka skupina v kateri sem se počutila sprejeto (Esja).  

Sem mela občutek sprejemanja. Nikol ni blo tega občutka, ko včasih kaj poveš pa 

vidiš, da je ljudem čudno, pa ti je žal. Tu tega ni blo (Alma).  

Esja je dobila pozitivno izkušnjo vključenosti v skupino.  

Mi je prineslo nek lep pogled na to da ni vse slabo, da so neke skupine v katerih se 

lahko najdem. Velikokrat se počutim, da sem jaz tako komplicirana, v razredu imam 

tak občutek, se nekako ne čutim. Sej so fajn sošolci, se da pogovarjat, ampak ne na tak 

način (Esja).  

Nas vidim kot eno podporno skupino, se res sprejemamo (Neža). 

Ob tem je izpostavila lastno odgovornost do poteka procesa.  

Je pa velik na tebi. Smo tukaj skupaj, proces je pa še vedno tvoj sam (Neža).  

Drugi sprejetosti niso posebej omenjali, vendar glede na preostale povratne informacije 

(navedene v tem poglavju), predvidevam, da so se  prav tako čutili sprejete. 

Problem nerednih srečanj 

V času do vmesne evalvacije se enkrat nismo uspeli uskladiti, tako da so med srečanjema 

potekli trije tedni. Vsi so kot posledico tega omenili padec motivacije za raziskovanje sanj.  

Sej smo vidl, tri tedne se nismo vidli, smo bili vsi že čist out. Ful je motivacijska vloga 

srečanj. Zdaj, ko je blo tri tedne pavze, tut men pade motivacija (Angel). 

Vidim, da ko grem od tu sem ful navdušena, pa ful pišem. To pol traja do enega tedna, 

pol pa ne da ne pišem, samo nisem več tak pri stvari (Alma).  

Vsi so se strinjali, da bi bilo bolje, če bi imeli srečanja enkrat na teden. 

Če bi mel enkrat na teden bi lahko res sledil, vsak dan bi delal in bi res razmišljal o 

tem. Po dveh tednih mi pa že mal pade, mal pozabim. Sem ful bolj pripravlen delat, če 

bi se bolj redno dobil (Angel).  

Ta prekinitev zelo vpliva, se mi zdi, da mogoč bi blo boljše, če bi meli vsak teden 

(Esja).  

Roko je bil mnenja, da bi bilo za proces bolje, če bi bila srečanja bolj strnjena in bi posledično 

prej končali.  

Mi je padla motivacjia, ker se je malo zavleklo na ta dva, tri mesece. Mislim, da smo 

zaradi tega izgubili kontinuiteto, kar mislim da ni pozitivno vplivalo na ta 

proces(Roko).  
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Alma je poleg vpliva nerednih srečanj na motivacijo, omenila še vpliv na skupinsko 

dinamiko.  

Če bomo zadnjih trikrat imeli pogosteje bo fajn. Tut se mi zdi da ful nardimo na 

skupinski dinamiki na vsakem srečanju, pol pa če vmes tolko časa ni, mi je pa tak kje 

smo zdaj, kaj že (Alma).  

Ostali so se strinjali. Po sklenjenem dogovoru o srečanjih enkrat na teden, nam je to uspelo 

dvakrat, enkrat pa smo zaradi težav z usklajevanjem še imeli štirinajstdnevni premor. 

Pomen plačila in lastnega vložka 

Roko je bil mnenja, da bi se procesu bolj posvetil, če bi zanj plačal.  

To je bolj ležerno z mojga vidika, sej vzamem resno, ampak ne tolko resno kot če bi za 

to dost plačal. Bi se bolj potrudil. Kolko sam vložiš, kar je tut prav, da nismo 

primorani. Ampak pol zarad tega tut ne morš pričakovat nekega napredka (Roko).  

Alma je ob pogovoru o tem izpostavila, da so sanje področje pri katerem moraš biti sam 

pripravljen na raziskovanje, skupina pa te lahko podpre. 

Skupino vidim kot podporno, da me motivira. Se mi zdi, da neke osnove doma sama 

naredim, pol mi pa skupina pomaga (Alma).  

Angelu se je zdel pomemben cilj, ki si ga postaviš ob vključitvi v skupino.  

Včlaniš se za eno osnovo, ampak ker te zanima. Si v sanjski skupini in ti je cilj, da boš, 

ko se srečaš nekaj pokazal, se spomnil sanj. Da imaš nek cilj, spoznavaš neke teorije, 

jih malo udejanjiš (Angel).  

Roko je omenil vpliv trenutnega stanja na lasten vložek v proces.  

Jaz sem tut tak, da nimam zdaj časa, niti volje, niti energije, da bi ful posvetil se tem 

sanjam. Zaenkrat mi je dovolj, da se malo s tem ukvarjam, da malo o tem razmišljam 

(Roko).  

Diskusijo smo zaključili s tem, da je veliko dejavnikov, ki vplivajo na to kaj želimo od 

procesa in koliko vanj vložimo. 

Vodenje skupine 

Kot pozitiven vidik vodenja so člani izpostavili enakovreden odnos med člani in vodjo ter 

pomen usmerjanja skupine.  

Blo je ful osebno, ni blo tistega jaz vem, vi se pa učite in to je to (Angel).  

Doživljala sem te kot del skupine. Tako se mi je zdelo, da smo vsi enaki, ampak še 

zmer mi je blo zelo dobro, ko si tut vmes kaj iz svoje perspektive, al pa ko si brala bolj 

teorijo pa to, da si tak podelila, sem se velik naučila (Neža).  

Je bilo bolj usmerjanje kot vodenje, je vse zelo tekoče teklo. Ko smo bli tu sem res 

mela občutek, da veš kaj delaš (Alma).  
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Všeč jim je bila fleksibilnost srečanj. Imeli smo okviren načrt srečanja, ki smo ga po potrebi 

prilagodili.  

Všeč mi je blo to, da je bla začrtana tema al pa dve in pol se je odvijalo tko, ne čist 

striktno. Smo se vmes lahko pogovarjali tut kaj drugega vmes, če nas je malo zaneslo, 

pa smo šli pol spet nazaj (Angel). 

Čutila si energijo skupine. Si vedla kdaj smo kaj rabil. Se mi zdi, da nikol ni blo nič 

izsiljeno. Je blo vodeno, na nek način načrtovano, ampak prilagojeno nam (Neža).  

Mislim da si ti vse dobro uskladila (Roko).  

To vzdušje in način dela je ful podobno tem metodam neformalnega učenja. Si ful 

dobro vodila v skladu s tem (Triki). 

Izpostavili so še pestrost vsebine.  

Te različne tehnike, film, predstavitev od Roka, ful je blo pestro, nikol ni ratalo 

dolgčas. Najbolj mi je bilo všeč, ker je blo vsakič nekaj novga, pa ta kreativnost, to mi 

je blo ful pomembno. Sploh, ker se sanje povezujejo s takimi bolj neotipljivimi temami 

to ful paše zraven (Angel).  

Vedla sem da bo kul, da bo vedno kaj novega (Alma).  

Vedeli so, da se lahko obrnejo name, če so potrebovali podporo.  

Še po mejlih si bla v stiku z nami. Tko podpora, če bi kdorkoli kaj rabil (Angel). 

 

        

Slika 13: Potovanje v sanje  
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Značilnosti 

skupinskega procesa 

Oranžne skupine 

Vloge v skupini: 

različno vključevanje v 

diskusije, tekom procesa 

vedno bolj enakomerno 

vključevanje 

Vzdušje v skupini: 

sproščeno, varno, 

povezanost članov/ic, 

dobra energija, 

medsebojno sprejemanje 

Zaupanje in 

odpiranje osebnih 

tem: 

samorefleksija, pomoč 

in podpora skupine pri 

odpiranju osebnih tem 

Vodenje skupine: 

enakovrednost, 

usmerjanje, soustvarjanje, 

fleksibilnost, pestra 

vsebina, podpora vodje 

Problem nerednih srečanj: 

padec motivacije, vpliv na 

skupinsko dinamiko, želja po bolj 

pogostih srečanjih, težave z 

usklajevanjem urnikov 

Slika 14: Značilnosti skupinskega procesa Oranžne skupine 
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Značilnosti procesa Vijolične skupine 

Med članicami Vijolične skupine je bilo veliko podobnosti – vse smo bile ženskega spola, 

študentke družboslovnih smeri študija, z izjemo ene, ki je tovrsten študij že zaključila. Bile 

smo približno enake starosti, s podobno situacijo prehajanja med študentskim in odraslim 

življenjem. Skupaj z mano nas je bilo v skupini šest. Dve članici sem od prej dobro poznala, 

tri pa bežno. Vsaka članica je od prej poleg mene poznala še eno ali dve od ostalih. Tri so bile 

prijateljice. 

V skupini je bilo prijetno vzdušje. Družili so nas izzivi podobne življenjske situacije, kar 

menim, da je pripomoglo k značilnostim razvoja podporne skupine. K specifični dinamiki je 

prispevalo dejstvo, da smo bile v skupini samo osebe ženskega spola. Članice so v procesu 

večkrat omenile, da jim ustreza »ženska energija«, ki smo jo v skupini doživljale kot energijo 

sprejemanja, razumevanja, topline ter odprtega in poglobljenega deljenja intimnih vsebin.
12

  

Mi je fajn, da je taka ženska energija. Začutila sem več odprtosti, nekakšno sestrstvo, 

to prijazno žensko energijo. Ustreza mi, da smo same ženske, da ni jeznih buldogov 

(Melinda). 

Tak kot je Melinda rekla, je blo res tako sestrsko vzdušje (Nora).  

Prijetno, tudi meni ta prijetna energija z ženskami. Lepo, da spoznavam da sem lahko 

tako z ženskami, ker moje izkušnje z ženskami do sedaj so bile ufff. Sicer sem se pol tut 

vprašala kaj jaz oddajam, da to privabljam, ampak to je že druga zgodba (Leaf).  

Ob tem nam je veliko pomenil obred skupnega pitja kave ali čaja.  

Pride četrtek, se dobimo, spijemo kavo, se pomenimo o sanjah (Nora).  

Dobro kavo maš, čaj, to je men ful pomembno, tak obredni del (Melinda). 

Raziskovalni proces je bil bolj kot ciljno in delovno, usmerjen v doživljanje naših življenj, 

vprašanja svoje identitete, odnosov, načina življenja in mesta v svetu. Odkrivale smo 

povezavo vsebine iz sanj s svojim trenutnim življenjskim položajem in njihova sporočila za 

budno življenje - kako se teme, ki nas okupirajo, kažejo v sanjah in kako živimo z njimi. 

Opazovale smo svoja obdobja ravnovesja in neravnovesja, menstrualni cikel, cikličnost 

delovanja in počitka, časa za odpiranje, zapiranje, za začetke, udejanjanja in zaključevanja. 

Naštete faze smo v tistem obdobju prehajale v življenju, sanjah in skupini.  

Mislim, da smo šle vse skupaj čez različne faze gor, dol, pač skupaj in je to že neka 

baza na kateri lahko gradiš naprej (Cassandra).  

Članice so se v skupini počutila varno, doživljale so jo kot prostor, kjer lahko podelijo svoje 

osebne izkušnje. V meri odpiranja osebnih tem so se nekoliko razlikovale, kar so povezale s 

trenutno situacijo, potrebo po deljenju osebne stiske in lastno naravnanostjo do zaupanja 

intimnih vsebin drugim ljudem. Članice so v diskusijah širše gledano približno enakovredno 

sodelovale, se je pa sodelovanje posameznice razlikovalo od srečanja do srečanja. Povezovalo 

                                                 

 

12
 S tem opisom ne želim klasificirati značilnosti ženske energije. Katera druga skupina članic ženskega spola bi 

lahko imela povsem drugačne značilnosti. Prav tako ne verjamem, da so to značilnosti, ki bi bile izključno 

ženske (in ne tudi moške) ali značilne za vse osebe ženskega spola.  
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se je predvsem z njenim trenutnim počutjem. V začetku se je izrazito kazala dilema glede 

odprtosti in strukturiranosti srečanj. Potreba članic po jasni strukturi srečanj in razumevanjem 

vloge vodje, je bila različna. O tem smo spregovorile že na evalvaciji prvega srečanja in našle 

način, ki je ustrezal vsem. Na vsakem srečanju smo se dogovorile za osrednjo temo in način 

dela za naslednje srečanje, ki smo ga kasneje po potrebi prilagodile. Srečanja skupin so 

potekala kontinuirano, brez posebnih težav s časovnim usklajevanjem. 

Dilema glede strukturiranosti srečanj in vloge vodje 

Na prvem srečanju smo se po uvodnem delu, odprto pogovarjale o sanjah. Melinda in 

Cassandra sta na koncu izpostavili, da je bilo srečanje zastavljeno preveč svobodno.  

Men se zdi, da če hočeš kaj dobit iz tega, more bit struktura (Cassandra).  

Za nadaljnja srečanja sta si želeli več strukture in usmerjenosti v določeno temo oziroma 

aktivnost.  

Bi mi pomagala struktura se omejit, ker mam problem, če je ni, pol lahko ful zasedem 

prostor s svojim, sploh, če je tišina mam to potrebo (Cassandra).  

Nevidni ptici je odprt način dela ustrezal, saj ga je vajena.  

Ful mi je blo prijetno, tut na začetku, ko je bilo še bolj odprto, ko smo se bolj 

pogovarjale. Mi je blo fajn, da je bil dan prostor za to, da smo se odpirale. Jaz sem tut 

navajena tega načina dela, da pustim bolj odprto, se mi zdi normaln ta občutek 

praznine, tišine, ki pride. Mi je blo tut jasno, da vloge malo rabijo, da se oblikujejo 

(Nevidna ptica).  

Nora je bila podobnega mnenja.  

Tut s pogovora ogromno potegnem, ne rabim ful strukture (Nora).  

Leaf je potek srečanj ustrezal. Bila je edina, ki še ni imela izkušnje vključenosti v tovrstno 

skupino.  

Meni je ok, pa res nimam pričakovanj do tega kak bi moglo zgledat. Niti si ne 

predstavljam, ker še nisem bla v kakšni skupini tako vključena (Leaf).  

Melinda in Cassadra sta tekom procesa spremenili mnenje.  

Na začetku sem bla malo zmedena glede naše in tvoje vloge in sem se ful nanašala na 

tebe, kaj boš ti. Si ful puščala odprto, mi je blo na začetku daj ajde, ampak pol sem 

vidla, da ful funkcionira (Cassandra).  

Men se je na začetku zdel, u marija, to je pa ful odprto. Pol mi je pa to dobr postal. Mi 

je fajn, da če je sanjska skupina, da so sanje, ampak da je pa tut hkrati poglabljanje v 

teme, ki so nam aktualne (Melinda).  

Tudi Cassandra je kasneje izpostavila vrednost poglobljenega pogovora.  

Meni je zanimivo, sem mela idejo, skupina o sanjah, se pogovarjamo o sanjah, ampak 

kako pol nekako gre z roko v roki s samopomočnimi skupinami. Kaj dela to, da imaš 

eno odprto skupino z enimi pravili. Pač to, da se ne opravljamo (Cassandra).  

Po prvem srečanju smo se za vsako nadaljnje dogovorile o okvirnem poteku in vsebini. Že na 

drugem srečanju nam je tako uspelo ujeti vsem ustrezno mero strukturiranosti in spontanosti.  

Udomačila sem se že tukaj z vami, bilo mi je tudi čisto dovolj strukture (Melinda).  
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Pripravljala sem tematska srečanja, z različnimi tehnikami dela, ki smo jih prilagajale glede 

na potrebe članic. To jim je ustrezalo.  

Fajn mi je blo, da vsaka dobi svoj prostor v skupini, pa da se prilagajamo 

(Cassandra). 

Teklo je, teme, ki so prišle in fajn, da smo jih razvijale. Lepo, da si se nam prilagodila, 

ker smo potrebovale tak pogovor. Zdaj se boljše počutim, ker sem dala te stvari ven 

(Nevidna ptica). 

Vodenje skupine 

Vse članice so omenile pomen soustvarjanja procesa.  

Smo lahko sovplivale na razvoj vsega. Ti si držala vse konce, ampak si se ful 

prilagajala, nisi forsirala neke svoje, ful si nas poslušala (Cassandra).  

Meni se zdi, da si našla tako vredu mero tega, kolko se vključevat. Tega soustvarjanja. 

(Nora).  

Nora, Nevidna ptica in Leaf so omenile, da sem našla pravo mero vodenja in sodelovanja pri 

aktivnostih.  

Sem mela občutek, da si del naše skupine, da ful delaš z nami, po drugi strani pa sem 

vseeno dobila tisto, da vseeno vodiš ta proces, da nisi tak, bomo delali kar nam bo. Je 

bla struktura. Mi je blo fajn, da si se pri določenih aktivnostih vključila, pri kakšnih pa 

se tut dala na stran. Se mi zdi da si tu res našla ravnotežje (Nora). 

Si bla z nami, podelila tut kaj sebe z nami, hkrati pa si držala strukturo, nas vodila. To 

mi je blo fajn, da sem te čutla blizu, da si bla z nami v procesu in hkrati držala to 

vlogo, da se ne zgubimo (Nevidna ptica).  

Cassandra je delila svoje doživljanje tovrstnega vodenja. Zanjo je predstavljalo izziv in 

trenutke neprijetne tišine, hkrati pa je bila s tem spodbujana odgovornost vsake posameznice.  

Jaz sem ti dajala to vlogo, da nas boš ti tuki poganjala. Pri teh skupinah soustvarjanja 

mi je to vedno največji izziv. Sem bla vzgojena tako, en vodja, mi ostali pa delamo to 

in to. Pol mi je blo to v izziv, da je blo drugače. Ima svoje prednosti in slabosti. Če je 

tišina, počakamo kdo bo, ne bo, če je strog vodja, bi rekel, Melinda, ti povej. 

Spodbudila si pri nas to neko odgovornost, ker smo vse prispevale, je blo tko 

motivirajoče (Cassandra).  

Melinda je slikovito prikazala svoje doživljanje naših vlog v skupini.  

Zdaj, ko je pomlad, smo mi dali skupaj dve skupini krav. Ene so se poznale, druge ne. 

Ena je šla prva v štalo in zdaj ona vodi, ampak ko se pasejo, skup raziskujejo terene. 

Ni gospodarja, mene al pa mojga atija, da bi jim povedal kje točno se da vodo dobit. 

Morejo še raziskat kje so pastirji, kje smo jim odprl, to ne vejo, čeprav imajo vodnico. 

To situacijo sem jaz vidla, kot da smo zdaj me te krave. Ti si bla naša krava vodnica in 

si nas vodila, ampak vse smo v istem šitu, nobena ni gospodar v sanjah. Mi je blo zelo 

drago raziskovat z vami. Sem mela pa neko iluzorno predstavo, da bo tam gospodar, 

ki bo vedu kje točno je voda za mojo žejo. To sem se šele zdaj na konc zavedla 

(Melinda).  
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Vzdušje v skupini 

Vse članice so izpostavile prijetno vzdušje v skupini.  

Skupina mi je bla res ful prijetna, je blo tako prijetno vzdušje (Leaf).  

Bilo mi je zelo prijetno, odprto, vsaka je dala nekaj sebe. Toplo vzdušje se mi zdi, 

sploh po prejšnjem srečanju, ker je blo povezano z intimnimi stvarmi in nas je 

povezalo (Nora).  

Cassandri je vzdušje v skupini pomagalo, da je bila sproščena kljub osebnim temam.  

Bilo mi je tako ful pristno, ko greš in nimaš recimo nekega občutka kot, ko grem na 

bazen pa mi je že zoprno naga bom, čeprav me noben ne gleda. Tu pa daješ nekaj ven 

iz sebe pa mi je blo ja, okej, super, gremo, z nekim veseljem (Cassandra).  

Vzdušje iz skupine je Noro napolnilo z energijo.  

Fajn mi je, ker grem od te skupine napolnjena z energijo, v nekem pozitivnem vzdušju 

(Nora).  

Zabavni so ji bili trenutki tišine in njihov razplet, saj smo se tovrstnim situacijam pogosto 

nasmejale.  

Take prijetne punce. Ful se mi zdi, da smo se hkrati res zabavale. Te tišine, ko včasih 

nismo vedle katera bi začela pa je pol blo zabavno (Nora).  

Cassandra je edina omenila, da so ji bili trenutki tišine neprijetni.  

Me je motilo to, ko smo se čakale, je bla tišina, mi je blo tko aaajdee. Imela je občutek, 

da je zaradi njih velikokrat ona začenjala pogovor. Pa nisem hotla skos jaz začenjat 

(Cassandra). 

Nevidna ptica je tišino doživljala kot sestavni del procesa.  

Se mi zdi normaln ta občutek praznine, tišine, ki pride (Nevidna ptica).  

Ostale tematike tišine niso posebej omenjale. Nevidna ptica, Melinda in Leaf so omenile 

vzdušje »sestrstva«
13

.  

Našo skupino doživljam kot tako sestrsko (Melinda).  

Ko prideš, si tu, se vse malo ustavi. Si sam s sabo in svojimi sanjami, v družbi sester 

(Nevidna ptica). 

Pomen sprejetosti v skupini 

Vse članice skupine so se čutile sprejete in varne.  

Sem se počutla varno z vami. Smo se sprejemale (Leaf).  

Če želiš povedat ja, če ne, isto v redu, da pol se še prej odpreš. Tako čutiš, lej, ni 

panike če ne, če ne moreš al pa nočeš. Se počutiš varno v skupini. Mi je blo fajn ta 

neka dinamika, ni blo vsiljivo (Cassandra).  

                                                 

 

13
 Glede na kontekst je bilo »sestrstvo« razumljeno kot odnos povezanosti, sprejemanja in deljenja intimnih 

vsebin. Seveda to ne velja za odnose med vsemi sestrami. 
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K občutku varnosti je prispeval dogovor o tem, da se zunaj skupine ne pogovarjamo druga o 

drugi.  

Jaz tut ful nisem mela tega, ja, zdaj pa se bodo o meni pogovarjale, kljub temu da se 

vidve poznata (Nora).  

Ja, smo se zmenle, da ne bomo in ne bomo (Cassandra).  

Različnost ni vplivala na nesprejemanje.  

Mi je bila taka fajn stvar to, ko  se preko sanj vidi kako si si različen (Nevidna ptica). 

Se mi zdi, da smo bile ful različni karakterji in mi je pasalo to, da pridem v eno tako 

družbo (Nora).  

Smo ble različne in je kul tako (Leaf).  

Zdelo se jim je, da smo bile iskrene.  

Mislim da smo bile dost iskrene (Cassandra).  

Resnica je lahko v prijaznem vzdušju prišla na dan. Res sem zadovoljna (Melinda).  

Se mi zdi, da se čuti v skupini ta odkritost (Nora).  

V začetnih fazah mi je bila skupina v teh trenutkih tut ena taka oaza v življenju. So bile 

neke pizdarije, sem kr povedala takrat, kaj se mi dogaja. Se mi je zdelo, da se mi vidi 

na sto kilometrov, pa kaj čem se zdaj nekaj delat (Nevidna ptica).  

Zaupanje in odpiranje osebnih tem v skupini 

Skupina je delovala podporno. Zaupale smo si in delile osebne teme.  

Se mi zdi, da smo se ful fajn povezale med sabo, kljub temu, da se nismo vse poznale 

(Nevidna ptica).  

Sama se ful najdem v tem kar sta govorili. Včasih pozabim, da nisem sama v tem 

(Nora).  

Našle smo se v marsičem, v trenutnih življenjskih situacijah in ta skupna izkušnja nas 

povezuje (Melinda).  

Podpora, sprejemanje in zaupanje v skupini so po mojem mnenju nujni pogoji za 

pripravljenost deljenja vsebin iz svojih sanj, ki so intimne in odkrivajo človekovo notranjost. 

Zbliževanje in povezovanje skupine je omogočilo globlje pogovore o svojih izkušnjah, 

doživetjih, doživljanjih, čustvih in odnosih, tako v budnem življenju, kakor tudi v sanjah.  

Najbolj dragoceno v tej skupini mi je to, da se pogovarjamo o bistvenih stvareh, o 

katerih se rada pogovarjam. Pogrešam globine, ko ti ni treba govoriti o fuzbalu, o 

peni na kapučinu. Prav lepo mi je, ker sem z vami lahko šla v te globine (Melinda).  

Nevidna ptica je izpostavila vidik povezovanja in spoznavanja preko deljenja svojih sanj.  

To me je res tako fasciniralo, kako so te sanje pri ljudeh različne. Recimo ne vem 

zares točno kaj Nora počne, nekaj vem, osnovne stvari, ampak si znam predstavljat 

kakšne so sanje od Nore. Se mi zdi tako vau, kot da sem na nek način z njo povezana. 

Si kr postaneš blizu (Nevidna ptica). 
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Članice so se v količini deljenja intimnih vsebin razlikovale. Melinda, Nevidna ptica in Nora 

so brez zadržkov govorile o svojih doživljanjih, sanjah in osebnih izkušnjah.  

Rada se odprem, delim. … Čutim, da je kreativnost in moja orodja v meni in jih 

odkrivam, če imam prostor in da mi ga tudi drugi dajo (Melinda).  

Kot smo danes vidle, lahko govorim o dost osebnih stvareh z vami, to mi je zelo 

pomembno (Nevidna ptica).  

Se mi zdi, da se je zgradilo zaupanje. Bile so osebne stvari pa nisem čutla nekih 

zadržkov. Nimam občutka kot po navadi v skupini, ko pridem na novo. Ni mi problem 

govorit o sebi, o stvareh, ki so pomembne zame (Nora).  

Cassadra je prav tako delila osebne stvari, razen določenih vsebin, v katere se tudi zaradi 

življenjske situacije ni želela spuščati.  

Leaf je bila do deljenja osebnih tem najbolj zadržana. To je jasno izrazila.  

Jaz ne spregovorim tak hitro ljudem. So stvari, ki jih ne povem skoraj nikomur. Nisem 

sicer čutla, da se ne bi mogla odpret, ampak tut nisem mela potrebe da bi se. Sem se 

pa v redu počutla (Leaf).  

Nevidna ptica je predstavila svoje opažanje in razmišljanje o razlikah v deljenju osebnih tem. 

 Kdaj se mi je zdelo, da ful osebne teme odpiram. Sem se vprašala, mogoče drugi niso 

tolko, a je kul, da zdaj jaz neke moje stvari vržem not. Nisem se dost ukvarjala s tem, 

da bi mi blo bed, sem pa opažala. Nisem rabla od drugih kaj ful slišat, bolj mi je blo 

tko al so drugi ok s tem. Pol sem si rekla, sej vsak zase ve. Sem to povezala s sanjami, 

da imaš obdobja v življenju, ko hočeš dat to ven in obdobja ko pač nočeš. Maš 

obdobja, ko se hočeš bolj s temnimi stvarmi ukvarjat in obdobja, ko se s svetlimi. To 

sem tut opažala, kako je vsak v skupini v drugem in kaj rabi od skupine, od sebe in ma 

pri tem čisto avtonomijo, da si to izbere (Nevidna ptica).  

 

 

Slika 15: Srečanje z likom iz sanj 
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Zaupanje in odpiranje 

osebnih tem: 
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da se zunaj skupine ne 

pogovarjamo druga o drugi, 

različnost ni vplivala na 

nesprejemanje 

Vzdušje: 

prijetno, sproščeno, 

»sestrsko«, obredno 

pitje kave, čaja 

Dilema glede 

strukturiranosti srečanj 

in vloge vodje: 

različne potrebe glede 

strukturiranosti in fleksibilnosti 

– hitro po začetku smo našle 

rešitev, različno dojemanje 

trenutkov tišine v skupini 

Vodenje skupine: 

izziv trenutkov tišine, 

soustvarjanje procesa, po 
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vključevanja vodje v 

aktivnosti in usmerjanja  

Značilnosti 

procesa Vijolične 

skupine 

Slika 16:Značilnosti procesa Vijolične skupine 
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IV. SKLEPNE MISLI 

Različni avtorji (npr. Adler, Freud, Jung, Parker in Parker, Peters ...) so ugotavljali in pisali, 

da sanje nosijo bogastvo v naša življenja in bi bilo škoda, če ne bi črpali iz njihovega vira. 

Pričujoča raziskava potrjuje vrednost dela s sanjami in raziskovanja njihovih sporočil. 

Skupinski proces in individualno raziskovanje sanj ter njihovo povezovanje z budnostjo, sta 

vsem udeležencem in udeleženkam prinesla uvide v svoje doživljanje in različna nova 

spoznanja, ki jih bodo lahko uporabili v svojem življenju. Ugotovitve kažejo, da delo s 

sanjami omogoča ozaveščanje številnih podzavestnih vsebin, ki ne da bi se zavedali, vplivajo 

na naše doživljanje in vedenjske vzorce. Povezovanje sanj in budnosti omogoča, da spoznamo 

te povezave in v skladu z njimi delujemo. V lastnem procesu raziskovanja sanj in v procesu 

vodenja obeh skupin se mi je odprl pogled na širino in globine, ki jih nosijo sporočila iz sanj. 

Verjamem, da nudijo pot po kateri se približamo sebi, se spoznavamo, se lažje razumemo in 

se pričnemo sprejemati takšne kot smo, s tem pa stopimo na pot ustvarjanja sprememb, ki jih 

potrebujemo, da bi lahko zaživeli kvalitetnejše. Kvalitetno življenje za vsakega posameznika 

poleg splošnih postavk, ki najverjetneje veljajo za veliko večino (kot so zdravje, finančna 

neodvisnost, pogoji potrebni za preživetje in kaj več kot zgolj to, povezanost v odnosih ipd.), 

pomeni nekaj drugega. Od otroštva naprej smo preko vzgoje, socializacije, izpostavljenosti 

medijem in vključenosti v različne institucije, soočeni s predstavami in pričakovanji o tem, 

kakšni bi morali biti kot osebe in kakšno naj bi bilo naše življenje. Zaradi tega obstaja velika 

verjetnost, da zatremo notranje vzgibe, morda v tolikšni meri, da jih niti sami več ne znamo 

prepoznavati. V tem primeru je potrebno, da se naučimo prisluhniti si in ustvarjati življenje po 

lastnih merilih, ki so lahko, ni pa nujno, drugačna od meril družbe. Menim, da sanje nosijo ta 

sporočila, saj niso obremenjene s tujimi ali lastnimi pričakovanji. Zavestni um se v sanjah 

umakne in dostopamo lahko do tistega, kar je izvorno v nas, kar je bilo poteptano, a še vedno 

živi. Ob tem pa se v sanjah pojavlja cenzura in ob raziskovanju odpori. Ti so v vlogi 

varovanja našega duševnega zdravja pred informacijami, ki jih še nismo pripravljeni sprejeti. 

Ko ozavestimo pereče vsebine, jih sprejmemo in v skladu s spoznanim delujemo, dobimo moč 

in pričnemo aktivno in zavestno ustvarjati svoje življenje. Pripravljenost, posvečen čas in 

volja za samoraziskovanje, so pogoji za delo s sanjskimi vsebinami in raziskovanje njihovih 

sporočil. Analiza individualnih procesov kaže, da so do globljih uvidov prišli tisti udeleženci 

in udeleženke, ki so se procesa zelo zavzeto lotili, imeli željo in pripravljenost odkrivati nove 

stvari o sebi, jih reflektirati in razreševati. Kot je omenila ena od udeleženk, je to zahteven in 

naporen proces, a vreden, saj omogoča oseben razvoj. Ob tem pa je zelo pomembno paziti na 

svoje meje, opazovati delovanje obrambnih mehanizmov in imeti podporo pri ljudeh. V 

našem prostoru ni veliko možnosti preko katerih bi se lahko udeleževali izobraževanj, 

raziskovalnih skupin ali individualnega dela s sanjami. Menim, da je zelo zaželeno, potrebno 

in vredno širiti to področje raziskovanja in ga razvijati kot metodo, ki podpira samozavedanje.  

V pričujoči raziskavi se je potrdila vrednost raziskovanja v skupini, ki je kot način dela 

socialni pedagogiki poznan, ljub in zaradi svojih pozitivnih učinkov tudi največkrat 

uporabljen.  V obeh skupinah smo uspeli ustvariti prijetno, sprejemajoče in varno vzdušje, 

zaradi česar smo se lahko poglabljali v intimne teme, ki so pri raziskovanju sporočil iz sanj 

neizogibne. Skupaj smo se učili, podelili svoje izkušnje in prisluhnili drug drugemu. S svojo 
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pristno, odprto in sprejemajočo prisotnostjo menim, da smo ustvarjali prostor, kjer smo vsi 

čutili podporo sočloveka. V Vijolični skupini je bil podporni vidik podoben obliki 

samopomočnih skupin, saj smo bile vse udeleženke nekje na mestu prehoda med študentskim 

in odraslim življenjem, ki v družbi negotovosti prinaša številne izzive in strahove. Naša 

srečanja so bila velikokrat obarvana z omenjeno tematiko doživljanja trenutnih vsakodnevnih 

skrbi vezanih na življenjsko situacijo in soočanja s spremembami, ki so se simbolno, kot smo 

ugotavljale, kazali tudi v sanjah. S tem, ko smo delile svoja doživljanja in spoprijemalne 

strategije smo odkrivale različne vidike, možnosti in poglede ter se podpirale. Zanimivo je 

bilo, kako hitro smo v obeh skupinah lahko odprli zelo osebne teme, ki so omogočile, da je 

raziskovalni proces stekel in se poglabljal. Na podlagi navedenega predlagam, naj delo s 

sanjami, poleg individualnega dela, zajema tudi delo v skupini, saj le to posameznike v 

individualnem procesu podpre, motivira in bogati na številnih področjih – širjenje socialne 

mreže, možnost vzpostavljanja kvalitetnih odnosov, ki odpirajo prostor učenja, osebne rasti in 

razvoja lastnih močnih področij. Ljudje smo odnosna bitja, zato za svoj občutek 

izpopolnjenosti po mojem mnenju potrebujemo druge ljudi. Zelo pomemben je podporni 

vidik, ki ga nudi skupina z ugodno klimo in prostor, ki se v njih ustvari za pripovedovanje 

življenjskih zgodb. 

Raziskava je posebna v tem, da so vsi udeleženci in udeleženke v trimesečnem procesu vodili 

lastne dnevnike. Vanje so zapisovali zanje pomembne vsebine iz dneva in vso vsebino iz sanj, 

ki so se je spominjali. Na tak način so vsakodnevno spremljali svoje doživljanje in dogajanje 

v individualnem procesu. Zapisovanje dnevnika dogajanj je krepilo zavestno življenje, 

zapisane sanje pa so omogočale povezovanje budnih in sanjskih vsebin. Na sredini procesa so 

zapisano dopolnjevali še z asociacijami, ki so se jim porajale ob vsebini iz sanj in 

povezovanju le teh z budnostjo. Izkazalo se je, da je redno zapisovanje dnevnikov povezano z 

različnimi dejavniki, nosi številne izzive in pozitivne posledice. Po mojem mnenju je 

najpomembnejša ugotovitev, o kateri so poročali udeleženci in udeleženke, da zapisovanje 

dnevnikov spodbuja zavestno spremljanje svojega življenja, ki ga danes pogosto slišimo pod 

izrazom čuječnost. Osvetlilo jim je namreč teme, s katerimi se ukvarjajo v življenju, 

pomembne odnose in doživljanja, ki se jih pred procesom niso zavedali. Marsikatera nova 

spoznanja so pridobili iz sanj, posebej tista, ki so jih lahko povezali z doživljanjem 

vsakdanjega življenja. Izpostavili so tudi pomen prehodov med budnostjo in spanjem. Tisti, ki 

so uporabljali priporočila priprav na spanje in bujenje, so spoznali, da jim oblikovanje 

mehkejših, počasnejših prehodov, ki jih opravijo v miru, prinaša olajšanje, bolj kvalitetno 

spanje in lepši, bolj umirjen vstop v nov dan. Prav tako so si na tak način vzeli več časa zase 

in lažje kljubovali prehitremu tempu življenja. Čas zase je bil ena od tem, ki se je odpirala 

tudi v odnosu do raziskovanja sanj. Opazili so, da s tem, ko raziskujejo sanje, skrbijo zase. 

Delo s sanjami namreč zahteva, da se oseba ustavi, se osredotoči, poglobi in opazuje svoje 

doživljanje. To omogoča reflektiranje svojega življenja, odnosa do sebe in do drugih ljudi.  
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V. REFLEKSIJA 

Od nosečnosti k porodu (doživljanje individualnega procesa) 

V začetku procesa me je držalo vznemirjenje in veselo pričakovanje. Vedela sem, da vstopam 

v polje, ki mi lahko ogromno prinese, v katerem se bom preizkusila, tvegala vstop v neznano 

in se predvsem veliko učila. Slutila sem tudi, da nosi veliko več kot zgolj temo za magistrsko 

nalogo, kar me je veselilo pa tudi nekoliko plašilo. Sanje so se mi zdele tako neoprijemljiva, 

skrivnostna, kar nekako čarobna tema in spraševala sem se, kako bom lahko vodila proces 

dela s sanjami, ko pa sem jih sama komaj kdaj res razumela. V tem procesu sem se med 

drugim učila zaupati svojim občutkom, čustvom in intuiciji. In jim slediti. Kako bi lahko z 

gotovostjo trdila, kaj moje sanje pomenijo? Kaj šele, kakšna so sporočila v sanjah drugih. 

Tako kot v življenju. Kako vem, da se res tako počutim? Lahko sodim tvoje doživljanje, ker 

sama situacijo razumem drugače in obratno? Je sploh pomembno, ali je nekaj prav, narobe, 

dobro, slabo, po mnenju drugih utemeljeno ali ne? Socialna pedagogika uči, da je vsaka 

izkušnja, vsako doživljanje človeka legitimno, ker je njegovo. Če lahko torej v nekem 

trenutku raziskovanja dojamem pomen svojih sanj in mi ta pomaga pri razumevanju sebe in 

stopanju po poti življenja, je to dovolj. In če lahko s pogovorom in delom s sanjami podprem 

druge ljudi, da stopajo po poti samoraziskovanja, se učijo o sebi in si s sporočili iz sanj 

pomagajo živeti v skladu z lastno resnico, potem ne potrebujem drugih dokazov o 

verodostojnosti razlag sanjskih sporočil kot so tista, ki jih podajo sami. Jung je učil, da lahko 

samo vsak sam na podlagi aha trenutka, ki ga doživi, potrdi točnost razlage pomena svojih 

sanj. Včasih bi si želela večje gotovosti kot jo daje notranji občutek, posebej, ker mi je bilo 

nekoč lažje živeti v iluziji nadzora in jasnih odgovorov. Vendar samo na prvi pogled. V 

resnici se rada sprašujem, veselim se spuščanja nadzora, ker mi prinaša zaupanje vase in v 

življenje, odprte možnosti in ustvarjalno moč za oblikovanje življenja, ki je v polnosti moje. 

Danes, ko sem meditirala, me je prešinilo: Življenja ne moreš nadzorovati, lahko ga samo 

živiš.
14

 Notranji občutek me je včasih ogrožal, ker je predstavljal potencialno grožnjo 

konflikta z drugačnimi zunanjimi in ponotranjenimi prepričanji. Včasih pa ga sploh nisem 

zaznavala in to je bilo še veliko huje. Sanje so me približale notranjim občutkom. Začela sem 

jim verjeti, kar je pomenilo, da sem začela bolj verjeti sebi. Pomagale so mi, da sem stopala 

naprej v procesu sprejemanja sebe, svojih različnih čustvenih stanj, različnih ravni energije in 

spreminjajočih se potreb. Prej kot bom sprejela cikličnost svojega časa, prej se bom 

razumela, prej se bom sprejela. V temi in svetlobi, v tem kar vrednotim kot dobro in slabo, v 

rojevanju in minevanju. Cikličnost časa, v katerem si dovolim biti kar sem in ne linearnost, ki 

me sili, da sem vedno produktivna. 

Sanjala sem, beležila, spremljala, čutila, spreminjala sem se. Prihajala so obdobja, ko so mi 

bile sanje povsem tuje, listi v mojem dnevniku so dan za dnem ostajali prazni, ker sem se 

čutila prenapolnjeno. Zdi se mi, da imam trenutno težave s sanjami. No, ja, najbrž ne s 

sanjami, ampak s seboj. Nočem vedet kaj se dogaja z njimi, v njih. Zdi se mi, da nimam 

pristana, trdnosti in je to mogoče povezano s tem, da sem od zunaj, od ljudi, preveč nasičena 

                                                 

 

14
 S poševno pisavo so zapisani odlomki iz mojega dnevnika 
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z informacijami, dogajanji, doživljanji. In bi mi bil moj svet preveč, če bi bil preglobok. Kot bi 

se včasih izgubljala v drugih. Če si ne vzamem časa zase, potem težko najdem stik s seboj in s 

svojimi sanjami. Kadar mi je bilo preveč, sem se umaknila od sanj. Nisem jih razumela, 

velikokrat nisem razumela sebe in ko sem le zaslutila, da mi bodo sanje odpirale nekaj 

novega, neznanega, bolečega, sem zbežala, se oklenila izgovora, da nimam časa in se 

preprosto nehala spominjati. Dva tedna po tem, ko sem se odločila, da bom začela pisat 

dnevnik, se nisem spomnila nič. Kot da ne bi hotla zvedet. Sej potem pa se je začelo, ko se je 

skupina začela, pa ko sem šla k mentorju. Sem se skoraj vsako jutro spomnila sanj. Ampak se 

mi pa dogaja, da ko se ne počutim preveč dobro, al pa se mi kaj takega dogaja, kot da bi se 

odločila, da nočem vedet. Pa ne čisto zavestno, ampak se kr ne spomnim zjutraj. Trenutno je 

zdaj tega manj. Potem sem bila spet pripravljena. Odprla sem se sebi, podarila sem si čas in 

takrat so sanje včasih trdo, včasih nežno, objele mojo bit. 

Spoznala sem, da me sanje podpirajo, prav tako kot sem se naučila podpirati sebe, kar mi je 

dolga leta predstavljalo težavo. Tudi kadar jih kasneje v procesu nisem zelo redno pisala, so 

po slabem letu pozornosti, postale zelo pomemben del mene. Nesla sem jih v dan, ki jim je 

sledil. Včasih kot bežen občutek, včasih kot senzacijo v telesu, včasih kot čustvo, ki me je 

spremljalo od jutra pa mu nisem znala pripisati vzroka. Včasih se mi je zgodilo celo to, da 

sem se spomnila dogodka, srečanja z drugimi ali s seboj pa nisem bila prepričana ali se je 

zgodil v budnosti ali sanjah in kasneje ugotovila, da se ga spominjam iz sanj. Bil je tako 

domač, bolj resničen kot mi je včasih resnično budno življenje.  

Prepoznala sem določene vzorce sanjanja, ki so se najbolj očitno kazali pri odnosih, ki so me 

vznemirjali v budnem svetu. Kadar si nisem bila zvesta in sem v budnem svetu v odnosih 

molčala, se umaknila vase in gojila zamero, sem v sanjah kričala, izražala mnenje, se soočila s 

strahom in postavila meje. Ko sem zbrala pogum in v budnosti izrazila kar me je težilo, so se 

dotične sanje umaknile. Sporočilo sprejeto . 

Od dne, ko sem se začela aktivneje posvečati sanjam in snovati idejo za magistrsko nalogo se 

je moje dojemanje, doživljanje in razlaganje sanj kot pojava precej spreminjalo, jasnilo in 

izoblikovalo. V začetku procesa sem imela precej megleno predstavo o pomenu sanj. Brala 

sem o različnih pogledih nanje, ki so se spreminjali skozi zgodovino in med različnimi 

kulturami. Nekatere razlage so mi bile bližje, drugih nisem razumela, nekatere so se mi zdele 

nenavadne, druge nekako mistične in zaradi tega privlačne. V dobrem letu in pol prebiranja 

literature, raziskovanja svojih sanj in po sodelovanju v procesu razvoja enajstih sanjavcev in 

sanjavk v naših dveh skupinah, sem bila vedno bližje oblikovanju svojega pogleda na sanje in 

doživljanja le teh. Sanje so postale zelo pomemben del moje resničnosti in jih sedaj vidim kot 

dar, kot pomočnice za vstopanje vase. Včasih se mi zgodi, da se zaradi preobilice vtisov iz 

okolice in pričakovanj do sebe in svojega delovanja, nekako odtujim sama sebi. Zmanjša se 

moje zavestno občutenje svojega telesa, čustvom ne dovolim, da se izrazijo, ker podležem 

zahtevam uma, ki mi narekuje katera naj se umaknejo, izginejo in katera se lahko na kakšen 

način in v kolikšni meri izrazijo, da bom najbližje tisti različici sebe, ki bo s čim manj 

tveganja živela in bila ljuba okolici. Sanje me zdramijo, prebudijo kar je pristno v meni in kar 

mi pomaga, da potem v življenju snamem okove samoobsodbe in samozatiranja ter si dovolim 

biti bolj avtentična in asertivnejša. Pomagajo mi vzpostavljati ravnovesje, opogumijo me, da 

storim potrebne in želene akcije v življenju. Kažejo mi kaj potrebujem, kaj si želim in česa me 
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je strah. Ob tem pa še vedno ostajajo skrivnostne. Skrivnostne so vse dokler si ne snamem 

tančice iz oči in pogledam vase. Včasih jih ne želim razumeti, tiščim glavo v pesek in se vrtim 

v svojih neskončnih krogih. Potem pa se nekega dne opogumim in steče. V teh procesih 

pogosto sanjam nosečnost. Glede na to, kakšna čustva me ob njej obdajajo in kako se 

nosečnost odvija, lahko prepoznam na kateri stopnji razvoja določene težave, izziva, 

spremembe, sem. Ali bom lahko kmalu rodila, ali bom še dolgo v strahu nosila, ali bom z 

nežnostjo negovala dokler ne bom pripravljena na porod, ali pa bom v grozi splavila. Kadar 

rodim in zase povijem novo življenje, takrat vem in čutim, da sem na novi življenjski 

stopnički, višje in bližje resnični sebi. 

Od mraka do zore (doživljanje skupinskega procesa) 

Izvedba empiričnega dela magistrske naloge je zame prinesla prvo izkušnjo načrtovanja in 

vodenja tovrstnega skupinskega procesa. Kot vsak moj vstop v neznano je bil tudi ta 

pospremljen z občutki negotovosti, radovednostjo, številnimi vprašanji, pričakovanjem in 

skrbmi. Skrbelo me je, ali bo tematika ljudi zanimala in ali se bo skupina oblikovala, kako se 

bom znašla v vlogi vodje in kakšno bo vzdušje v skupini. Radovedna sem bila, kakšni bodo 

naši individualni in skupinski procesi in kaj bo moj lasten prinesel mojemu osebnemu 

življenju. Bilo je kar nekaj »kaj pa če – jev«, ki so ob prvih dveh srečanjih popolnoma 

izzveneli. Zelo hitro sem se vživela v dogajanje, sproščeno in z velikim veseljem sem se 

pripravljala na skupini in ju vodila. K temu je pripomoglo predvsem to, da sem se v družbi 

udeleženk in udeležencev zelo dobro počutila. Hitro smo se ujeli in ustvarili prijetno vzdušje. 

Moji največji dilemi v vlogi vodje sta bili vezani na vprašanje strukturiranosti srečanj in 

usmerjanja skupine, ki se je najbolj izrazito odražala v Vijolični skupini, saj so imele članice 

glede tega različne potrebe. V Oranžni skupini sem se na prvi srečanjih spraševala o tem, 

kako zagotoviti dovolj prostora vsem udeležencem in koliko posegati v vsebino diskusije, da 

bo dovolj varna za vse udeležene. Naštete dileme so se ob pogovoru in dogovorih s člani hitro 

razrešile. Svoje vodenje in vključevanje sem prilagajala glede na njihove potrebe in svoje 

doživljanje dogajanja v skupini. Srečanja so nato potekala tekoče in brez težav. Ko sem 

opazovala, kaj vse odkrivamo in kako rastemo v procesu, se je moje navdušenje naglo večalo 

in vedno bolj sem verjela v sanje in v način dela, ki smo ga uporabljali. Potrdilo se je moje 

mnenje o tem, da vsako težavo veliko lažje doživiš kot izziv, kadar je osnova v kvalitetnem in 

predanem delu ter dobrih medosebnih odnosih, ki odpirajo polje učenja. Zanimivo bi bilo 

videti, kaj bi se z našima skupinama dogajalo, če bi se srečevali dlje časa. Menim, da smo 

zgradili dobre temelje, vendar pa smo bili zaradi časovne omejenosti šele v začetnih fazah 

razvoja skupinske dinamike in bi nas, če bi nadaljevali, gotovo čakalo še veliko izzivov. 

Zaključim lahko, da sem od procesa obeh skupin in vsega kar sta prinesla, izšla bogatejša za 

nova spoznanja in izkušnje.  
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VI. ZAKLJUČEK 

V današnji družbi prevladuje ločenost med budnim in sanjskim svetom, pri čemer ima budni 

svet veljavo realnosti, sanjski pa je pogosto spregledan in podcenjen. Ljudje smo celostna 

bitja in lahko o sebi največ spoznamo, ko to upoštevamo. Menim, da nam sanje, v kolikor jim 

z raziskovanjem damo to priložnost, lahko odpirajo številne vidike sebe, ki niso ozaveščeni. 

Povezovanje sanjskega in budnega življenja nam omogoča samospoznavanje, razumevanje 

svojih čustev, misli, doživljanj ter namena naših vedenj. Ko se posameznik začne zavestno 

povezovati s seboj, se sprejemati in razumevati samega sebe, s tem ugodno vpliva na odnose 

in družbo v kateri živi. Proces osebne transformacije mu omogoča stopanje po poti 

samorealizacije. 

Ljudje smo naravna in socialna bitja, ki smo se pod težo vrednot kapitalističnega sveta in 

bojem za potrošniškimi užitki odtujili. Verjamem, da nam sanjski svet lahko pomaga poiskati 

odgovore na zame temeljni vprašanji »kdo sem« in »kakšno je moje življenje« – kakšne so 

moje potrebe, srčne želje, bolečine, strahovi, na katerih področjih v življenju potrebujem 

spremembe ipd. Človeška bitja se nenehno spreminjamo, z nami se spreminjajo naše 

okoliščine in odnosi, zato si je po mojem mnenju ti vprašanji smiselno zastavljati v vseh 

življenjskih obdobjih. Pogosto veliko procesov, ki se v nas dogajajo, ne zaznavamo, saj smo 

preveč osredotočeni na druge stvari. Morda se nam zdi, da se odvijajo neodvisno od nas, da 

nanje nimamo vpliva. Zaradi takih prepričanj izgubljamo moč nad ustvarjanjem želenega 

življenja. Udejanjanje sporočil iz sanj pa nam jo lahko vrača. 

Pomembno vlogo pri delu s sanjami imajo ustvarjalni mediji. Ustvarjalnost je močan notranji 

vir, ki je v vsakem posamezniku in ga je vredno razvijati, saj nam pomaga na vseh 

življenjskih področjih. Pri delu s sanjami priporočam uporabo ustvarjalnih načinov, saj 

simbolni jezik sanj na tak način lažje izrazimo in se tako približamo njihovim sporočilom. 

Dragoceno je delo s sanjami v skupini, saj se poleg drugih ugodnih učinkov, ki jih prinaša 

vključenost v skupino, preko pogovora o sanjah ljudje zbližujemo. V varnem in podpornem 

okolju razkrivamo svoje intimne vsebine sebi in drugim, se tako dotaknemo ranljivosti in s 

tem postajamo močnejši in bogatejši. Ob tem je za odpiranje polja novim spoznanjem po 

mojem mnenju potrebno spremljanje individualnega procesa, ki ga najlažje vodimo z 

zapisovanjem dnevnika. 

Raziskava je pokazala ugodne učinke dela s sanjami. Ob tem je potrebno opozoriti na dejstvo, 

da je trajala tri mesece, zaradi česar so ugotovitve omejene na ta čas. Zanimivo bi jo bilo 

razširiti na daljše obdobje in spoznavati kaj ljudem prinaša delo s sanjami na dolgi rok. V 

omejenem obdobju se namreč lahko v sanjah kažejo določene stvari, ki jih spoznamo in 

razumemo šele v kasnejših obdobjih. Raziskava je zaradi različnih virov pridobivanja 

podatkov in pregleda udeležencev in udeleženk vsega zapisanega verodostojna, zaradi moje 

osebne vključenosti pa ne more biti objektivna. Daje edinstven vpogled v dogajanje 

dvanajstih (vključno z mojim) individualnih procesov in s tem podpira spoznanja o vrednosti 

raziskovanja sanj v povezavi s samozavedanjem. Prepoznavam potrebo po dolgotrajnejših 

procesih dela s sanjami, ki jih želim pri svojem nadaljnjem delu tudi razvijati. Močno 

verjamem, da je za kvalitetno življenje neprecenljiva prisotnost ljudi, s katerimi lahko delimo 

sebe, svoje sanje in življenje ter se na ta način razvijamo v najboljše različice sebe.  
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Pričujoče magistrsko delo je pri nas prvo tovrstno na področju povezovanja sanj z budnostjo 

in raziskovanja njihove podpore pri samozavedanju. Menim, da so izkušnje s pilotskim 

preizkušanjem uporabljenega modela dela s sanjami prispevale k obsegu znanja o socialno 

pedagoškem skupinskem delu na tem posebnem področju. S tem je raziskava dobila vrednost 

odpiranja vrat in dajanja veljave pomenu raziskovanja sanjanja znotraj socialno pedagoške 

stroke. 

 

 

Slika 17: Navdih za sanje15 

  

                                                 

 

15
 Ilustracija je za razliko od vseh ostalih moja in je nastala v času raziskovanja.  
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VIII. PRILOGE 

1. Primer kodiranja: del zaključnega intervjuja z Nevidno ptico 

Dobesedni zapis intervjuja s 

podčrtanimi kodami 1. reda 

Kode 2. reda Kategorije 

Kaj bi lahko povedala o svojem procesu, 

kaj se je dogajalo glede tvojega pisanja 

dnevniških zapisov? 

Na začetku se mi zdi, da sem dost resno to 

vzela. Se mi je zdelo tut fajn pisat te 

dnevnike čez dan, mi je bilo to nekaj kar 

prej nisem počela.  

O sanjah sem bila kr navajena pisat, edino 

zdaj sem se bolj spravila res vsake pisat, 

tut če se mi niso zdele baš. 

Včasih vem da se mi ni dalo to čez dan 

pisat, se mi ni dalo obnavljat kaj vse se je 

zgodilo. Na koncu dneva ti je že dost 

vsega in bi rad samo malo odklopil. 

 

 

 

 

Dogajanje v 

procesu vezano 

na spominjanje in 

zapisovanje sanj 

 

 

Dogajanje v 

procesu vezano 

na spominjanje in 

zapisovanje sanj 

 

 

 

 

 

 

Dogajanje v procesu 

vezano na spreminjanje 

odnosa do sanj 

Čemu pa pripisuješ to, da ti je bilo vmes 

težko te stvari pisat, da se ti ni dalo? 

Preprosto to, da se mi je več stvari 

zgodilo, če sem bila slabe volje zvečer, 

tako da mi ni bil fajn dan, se mi ni dalo 

obnavljat, razmišljat o stvareh v dnevu, 

kako je blo, al pa sem bla ful zmatrana.  

 

 

Dogajanje v 

procesu vezano 

na spominjanje in 

zapisovanje sanj 

 

 

Dogajanje v procesu 

vezano na spreminjanje 

odnosa do sanj 

To je bilo v smislu ene faze vmes, pa je 

potem spet steklo pa spet ne, al kako, je 

malo ostalo v tem? 

Ja, pol je malo ostalo v tem se mi zdi. 

(malo tišine). Kakor kdaj, pol je spet 

steklo pa je spet blo tako, malo sem si tut 

pustila dovolit, da če meni zdaj ni do tega, 

do obnavljanja stvari v dnevu, pač ne bom. 

 

 

 

 

Dogajanje v 

procesu vezano 

na spominjanje in 

zapisovanje sanj 

 

 

 

Dogajanje v procesu 

vezano na spreminjanje 

odnosa do sanj 

Kaj pa glede odnosa do sanj? 

Pa veš da ne vem, če je kaj tako da bi čutla 

da se je neki ful spremenilo. Am, (tišina), 

edino zdaj so se mi sanje dost bolj hitro 

približale. Približale so mi neke situacije, 

(tišina). Malo več, mogoče se mi zdi da 

malo več vpogleda v to, da res cel čas 

sanjam to kar se mi dogaja v življenju. 

Tega nisem nikdar prej opazila. Nisem šla 

brat dnevnikov za nazaj, če bi, bi verjetno 

kaj malo drugače začutila, samo mislim 

sem bolj intenzivno vidla to, to je 

 

 

 

 

Odnos do sanj se 

je spremenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do sanj po 

procesu 
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povezano tut s tem kar smo na skupini. Ne 

samo s tem, da sem pisala, tut da smo 

skupaj šli skozi ta proces, se mi zdi da sem 

pri obeh sanjah, ki sem jo na skupini 

povedala tako res zaznala občutke v obeh 

situacijah (sanjskih). 

 

Kot da pač neke situacije, vzorci tko čez 

dan, ti občutki so isti kot situacija v 

sanjah. To se mi zdi, da sem dobila od 

tistih katerim sem se bolj jasno posvetila. 

So ti te sanje al pa katere druge kaj 

povedale o tebi, tvojih potrebah, željah, 

strahovih? 

Ja, ja. Seveda so. Tako kot bi bile eno 

ogledalo tega kako se jaz v podzavesti, 

tako tu nekje (pokaže na srce) zares 

počutim. Se mi zdi, da majo tako vlogo, da 

se pol sprašujem kaj se zares z mano 

dogaja, kako se počutim, se res tako kot v 

sanjah, tako različna sporočila imajo. 

Sem se s fantom pogovarjala nekaj pa sem 

mu začela razlagat ene sanje, ko sem 

sanjala, pa to sem mu že enkrat, verjetno 

lih po tistih o zabavi. Sem mu povedala 

sanje, pa pol sem mu tako razložila, sem 

rekla lej, tako kot v sanjah se v bistvu tko 

jaz res tut s tabo počutim. Tko reagiram 

kokr sem reagirala v sanjah, boš zdaj 

mogoče lažje razumel al pa vsaj jaz zdaj 

razumem. 

 

Skupina kot 

prostor za 

pogovor o sanjah 

 

 

 

 

Sanje kot odraz 

trenutne 

življenjske 

situacije 

 

 

 

Sanje kot odraz 

sporočil iz 

nezavednih 

vsebin, ki 

odkrivajo notranje 

dogajanje 

posameznika 

 

 

 

Sanje kot način 

povezovanja z 

ljudmi 

 

Doživljanje skupine 

 

 

 

 

 

 

Podpora sanj pri 

samozavedanju 

 

 

 

 

 

Pomen sanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen sanj  

Se mi zdi da so že prej imele (sanje) dost 

veliko vlogo, sem razmišljala, pa še 

zmeraj imajo. Seveda sem več govorila o 

njih, to je tako kot v življenju, po navadi 

enkrat eno obdobje ko več sanjaš, pa bolj 

se ti dogaja v tem sanjskem svetu pa več 

komuniciraš, pa eno obdobje ko ti manjka 

pa nimaš tako dosti za govorit.  

Jaz zdaj ne vem, zdaj sem se v bistvu ful 

ukvarjala s sanjami, če pa ne bi bila direkt 

pozorna na to, bi lahko imela tut obdobje 

ko da grejo mimo, mogoče ne bi tako 

doživela kot sem zdaj. 

 

 

Dejavniki, ki 

vplivajo na 

spominjanje in 

pozabljanje sanj 

 

 

 

Vpliv 

raziskovalnega 

procesa na vlogo 

sanj v življenju 

 

Dogajanje v procesu 

vezano na spreminjanje 

odnosa do sanj 

 

 

 

 

Dogajanje v procesu 

vezano na spreminjanje 

odnosa do sanj 
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2. Zapisovanje dnevnih dogodkov in praktična priporočila za pripravo na spanje 

Pred spanjem opravimo obred, ki nam pomaga pustiti dan za seboj in nas pomirja:  

∞ zapišemo dnevne dogodke (priporočila zanje najdemo spodaj) 

∞ lahko preberemo ali poslušamo kratko zgodbo, ki nam je ljuba, poslušamo glasbo, ki 

nas pomirja in nam prinaša prijetne občutke, poskusimo opraviti vizualizacijo (vezano 

na bodoče sanje ali na katerokoli drugo temo, ki si jo želimo približati pred spanjem), 

ali opravimo katerikoli drug ritual, ki nam ustreza pred spanjem 

∞ globoko dihamo in potem počasi pričnemo dih umirjati 

∞ zavestno sproščamo mišice in napetosti, ki jih morda čutimo v telesu, tako da jih 

najprej napnemo in potem sprostimo 

∞ zaželimo si, da bi sanjali in si sanje zapomnili 

∞ zasnujmo si lasten preprost obred za priklic sanj, ki ga bomo izvajali vsak večer pred 

spanjem ali vsako jutro, ko se zbudimo  lahko si npr. izberemo talisman – predmet, 

ki naj nam služi izključno za raziskovanje sanj (Pred spanjem ga držimo v rokah, da potrdimo 

svoj namen pomnjenja sanj, ko se bomo zbudili. Lahko ga prosimo, da nam pri tem pomaga, ga 

obdržimo ob postelji in zjutraj spet stisnemo v dlani, da nam bo pomagal pri priklicu). 

∞ lahko si zastavimo vprašanje, za katerega želimo, da nam sanje prinesejo odgovore, ali 

osvetlimo tematiko, o kateri želimo v sanjah dobiti sporočila 

Zapisovanje dnevnih dogodkov 

Preden se odpravimo spat namenimo nekaj časa premisleku o dnevu, ki je za nami. Zapišemo 

karkoli je bilo za nas v dnevu pomembnega. Ob tem se lahko osredotočimo na: 

∞ pomembne dogodke (s kom ali s čim so bili povezani) 

∞ stik z osebami (kako smo ta stik doživljali) 

∞ razpoloženje in čustva (na katere dejavnike so se navezovala)  

Dnevu pripišemo naslov (npr. takšen, ki zajame glavno temo, čustvo ali dogajanje). 
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3. Priporočila za pomoč pri priklicu sanj v spomin ter zapisovanje sanjskih vsebin 

Priporočila za pomoč pri priklicu sanj v spomin 

Ko se zbudimo, trenutek ali dva ležimo čisto pri miru, oči imamo še zaprte in k sebi povabimo 

sanje. Te so včasih, ko se zbudimo, močno in neposredno prisotne. Kadar je tako, sanje takoj 

in s čim več podrobnostmi zapišemo. Pozorni smo na to, da jih vedno zapisujemo v sedanjiku, 

saj tako veliko lažje prikličemo doživeto. 

Včasih se nam zdi, da smo sanje pozabili in jih ne zmoremo nemudoma priklicati. V takem 

primeru se za nekaj trenutkov poskusimo povezati s svojim telesom. (Vprašajmo se: Kako se 

počutim? Sproščeno ali napeto, spočito ali utrujeno? Morda v katerem delu telesa doživljam še posebej izrazito 

(ne)ugodje? Kje se to mesto nahaja in s čim ga povezujem?) Potem se osredotočimo na občutke. 

Razpoloženje ali čustva, ki so bila prisotna v sanjah, se lahko naselijo v telesu ter se skušajo 

skozenj izraziti. (Vprašajmo se: Kakšne volje smo? Ali imamo morda občutek tesnobe, treme, brezskrbnosti, 

ugodja? Nas morda stiska v prsih, grlu, smo vzhičeni in polni energije ali smo brezvoljni? Ali morda čutimo 

prisotnost katerega od čustev – npr. jezo, strah, žalost, veselje.. ? V splošnem si torej skušamo odgovoriti na 

vprašanje: Kako sem danes?) 

Morda nam pri priklicu sanj v spomin lahko pomaga, da nekomu o njih pripovedujemo in se 

tako spomnimo več podrobnosti. V kolikor nam to ustreza, poskusimo. 

Kar smo priklicali v spomin, s čim več podrobnostmi zapišemo. Ne vdamo se, če sanje ne 

pridejo takoj, ali če se nam umikajo tudi še po zastavljenih vprašanjih. V dnevnik zapišemo 

kako se počutimo v telesu in kakšni so naši občutki. V kolikor se nam sanje kljub trudu 

izmikajo, je pomembno, da smo pozorni ali nam kdaj kasneje v dnevu prihajajo v spomin 

kakšni drobci – deli zgodb, dogodkov, se morda spomnimo prisotnosti določene osebe v naših 

sanjah ali na kakršenkoli način vsebino dneva povezujemo z vsebino preteklih sanj. Takrat se 

ustavimo in jih poskušamo v večjem delu priklicati v spomin. Takoj jih zapišemo.  

Zapisovanje sanjskih vsebin 

Pomembno je, da imamo dnevnik, ki nam je všeč. V ta namen ga lahko izdelamo sami ali pa 

kupljenega dodatno opremimo in okrasimo. Skupaj s pisalom ga hranimo ob postelji. V 

kolikor se zbudimo sredi noči in se spomnimo sanj, jih takoj zapišemo, saj se sicer pogosto 

zgodi, da jih zjutraj ne moremo več priklicati. V primeru, da bi sanje raje povedali kot 

zapisali, se posnamemo, ko jih pripovedujemo. Vseeno pa zjutraj povedano tudi zapišemo. 

Sanje zapišemo prosto. Pri tem smo pozorni, da jih zapišemo s čim več podrobnostmi. Spodaj 

navedena vprašanja nam lahko služijo kot pomoč pri njihovem priklicu. Pomembno je, da 

poleg vsebine zapišemo tudi povezave, ki jih prepoznavamo med budnim in sanjskim 

življenjem. Zapisano vsebino in povezave opremimo z domislicami ob sanjah – nujno je, da 

sanjam pripišemo naslov, ostalo pa po navdihu.  

Vsebina  

∞ Kaj se je v sanjah dogajalo? 

∞ Kje so se sanje odvijale (prostor)? 
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∞ Kdo je bil prisoten v sanjah (osebe)? Kakšno je bilo dogajanje v povezavi z njimi? 

Kakšna čustva so se mi ob tem porajala? 

∞ Ali so bile v sanjah prisotne živali, rastline, predmeti, simboli, ipd. Katere in kakšna je 

bila njihova vloga? 

 

Posebno pozornost posvetimo naslednjim elementom: 

∞ Znanim osebam ali sebi, ki se v sanjah pojavljam/jo v neobičajnih vlogah 

∞ Osebam, ki se v sanjah pojavljajo, kljub temu, da v budnem stanju o njih ne 

premišljujem 

∞ Kadar se jaz ali druge osebe v sanjah pojavljajo v drugih starostnih obdobjih kot so 

trenutno 

∞ Sanjam, v katerih se pojavlja strah 

∞ Ponavljajoče se osebe, teme, vzorci, simboli 

 

Povezave  

S čim mislim, da se sanje povezujejo?  

Na primer: 

∞ Z vsebino preteklega dne 

∞ Z dogodkom, ki se je v preteklosti že zgodil (morda v smislu podoživljanja, 

predelovanja, preoblikovanja dogodka ali kaj podobnega) 

∞ Z dogodkom, ki se bo (morda) zgodil v prihodnosti (v smislu pričakovanih dogodkov 

povezanih z mojo trenutno življenjsko situacijo, npr. kot priprava nanje in/ali kot 

odraz mojega doživljanja ob tem ali pa v smislu napovedovanja dogodkov, ki niso 

tako pričakovani) 

∞ Z določenim doživljanjem (npr. kot odraz svoje trenutne življenjske situacije, svojega 

odnosa z določeno osebo/osebami, vprašanj, dilem, stisk, ki jih trenutno doživljam…) 

∞ Morda v sanjah zaznavam kakšna ponavljanja (prisotnosti oseb, prostora, dogodkov, 

čustev ipd.). Zapišem njihov vzorec. 

 

Domislice ob sanjah 

∞ Sanjam pripišemo naslov (npr. takšen, ki zajame glavno temo, čustvo ali dogajanje) 

∞ Sanjam dodamo misli, asociacije, komentarje, ki se nam utrnejo ob raziskovanju 

njihove vsebine 

∞ Sanjam lahko, če nam je to blizu, dodamo tudi vizualno podobo (kaj skiciramo, 

narišemo zraven vsebine, ali jih kako drugače opremimo – npr. zapišemo naslov 

pesmi, določene zvrsti glasbe/plesa, na katerega nas sanje spominjajo, priložimo 

fotografijo ali karkoli drugega ustvarjalnega) 

∞ V primeru, da se nam utrne, zapišemo svojo interpretacijo sanj oziroma kakšno 

ugotovitev, do katere so nas sanje pripeljale. 
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4. Obrazec za pomoč pri zapisovanju dnevnih dogodkov ter sanjskih vsebin 

Datum dneva in noči: _________________ 

Zapišem karkoli je bilo zame v dnevu pomembnega (npr. dogodki, stiki, razpoloženje in 

čustva…). 

 

 

 

 

 

Dnevu pripisujem naslov: ___________________________________________ 

Zapišem svoje sanje (pri tem sem posebej pozoren/a na njihovo vsebino ter  na povezave, ki 

jih morebiti najdem med budnim in sanjskim življenjem). 

 

 

 

 

 

 

 

Sanjam pripisujem naslov: _____________________________________________________ 

*Ob zapisovanju sanj se mi je utrnilo: 
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5. Moj sanjski svet 

∞ Kako sanjam? (Npr. vidim sliko/e, teče kot bi se odvijal film...) Sanjam v barvah ali 

črno-belo? Če so prisotne barve – katere, ali je katera bolj prisotna in v kakšnem 

kontekstu? Se slika (v primeru da vidim sliko) preliva, spreminja ali je statična? 

∞ Se spominjam pretežnega sosledja dogodkov ali v drobcih? Jih lahko sestavim v 

zgodbo? 

∞ Kako dojemam sanjski svet glede na budni svet? (npr. mislim, da sta to dva vzporedna 

svetova, ki sta neodvisna; mislim, da se dopolnjujeta, mislim, da je povezava enosmerna – budno 

življenje vpliva na sanje, medtem, ko sanje ne vplivajo na budno življenje, ali obratno, morda kako 

drugače...) 

∞ Sta si moj sanjski svet in budni svet podobna? V čem sta si podobna? V čem se 

razlikujeta? 

∞ Katera čutila uporabljam v sanjah? (npr. moje sanje so pretežno vizualne, slušne, 

morda v njih tudi vonjam, tipam, okusim…) 

∞ Ali v sanjah doživljam čustva? Kakšna so? Kako jih prepoznavam?  

∞ Sanjam misli? Sanjam dialoge? Pogovore? Se spomnim stavkov, ki sem jih v sanjah 

izrekel/la ali pa jih je izrekel kdo drug? 

∞ Se v sanjah pojavljajo kakšni simboli? S čim jih povezujem? 

∞ Sanjam ljudi? Kdo so ti ljudje v mojem življenju? So mi znani? Neznani? Kakšen je 

moj odnos z njimi – v sanjah in v budnem življenju? 

∞ Sanjam predmete, prostore, živali, stavbe, kraje…? So mi domači, znani, neznani, 

tuji? Kako jih doživljam? Se kateri ponavljajo? Kakšen je moj odnos do njih? 

∞ So moje sanje večinoma abstraktne ali so večinoma oprijemljive in podobne načinu 

budnega življenja? 

∞ Sanjam dogodke, ki so se že zgodili? So skoraj povsem enaki ali se spremenijo? Kaj 

se spremeni? 

∞ Kakšna je moja vloga v mojih sanjah? (npr. imam pretežno isto vlogo kot v budnem življenju, 

sem v središču dogajanja ali opazujem, sem jaz ali sem kdaj tudi kdo drug) 

∞ Ali se v sanjah zavedam svojega telesa? Je le to enako kot ga dojemam v budnem 

življenju ali je kaj drugačno? 

∞ Nosi moj sanjski svet zame kakšna sporočila? Kakšna? 

∞ Ali imam kdaj lucidne sanje? Kakšne druge posebne sanje, za katere mislim/vem, da 

so sicer redkejše oz. tudi za moj sanjski svet niso povsem običajne?  

∞ Kakšen je moj odnos do sanjskega sveta? 
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6. Vodena vizualizacija: Potovanje v sanje  

Izbereš sanje, ki jih želiš raziskovati. 

 

Priprava: 

 

∞ Ustvariš si prostor, v katerem se dobro počutiš. V ozadju si lahko predvajaš umirjeno 

instrumentalno glasbo za spremljavo, zatemniš prostor, prižgeš kakšno svečko ipd.  

∞ Udobno se namestiš in zapreš oči. Priporočljivo je, da sediš z zravnano hrbtenico, 

sproščenimi, odprtimi rokami in s stopali na tleh. 

∞ Najprej se osredotočiš na dihanje, narediš nekaj globokih vdihov in izdihov in potem 

pričneš dihati v svojem ritmu. 

∞ Pozornost usmeriš na svoje telo – na to, kako se počutiš v telesu, ali morda kje 

zaznavaš kakšne napetosti. Počasi jih začneš sproščati, tako da vanje pošiljaš vdihe. 

∞ Povabiš sanje, naj te začnejo preplavljati. 

 

Začneš se osredotočati na svoj sanjski svet (v teh sanjah): 

S pomočjo spodnjih vprašanj si ga pričneš predstavljati in raziskovati. 

 

∞ Kje si v sanjah, kakšen je ta prostor (ti je znan ali neznan, njegove lastnosti …)? 

∞ Kakšno je vzdušje in kako se v njem počutiš? 

∞ V kakšni vlogi si, kdo si, kakšne so tvoje lastnosti? 

∞ Kdo nastopa v teh sanjah – ljudje, živali, morda kakšni pomembni predmeti? Kdo so? 

Kakšne so njihove lastnosti? Kakšen je odnos in vzdušje med vami? 

∞ Kaj se trenutno dogaja, ali so sanje zgodba in sosledje dogodkov ali se spominjaš zgolj 

drobcev? 

 

Sanjam poskušaš slediti, se jim prepustiti, jih ponovno doživeti ter si priklicati čim več 

podrobnosti. Pustiš si dovolj časa, da se te vse našteto dotakne. 

 

Nadaljuješ s tem, da pomakneš zavedanje v trenutno dogajanje, vendar še vedno pod vtisom 

sanj, ki so se odvile.  

 

Pozornost usmeriš na: 

 

∞ Počutje v telesu, ki je ostalo kot posledica doživljanja sanj 

∞ Občutke, čustva, ki so te prevzela  

∞ Misli, ki te spreletavajo 

 

Sprejmeš vse kar prihaja, prisluhneš temu, kaj se s tabo trenutno dogaja in poskušaš omenjeno 

povezati z dogajanjem v sanjah. 
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Zastaviš si vprašanji: 

 

∞ Kakšne so te sanje? 

∞ Kaj pomenijo zame? 

 

V svojem ritmu se začneš vračati v ta prostor in čas. 

 

∞ Zahvališ se sanjam 

∞ Ponavljaš globoke vdihe in izdihe 

∞ Svojo pozornost usmeriš na telo, premakneš prste na rokah in nogah 

∞ Ko čutiš pripravljenost, odpreš oči 

 

Pomembno je, da takoj po koncu z nikomer ne govoriš, ampak zase zapišeš (ob tem lahko 

uporabiš tudi kakšne druge načine izražanja – kaj narišeš ipd.): 

 

∞ Elemente sanj – npr. ključne dogodke, občutke, čustva, misli, doživljanja, lastnosti 

oseb/predmetov/prostora... karkoli – lahko čim več podrobnosti, lahko pa se 

osredotočiš na tiste elemente, ki se ti zdijo pomembni. 

∞ Asociacije na sanje – za vsak posamezen element zapišeš asociacijo – vprašaš se: Na 

kaj me to spominja? Na kaj najprej pomislim ob tem elementu sanj? 

 

Zaključiš s tem, da se vprašaš:  

 

- Kako sem doživel/a obujanje teh sanj? 

- Kaj mi je prineslo obujanje sanj (ali se je odprlo kaj novega ob tem, si o sanjah kaj 

spoznal/a, začutil/a, s čim povezal/a..)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

7. Vodena vizualizacija: Srečanje z likom iz sanj 

Izbereš lik iz sanj, ki bi ga rad/a podrobno spoznal/a. Lik je lahko katerakoli oseba ali žival. 

Če delaš vajo prvič, izberi za začetek lik, ki ti ne vzbuja strahu. 

Priprava: 

 

∞ Ustvariš si prostor, v katerem se dobro počutiš. V ozadju si lahko predvajaš umirjeno 

instrumentalno glasbo za spremljavo, zatemniš prostor, prižgeš kakšno svečko ipd.  

∞ Udobno se namestiš in zapreš oči. Priporočljivo je, da sediš z zravnano hrbtenico, 

sproščenimi, odprtimi rokami in s stopali na tleh. 

∞ Najprej se osredotočiš na dihanje, narediš nekaj globokih vdihov in izdihov in potem 

pričneš dihati v svojem ritmu. 

∞ Pozornost usmeriš na svoje telo – na to, kako se počutiš v telesu, ali morda kje 

zaznavaš kakšne napetosti. Počasi jih začneš sproščati, tako da vanje pošiljaš vdihe. 

∞ Povabiš sanje, naj te začnejo preplavljati.  

 

Srečanje z likom: 

∞ V mislih pregledaš sanje. Izbereš si prostor v njih, kjer si ob izbranem liku, ali pa si 

predstavljaš, da potuješ k njemu. 

∞ Sanjski lik pozdraviš. 

∞ Opazuješ, kako se počutiš ob njem. 

∞ Lahko mu poveš, kako se počutiš  in nato počakaš na njegov odgovor/odziv. 

∞ Lahko vprašaš, kaj ga prinaša v tvoje sanje in s kakšnim namenom je tam in nato 

počakaš na njegov odgovor/odziv. 

∞ Prisluhneš in odzive/odgovore vzameš kot iztočnico za spontan pogovor. Pri tem si 

pozoren/pozorna na to, da pustiš liku dovolj časa in prostora, da se izrazi.   

∞ Ni nujno da se pogovarjata, lahko se mu pridružiš pri dogajanju, njegovih opravilih, 

lahko ponavljaš kar počne on in spremljaš odzivanja 

∞ V vsakem primeru pa poiščeš trenutek, da ga vprašaš, kaj želi od tebe. Poizvedi, če 

želi da kaj storiš. Če to lahko storiš, potem to tudi resnici stori oziroma se zaveži, da 

boš storil/a v življenju. V kolikor tega ne zmoreš, ali ne želiš, mu povej in vprašaj, če 

lahko storiš kaj drugega, kar bi zmogel/a. Pogovori se z njim o tem.  

∞ V kolikor bi ti lik rad ukazoval, ga lahko zavrneš, odideš iz srečanja, ali pa na pomoč 

pokličeš sanjskega pomočnika – osebo ali žival, ki bi ti v situaciji lahko pomagala in 

te podprla. 

∞ Dovoliš si dovolj časa, da srečanje s sanjskim likom steče in se zate ustrezno zaključi. 

∞ Liku se zahvališ in se po želji z njim dogovoriš za ponovno srečanje. 

 

Nadaljuješ s tem, da pomakneš zavedanje v trenutno dogajanje, vendar še vedno pod vtisom 

srečanja, ki se je odvilo. Vprašaj se, kakšno darilo je lik iz sanj prinesel v tvoje življenje.  

Morda se ti bo odgovor razkril takoj, morda kasneje. Ostani odprt/a in dojemljiv/a za njegova 

sporočila. 
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Pozornost usmeriš na: 

 

∞ Počutje v telesu, ki je ostalo kot posledica doživljanja sanj. 

∞ Občutke, čustva, ki so te prevzela. 

∞ Misli, ki te spreletavajo. 

 

Sprejmeš vse kar prihaja, prisluhneš temu, kaj se s tabo trenutno dogaja in poskušaš omenjeno 

povezati z dogajanjem v sanjah. 

 

V svojem ritmu se začneš vračati v ta prostor in čas. 

 

∞ Ponavljaš globoke vdihe in izdihe. 

∞ Svojo pozornost usmeriš na telo, premakneš prste na rokah in nogah. 

∞ Ko čutiš pripravljenost, odpreš oči. 

 

Pomembno je, da takoj po koncu z nikomer ne govoriš. Zase zapišeš svoje doživljanje in 

spoznanja iz srečanja s sanjskim likom. Ob tem lahko uporabiš tudi ustvarjalne načine 

izražanja (risanje, slikanje, kiparjenje, ipd.). 

(Povzeto po: Peters, 2000, str. 117 – 120.) 

 

 


