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1OOOO DEVISE

INTERPRETATE

Conform Dicyionarului dc psihologie Pengtin, visul poate fi definit
astfel: ,,O succesiune de experienle halucinante, cu un anumit grad

de coerenti, dar adesea confuze gi bizare, care se petrec in timpul
stirii de somn sau in stiri similare acesteia".

Somnul gi visele

Se spune ci visele reprezinti lncercarea intelectului de a pune in ordine
gi de a conferi o anumiti logici diferitelor tipuri de informagii pe care

le primegte din exterior. S-a demonstrat, dincolo de orice indoiali,
ci fiinga umani are nevoie de somn pentru a funcgiona normal.
intr-adevir, privarea de somn poate avea efecte grave asupra eficiehgei
gi capacitigilor noastre intelectuale, iar rolul viselor este tocmai acela

de a pune in echilibru activitilile psihologice gi fiziologice care se

desftgoari in interiorul organismului uman. Ciderile nervoase, Ia

fel ca cele fizice, gi-ar face rapid aparitia daci nu ar exista aceasti
modalitate de descircare oferiti de procesul de visare.

in timpul stirii deveghe, activitateanoastrise concentreaziin jurul
stimulilor externi gi a lucrurilor pe care le congtientizim. Asimilim
permanent informa,tii pe care trebuie fie si le folosim imediat, fie si le
stocim tn memorie, p1ni in clipa in care pot fi clasificate sau incadrate
intr-un tipar anume. Suntem inzestrali cu capacitatea de a ne ,,citi"
semenii sau situagiile cu care ne confruntim, Suntem capabili si
stabilim ce se petrece, si luim decizii gi si le congtientizim in lumina
noilor informatii primite. AtAt informatiile, cit gi congtientizarea
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lor se plstreazl in memorie pentru o utilizare viitoare gi igi pot face

aparigia tn vise, intr-o formi aparent intAmplitoare.
Existi insi. gi oameni care consideri ci visele nu au alt rol in viaga

noastri in afari de acela de a funcgiona ca un soi de depozitar al

informagiilor primite. S-a sugerat chiar ci. visele nu ar fi altceva decAt

un fel de zgomot alb sau un bizXit pe fundal, aseminetor celui produs

de ech ipamentele electronice.

Dintr-un anumit punct de vedere, ipoteza ar putea fi corecti.

Visele reprezinti un soi de proces de curigare gi de autopurificare
ce IasI loc in fiecare noapte informagiilor de a doua zi. Tomgi, acest

lucru ridici un semn de intrebare: ce se intimpli cu tot materialul
gters din memorie? Si ne gindim la gospodina care face curiEenia de

primivari, arunci o parte din gunoiul smins, iar restul il depoziteazi in
pod. Ce mai rimAne este pus la buni pistrare in casi. in cazul viselor,

gunoaiele, adici informagiile percepute ca inutile, sunt aruncate inapoi
in containerul comun sau in subcongtientul colectiv. Materialul care

s-ar putea dovedi util pe viitor este pus deoparte penffu a putea fi
folosit la nevoie, iar rimigigeie sunt pistrate la indemAni pentru a avea

acces la ele cu uguringi.
Un alt mod de a privi acest proces este si ne imaginim mintea ca pe

un computer uriag. Ciit timp ne aflIm in stare de veghe, il alimentim
constant cu informagii, fbri si apelim insi. la vreo metodl eficienti
de stocare. Visele indeplinesc doui funcgii. Prima este sortarea gi

catalogarea corecti a materialului primit. Cea de-a doua consti in a-i

oferi celui care viseazi toate informagiile de care are nevoie pentru a

reugi si facl fa95. provocirilor din lumea in care triiegte. Pe misuri ce

devine din ce in ce mai puternic, acest computer intern va avea nevoie

de mai pugin timp gi eforr pentru a tria informatiile primite, petrecXnd
"insi mai multi vreme ciutXnd referinEele relevante, care si-i confere

lui gi celui care-l administreazi capacitatea de a funcliona eficient.
Visele pitrund in aceasti bazi de date plini de amintiri, experiente

trecute, perceplii sau convingeri culturale gi dau nagtere unor idei gi

concepte noi. Ele ne oferi in acelagi timp o modalitate de a solutiona
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probleme care par imposibile la nivel con$tient. Atunci cind res-

trictiile pe care intelectul ragional le impune procesului gindirii sunt
indeplrtate, mintea noastri devine liberi si hoinireasci oriunde pof-
tegte. Eliberati de inhibigii, ea niscocegte scenarii Ei situarii ce sfideazl
orice explicagie din partea laturii logice a personalitlgii noastre. in
aceaste goani dupi explicafi, trebuie insi si devenim mai creativi gi

mai deschigi ciilor de atingere a cunoa$terii, cici astfel accedem nu
doar la propriul nostru depozit de imagini, ci gi la un nivel mai subtil
de informagii afate la indemlna oricui, nivelul pe care Jung l-a numit
,,subcongtientul colectiv".

Termenul de ,,subcongtient" este utilizat pentru a descrie multiplele
funcgii gi aspecte ale eului. Aceasti laturi a fiintei noastre scruteazi
in detaliu experienlele de via1i, informagiile retinure la un nivel al
memoriei la care. avem doar rareori acces. Apoi, procesarea acestora ia
fbrma dezvoltirii unui concept al realitigii in incercarea de a lnEelege

diferenga dintre ceea ce este veridic ai ceea ce ar fi cu rotul iegit din
comun. Mare parte din ceea ce numim ,,subcongtient" alcituiegte o

serie de funcgii fiziologice gi psihologice primare - felul nostru anume

de a supravielui. Reprezinti, de asemenea, o colecrie de norme de

conduiti mogtenite, de credinge gi idealuri.
Pe misuri ce subcongtientul colectiv ne esre din ce in ce mai

accesibil, devine limpede ci existi anumire tipare care reapar

constant. Aceste tipare de baz| au fost adesea adaptate la experienta

celui care viseazi, iar cAteodati trebuie reajustate pentru a deveni cit
mai compatibile. Multe dintre visele noastre ne permit si atingem
aceste tipare de bazi.; gi mai multe dintre ele ne dau posibilitatea si
facem micile ajustiri necesare,

Explorarea viselor

Cu cit explorim mai mult aceasrl bazi, de dare interni., cu arar

explicaliile devin mai subtile Ei, oricit de ciudat ar pirea, mai
simple, mai ugoare gi mai pertinente. Prin urmare, visele vor trebui



l0 000 de aise interpretate

interpretate din mai multe perspective pentru a fi ingelese in totalitate.

intrucit fiinga umani este holistici prin insipi natura ei (adici o per-

sonalitate complexi), interpretarea viselor nu poate fi o $tiinli exacti
gi trebuie si gini seama de modul in care persoana care viseazi se

percepe gi se tngelege pe sine. Este posibil ca aceasta si nu caute o

interpretare psihologici sau spirituali, ci, pur gi simplu, o explicagie

simpli a visului. Obiectivul este si admitem ci:
l. incercim si atingem un anumit scop sau urmirim in mod activ

un obiectiv care pini acum s-a dovedit de neatins. Suntem perfect

capabili si luim in considerare toate informagiile disponibile, cu

scopul de a reugi.

2. Este necesar si ne concentrim asupra unor sentimente precum

furia, gelozia, teama Ei durerea.

3. Recurgem in mod direct la aspecte ale sexualitigii gi spiritualitilii.
Aceasti carte incearci" sl atingi acest obiectiv oferindu-i cititorului

mai multe opgiuni. Prima interpretare prezentati este cea mai con-

vengionali. Este posibil ca o explicagie atet de simpli a imaginilor din
vis si se dovedeasci mai mult decit suficienti pentru a corespunde

nevoilor celui in cauzi. A doua interpretare oferiti propune o abordare

inclinati mai degrabi spre latura psihologici, explorind in profun-
zime semnifica;ia posibili pe care o poate avea visul 9i subliniind un
plan de acliune potrivit situagiei respective. A treia interpretare explici
succint gi intr-o manieri simpli semnificagiile religioase acceptate 9i

asociate visului in cauzi, conferindu-i astfel subiectului posibilitatea

de a-gi interpreta visul cit mai exact, folosindu-se de propriile tehnici.
Acesta poate recurge la meditagie sau la reprezentiri vizuale, de vreme

ce ele impirtigesc mult din simbolisdca imagisticii onirice.

Stabilind care dintre cele trei interpretiri este cea mai potrivitl -
sau daci pot fi aplicate mai multe -, cel care viseaz| va putea si
ingeleagi pe deplin incircitura emo;ionali, simbolistica, procesul gi

cauzele fieclrui vis in parte.

Daci dorim, putem chiar si ne agternem visele pe hA'rtie gi astfel si
ne clidim propria biblioteci onirici. Ne putem monitoriza progresul
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personal pe misuri ce invitim din ce in ce mai multe lucruri despre

noi qi despre universul nostru interior, Cu cit ne devine mai accesibili
aceasti lume, cu atet vom putea si controlim mai bine circumstantele
cxterioare. Pe misuri ce dobindim mai mult conrrol asupra laturii
congtiente, viata noastri se va imbogigi. Vom putea deveni stipinii
propriului destin gi ne vom putea folosi energia penrru a ne clidi un
viitor durabil.

Limbajul viselor

S-a vehiculat ideea ci interpretarea viselor ar fi similari cu invitarea
unei limbi striine. Nimic mai adevirat, cu singura diferengi ci in
cazul de fagi cunoagtem deja limba gi tot ce rrebuie si facem este

si o reinvi.glm. Bebelupii vid inainte de a inviga si vorbeasci. 9i
interpreteazi ce se intimpli in jurul lor Ia un nivel foarte simplist.
in fond, nu au nici un motiv si creadi altceva decAt ci reprezinti.
centrul propriului lor univers. Tieptat, acel talmeg-balmeg de impresii
acumulate tncepe si capete sens gi si se aranleze intr-o oarecare ordine,
iar amalgamul de sunete dobXndegte dintr-odati. o semnificagie.
Sentimentele asociate acestor impresii gi sunete devin recognoscibile.

Daci ceea ce se petrece se dovedegte satisflciror, procesul de sorrare a
informagiilor se declangeazi de Ia sine. Pe mi.suri" ce copilul reu$e$re

din ce in ce mai bine si primeasci gi si cuantifice informatia, uimirea
sa ln fala lucrurilor se diminueazi., iar procesul de descoperire a lumii
inconjuritoare se transformi, la rindul siu, intr-un act mecanic.
Reinvltarea limbajului viselor consti, pur gi simplu, in a-ti reaminti
cum functioneazi acest sistem de uiere a informatiilor gi cum trebuie
interpretate simbolurile.

La inceput, trebuie interpretate situagia gi mediul in care se

regisegte cel care viseazi,. Acestea por oferi un indiciu asupra
contextului general al visului. De pildi, un vis in care te afi la gcoali
indici un mediu propice studiului gi invitirii, iar cel care viseazi ar
putea incerca si stabileasci. o legS.turi, intre acest aminunt gi situagia
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sa acruali. Apoi, se va concentra si-gi aduci aminte cum s-a simgit 9i ce

sentimente l'-au incercat, pentru a inEelege mai bine scenariul visului.
(Aga cum un dramaturg 19i monteazi decorul pentru ca publicul si-i
inleleagi piesa, tot aga gi mintea umani igi pregitegte cadrul pentru

ceea ce trebuie indeplinit.)
Dupi aceea, este necesar si pitrundem simbolistica diferitelor

imagini onirice, ca mai apoi si putem identifica feluritele sugestii,

parabole, aluzii perfide sau poate chiar jocuri de cuvinte' De pildi,
prezenta unei bare de gritar intr-un anumit vis a fost interpretati

drept o pasiune intensi. Oamenii din vis au o importantl aparte in
cadrul dramei create, iar in final elementele acestui amestec ciudat

sunt aduse laolalti graEie acliunilor divergilor participanli.
De multe ori, acgiunea care se petrece in vise ru respecti ordinea

succesivi a derullrii evenimentelor, scenele se schimbi rapid, flri
si urmeze vreun ritm anume sau si aibi o motivarie clari. Daci
acceptim ideea ci mintea umani pune in mod subiectiv accentul pe

lucrurile ce trebuie dezviluite, atunci putem spune ci in acest haos

existl totugi o anumiti ordine. De indati ce ni se relevi tema centrali

a visului, nenumiratele sale aspecte pot 6 definite, iar simbolurile
onirice, interpretate.

Limbajul viselor dispune de teme comune gi inlelesuri general

valabile, dar la fel cum fiecare limbi i9i are propriile dialecte, tot
aga 9i limbajul viselor este marcat de niEte trisituri specifice. Fiecare

dintre noi igi are propriul ,,dialect", rezultatul direct al experientelor

personale, al povegtilor de familie, al percepgiilor gi sentimentelor.

Singura interpretare cu adevirat validi este cea dati de noi inpine,

cu toate cI putem cere ajutorul acelora care vorbesc aceeagi limbl cu

noi sau ne putem face timp sI invigim o noui terminologie. Prin
urmare, interpretirile date prezengei intr-o barci sau prinderii unui

pe$te mare vor fi diferite, trebuind si ginem cont dace cel care viseazi

are sau nu printre activitigile sale pescuitul. in primul caz este posibil
ca subiectul si se concentreze asupra sentimentelor incercate in ca-

drul unei situagii de la locul de munci, in timp ce al doilea incearci
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sir se impace cu capacitatea lui de a reugi in viagi gi cu triirile legate

de lucrul acesta.

Cum utilizim aceasti carte

Cel mai bine este si ne consemnim visele.cAt mai curind posibil.
I)utegi face acest lucru folosindu-vi de un reportofon sau noti.nd
pe hirtie tot ce reugigi si vi aduceEi aminte in legituri cu visul:
unde se petrecea acliunea, cine sau ce anume vi se arita in vis, ce

se spunea sau ce se petrecea, sentimentele pe care le-ati incercat gi

cum se legau intre ele toate aceste detalii care intrau in alcituirea
spaEiului oniric. Pentru a u$ura interpretarea visului, se recomandi
ca toate simbolurile, obiectele, sentimentele sau senzatiile pe care vi
le amintili si fie consemnate in ordine alfabetici. De asemenea, ar

fi bine si vI obignui;i si fnegi un jurnal al viselor - mai bine zis,

si notagi fiecare vis avut intr-o perioadi de timp dati.
Toate elementele prezente in 10 000 de uise interpretate apag in

genere, impirgite in trei categorii, desflgurate sub fiecare titlu. Prima
interpretare este una pur conven[ionali. Poate ci este gi cea mai ugor

de ingeles, cea mai evidenti. Cea de-a doua clasificare pitrunde mai
profund in semnificalia obiectului sau a sentimentului, analizi.ndul
dintr-o perspectivi psihologici, incercAnd astfel si descopere ce

cfecte ar putea avea asupra noastri. A treia explicagie este o simpli
propozitie ce oferi o semnifica;ie mai apropiati de dimensiunea
spirituali sau ezoterici. intrucit intuigia .joaci un rol important in
aceasti interpretare, ea il poate ajuta pe cititor si pitrundi mai
in aminunt ingelesul ascuns al visului.

1. Citili in intregime fiecare explicagie gi incercagi sI vi dagi seama

care dintre cele trei interpretiri se apropie mai mult de realitate . Multe
dinue aceste explica;ii sunt evidentiate prin caractere aldine, pentru
o interpretare mai ugoari, gi fac trimiteri la alte referinge. Unele dintre
ele, care pot insuma mai multe aspecte, cum ar fi Animalele, Familia
qi Cilitoriile, beneficiazi de o secgiune proprie in cadrul listei.
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2. Nota$ pe scurt cele mai importante aspecte ale visului.

3. Procedagi astfel la fiecare insemnare, apoi trecegi la reconstituirea

exacti a visului.

EXEMPLU
Priveam un tablou intunecat gi qters, probabil gi foarte vechi.

Persoana care se afla lingi mine, cred ci era vorba despre un birbat,
freca tabloul pentru aJ curiga 9i gi-a trecut degetul prin partea de jos

a piLnzei. Dupi aceea, imi amintesc ci fugeam cu o prieteni apropiati

de-a lungul unei ciriri ca si avertizim un cuplu care cumpirase

pictura ci aceasta era deteriorati. Femeii nu pirea si-i pese.

Listd alfabeticd

Birbat
Cirare, a cumpira, cuplu, a curl1a

Deget, deteriorat
Femeie, fugi
intun.cat

Jos
Prieteni, a privi

$ters
Thblou
Vechi

Dupi ce s-a gindit pugin, cea care a ar/ut acest vis a ajuns la

urmitoarea explicagie: degi experiengele sale recente au fost intru
ciwa triste gi apisitoare, acum era pregititi si le infrunte, cu ajutorul

unui blrbat (posibil un terapeut), si le analizeze in profunzime, chiar

daci acest lucru ar putea-o face si se simti vulnerabili. Cu sprijinul

prietenei sale, o femeie cu o personalitate deosebit de puternici,
putea dobXndi o tirie aseminitoare, reugind si faci fagi aspectelor

pe care le presupune viaga de cuplu. De asemenea, putea accepta gi ci
experienlele neplicute nu o mai flceau si sufere.

I6
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Daci ar fi dorit si duci interpretarea gi mai departe, ar fi putut si
irrcerce, a$a cum este sugerat mai jos, sl. analizeze individual fiecare
imagine pentru a afla gi mai multe lucruri despre felul in care se poate
inEelege pe sine insigi gi despre modurile de acgiune adecvate situaEiei

sale.

intelegerea semnificaf iei viselor

in paginile ce urmeazi, vi vor fi oferite explicagii gi clarifici.ri care si"

vi permiti si vi interpretaEi propriile vise. (Aceste semnificatii vor
corespunde scenariului din punct de vedere conventional, psihologic
sau chiar ezoteric.) Odati ce v-agi obignuit si vi interpretagi visele,

este posibil ca ingelesul si constituie o imbinare a celor trei categorii.
Firegte, se poate ca un vis sL aibi. mai multe interpretiri gi fiecare dintre
ele si. fie la fel de intemeiati 9i de valabili ca gi celelalte. Vocabularul
viselor este atAt de bogat in sensuri, iar personalitarea umani atAt de

complexl, incit multe explicalii sunt posibile.
Una dintre cele mai eficiente modalitigi de a pitrunde sensul

unui vis, mai ales daci interpretarea acesruia este una deosebit de

dificili, este si lucragi impreuni. cu un prieten sau chiar cu mai multi,
care s5" vi vini in ajutor pe parcursul exploririi propriilor vise. Nu
de pugine ori se intimpli si gisim rezolvi.ri uimitoare atunci cAnd
ne facem timp si cercetim fiecare aspect al visului. Cei pe care i-agi

ales si vi. ajute trebuie si vi asculte cu atenrie in timp ce le relataEi

experienga dumneavostri onirici. gi si vi puni intrebi.ri in legituri. cu
ea, pentru a-gi face o imagine cit mai exacti cu privire Ia imaginile
care v-au populat visul gi cu sentimentele pe care le-agi incercat in
timpul acestuia. in acest stadiu, ideea este ca prietenii si dobindeasci
o perspectivi completi a visului, nu sil analizeze.

Doar discuti.nd despre vis in felul acesta, ne putem aminti anumite
detalii care nu gi-au croit drum pAni la nivelul memoriei con$tiente.
Este posibil ca anumite personaje sau imagini si apari dintr-odati
intr-o lumini. noui, care poate inlesni calea spre inrerpretarea visului.
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absenTd

intrebuingim in folosul nostru, in
loc si luptim tmpotriva lor.

3 Ni se atrage atengia asupra ritmu-
lui in care se desf5;oard evenimente-

le din viaga noastri,

ABSENTA
1 Visele despre absenga unei per-

soane sau a unui obiect pe care ne-

am a;tepta si-l gisim sugereazi ci
ar putea avea loc lucruri nea;tepta-

te. De asemenea, senzalia absentei

mai poate insemna ci suntem in
ciutarea unui lucru pe care l-am
pierdut deja. Sentimentele pe care

le avem in legituri cu absenga (de

exemplu, minie sau teami) pot fi
si ele foarte importante. Copiii tri-
iesc un acut sentiment al pierderii
atunci cind mama este pentru pri-
ma oari absenti din mediul in care

cei mici sunt obi;nuigi si o percea-

pi, iar acest lucru le poate provoca

o stare de extremi anxietate.

2 Ne aflim intr-o situatie care n€

poate prbvoca pierderi sau in ca-

re renunlim la ceva de care avem

nwoie. Vsele in care ne aflim
lntr-un mediu familiar, dar un
obiect sau o persoanl la care 1i-
nem foarte mult lipsegte, sugerea-

zL ci ne incearci un sentiment de

efeme ritate.

3 SenzaEia unei absenge sau a inuti-
litilii simbolizeazi vidul.

a

ABSORBIRE
I CAnd suntem complet absorbi$
de ceea ce facem in vis, acest Iu-
cru indici abilitatea noastri de a

ne concentra in lntregime asu

actiunilor pe care le lntreprindem,
Suntem capabili si asimilim idei

notiuni sau pireri noi, care apoi

devin parte integranti din noi gi

din felul in care aclionim. A
sorbi ceva ln interiorul nostru in'
seamni si ni-l insu;im, sd-l facem

al nostru. Mare parte din proces

de comprehensiune se

pe baza asimilirii de informagii noi.
2 Pe misuri ce ne maturlzam

inaintim in virsti, simgim din ce

in ce mai acut nevoia unei aparte-

nente la un grup social.

de a ff absorbit de cltre ceva su-

gereaz| nevoia de integrare intr-u
mare intreg sau eforturile
pentru a armoniza diversele

ale existentei noastre.

3 Suntem inzestraqi cu abil

de a imbina diferitele laturi care

alcituiesc existenga. Din punct
vedere spiritual, visul acesta i
dorinqa arzdtoare de tntoarcere

origine.

ABUR
I Aburii pot sugera in vis presi

nea de naturi emogionali. Su

entuziasmati in legituri cu

.rnumit lucru, flri a gti exacr ce

rcprezintL acesta.

2 intrucit se formeazl prin uni-
rc:r a doui substange, aburul indici
trrnsformarea, preschimbarea. De
rscmenea, se poate referi la o expe-
ricnti temporari, daci ne gAndim ci
;rburul are proprietatea de a se disipa
in aer.

.) Din perspectivi spirituali., con-

trtientizim forta atotcuprinzitoare
ir spiritului.

AC
t in vise, acele sugereazi iritare,
tlar 9i forga de a vindeca prin pi-
trunderea in adAncime. Un anumit
concept sau anumite cunogtinte
rrebuie si ne fie insuflate din ex-
tcrior, lucru pe care l-am putea
gisi dureros sau diffcil, dar care, ln
final, se va dovedi beneffc penrru
noi.

2 Abilitatea de a scruta pitrunzitor
interiorul fiintei noastre gi stirile
care ne caracterizeazi, ne pot ft de
mare folos in incercarea de a face

hgi existenlei coridiene. Depinde
insi daci acele sunt folosite de noi
sau de citre alte persoane.

3Imaginea acului poate simboliza
sexualitarea masculini, dar gi un tip
de intelegere pitrunzitoare a lucru-
rilor, care ne schimbi perspectiva
asupra viegii,

AC CU GAMALIE
I Semnificagia acului cu gimilie
depinde de circumstangele in care

este utilizat: daci este folosit pentru
a;ine ceva legat sau pentru a inEepa

un obiect. Daci line ceva legat,
sugereazi legiturile sentimentale
pe care le avem. Daci este folosit
pentru a inlepa un obiect, acul cu
gimilie sugereazi o traumi, chiar
daci aceasta pare neinsemnati.
2 Este posibil si reugim si gisim
imediat rezolvarea unei dificultigi
de ordin spirirual. fu putea fi
necesari. o solutie temporari, iar
aceasta poate fi simbolizati de fo-
losirea unui ac cu gimalie.

ACASA
I Fiin;a umani are anumite ne-

cesititi de bazi, precum adipostul,
cildura qi hrana. Casa, indeosebi
cea pirinteascl, poate simboliza
toate aceste lucruri. Atunci cind
visim ci ne aflIm acasi, ne into-
arcem la lucrurile simple pe care le-

am deprins la virsta copiliriei,
2 Din punct de vedere psihologic,
ffecare dintre noi simte nevoia de
a-gi armoniza formele primare ale

personalititii cu normele de com-
portament tnvigate. Visand la un
mediu protector, precum cel al
casei, reugim si facem acest lucru.


