Spánek jako lék a zdroj sebepoznání

Přeji vám krásný den a vítám vás u četby tohoto e-booku, jehož cílem je ukázat
vám úžasnou službu, kterou nám spánek, náš každodenní společník, prokazuje. A
také vás seznámit s tím, jak můžete spánek využít i k sebepoznání a seberozvoji.
Moc mě těší, že jste zvídaví a chcete se posouvat dál. Čím více šťastných a
naplněných lidí bude po světě chodit, tím se nám všem bude dařit lépe. 
Nechť je vám tento e-book užitečnou inspirací.

Tento e-book je chráněn autorskými právy a jeho šíření je proto bez mého vědomí
zakázáno. Pokud budete chtít tento e-book doporučit dalším lidem, učiňte tak,
prosím, odkazem na mé webové stránky, kde si jej mohou zakoupit.
Upozornění: toto je informační produkt, jehož využití je jen ve vašich rukách.
Případné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve vašich rukách a
nemohu za ně nést odpovědnost.
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Úvod:
Spánek známe všichni. Je to děj nezbytný k udržení života a zdraví. Bez spánku není možné žít a dobře fungovat. Je to
čas, kdy se vzdáváme kontroly nad sebou a svým životem a podvolujeme se vyšším silám.
Ve spánku se naše tělo čistí a regeneruje. Energetický systém prochází určitým restartem a dobíjíme svou energetickou
nádrž. Ve spánku zpracováváme zážitky uplynulých dní, do mozku se zapisují naše zkušenosti a také to, co jsme se
v bdělém stavu naučili, abychom si to mohli v budoucnu vybavit. Ve spánku k nám mohou v podobě snů přicházet
důležitá poselství a odpovědi na naše otázky.
Abychom mohli mít ze spánku co největší prospěch, je dobré vědět, jak spánek funguje a co se během spánku s námi
děje. A jak si můžeme pro spánek připravit ty nejlepší podmínky. Dozvíte se i praktické tipy, čím můžete svůj
spánek zlepšit. Ale ukážeme si i to, co nám kvalita spánku říká o
tom, jak na tom právě jsme.
Budeme zabývat také sny. Protože sny jsou velmi důležitým
rádcem a přes sny s námi naše duše či vyšší roviny bytí mohou
krásně komunikovat. A když o tom budete vědět a budete tomu
otevřeni, můžete prožívat i vy krásné vzrušení z nových objevů a
důležitých poselství, která vám přijdou právě prostřednictvím snů.
Mně sny fungují úžasně a jsou mi velmi důležitým pomocníkem na
cestě životem. Ráda se s vámi podělím o mé poznání, abyste mohli
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čerpat ze svých snů moudrost a potřebnou pomoc i vy.
Nebudu vás krmit snáři a tím, co jednotlivé sny znamenají, protože to pravé poselství můžete ve svých snech objevit
jen vy sami. Jeden snový obraz či výjev může představovat pro každého úplně jiný význam. A také je dobré vědět, že ne
všechny sny nám něco zásadního sdělují. Povím vám, jak tyto důležité mystické sny poznáte.
Podělím se s vámi i o příklady snů jako inspiraci – o konkrétní sny z mého života a jejich významy, které pro mě měly,
abyste získali představu, jak můžete i vy sami odkrývat významy vašich vlastních snů. Snové obrazy a výjevy jsou geniální
formou, jak k vám mohou přijít důležitá poselství. Tyto obrazy mívají mnoho vrstev a významů. Některé vrstvy a významy
můžete odkrýt hned, jiné třeba s odstupem. Ale vždy odkryjete jen ty významy, na které jste připraveni. Uvidíte v nich jen
to, co vám v daném momentu pomůže.
Věřím, že jsem vás navnadila k dalšímu čtení  a že se těšíte, až
budete moci spánek více využít k tomu, abyste byli v životě spokojeni
a měli dostatek energie na vše, co je pro vás důležité a co vám přináší
radost.
A pokud se vám poštěstí snít a poznat mystický sen, budete možná
vnímat tak jako já obrovskou důvěru v život a úžas nad tím, jak to
krásně funguje. A budete vědět, že na svůj život nejste rozhodně
sami. Že Vesmír je vaším přítelem a pomocníkem a nachází všemožné
cesty, jak se s vámi spojit. 
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Jak spánek probíhá:
Možná jste už slyšeli, že spánek je tvořen dvěma fázemi, které se pravidelně střídají. Jedna fáze se nazývá non-REM a
druhá REM. REM je anglická zkratka názvu RAPID EYE MOVEMENT, což česky znamená rychlý pohyb očí. Z toho vyplývá,
že REM fáze je charakteristická rychlými pohyby očí a non-REM fáze tyto rychlé oční pohyby postrádá. Pojďme se podívat
na tyto spánkové fáze podrobněji. 

Non-REM spánek:
Začátek spánku je vždy spojen s non-REM fází. Non-REM spánek má 4 stadia.
1. stadium je spojené s usínáním. Dochází k psychickému i tělesnému uvolnění, zpomaluje se srdeční tep i dýchání.
V této fázi můžete mít pocit určitého vznášení a také se u některých lidí objevují náhlé svalové záškuby. Obojí jsem si
během usínání sama na sobě již vyzkoušela.  Během usínání také v určité krátké fázi dochází k paradoxnímu zesílení
sluchových vjemů, kdy můžeme šepot vnímat jako velmi hlasitý vjem a může nás snadno probudit.
2. stadium je lehký spánek.
3. stadium je první část hlubokého spánku.
4. stadium je druhá, nejhlubší část hlubokého spánku.
V obou stadiích hlubokého spánku dochází k největší regeneraci organismu, k největšímu odpočinku a obnově sil.
Zezačátku noci je non-REM spánek delší, postupně se k ránu jeho délka zkracuje.
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REM spánek:
Dochází k rychlým pohybům očí (až 60/min) pod zavřenými víčky. Dýchání je nepravidelné a srdeční rytmus se podobá
rytmu v době, kdy jsme vzhůru. Mozek je v tomto období velmi aktivní a také se během této fáze nejvíce zdají sny. REM
spánek je na začátku noci kratší, k ránu se jeho délka prodlužuje.

Další děje během spánku:
Tvorba hormonů:
Během spánku dochází také ke změnám v hormonálním systému. Během spánku se vylučuje růstový hormon, který řídí
růst (u dětí) a regeneraci. Proto je velmi důležité, abychom spali dostatečně. A zvláště je to důležité u dětí, protože je na
tom do značné míry závislý jejich optimální růst.
Druhým vylučovaným hormonem je melatonin, který se tvoří a
vylučuje pouze v noci a nejvíce v úplné tmě. Melatonin podporuje
hluboký spánek a tím tedy regenerační kvalitu spánku a má také
příznivý vliv na detoxikaci organismu.
Melatonin také řídí biologické rytmy (denní a za přirozených
podmínek bez umělého osvětlení i roční rytmy) v našem organismu.
A ovlivňuje plodnost a sexuální funkce. Podporuje imunitní systém a
má protirakovinné působení.
Produkci melatoninu snižuje spánek bez zatemnění (za svitu lamp či
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měsíce) a také modré světlo z displejů mobilů, tabletů a televizních a počítačových obrazovek.
Doplnění energetické nádrže:
Během spánku dochází k velkým změnám i v energetickém systému. Během spánku se energeticky dobíjíme. Podle
mého poznání je to podobné, jako když používáme inteligentní nabíječku baterií. Během non-REM spánku energii
načerpáváme a během REM spánku částečně energii spotřebováváme, vybíjíme. Bateriím také nejlépe slouží, pokud
mohou být nabíjeny cyklicky, kdy nabíječka chvíli nabíjí a pak zase chvilku nenabíjí a tyto cykly se pravidelně střídají. A my
to máme stejně. Během ideálního spánku načerpáme velké množství energie a budíme se plni sil do nového dne.
Detoxikace:
Jak již bylo zmíněno, hormon melatonin produkovaný ve spánku podporuje
detoxikaci organismu. Během spánku se náš organismus intenzivně zbavuje
škodlivin, detoxikuje se i mozek a celá nervová soustava.
Při silném čištění se můžete v noci dokonce hodně zpotit. A to buď na celém
těle, či jen na jeho části. Z vlastní zkušenosti znám celotělové pocení při
intenzivní detoxikaci, ale mám také zkušenosti s pocením jen uprostřed
hrudníku (oblast srdeční čakry) a s pocením v oblasti kolen (v kolenou máme
často uložené rodové záležitosti, a pokud se nám čistí, pak toto čištění pak
probíhá i na tělesné úrovni a projevuje se mimo jiné i pocením v této oblasti).
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Upevnění paměti:
Během spánku dochází k upevnění paměťových stop, abychom si naučené věci mohli v budoucnosti v případě potřeby
lépe vybavit. Takže dostatečný spánek je důležitý pro všechny, kdo duševně pracují.
Zpracování prožitých zážitků a událostí:
Při spánku zpracováváme zážitky uplynulého dne a také zážitky z minulosti, které jsme ještě zcela nezpracovali a
nějakým způsobem dojde k jejich oživení uvnitř nás.
Regenerace a růst:
Jak už jsem zmínila v souvislosti s růstovým hormonem, ve spánku rosteme. Tedy rostou děti a mladiství. Ve spánku naše
fyzické tělo regeneruje, obnovuje svou vnitřní rovnováhu a všechny důležité funkce. Pomáhají mu v tom již zmíněné
hormony – růstový hormon a melatonin.
Proto, pokud chceme zůstat zdraví a mladiství, je důležité dopřávat
si dostatek spánku a vytvářet si podmínky pro to, aby byl spánek co
nejkvalitnější.
V následující kapitole si povíme něco o těchto podmínkách.
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Podmínky pro zdravý spánek:
Uspořádání místnosti a fyzikální podmínky v místě, kde spíme:
Ideální je, pokud spíme v místnosti, která je vyhrazená jen spánku (a samozřejmě i milostným a jiným příjemným
aktivitám, jako třeba i meditaci ). A pokud můžeme ovlivnit i umístění ložnice, tak je lépe ji situovat do klidnějších
oblastí stavby. Třeba do horních podlaží rodinného domku apod., pokud je aktivní zóna jako kuchyň a obývací pokoj
situována v přízemí. Ale pokud máte ložnici v podkroví, má to i svá úskalí, v horkých obdobích roku může pak být ložnice
příliš vyhřátá. 
Místnost vyhrazená jen spánku a relaxačním a jiným příjemným aktivitám je vhodná proto, abychom se lépe v ložnici
uvolnili. Protože pokud budeme z postele koukat na pracovní stůl s počítačem nebo na kuchyňskou linku plnou nádobí,
myšlenkám na práci se nejspíše nevyhneme. 
Místnost pro spaní by měla být dostatečně prostorná, a to podle
počtu spících osob. Vím, že jsou nějaké hygienické limity, ale
netuším přesně, jaké jsou a ani vám je tady psát nebudu, protože
tyto limity jsou pro situace, kdy spíte v nevětrané místnosti.
A jak se dozvíte dál, ke spaní doporučuji větrat. Ale samozřejmě je
ideální tak velká místnost, abyste se v ní cítili příjemně. Abyste
neměli pocit omezeného prostoru, ale ani pocit ztracenosti v příliš
velkém a nečleněném prostoru, což v našich končinách může nastat
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asi jen výjimečně. 
Ložnice by neměla být přeplněná nábytkem a množstvím věcí. Čím méně věcí, tím lépe.
Barvy bychom měli používat jemné a tlumené, rozhodně nedoporučuji zářivé barvy, které nás aktivují a tím ztěžují
usínání. Jde o barvy stěn, nábytku, podlahy, ale i ložního prádla a nočního úboru – pyžama či noční košile.
Lůžko by také mělo být dosti prostorné, aby měl každý spící dostatek prostoru a mohl se nerušeně během spánku
otáčet. Vhodná je také tvrdší matrace, která poskytne tělu lepší podmínky než matrace, do níž se tělo zaboří a musí
vyvinout velkou námahu na každé otočení. Četla jsem i informace, že je pro člověka nejlepší spát na tenké podložce na
zemi, ale je to věc, na kterou si musí člověk nejprve zvyknout a zatím jsem to sama nezkoušela. Také je lepší, když matrace
v lůžku leží na vzdušném roštu, kde může dobře větrat a prosychat.
Osobně doporučuji do ložnice nejlépe dřevěný nábytek
z masivního dřeva ošetřeného netoxickými laky či vosky (týká se to
zejména postele).
V blízkosti postele, zejména u hlavy spící osoby, je ideální
nepřítomnost elektrického vedení, zásuvek a vypínačů, protože
dráty s elektřinou vyzařují do blízkého prostoru rušivé
elektromagnetické záření. Musím ale říci, že toto můžeme obvykle
vyřešit jen v novostavbě, my toto v naší ložnici bohužel ošetřené
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nemáme.
V ložnici by také ideálně neměly být počítače ani televize. A pokud máte doma wifi síť, doporučuji ji na noc vypínat,
a to zase kvůli elektromagnetickému záření, které ovlivňuje náš energetický systém a ruší tak přirozené fungování našeho
organismu. Ve městech a ve větších obytných domech je to podmínka asi jen těžko realizovatelná. To byste se museli
domluvit i se všemi sousedy a sousedi by museli být poměrně dosti „osvícení“, aby jim to za to večerní vypnutí wifi sítě
stálo. Ale každé zeslabení elektromagnetického záření se počítá, takže rozhodně neházejte flintu do žita.
Také doporučuji, abyste mobilní telefony neumisťovali do své blízkosti, dávejte je co nejdál od sebe a ideálně na noc
vypínejte, pokud můžete. Stačí přepnout na režim v letadle a rázem máte klid. 
Teplota v ložnici je důležitý faktor ovlivňující kvalitu spánku. Pro
kvalitní spánek je lepší chladnější místnost, podle mých zkušeností
ideálně nižší o 2-4 °C než zbytek obydlí.
Také je vhodné přizpůsobit tloušťku a hřejivost přikrývky ročnímu
období. Osobně používám přikrývku, která sestává ze 2 nestejně
tlustých přikrývek, a tak mám ve výsledku 3 různě hřejivé přikrývky, které
zohlední, zda je zima, či horké léto.
Materiály prostěradla, povlečení, nočního úboru, by měly být
přírodní, nedoporučuji umělé materiály, které vytvářejí na pokožce
statický náboj a mně osobně jsou velmi nepříjemné. Navíc nesají pot
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(pokud tedy pominu funkční materiály, které pot odvádějí, ale ty se, pokud vím, u nočních košilí a pyžam nepoužívají).
Také je důležité, aby vás noční oděv netísnil. Jen málo se dají sehnat pohodlná pyžama, která neškrtí v pase a ani jinde.
Tedy pokud nejste ultraštíhlí. Pak s tím možná problémy nemáte.  Osobně pyžama vůbec nepoužívám, jednu dobu jsem
spala úplně nahá, nyní spím v noční košili. Ale musí mi být hlavně pohodlně.  Takže, muži, pokud vás tísní a mačkají
pyžamové kalhoty, klidně je na noc sundejte a spěte bez nich tak, jako to dělá můj muž. 
A doporučuji na noc sundávat všechny šperky, zejména kovové, a také hodinky. Kov ovlivňuje proudění životní
energie a také zesiluje rušivý vliv elektromagnetického záření z různých pozemních bezdrátových sítí a zařízení. Mně je od
jisté doby nepříjemný kov na těle vůbec, a tak již kovové šperky nenosím. Může se to ale samozřejmě i změnit, protože si
nedávám žádné „musy“ (že bych něco musela ), ale dělám to tak,
jak to cítím.
Optimální vlhkost v místnosti je také důležitá. Místnost by
neměla být ani příliš suchá - vysušuje sliznice, ale ani příliš vlhká hůře se ochlazujeme, protože se pot méně odpařuje, a více se daří
plísním.
Velmi důležitou podmínkou je zatemnění místnosti. Pokud žijete
v místě, kde je velká tma (mimo běžnou civilizaci), tak zatemnění
samozřejmě řešit nemusíte. Jde o to, abychom spali v co největší
tmě, aby nám naše tělo vyrobilo dostatek melatoninu, o kterém
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jsme si již pověděli. Světlo pronikající do místnosti navíc ruší náš spánek. Proto je ideální zatemnit okna tmavými hustými
závěsy či dobrými roletami nebo žaluziemi.
Hluk také rušívá spánek. Pokud můžete, omezte jej na minimum. Týká se to hluku, který způsobují elektrické spotřebiče
pracující v noci (pračky, myčky,…), ale týká se to i hluku pronikajícího z okolí – z dopravy, nočního života,… Hluk z okolí se
nám ale asi podaří omezit jen obtížně.
Větrání je podle mých zkušeností v ložnici zásadní. Během spánku potřebujeme dostatek kyslíku i negativně nabitých
iontů, které se do našich obydlí dostávají právě s čerstvým vzduchem zvenčí. A čerstvý vzduch podporuje navíc proudění
životní energie.
Také je pak dobře odváděn i vydýchaný oxid uhličitý a jiné plyny (třeba i
ty z našich trávicích soustav ). Také se větráním snižuje koncentrace
nejrůznějších škodlivých látek, které se uvolňují z nábytku, lůžkovin,
z plastů, z koberců z umělých vláken (doporučuji v ložnici jen koberce
z přírodních materiálů), …
My v ložnici (a u dětí také) větráme celoročně, což znamená, že máme
okno více či méně otevřené (podle venkovní teploty a proudění vzduchu)
každou noc, a to i v zimě. Máme to vyřešeno tak, že mimo teplých letních
dní, kdy míváme okno otevřené dokořán, otevíráme okno tzv. na
větračku, tedy vyklápíme horní část okna. Na boku máme přivrtanou
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plastovou aretační tyčku, kterou si velmi jemně regulujeme stupeň otevření či přivření větračky. Je to korunová záležitost a
udělá úžasnou službu.
Pokud z nějakého důvodu větrat v noci nemůžete, doporučuji alespoň před spaním místnost důkladně vyvětrat a vyvětrat
pak i ráno, když se vzbudíte. Také můžete nechat dveře ložnice otevřené třeba do chodby, aby se zlepšily podmínky v
ložnici – dochází pak k lepší výměně vzduchu a tak snadno se vzduch nevydýchá. A lepší je mít během noci chladněji
v místnosti.
Pokud máte v noci otevřené okno, je pak ideální řešit i přístup hmyzu zvenku do místnosti, respektive hmyzu přístup
zamezit. Protože takový neodbytný komár dokáže člověku připravit velmi divokou a nepříjemnou noc. My máme na okně
instalovanou síťku proti hmyzu, která skvěle funguje, a můžeme
večer klidně svítit, i když máme otevřené okno.
--------Je jasné, že ne vždy si můžeme připravit ideální podmínky. Proto se
příliš netrapte a nestresujte věcmi, které nelze snadno změnit, a
vězte, že váš stres může být ve výsledku nakonec horší než situace
sama. Připravte si takové podmínky, jaké zvládnete bez
nadměrného úsilí a třeba časem přijdete i na další způsoby, jak své
podmínky při spánku ještě zlepšit. 

© MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

Strana 16

Spánek jako lék a zdroj sebepoznání

Vnitřní příprava na spánek:
Na kvalitu spánku a usínání má vliv nejen prostředí, ve kterém spíme a podmínky, které v tomto místě panují, ale velmi
důležitým faktorem je i naše naladění, připravenost ke spánku.
Proto nedoporučuji, pokud to není nutné, začínat před spaním řešit nějaké náročné úkoly či problémy. Potřebujeme,
aby byl mozek ve fázi určitého uvolnění až útlumu, a pokud začneme něco řešit, svůj mozek povzbudíme k velké aktivitě a
pak můžeme hůře usínat i spát. Nemusí to tak samozřejmě být vždy a u každého, ale dá se říci, že je to takto z principu
zákonité.
Také, pokud můžete, nepouštějte se před spaním do hádek a situací provázených silnými negativními emocemi.
Tyto situace rozbouří vaše nitro a můžete pak mít dost práce se zklidnit. Můžete pak hůře usínat či „řešit“ proběhlý konflikt
i ve spánku, vždyť už jsme si řekli, že ve spánku zpracováváme
uplynulé zážitky. A pokud je tento zážitek hodně čerstvý, vytvoří ve
vašem nervovém systému silnou stopu, se kterou bude muset váš
organismus něco provést. 
Také intenzivní sportování těsně před spaním vás může příliš
vybudit. Ale může se i stát, že se vám naopak bude usínat lépe.
Vzhledem k tomu, že modré světlo z monitorů počítačů, z
displejů notebooků, tabletů a telefonů a z televizních
obrazovek snižuje tvorbu melatoninu, což je velmi důležitý
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hormon řídící spánek a naše biologické hodiny, je lépe večer omezit vystavování se tomuto světlu. Ale zase to není
dogma, je určitě dobře se na sebe naladit a dělat, to, co vám bude příjemné. A třeba i zkoušet, zda zaznamenáte nějakou
změnu k lepšímu, pokud to zkusíte změnit třeba po dobu jednoho týdne.
Samozřejmě, že pokud máte třeba malé děti a můžete se věnovat nějaké tvůrčí práci na PC pouze večer, může být situace
zcela jiná. Pokud vám toto tvoření přinese do života radost a naplnění, může mít pro vás večerní „koukání do obrazovky“
mnohem větší přínos než třeba sedět v křesle s knížkou, i za cenu vystavení se modrému světlu. Život je nesmírně
rozmanitý a neustále se mění a s ním se měníme i my. Je dobré počítat s tím, že to, co nám fungovalo v minulosti, nemusí
fungovat stále stejně a napořád, protože se i naše potřeby v průběhu času mění. A tak buďte otevřeni vnímat své potřeby
a rozhodovat se pro to, co vám v dané chvíli přinese největší
hodnotu.
Někdy to může znamenat jít spát v 8 hodin večer, jiný den to může
znamenat radostně tvořit na PC do půlnoci. Nic není přesně dané.
Proto vám v tomto e-booku předávám určité zákonitosti, které
je dobré znát, ale jsou to jen doporučení, vždy se rozhodujte
sami za sebe.
Obecně známé je, že není vhodné před spaním pít nápoje (či jíst
potraviny) s obsahem aktivizujících a vybuzujících látek. Patří
mezi ně káva, černý a zelený čaj, kofeinové drinky jako Red bull a
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podobně. I když jsou i lidé, kteří po šálku kávy naopak dobře usínají.
Zde je však důležitý i časový faktor. Třeba u nápoje ze zeleného ječmene, který také aktivizuje, platí, že pokud ho
vypijete a hned jdete spát, může vám přivodit snadné usínání a dobrý spánek. Pokud ho však vypijete o něco dříve,
můžete mít naopak potíže usnout. U kávy a čaje je to podobné, někdy vám mohou před spaním „zavařit“, někdy naopak
pomoci. Pokud máte potíže s usínáním či spánkem, zkuste si vyzkoušet, co vám bude dělat dobře. V dalších částech
tohoto e-booku vám prozradím i své soukromé tipy pro lepší spánek v případě potíží s usínáním či spaním.
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Spánek a jídlo:
Mezi spánkem a jídlem jsou zajímavé vztahy.  V této kapitole vám o nich něco povím.
Je dobré, pokud nejdeme spát hladoví, protože pak obvykle hůře usínáme a spánek bývá mělčí a není tak osvěžující. Ale
není také většinou dobré se těsně před spaním najíst, zvláště nedoporučuji těžká jídla jako jídla smažená, pečená,
grilovaná, obsahující maso a hodně tuků…
Potřebujeme totiž, aby naše tělo ve spánku co nejlépe regenerovalo. A pokud v této době běží trávení naplno, našemu
organismu to příliš neprospívá. Takže jezte tak, abyste nešli spát nacpaní, ale ani hladoví. Záleží ale také na době, kdy
chodíváte spát. Pokud chodíte spát o půlnoci, klidně si ještě v devět nebo v deset můžete dát třeba jablko či nějakou jinou
lehkou svačinku, pokud budete potřebovat. Samozřejmě, že se může stát, že se
budete potřebovat hodně najíst těsně před spaním, ale nedělejte to běžně, pokud
to není vyloženě nutné.
Jídlo totiž není jen něco, co utlumí nepříjemné škroukání v žaludku a něco, co
dodá našemu organismu živiny a energii. Jídlo je totiž velmi silný a účinný
regulátor toku životní energie. Tohle se jen málo ví a nebo se o tom nemluví.
Jistě jste již někdy zažili silné nutkání něco sníst, ač jste hlad neměli. Bývá to ve
chvíli, kdy je náš organismus v určitém napětí. V takovýchto chvílích míváme chuť
hlavně na sladké a tučné jídlo, protože cukry a tuky působí uvolnění a uklidnění.
Uvolňují mnohem více než třeba bílkoviny a zelenina.
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To napětí může trvat jen chvilku, ale může být tak silné, že prostě nemáme jinou možnost, než mu vyhovět. Vyplatí se
v takovémto případě chvilku počkat, zda to „přejde“, a pokud to nepřejde, tak si něco dát. Jistě není vhodné „řešit“ vnitřní
konflikty a jiné zdroje nepohody a napětí jídlem, ale někdy nebo v některém životním období to prostě může být pro nás
lepší, ač třeba i přibereme.
Sama jsem to zažila, že jsem se nacházela v tak velkém napětí, že jsem neměla jinou možnost, než se prostě cpát. Ač jsem
věděla, jak to dopadne (že to není zdravé, že hodně přiberu…), prostě jsem v té chvíli neměla jinou možnost. Bylo to
v jednom období mých intenzivních vnitřních proměn, kdy jsem byla velmi křehká a musela přílišné napětí tlumit právě
jídlem.
Takže já vám rozhodně nebudu říkat, že nemáte dost pevnou vůli,
pokud nevydržíte nejíst. Vždy je potřeba zvažovat přínosy a újmy,
které nám dané chování přináší.
Samozřejmě že jsem pak, když už jsem byla stabilnější, stravu
zlepšila, obohatila postupně o ty nejhodnotnější a nejléčivější
potraviny a spolu s dalšími změnami se mi postupně podařilo váhu a
své jídelní porce zase snížit.
Někdy máme tendenci jíst i v momentě, kdy cítíme pokles
energie. Nevím, jestli je to záležitost i částečně biologická, ale u mě
to bylo z velké části způsobeno zážitky z dětství, kdy mi maminka
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říkala: „musíš pořádně jíst, abys měla energii“. Byla jsem totiž jako
dítě hubená. Tahle věta se velmi silně zapsala do mého podvědomí,
takže kdykoliv jsem cítila pokles energie, vždy mě jako první
napadlo: musím něco sníst.
Někdy však může být v této situaci mnohem lepším řešením si na
chvilku odpočinout, klidně si i lehnout, pokud je únava velká. Krátký
spánek během dne, pokud máme tu možnost, nás může krásně
osvěžit a zabránit zbytečnému přejídání.
Také malé děti často potřebují více spát než jíst. Spánek je často ta
nejlepší potrava.  A vědí to i zvířata. 
Lidé, kteří málo spí nebo nespí v noci (lidé, kteří v noci pracují), mívají častěji nadváhu než lidé, kteří pracují ve dne.
Důvodem je to, že pracovat v noci je pro člověka nepřirozené a lidé, kteří v noci pracují a přes den spí, bývají ve větším
vnitřním napětí. Mají rozhozené biorytmy a to se projeví mimo jiné i tím, že nejsou úplně v pohodě. A již jsme si řekli, že
jídlo napětí tlumí, a také to, že únavu a pokles energie máme tendenci řešit jídlem. To jsou dva z nejdůležitějších důvodů,
které pak vedou k následné nadváze či dokonce obezitě. Takže pokud to jde, spěte dost. A ideálně v noci. Budete
zdravější, štíhlejší a budete mít i víc energie.
Je smutnou praxí, že v noci pracují nejen zdravotníci, policisté, ostrahy, hasiči a lidé v dalších důležitých nonstop profesích.
Dnes však v noci pracují i lidé v továrnách, kde se vyrábí třeba cukrovinky, auta a jiné věci. Člověk vymyslel stroje proto,
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aby mu šetřily práci, ale nakonec to dopadlo tak, že my, lidé, jsme otroci strojů. V dnešním světě je pro mnoho
podnikatelů nejdůležitější zisk. A představa, že bude stroj v noci nevyužit a nebude produkovat další a další zboží, které se
dá prodat, je pro mnohé podnikatele neúnosná. Ale to jen naokraj.
Takže pokud málo spíte a necítíte se
dobře, zkuste si připravit ty nejlepší
podmínky, které dokážete. Váš životní
pocit se jistě zlepší a bude to stát za to.
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Chrápání:
Chrápání je velmi častý problém. Bývá však v drtivé většině nepochopena hlavní příčina. Podělím se s vámi o své vhledy
týkající se chrápání.
Chrápání ve skutečnosti není problém v krku, který by se měl řešit uříznutím části měkkého patra, i když někdy ve
vážných případech to samozřejmě může být vhodné, když není možné situaci řešit jinak. Operace totiž neřeší příčinu, jen
odstraní blikající kontrolku, která vás upozorňuje na to, že nejste úplně v pohodě. Chrápání je totiž záležitost
energetická. A mám to vyzkoušené i na sobě, občas totiž taky chrápu. Sice málokdy, ale stává se to.
A vypozorovala jsem na sobě i na docela velkém množství dalších lidí, že
chrápeme, když se dostaneme do určitého typu energetické nerovnováhy. Naše
životní energie totiž v té chvíli neproudí krkem volně a harmonicky tak,
jak má.
Buňky v oblasti krku pak nejsou touto energií optimálně řízeny (možná, že víte,
že vše ve Vesmíru je řízeno energií, tedy i buňky našeho těla), nespolupracují
dobře a dojde k přílišnému uvolnění svalů v oblasti krku a k přechodnému
zbytnění (otoku) měkkých struktur krku. To pak způsobí, že měkké patro (a
možná i jiné měkké struktury) pak brání volnému průchodu vzduchu. A to se
projevuje zvukovým vjemem, chrápáním.
Ví se, že nejvíce chrápou lidé spící v poloze na zádech. Odtud pocházejí
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nejrůznější kuriózní doporučení jako tenisové míčky zašité v zádové části pyžama.  V poloze na zádech totiž proudí
životní energie vzhůru silněji než v poloze na boku. Proto často pomůže otočit se na bok, tím se zeslabí proudění
energie, a tudíž se zmenší i její hromadění v oblasti krku a zlepší se řízení a koordinace buněk v tomto místě. Člověk pak
často přestane chrápat. U některých lidí však ani toto nemusí pomoci. Záleží vždy i na flexibilitě energetického systému,
tedy na jeho schopnosti přizpůsobit se změnám.
Chrápání je časté u starších lidí (bývají častěji v nerovnováze než mladší lidi a flexibilita jejich energetického systému bývá
snížená), dále u lidí s nadváhou či obezitou (obezita je z velké části energetická záležitost, jak už jsme si řekli) a je podle
mých pozorování častější u mužů (muži bývají méně spojeni sami se sebou a také méně uzemněni, proto se častěji
dostávají do větší nerovnováhy než ženy).
Takže pokud chrápete, můžete to vyřešit tím, že budete nacházet lepší životní rovnováhu (což může znamenat spoustu
věcí a není možné to v této knize rozvést) místo toho, abyste bezmocně mávli rukou či místo toho, abyste podstupovali
chirurgický zákrok.

© MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

Strana 25

Spánek jako lék a zdroj sebepoznání

Noční pomočování u dětí:
Některé malé děti se v noci často pomočují. A příčina je podobná jako u chrápání. Zase je to určitý typ energetické
nerovnováhy, kdy oblast pánve není harmonicky řízena a dojde k přílišnému uvolnění svěračů, což jsou svaly, které
za normálních okolností udržují močový měchýř uzavřený.
V noci se častěji pomočují děti, které mají nějaké potíže v životě. Mohou to být děti, na které je vyvíjen velký tlak,
mohou to být děti, které žijí ve větším stresu, než jejich organismus může vyrovnat,… Ať už je příčina těchto stavů
jakákoliv. Mám to ověřené i na vlastních dětech.
Staršímu dítku trvalo mnohem déle, než bylo schopné zůstat v noci
suché. Zato mladší dítko to zvládalo od velmi útlého věku prakticky
bez nehod. A rozdíly byly v tom, že starší dítko mělo náročnější
podmínky k životu.
První se rodilo (první dítě to má obvykle těžší, prochází cestou,
kudy ještě nikdy před ním nikdo neprošel, musí proto obvykle
během porodu čelit náročnějšímu úkolu), učilo nás býti rodiči
(všichni se při učení dopouštíme „chyb“), nemělo dalšího
sourozence, který by vyvážil přílišnou pozornost nás, rodičů, bylo
navíc hyperaktivní (velká část hyperaktivity byla jen reakcí na mé
vlastní nevyřešené záležitosti, o kterých jsem v té době neměla ani
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potuchy),...atd.
Mladší dítko se rodilo druhé, v té době už jsem byla i mnohem vědomější, lépe naplňovala jeho potřeby, nechávala
ho přirozeněji se vyvíjet, mělo sourozence k pozorování a rozptýlení a nebylo hyperaktivní, jeho úkolem nebylo tak silně
upozorňovat mě na mé vlastní problémy. 
Je známé, že se děti častěji pomočují při nemoci. Nemoc je zase období kladoucí zvýšené nároky na organismus dítěte,
takže se energetická rovnováha v oblasti pánve naruší snadněji.
Takže pokud se vaše dítě v noci pomočuje, vězte, že je to velice pravděpodobně funkční záležitost, i když se vzácně
může stát, že je to záležitost, která je projevena i ve formě vrozené vady či nějaké jiné závažnější záležitosti, kterou je
potřeba řešit s lékaři.
Nezlobte se na své dítě, když se v noci pomočí. Nedělá to
schválně a není si toho vědomo. Prostě se mu to děje. Tak jako
se na něj pravděpodobně nezlobíte, když má angínu. Tohle je
podobné. Hledejte cesty k větší pohodě v rodině, často nám děti
zrcadlí naše vlastní problémy a nevyřešené záležitosti. Mé děti byly
a jsou mými největšími duchovními učiteli. A to bez nadsázky.
Přijměte situaci a nevyčítejte si to. Každý z nás má zde nějaký svůj
úkol, musí překonávat určité nepohodlí a výzvy a jsou to často
záležitosti z našeho útlého dětství, které se prostě staly a zatížily
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nás. Tyto věci se obvykle nedají vyřešit tak snadno a rychle, jak bychom sami chtěli.
A někdy ani třeba nevíme, co dělat, protože k nějaké akci teprve musíme uzrát. Tak berme situaci tak, jak je, a buďme
laskaví sami k sobě i ke svým dětem.
Nám se velmi dobře osvědčilo nedávat dítku příliš mnoho tekutin před spaním (ale nebraňte dítěti pít) a v noci jsme
ho vzali z postele do náruče, spící posadili na záchod a řekli mu, ať se vyčůrá. V polospánku se vyčůralo a po položení do
postele hned zase spalo. A vydrželo suché až do rána.
Později vydrželo již déle, takže stačilo, abychom ho vzali na záchod, když jsme šli spát. A postupem času už pak ani to
nebylo potřeba. Bylo to pro nás i pro něj lepší, než řešit v noci mokrou postel nebo mu už docela velkému dávat plíny.
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Nespavost a horší usínání:
V popředí těchto potíží bývá určitá životní nerovnováha, například přílišné psychické nebo fyzické vypětí, nevyřešené
záležitosti, vnitřní konflikty, napětí, neschopnost se uvolnit, přílišná sebekontrola, bolest ve fyzickém těle,… U
každého z nás mohou hrát roli mnohé věci a vše je vždy určitým souhrnem, nebývá to obvykle jedna jednoduchá příčina.
Proto zlepšit svou životní rovnováhu a tím i svůj spánek může být docela náročný úkol vyžadující určité nasazení a
odhodlání. Je to samozřejmě mnohem těžší, než si lupnout prášek na spaní, i když to samozřejmě neodsuzuji. Je ale
dobré vědět, že problém nebývá právě v samotném spánku, ale v našem životě jako takovém. A nejčastěji v našich
postojích k určitým záležitostem, v neporozumění svým skutečným potřebám, v nezpracovaných záležitostech
z minulosti…
Takže spánek je spíše takový indikátor pohody a dobrého zdraví. A
když dobře funguje, dobré zdraví a pohodu samozřejmě upevňuje a
násobí. 
Podělím se s vámi o jeden (a nebyl jen jeden) prožitek probdělé noci.
Byla jsem v té době ve velkých vnitřních změnách, a tak jsem prožívala
velká kolísání a potíže v nejrůznějších oblastech mého života. Stávalo
se mi, že jsem celou noc vůbec nespala. Kdo to zažil, ví, že taková noc
může být opravdu náročný zážitek.
Hlavou se vám honí miliony myšlenek, které vám nedají spát, hlava
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jede na plné obrátky a ač chcete, prostě neusnete. Nedokážete se natolik uvolnit, aby mohl přijít spánek. Trápíte se,
převalujete, snažíte se usnout… Situaci zhoršuje to, že víte, že když se nevyspíte, budete slabí, protivní, bez energie….
Dosaďte si sami.
A pak jsem se jedné noci rozhodla, že odhodím své představy toho, jak mi bude druhý den špatně, a že to prostě budu
nezaujatě pozorovat. A skutečně se mi to tu noc podařilo. Přijala jsem, že prostě spát nebudu a že budu prostě jen
ležet v posteli a odpočívat. Rozhodla jsem se, že se nebudu snažit usnout a nebudu ve svých představách živit obraz
zpráskaného psa.  A řekla jsem si, že i takovýto odpočinek vleže ve tmě určitě bude lepší než jít něco dělat či se trápit a
snažit se usnout. Možná víte, že čím víc se o něco snažíme, tím více nám některé věci mohou unikat. A o spánku to
platí tuplem.
A tak jsem se v té situaci určitým způsobem sama uvnitř sebe
uvolnila. Přestala jsem to řešit, přijala jsem tu situaci a jen byla,
vnímala jsem své tělo, pozorovala své myšlenky. Nechala jsem se
jimi klidně vtáhnout do hlavy a pozorovala i chvíle, kdy se mi dařilo
být více v těle a jen to všechno pozorovat.
Noc proběhla neobvykle klidně a pokojně. Nekonalo se zdaleka
takové utrpení, jako když jsem se snažila usnout a řešila, jak se budu
cítit druhý den. A víte, co se stalo? Ráno jsem vstala a cítila jsem se
neobvykle dobře. Nebyla jsem nějak zásadně unavená a cítila jsem
se po celý den velmi slušně. Takovou moc má přijetí situace a
© MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

Strana 30

Spánek jako lék a zdroj sebepoznání

podvolení se životu. 
Od té doby už vím, že nemá smysl s tím bojovat. A tak přijímám, že neusínám a pak se i stává, že na nějaký čas třeba i
usnu, třeba se hodně probouzím, ale už se necítím tak špatně jako dřív. Zkuste to taky, je to rozhodně zajímavý a cenný
zážitek. A pomůže vám se druhý den cítit velmi pravděpodobně o mnoho lépe.
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Potraviny a jiné přírodní prostředky ke zlepšení spánku:
Myslím, že snad každý z nás někdy měl nějakou potíž se spánkem. Ať už je to dlouhé usínání, časté probouzení, někdy i
probdělá noc… A samozřejmě že vím, jakou kouzelnou moc má vydatný hluboký spánek, a proto i já občas použiju nějaký
přírodní prostředek pro jeho zlepšení.
V následujících řádcích vás seznámím s prostředky, které jsou naprosto přírodní a podle mých zkušeností neškodné, a
které prospějí nejen vašemu spánku, ale i vašemu zdraví. 

Potraviny a nápoje pro lepší spánek:
Ashwagandha
Ashwagandha neboli withanie snodárná (indický ženšen) je rostlina, která se dá koupit sušená a rozemletá na jemný
prášek. Je to velmi cenná superpotravina s adaptogenními účinky, která harmonizuje organismus, vyrovnává nejrůznější
nerovnováhy, snižuje nepříznivé dopady stresu… A také má příznivé účinky na spánek.
Osobně ashwagandhu konzumuji ve smoothie, kde se ztratí její trošku nepříjemná chuť. Kupuji ji na www.vitalvibe.cz.

Makový olej
Makový olej je dalším skvělým prostředkem k lepšímu spánku. Možná víte, že mák má uklidňující účinky, pro které je
v některých zemích dokonce zakázaný. My máme to štěstí, že patří k našim národním pokladům a můžeme jeho účinků
využívat. Makový olej si kupte nejlépe v bio kvalitě a uchovávejte jej v lednici. Stačí lžička před spaním. Kupuji značku
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Stöger na www.biopurus.eu nebo si jej můžete i nechat objednat ve zdravé výživě, kde prodávají produkty této firmy.

Zelený ječmen
Jak již jsem zmínila, sklenka zeleného ječmene těsně před spaním vám může přivodit dobré usínání a lepší spánek.
Ale je to potřeba vyzkoušet, jak to bude působit zrovna na vás. Zelený ječmen kupuji ten nejkvalitnější (nekvalitní ječmen
vám může i uškodit) od Green Ways. Můžete si jej koupit od síťových prodejců, někteří z nich jsou zároveň i majitelé
obchodů se zdravou výživou, stačí se poptat nebo se informovat o prodejcích na www.gw-int.net, kde najdete infolinku a i
zajímavé informace o zeleném ječmeni.

Meduňka a meduňkový čaj
Meduňka je velmi příjemná bylinka, která má uklidňující účinky. Je
velmi nenáročná, takže si ji můžete pěstovat i sami. Výhodou je, že
budete mít kontrolu nad kvalitou bylinky a můžete klidně i pár lístků
meduňky sníst či ji použít k ozdobení sladkých jídel. Je výborná a
osobně ji mám moc ráda. Sušená meduňka na čaj je navíc všude
k sehnání. Udělejte si teplý čaj před spaním.

Heřmánkový čaj
Heřmánek je také výborná bylinka s uklidňujícími účinky. Čaj z ní
je také příjemný a sušený heřmánek na čaj můžete všude sehnat.
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Udělejte si teplý čaj před spaním a vypijte, ideálně si ho vychutnejte v klidu a relaxujte u toho.
Další tip - trošku pod čarou. 

Mléko s medem
Teplé mléko s medem vypité před spaním může některým lidem přivodit dobrý spánek. Osobně tento tip nepoužívám,
protože mléko až na řídké výjimky již vůbec nekonzumuji. Od té doby, co jím hodně živě a zeleně, už mi nechutná. Jen ho
výjimečně sním v palačinkách, protože palačinky bez mléka nejsou moc dobré (pokud děláte dobré palačinky bez mléka,
budu moc ráda, když se se mnou podělíte o váš recept. )
Mléko způsobuje zahlenění (osobně ověřeno) a je plné zdraví neprospívajících látek. A navíc ani není nezbytnou
potravinou pro zdravý život. Ale vím o lidech, kterým mléko s medem pomáhá a kteří své zdraví až tak neřeší, že by
přikročili k omezení mléka ve svém jídelníčku. A dokážu si představit, že
menším zlem může pro někoho být vypití sklenice mléka s medem než
probdělá noc. Proto zde tento tip uvádím.
Mléko v tomto receptu můžete nahradit mandlovým mlékem, které je
velmi zdravé a chutné. Na 12 hodin namočte mandle do vody, pak
namáčecí vodu slijte, mandle rozmixujte s 4-5 násobkem čisté vody a
přeceďte přes plátýnko (dá se k tomu koupit i speciální sáček).
Teplé mandlové mléko s medem může také zlepšit váš spánek.
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Další prostředky pro lepší spánek:
Směs éterických olejů pro lepší spánek
Éterické oleje fungují krásně. Stačí otevřít lahvičku s vonným olejem, přiblížit k nosu a párkrát vdechnout vůni. Vdechnout
tak zhluboka a tolikrát, jak vám to bude příjemné. Tím si i sami regulujete dávku. Doporučuji a sama mám směs olejů pro
klidný spánek od Hanna Maria (koupený ve zdravé výživě). Tato značka je kvalitní. Olej je složený z éterického oleje
z levandule, heřmánku a mandarinky. Je moc příjemný a krásně funguje. V obchodech můžete najít různé takovéto směsi.
Je to super v situaci, kdy už ležíte a nechcete se zvedat a jít si dát makový olej nebo něco jiného. Stačí mít lahvičku se
směsí u postele a použít bez nutnosti vstávat… Můžete zkusit i samotnou levanduli či meduňku, doporučuji Nobilis Tilia.

Teplá koupel ve vaně
Teplá koupel ve vaně je výborný prostředek k uvolnění. Po teplé
koupeli můžeme být pěkně zrelaxovaní a unavení, takže můžeme
dobře usnout a spát.
Můžeme skvěle využít i uklidňujícího účinku meduňky či heřmánku,
pokud si do vany nasypeme bylinkovou koupelovou sůl.
Doporučuji třeba sůl Cereus, základem je kvalitní růžová himálajská
sůl. A mají heřmánkovou i meduňkovou.  Dá se koupit třeba ve
zdravé výživě nebo i na e-shopu. A prospěje celému organismu.
© MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

Strana 35

Spánek jako lék a zdroj sebepoznání

Sauna
Sauna je skvělá. Je prostředkem utužujícím a zlepšujícím zdraví a většinou se po ní i dobře spí. Je dobře si vyzkoušet,
kolik cyklů prohřátí-ochlazení, vás příjemně uvolní. Sauna ale není vhodná pro každého. Pokud jste závažněji nemocní,
může být vyloženě nevhodná. Saunovat by se neměli lidé s vážnějšími srdečními a dýchacími problémy, lidé se zhoubnými
nádory, s aktivními záněty, infekcemi, při nachlazení, při menstruaci. Pokud vás sauna láká, doporučuji knihu Saunováním
ke zdraví od MUDr. Antonína Mikoláška.

Relaxace
Relaxace provedená třeba v posteli před spaním může být velmi prospěšná nejen spánku, ale i celkově vašemu zdraví.
Mnozí lidé svůj den prožívají ve velkém napětí, ve stresu, v rychlosti,
že je pak pro ně těžké se uvolnit. Při relaxaci jde o to, abyste začali
vnímat jednotlivé části vašeho těla a vědomě je uvolňovali.
Ideální je začít od nohou. Zkusit na chvilku napnout všechny svaly
např. na pravé noze, nohu klidně i trošku zvednout a pak položit a
uvolnit. Tím, že svaly nejprve napneme, si danou oblast mnohem
lépe navnímáme a také se nám může mnohem lépe dařit dané
místo potom i uvolnit.
Takto postupujte celým tělem vzhůru. Nakonec je dobré se
zasoustředit na dýchání a zkusit se párkrát zhluboka nadechnout a
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vydechnout. Zkusit směřovat svůj dech i do břicha, aby byl skutečně hluboký a uvolňující. Tak dlouho a tak zhluboka,
jak vám to bude příjemné.
Takováto relaxace je navíc super metoda pro lepší spojení s tělem a k uvolnění nejen svalů, ale i celého organismu a ke
zmírnění stresu. A pokud vám tento krátký popis nestačil, můžete si klidně obstarat i nějakou audionahrávku relaxace.
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Spánek jako zdroj sebepoznání:
Kvalita spánku jako informace o našem vnitřním stavu, o naší rovnováze
Už jsme si výše řekli, že spánek a jeho kvalita vypovídá o tom, jak se máme. O tom, zda jsme v pohodě, či v napětí…
To, jak usínám a spím, je pro mě osobně jedno z vodítek, jeden z indikátorů mého aktuálního stavu. Pokud spím dobře, je
to moc fajn. Pokud spím hůře, většinou vím, čím to je. Už jsem si zvykla tyhle věci vnímat a také tomu pak přizpůsobit své
další dny. Někdy je to pro mě i zpětná vazba, že jsem třeba byla příliš aktivní, někdy to zase byla zpráva, že téma, kterého
jsem se předchozí den dotkla, je pro mě ještě příliš silné (měla jsem pak hodně divoké a nepříjemné sny) a na čas ho mám
nechat být. Než uzraju a zesílím natolik, že s ním mohu vypořádat…
Každý to máme trochu jinak, a tak vám k tomuto podrobnější radu
dát nemohu. Jen vězte, že je to jeden ze signálů, který vám může
napovědět více o vás.

Spánek v průběhu transformace (větších vnitřních
změn)
Pokud máte děti, možná jste si všimli, že v období před nějakým
větším vývojovým skokem bývají děti protivnější (vnější projev
vnitřního napětí) a často i hůře spí. Pak se náhle situace zlepší,
napětí pomine a dítko náhle disponuje novou dovedností.
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My, západní lidé, jsme zvyklí očekávat, že věci se vyvíjejí lineárně, tedy po přímce, která stále někam vede, že je
normální neustálý růst. Jsme takto odkojeni školou a všeobecně rozšířenými postoji k životu. Je to proto, protože mnoho
z nás ztratilo spojení s přírodou a jejími přirozenými vývojovými cykly. Když se nad tím zamyslíte, tak jen máloco
v přírodě nepodléhá nějakým cyklům a rytmům. Planety se pohybují v určitých cyklech, máme 4 roční období, máme
den a noc, máme čtyřfázový menstruační cyklus (možná jste už slyšeli o ženské cykličnosti),…. Takto to v přírodě probíhá.
Jsou období útlumu, menší aktivity a období vzestupu, vyšší aktivity.
I naše niterné pochody a pokroky probíhají v určitých cyklech a skocích. Krásně je to vidět právě na malých dětech.
Na jejich vývojových pokrocích. A máme to tak i my, dospělí, když na sobě pracujeme.
Tyto programy z naší společnosti, že věci mají probíhat lineárně, tedy že musíme vždy podávat stejný výkon, stejně se cítit,
být stejně aktivní, jsou dosti silné. Osobně jsem si velmi často uvědomovala jejich vliv na sobě a musela s nimi hodně
pracovat.
Často se stává, že procházíme obdobím, kdy se chystají nějaké
změny (může být i docela dlouhé) a pak náhle prozřeme, něco
důležitého si uvědomíme… V tom období, kdy se změny chystají,
můžeme vnímat i větší vnitřní napětí. Může se uvnitř nás něco
čistit, přestavovat, měnit.
Často jsou tato období náročná, protože třeba na sobě neúnavně
pracujeme, ale viditelné výsledky se někdy i dlouho nedostavují,
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můžeme se cítit třeba i hůře než na začátku. Ale pak situace najednou uzraje, napětí se sníží a my se zase o kousek
posuneme.
V těchto obdobích větších vnitřních změn můžeme vnímat i zhoršený spánek. Můžeme mít potíže usnout, mnohokrát
za noc se probouzíme, spíme mělce, můžeme mít divoké sny… V těchto obdobích je potřeba toto nepohodlí přijmout.
Můžeme samozřejmě mnohé věci ovlivnit, uzpůsobit si podle našich potřeb, ale i když si vyladíme všechno, co můžeme,
i tak můžeme spát hůře.
Je potřeba s tím nebojovat, přijmout to jako nedílnou součást vývoje k lepšímu životu. Můžete se inspirovat mými
prožitky probdělých nocí. Udělat to, co nejlépe dovedete, ale zbytečně se tím netrápit a příliš to neřešit, protože vám to
pak může odebírat energii.

Sny jako řeč naší duše a jako zprávy z Vesmíru
A teď se dostáváme k tomu pro mě osobně nejzajímavějšímu. 
Miluji mystické sny, kterými ke mně promlouvá moje duše či Vesmír
či nevím kdo vlastně. Ale to není důležité, od koho tato poselství
přicházejí. Důležité je, že se to děje.
A tyto sny velmi dobře fungují a jsou pro mě nenahraditelným
pomocníkem na mé cestě ke šťastnému a naplňujícímu životu. A
vždy reagují na moje potřeby. Přicházejí nenadále, nečekaně a
přinášejí mi důležitá poselství a zprávy o mé cestě. Často mi
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v nějakém těžkém období ukazují správný směr. Třeba mi i poodhalí nějaký kousek z mé budoucnosti, abych vytrvala na
své cestě a šla po ní s větší důvěrou v sebe sama a v pomoc od života. Vždy, když se mi zdá takovýto sen, cítím krásné
vzrušení z toho, že nejsem na svůj život sama, že je někde kdosi či cosi a nabízí mi svou pomoc. 
V následujících řádcích vám o těchto snech a o tom, jak je poznat a jak rozluštit jejich poselství, povím. Rovnou zapuďte
myšlenku či vzpomínku na nějaké snáře, protože jak už jsme si řekli v úvodu této knihy, významy jednotlivých
snových obrazů jsou pro každého jedinečné. Nejde ani tolik o jednotlivé věci, které se ve snu objevují (třeba prádlo,
dům,…), ale o to, jak jsou spojeny ještě s dalšími věcmi a událostmi ve vašem snu. Takže jen z toho, že se ve vašem snu
objeví dům, nelze úplně vyčíst, co vám chce sen říci.
Časem ale můžete vysledovat sami u sebe určitou řeč vašich snů.
Obrazy však nemusí být vždy stejné a ani nemusí mít stejné
významy. V řeči mých snů se třeba několikrát objevil dům jako
symbol mého těla a zahrada jako symbol mé duše. Jindy dům
znamenal celou moji bytost.
Jde vždy o celý obraz a kontext a o to, v jakém životním období
se zrovna nacházíte a čím procházíte. Uvidíte, že se vám určitě
postupně bude lépe dařit porozumět významům takovýchto snů.
V následujících řádcích si povíme něco o jednotlivých typech snů. Je
ale důležité zmínit, že toto rozdělení je do určité míry schématické,
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protože sny mohou být projevené v celé škále spektra, od zcela nevýznamných běžných snů, až po sny s velkým
poselstvím. Proto sami vnímejte každý jednotlivý sen, který vám bude připadat důležitý nebo silný.
Běžné sny:
Běžné sny určitě znáte. Bývá to změť nejrůznějších scén, které ve vás většinou nezanechají nějaký zvláštní pocit. I
tyto sny vám však mohou napovědět o tom, jak se máte, či co vás trápí.
Pokud jste třeba ve větším napětí, můžete mít nepříjemné sny, plné napětí a chaotických scén, střídajících se v rychlém
sledu. Mnohdy se z takovéhoto snu probudíte a s úlevou zjistíte, že to byl jen sen…
Tím, že prožíváte napětí i ve spánku prostřednictvím svého snu, tím se váš organismus vypořádává s napětím uvnitř vaší
bytosti. Takže pokud se vám takovýto sen zdá, vypovídá o napětí uvnitř vás.
Takový sen můžete mít třeba před nějakou náročnou situací. Třeba
před zkouškou, pohovorem do zaměstnání, před začátkem nového
pracovního týdne, pokud je vaše práce stresující… Nebo naopak po
nějaké nepříjemné události. Nebo v období, kdy se vypořádáváte
se svou minulostí.
Ale není podle mých zkušeností nutné se těmito sny příliš intenzivně
zabývat, řešit jednotlivé detaily, které se ve snu objevily... Jsou to
prostě jen způsoby, jakým se ve spánku vyrovnáváte se životem. Ale
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vyplatí se je brát v potaz. 
Někdy to, co se vám zdá, určitým způsobem vypovídá o vašich touhách a potřebách. Mně se třeba v dětství zdálo, že
mám na sobě školní aktovku, ale ne na zádech, nýbrž vepředu na hrudníku. S tou taškou jsem toužila letět a silou vůle se
mi to i malinko dařilo, ale někdo mě stále stahoval dolů a nikdy jsem se nedostala tak vysoko, abych na mě nedosáhli, a
abych mohla letět volně jako pták.
Jako dítěti mi tenhle sen neřekl tolik, kolik mi říká dnes. S odstupem času vím, že byl projevením mé touhy po volnosti,
kterou jsem ve svém dětství neměla, kdy mi druzí lidé a škola bránili rozpřáhnout křídla a být volná jako pták…
Můžete však mít i příjemné sny. Někdy můžete ve snu prožívat i krásné
dobrodružství. Někdy můžete mít třeba i sny plné krásného erotického napětí
či vášně. Také vám prozrazují, po čem v životě toužíte. 
A pokud nějaký sen vyjadřuje vaši touhu, je dobře si ji uvědomit a začít si
ji plnit. Ne vždy to jde hned. Ale pokud se skutečně rozhodnete s tím něco
udělat a svou pozornost, své vědomí napřete směrem, který se vám ve snu
ukázal, postupně se vám pak budou ukazovat třeba i malé krůčky a možnosti,
jak si můžete do života vnést více toho, po čem toužíte.
Nikdy totiž nemůžeme být uvnitř sebe opravdu šťastni, pokud nenasloucháme
zprávám naší duše. Můžeme třeba cítit, že nejsme vyloženě nešťastni, ale štěstí
není jen nepřítomnost neštěstí. Štěstí je nádherný stav, na kterém stojí za to
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pracovat.  Ukážu vám nyní příklad snu, který mi krásně ukázal, jaké hodnoty jsou pro mě důležité. Sen nazvu jako Hotel.

Spím a zdá se mi sen. Jsem se svým mužem někde na cestách, jsme ubytovaní v hotelu. Večeříme v hotelové restauraci, je
tam spousta lidí. Nevím proč, ale nesedíme spolu, koukáme na sebe přes pár stolů. Usmívám se na svého muže… Pak
najednou zjišťuji, že on už na svém místě nesedí. Jdu tedy na pokoj, vesele, nic netušíc. Vejdu dovnitř a tam stojí můj muž
sbalený a připravený k odchodu. Ještě se divím, co se děje, nepřipouštím si nic „špatného“.
Můj muž mluví o tom, že ode mě odchází, protože se mu nelíbí mé chování. Že jsem v restauraci věnovala pozornost
jiným lidem,… a jmenuje ještě pár dalších důvodů. Při jeho řeči vnímám svou vnitřní čistotu a i určitou „naivitu“ v situacích,
které popisuje, to, že jsem se chovala přirozeně, autenticky, bez postranních úmyslů. Prostě, že jsem to byla já.
Říkám mu s malou dušičkou, ať tedy jde. Intenzivně pláču nad tou
ztrátou a doufám, že nakonec neodejde, neudělala jsem přeci nic
špatného. Jsme spolu už 24 let (ve snu jsem si v mnoha ohledech
velmi dobře uvědomovala, jak to v realitě máme) a dosud byla naše
láska krásná, i když jsme prošli mnohými zkouškami a úskalími.
Říkám mu o tom, že on se narodil a vyrostl tak, že je vyrovnaný,
pohodový, ale že já jsem na začátku svého života prošla obrovskou
zátěží, která mi velmi komplikovala život. A že změnit své nastavení,
své prožívání, odhodit tu zátěž je nesmírně těžké, ale intenzivně na
tom pracuji a už jsem udělala obrovské množství vnitřní práce…
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Z těchto vět je zřejmé, že mám tendenci se omlouvat. Sen pokračuje dál…

V tu chvíli si najednou uvědomuji, že jsem to už skutečně já, své pravé já. Že už nevidím, co ze sebe více odebrat
(myšlenkové vzorce, bloky, strachy, bolesti…). Že už vše, co mám, je doopravdy moje, že už se nemusím do něčeho nutit...
A vnímám, že je mi moje vnitřní svoboda tím nejdražším na světě.
Že i za cenu rozchodu s mužem mého života svou duši nezaprodám a nebudu se chovat podle jeho očekávání, protože by
to pro mě znamenalo potlačit svou přirozenost, autenticitu. Znamenalo by to pro mě nežít doopravdy sama sebe tak, jak
je to pro mě přirozené. A pokud bych ztratila sama sebe, nemohla bych být skutečně šťastná… Tímto rozhodnutím dávám
svobodu i mému muži, svobodu odejít ode mě, pokud není v souladu s mým životem a prožíváním. Protože ani on by
takto nemohl být skutečně v hloubi duše šťastný…
Teď, když to píšu, mi jdou slzy do očí. Je to docela silný sen a velmi
jasně a napřímo ukazuje, jak to uvnitř sebe mám.
A přináší poselství i pro vás, ukazuje jednu z nejdůležitějších hodnot,
kterou stojí za to žít. Vnitřní svobodu.
I vaše sny vám mohou ukazovat vaše vnitřní postoje k životu a můžete
z nich čerpat inspiraci do další práce na sobě, mohou být impulzem
k zamyšlení se nad sebou, nad svým životem… Mohou být i potvrzením
a ujištěním, že jdete po své cestě dobře, že jdete tam, kam máte…
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Mystické sny:
Tyhle sny miluji. Už se mi jich zdála pěkná řádka, a čím roste mé vědomí a mé zkušenosti s těmito sny, tím je pro mě
snazší je poznat a rozluštit, co mi říkají. Často už rovnou v momentě, kdy se mi zdají, vím, co znamenají, jakou informaci
mi předávají. Dříve se mi stávalo, že jsem se k nějakému snu vracela opakovaně třeba i několik dní, než jsem rozluštila jeho
význam. Někdy těch významů bylo i více, ve vrstvách, které jsem postupně odlupovala jako slupky cibule. 
Zezačátku se mi spíše stávalo, že takovýto sen ve mně zanechal určitou zvláštní stopu, neobvyklý pocit, a během dne jsem
si pak uvědomila, že se mi něco zajímavého zdálo a vybavila jsem si ten sen.
Takže mystické sny poznáte podle toho, že jsou určitým způsobem jiné, můžete z nich mít intenzivnější pocit než
z běžných snů nebo váš pocit může být nějaký neobvyklý. To
vás upozorní, že je dobré se tomuto snu věnovat.
Já vám vlastně nemůžu dát úplně přesný návod, jak s takovým snem
pracovat, protože je to záležitost velmi křehká a závisející na mnoha
věcech. Ale vždy to dělám zhruba tak, že si ten sen postupně znovu
procházím ve svých myšlenkách, znovu si přehrávám obrazy a scény
z tohoto snu a snažím se zavnímat, nacítit, porozumět, co
znamenají. Velmi často souvisejí s tím, co zrovna prožívám.
Věci a události, které se v těchto snech objevují, symbolizují určité
kvality, vlastnosti, které pak dohromady dávají hluboký smysl. Je
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dobré se soustředit na to, co daný obraz či jeho část pro vás znamená, co symbolizuje.
Často mají tyto sny i více vrstev, jak už jsem zmínila, přinášejí více souvisejících zpráv nebo poselství. Často třeba hned
vidím jednu rovinu a za nějaký čas, třeba někdy během dne či případně během dalšího dne, mě cosi pudí se ke snu znovu
vrátit a rozluštím třeba i další sdělení. Každopádně je to velmi zajímavá a dobrodružná a vzrušující činnost. 
V následujících řádcích se s vámi podělím o pár takovýchto snů, abyste získali představu, jak to může vypadat.
Každopádně ale hledejte jazyk svých vlastních snů, nelpěte na významech, které tyto sny měly pro mě osobně.
Ještě musím zmínit jednu důležitou kategorii snů, a tou jsou opakující se sny.
Opakující se sny:
Sny, které se nám zdají opakovaně, nám chtějí předat určité
poselství. Někdy je třeba registrujeme, ale nezabýváme se jimi blíže. A
třeba až časem si uvědomíme, že mohou něco znamenat.
Třeba jeden člověk z mého okolí (pro ochranu jeho soukromí ho nebudu
jmenovat), který už je starší, má jeden nepříjemný sen, který se mu zdá
už asi 50 let. Jede v tom snu v autě, řítí se velkou rychlostí, až nakonec
jízda skončí nárazem do jiného auta na křižovatce. On tento sen důvěrně
zná, nemá radost z toho, že se mu pořád zdá, protože v tomto snu
zažívá velmi nepříjemné pocity. Ale nikdy ho nenapadlo o tomto snu
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více přemýšlet.
A protože toho člověka znám, vnímám i poselství tohoto snu. Tento člověk jede svým životem velkou rychlostí. Pořád se
honí, nezastavuje se. A přitom by to moc potřeboval. A pokud by tento člověk rozluštil význam tohoto snu a změnil něco
ve svém životě, je velmi pravděpodobné, že by se mu již dále nezdál.
Mně osobně se relativně před nedávnem, po dobu několika měsíců, také zdál opakovaně jeden sen. Až jednoho dne mi
více pronikl do vědomí a došlo mi, že tím, že se mi stále zdá, mi nese určitou zprávu. Uvědomila jsem si hned, co mi říká. A
od té chvíle už se mi nikdy více nezdál. 
Tahle moje zkušenost svědčí o síle našeho vědomí, které dokáže měnit mnohé. A nejvíce dokáže měnit naše vlastní životy.

Příklady mystických snů a jejich významů:
Mystické sny vám mohou také pomoci porozumět vašemu
dětství, pokud se jím třeba zrovna zabýváte. Době, kterou třeba
ještě ani nemáte ve vědomé paměti, a tak nemůžete čerpat ze
svých vzpomínek. Může vám pomoci více sebe sama poznat,
pochopit, čím a proč jste prošli a jak vás to formovalo. Takto mi
pomohl jeden z mých snů, který se odehrával jako jízda autem.
Jízda autem

Spím a zdá se mi sen: jedeme v autě, táta řídí, vedle sedí maminka,
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za ní já a vedle mě za tátou má sestra. Takto jsme vždy v mém dětství cestovali. To auto symbolizuje mou rodinu a jízda je
moje dětství. Dívám se zezadu z auta na silnici před námi a vidím, že naše jízda je zběsilá a hodně nebezpečná.
Táta jede velkou rychlostí a často předjíždí, ocitáme se několikrát v riziku čelního střetu s protijedoucím vozidlem, tají se
mi dech, vždy na poslední chvíli udělá táta myšku a zařadí se do bezpečí našeho jízdního pruhu. Takto se to děje nějakou
chvíli, pak jízda trochu zvolní a já se začínám soustředit na to, co je uvnitř auta.
Se zděšením si všímám, že obě podlážky za předními sedadly jsou v přední části vychlípené ven dolů, směrem k silnici tak,
že stačí málo, škrtnout podlážkou o silnici a podlaha se celá utrhne a my se nabouráme. A na podlážce pod mýma
nohama je navíc velká zátěž.
Je tam mnoho pytlíků se sušenými fazolemi, které tu podlahu svou tíhou rozevírají. Na podlážce u sestry není vůbec nic.
Sice je také stejně poškozená, ale nic ji nezatěžuje, takže riziko
škrtnutí je malé. Zkouším dát nějaké pytlíky na podlážku k sestře, ale
všímám si, že to situaci zhoršuje, podlážka by to nevydržela. A tak mi
nezbývá nic jiného, než tu zátěž vytahat nahoru na sedačku k sobě. A
protože není moc místa, jediné místo, kam ji mohu dát, je mezi mne
a mou sestru. Sestra nedělá nic, jen se veze.
Tohle je pro mě zprávou o tom, že jsem na sebe jako hodně malá
nabrala hodně velkou zátěž, abychom tu nebezpečnou jízdu (mé
rané dětství) všichni nějak přežili. Zapadá mi to zcela do toho, jak si
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vzpomínám a skládám k sobě útržky z mého dětství a to, co o svém raném dětství a naší rodině vím od svých rodičů.
Své rané dětství jsem prožívala jako hodně ohrožující, nebezpečné, plné silných tlaků. Ta zátěž položená mezi mne a mou
sestru symbolizuje i překážku mezi námi. Já jsem byla ta, která za cenu narušení vlastní rovnováhy zachraňovala rovnováhu
v celé rodině, moje sestra byla ten, kdo měl víc sám sebe a nemusel skládat velké oběti. V dětství jsme si moc nerozuměly
a určitě to bylo velkou měrou i rozdílností toho, jaké úkoly jsme na sebe vzaly.
Pak sen pokračoval.

Chce se mi na malou, tak přijíždíme na veřejné WC. Mám velkou potřebu uvolnit to napětí, které ve mě je, ale nemohu se
vyčůrat, stále se mi staví do cesty jedna překážka za druhou. Chvíli jsou všechny záchodové mísy odhalené, bez kabinek, a
všude jsou lidé, to nedávám. Pak se kabinky objeví, ale jsou tak
malé, že se do nich nevejdu.
Pak se do jedné vejdu za cenu otevřených dveří, ale mísa je silně
znečištěna, takže k úlevě nedochází. Vzdávám to a zvykám si na to
napětí v podbřišku. Cestou z WC cítím potřebu si umýt ruce.
Venku stojí kašna s vodou, nořím do ní své ruce, a když je
vytáhnu, jsou zašpiněné od blátivé vody.
Tato část je poselstvím o tom, že jsem tu zátěž chtěla ze sebe
sejmout, vyventilovat, vypustit ze sebe, ale vždy když jsem se o to
pokusila, tak se mi jen přitížilo. Táta mě hodně dusil a nebylo mi
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umožněno se svobodně projevovat tak, abych se té zátěže zbavila, abych sama sebe vyléčila.
A vždy, když jsem to zkusila, vždy když život sám chtěl opět volně proudit mou bytostí, tak byl nemilosrdně zadupán
zpátky. A tak jsem to jednoho dne přestala zkoušet. Ale to napětí bylo tak velké, že jsem se musela do značné míry oddělit
od svého prožívání a dělat, jakoby to napětí neexistovalo. Přestat si ho všímat a na něj reagovat a svou pozornost
směřovat hlavně mimo sebe. Moji rodiče si sami ze svých vlastních dětství odnesli velkou zátěž, mnoho ran, a tak rozumím
tomu, že to prostě jinak a lépe nedovedli…
Mystické sny vám mohou pomoci odplakat bolest z nějaké těžké zkušenosti, která se vám v minulosti stala.
Jednou se mi stalo, že sen ve mně otevřel velkou bolest, kterou jsem v sobě
deset let nosila, a pomohl mi ji odplakat. Prostě jsem se ve 4 hodiny ráno
vzbudila z ošklivého snu, a když mi všechny ty významy došly, tak jsem ucítila
velkou bolest, hodně jsem plakala a tím jsem tu bolest ze sebe dostávala ven.
Plakala jsem bolestí, ale zároveň jsem byla vděčná za to, že se to děje, že
jedna z mých velkých bolestí konečně odchází. A já ji skrze pláč uzdravuji.
Někdy může do vašeho snu i někdo promluvit. Stává se to v případě, že
jste v nějaké obtížné situaci a poselství v podobě obrazů, v podobě snu a jeho
příběhu by nebylo v daném momentě možno srozumitelně předat. Třikrát se
mi stalo, že do mého spánku někdo přímo promluvil a řekl mi pro mě velmi
důležitou a zásadní informaci, radu, která mi velmi pomohla.
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Řeka a loď
Mystické sny vám mohou pomoci projít zkušenostmi, kterými projít máte. Tento sen se mi zdál docela nedávno,
v době, kdy jsem procházela intenzivními vnitřními změnami a informoval mě o tom, že přijde období, kdy budu muset
být opatrnější a více dbát na udržování své rovnováhy.

Spím a zdá se mi sen. Jsem na kraji řeky a mé ruce posílají kánoi, kterou držím, do klidného ramene řeky. Loď však velmi
rychle vezme proud a unáší ji dál, opačným směrem, než jsem ji původně poslala. Pak stojím na mostě a dívám se na celou
scenérii. Pode mnou velmi rychle teče řeka a v jejím silném proudu pluje má loď. Sedím v ní. Pak se dostává loď do místa,
kde do řeky ústí rameno ohrazené hrází, které tvoří velkou vodní nádrž. Hráz se protrhává a obrovské množství vody se
hrne do koryta řeky a vynese loď i se mnou do vzduchu. Dokonce jsem chvilku i nad lodí, pak se do ní vracím a i s lodí
konečně zase padám na vodu a pluju dál.
Tento sen mi řekl, že proud života, který mnou teče, se ještě velmi
zesílí a budu čelit náročnému období velkých energetických změn.
Ale řekl mi i to, že to zvládnu (vrátím se do lodě a popluju dál).
Skutečně během krátké doby tohle období přišlo a díky tomu, že
jsem o něm věděla, jsem více odpočívala, vyhýbala se nadměrnému
stresu a nadměrné námaze a více si hlídala svou rovnováhu. Prožila
jsem toto náročné období v docela slušné pohodě a bez zásadních
potíží.
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Pokud totiž procházíte vnitřními změnami, je někdy velmi těžké poznat, kde se na své cestě nacházíte a jak na tom jste.
Prožila jsem různá kolísání už mnohokrát, takže už to na sobě dobře poznám, ale tyto sny mi stále velmi pomáhají zaměřit
se v pravou chvíli na to podstatné, co je potřeba v těchto obdobích udělat.
Dům
Tento sen mám také v živé paměti, proto se o něj s vámi podělím. 

Jsem uvnitř pěkného a velkého domu. Jdu po schodech dolů, do nejnižšího patra. Šokuje mě nepořádek na schodech a
v dolním patře, všude se něco válí po zemi. Musím překračovat ty věci. Všímám si ale, že v té velké místnosti jsou u stěn
dva obrovské regály plné různých krabiček a jiných věcí. Poličky jsou zcela čisté a věci jsou krásně harmonicky srovnané.
Jeden regál obsahuje kosmetiku pro ženy, druhý regál kosmetiku
pro muže.
Tato část snu mi přinesla poselství, že uvnitř mě jsou ženská i
mužská část v rovnováze a už je to ve mně z velké části uklizené a
pročištěné. A to, co ještě zbývá, vyplouvá napovrch, aby to mohlo
být spatřeno a uvědoměno…

Sen pokračuje. Dostávám se do další místnosti a pozoruji oknem
venku lidi, kteří vycházejí ze stanů a užívají si pobytu venku. Já
odpočívám uvnitř domu. Pak si všimnu malého okénka v místě, kde
bych ho nečekala. Koukám jím ven a vidím meditujícího člověka
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sedícího v přírodě. Obraz je neobvykle ostrý a čistý a je pro mě zvláštním způsobem velmi příjemný a přitažlivý.
Cítím, že jsem už nabrala síly k tomu, abych se mohla pustit do úklidu toho nepořádku na zemi v předchozí místnosti. Jdu
tam, ale k mému velkému překvapení je v místnosti zcela čisto, nepořádek, který tam byl, už prostě není…
Tato část snu mi přinesla poselství jednak, že už toho mám uvnitř sebe tolik uklizeno, že na závěrečný úklid už nemusím
investovat tolik svou energii. Prostě že se to děje tak nějak „samospádem“. A že stačí odpočívat a být.
Tu část s malým okénkem si vysvětluji jako podstatnější otevření hlubšího mimosmyslového vnímání. Ale je to věc, která se
teprve má udít.  V tomto snu je ještě jedna vrstva, kterou jsem zavnímala, ale tu si nechám pro sebe. 
Tento sen mi dodal velkou sílu pokračovat na své cestě. Z takovýchto snů čerpám opravdu hodně sil. A také z nich čerpám
hodně síly důvěřovat sama sobě a tomu, co cítím.
Ve dvou mystických snech mi přišla i dvě krásná poslání, dvě krásné
služby, které budu v budoucnu s láskou a radostí vykonávat. V jednom
z těchto snů mi bylo i řečeno slovně, o co jde. Bez tohoto slovního
komentáře bych to totiž určitě nepochopila.  Cítila jsem se velmi krásně,
že jsem byla povolaná dělat takovou úžasnou věc. 
Význam druhého snu s poselstvím mého poslání mi došel asi až za dva
dny. A bylo to pro mě opět krásné vědět, k čemu směřuji. 
Zatím vám neprozradím, oč jde, ale pokud zůstaneme v kontaktu, určitě se
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to dozvíte, až přijde ten správný čas. 
Život může být opravdu nádherné dobrodružství, pokud se vydáme na cestu objevit a zrealizovat sami sebe, najít a
používat své dary a jedinečné schopnosti. Můžeme prožívat na své cestě těžká období (o tom bych mohla psát dlouhé
romány ), ale tyto krásné okamžiky za tu pernou práci stojí. V těchto chvílích totiž prožíváme něco nepopsatelného. Tyto
chvíle jsou odměnou za naši vytrvalost a za víru, že se dokážeme vypořádat i s těžkými úkoly a překážkami.
Krásné dary a schopnosti máme všichni. I vy je máte. Jen o nich možná třeba ještě nevíte. A nebo tyto schopnosti
nepovažujete za dary. Ale vězte, že když budete chtít, objevíte je i vy. Třeba jinou cestou než zrovna skrze sny, ale určitě to
pro vás také bude krásné dobrodružství. Protože to, co je našimi dary, je to, co nás uchvacuje, co nás vzrušuje, co nás
naplňuje radostí a hlubokým uspokojením z toho, když tyto dary
skutečně používáme. 
Ne všechny mystické sny jsou však krásné a příjemné. Záleží na tom,
jakou zprávu nám sdělují. Může to být i něco nepříjemného, ale je
to vždy velkou pomocí.
Když jsem tvořila tento e-book, poprosila jsem Vesmír o spolupráci.
Přála jsem si, aby mi Vesmír v případě, že to bude prospěšné, poslal
nějaký sen, který bude vyjadřovat nějaké důležité poselství pro vás,
čtenáře této knihy. Něco, co na tomto místě má zaznít, aby vám to
pomohlo na vaší cestě, aby vám to bylo ku prospěchu. Vesmír mi
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krásně odpověděl. Hned mi přišly mi 2 sny. Jeden jste si přečetli v kapitole Běžné sny (sen Hotel, který předává poselství o
důležitosti vnitřní svobody) a nyní se s vámi podělím i o druhý sen.
Tygři a slon

Spím a zdá se mi sen. Jsem se svými dětmi v nějakém hradu na výletě, chystá se vystoupení. Všichni netrpělivě očekáváme,
co se bude dít. Jsou zde dvě místa, odkud může být na vystoupení vidět. Důkladně zvažuji, které bude lepší. Nakonec
vybírám to, které skýtá větší výhled. Jeviště je ohrazené obyčejným zábradlím, které vymezuje prostor pro účinkující.
Najednou jsem v blízkosti obrovského tygra, který leží na zemi. Vnímám jeho velikost a obrovskou sílu, která ve mně
vzbuzuje velký respekt a trošku i strach. Mezi námi je jen to malé zábradlí, nic víc. Nepokouším situaci a vzdaluji se od
tohoto obrovitánského a mocného zvířete, vybírám si místo, odkud vidím, ale jsem více v bezpečí. Vidím ale, že druzí lidé
si vůbec nejsou vědomi mocnosti a potenciální nebezpečnosti
tohoto zvířete.
Na scéně se objevuje ještě druhý tygr. Lidé ho hladí. Najednou si
všímám, jak jsou tygři bojovně naladěni, vrčí na sebe. Hrozí boj.
Jeden z tygrů je rozzloben víc, protože ho pár lidí drží za kůži na
krku. Vnímám nebezpečí, které hrozí těm lidem. Křičím na ně, ať
tygra pustí. Uslyší mě a tygra pouštějí. Krotitel tygrů situaci jen
pozoruje, nezasáhl. Ale tygři se sami rychle uklidní. Najednou se
přede mnou objevuje obrovský rozzlobený slon v nadživotní
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velikosti. S velkým respektem a strachem chytám obě děti za ruce a rychle ustupujeme do bezpečí. Zvládli jsme to.
Tento sen nebyl zrovna z těch příjemných. Hodně jsem přemýšlela o jeho významech. Je jich tam více, ale dvě poselství
pro vás vnímám velmi zřetelně. Poselství, která odráží i mou vlastní zkušenost, kterou jsem si na své cestě prošla.
Je důležité, abyste viděli i druhou stranu mince. To, že osobní a duchovní rozvoj, práce na očištění minulosti s sebou
nese i určitá úskalí a rizika. Raději píšu a mluvím o pozitivních a krásných věcech, nerada v druhých vzbuzuji nějaké
obavy. Ale Vesmír mi tento sen pro vás poslal, takže je namístě, abych napsala trošku i o těch méně příjemných
zkušenostech.
Je krásné vrhat se do osobního a duchovního rozvoje s nadšením. S vizí krásného života, který nás čeká, když sami sebe
očistíme ode všech nánosů, které na nás v průběhu života ulpěly. Protože lásku, štěstí a všechny krásy máme uvnitř
sebe stále, jen jsou zakryté tím, co není naše a co jsme sami do
sebe dobrovolně či nedobrovolně přijali.
Takováto práce na očištění sebe sama nese i chvíle, kdy se některé
věci, které jste v sobě důkladně a hluboko uzamkli, začnou ukazovat.
Začnou vyplouvat na povrch a budou si žádat vaši pozornost.
V těchto chvílích můžete zažívat i velmi nepříjemné chvíle, můžete
znovu prožívat mnohé strachy, bolesti, můžete upadat do
depresivních nálad, do úzkostí, můžete vnímat neobvyklé pocity.
Práce na sobě není jen příjemná a pozitivní, ale stojí za to, tím projít.
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Je důležité vnímat určitý respekt k těmto dějům (vnímat respekt k síle tygra) a nechat si dostatek prostoru a sil
k tomu, abyste jimi mohli bezpečně projít a úspěšně je zpracovat. Vnímejte sami sebe a podle toho si určujte rychlost vaší
práce. Nesnažte se během krátké chvíle všechno zvládnout a pročistit, každý jednotlivý proces má svůj čas a také
určitou dobu „doběhu“. Pokud totiž dojde ke změnám ve vašem vědomí (dojdete k nějakému poznání) či se začne něco
z minulosti čistit, změní se i vaše energie a je potřeba, aby tyto změny doběhly i do fyzického těla, které má větší
setrvačnost.
Takže nedržte za každou cenu tygra za krk, může to být někdy i nebezpečné. Když budete vnímat nějaké intenzivnější
změny či potíže, je načase zpomalit ve vaší práci na sobě a dát těmto změnám dostatek času (pustit tygra a nechat ho
být). Pokud byste postupovali příliš rychle a vrstvili jednu změnu za druhou, mohli byste se dostat i do tzv.
transformační/psychospirituální krize. Já jsem si touto krizí prošla, a
ne jedinou. Vím, že to bylo proto, abych se naučila dobře pracovat se
sebou a se svou vlastní energií a abych získala cenné zkušenosti,
které jsem potřebovala pro to, abych mohla dobře plnit své poslání.
My, západní lidé, jsme ve valné většině hůře ukotveni v těle než lidé
z východu. Takže je namístě, abychom byli opatrnější, dávali si
dost času na vstřebání a integraci změn a také abychom
nezapomínali pracovat na svém uzemnění, na budování dobrého
kontaktu se svým tělem.
Doporučuji vám ke stažení e-book, který jsem této problematice
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věnovala a který si můžete zdarma stáhnout ZDE. Jmenuje se 25 tipů, jak se uzemňovat a pomůže vám, abyste na své
cestě postupovali bezpečně.
Mystické sny reagují na vaše potřeby:
Mystické sny mají jednu krásnou vlastnost: reagují na vaše potřeby. Takže pokud je váš život v nějakém období plně ve
vašich rukách a jste zcela v pohodě, možná se vám mystický sen v takovémto období ani zdát nebude. Protože ho prostě
nepotřebujete.
Výskyt těchto snů závisí i na vašem vědomí. Čím je vaše vědomí rozšířenější, čím více žijete svou spiritualitu, tím větší
šanci máte, že k vám takovýto sen přijde. Ke mně začaly takovéto sny chodit až v době, kdy jsem se začala věnovat své
spiritualitě, kdy jsem si uvědomila, že nejsme jen tělo a psychika, ale že máme ještě jeden veledůležitý rozměr, a
tím je rozměr spirituální – duchovní. A že svět je protkán a řízen
pro většinu lidí neviditelnou a často vědomě nevnímatelnou
energií.
Můžu vám uvést krásný příklad toho, jak mystické sny reagují na mé
potřeby. Na vědomé cestě životem jsem již od roku 2005. Mnoho
let jsem se potýkala s velkými problémy, které byly způsobeny
tím, že jsem postupně odkrývala a zpracovávala své nezpracované
zážitky z minulosti. Byla jsem opravdu hodně zatížená, a proto to
trvalo hodně dlouho. A byla jsem v tom, dá se říci, úplně sama.
Neměla jsem ve svém okolí vůbec žádné lidi, kteří by to měli
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podobně. Lidi, kteří prohlédli, lidi, kteří by chtěli svůj život očistit od nánosů z minulosti, od nezpracovaných zážitků,
myšlenkových vzorců… Lidi, kteří by chtěli svůj život žít v lásce a nejen o tom snili, ale sami pro to mnoho také dělali… A
tak jsem se musela spoléhat jen sama na sebe.
Pak jsem uzrála a do mého života krásným způsobem přišla skvělá duchovní učitelka. Mohu potvrdit, že skutečně platí,
že když je žák připraven, učitel přijde. Ale není to samozřejmě nějaká věc „náhody“ či samovolného děje. Udělala jsem pro
tento okamžik spoustu věcí, aby se vůbec mohl stát. A samozřejmě že jsem netušila, že něco takového přijde. 
Tato duchovní učitelka mi pomáhala asi rok. Párkrát jsme spolu telefonovaly a vyměňovaly jsme si e-mailové zprávy. Velmi
mi pomohla ve věcech, se kterými se mi nedařilo samotné hnout. A mnoho jsem se od ní naučila. A pak z mého života
zase odešla.
V době, kdy mi pomáhala, se mi mystické sny prakticky nezdály.
Měla jsem pomoc od reálného člověka, takže nebyly potřeba.
No, a v momentě, kdy jsem byla zase na své cestě sama, se mi
mystické sny velmi brzy zase začaly zdát. Je to krásné, jak tyto věci
geniálně fungují. 

© MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

Strana 60

Spánek jako lék a zdroj sebepoznání

Jak zvýšit pravděpodobnost snění mystického snu:
Závěrem bych vám chtěla ještě říci o věcech, které mohou podstatným způsobem zlepšit komunikaci Vesmíru s vámi.
Ptát se

Vesmír nám často nemůže odpovědět, pokud se ho nezeptáme. Ptaní se Vesmíru je velmi jednoduché. Stačí, když uvnitř
sebe, ve své mysli, zformulujete a v duchu vyslovíte otázku. A myslíte přitom na to, že se ptáte Vesmíru a přejete si od něj
přijmout odpověď. A čím bude odpověď na tuto otázku pro vás důležitější a čím větší částí vaší bytosti budete toužit po
odpovědi, tím pravděpodobněji a rychleji vám odpověď přijde.
Je však počítat s tím, že odpověď Vesmíru může nabrat nekonečně mnoho podob. Nemusíte odpověď obdržet tedy
jen v podobě mystického snu. Sám život vám často odpověď ukáže.
Odpovědí může být náhlé vnuknutí, které se objeví ve vaší mysli.
Odpovědí může být situace, kterou prožijete. Odpovědí může být
náhlé pochopení…
Otázku si můžete v nějaké situaci zodpovědět i vy sami, když si třeba
povídáte s někým druhým…. Možností je celá řada a vyplatí se být
bdělý a otevřený různým cestám, kudy může odpověď přijít. A
vzácně se může stát, že odpověď nepřijde. To v případě, že odpověď
na svou otázku v dané chvíli nemáte znát.
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Komunikovat

Vesmír vám může poslat mystický sen třeba i v situaci, kdy ho poprosíte o pomoc a spolupráci. Takže pokud se nacházíte
v nějakém náročném období, nebojte se Vesmír požádat o pomoc. Já o pomoc a spolupráci Vesmíru žádám nejčastěji
v závěru mé večerní meditace. A protože momentálně procházím náročným obdobím, žádám o pomoc klidně každý den.
Je to určitým způsobem moje modlitba, která však vychází z mého nitra velmi přirozeně a nenásilně. A opravdu to tak
cítím. Čím budou vaše pocity během komunikace s Vesmírem autentičtější a intenzivnější, tím lépe vaše zpráva a prosba
dorazí na místo určení.  A tím pravděpodobněji bude vyslyšena.
Být vděční

Spolupráce s Vesmírem mnohem lépe funguje, jsme-li vděčni.
Jsme-li vděčni za to, že žijeme, za to, jak nás život vede,… Jsme-li
vděčni za to, že nám Vesmír pomáhá. Poslední dobou, když
zavnímám pomoc Vesmíru, vždy cítím velkou vděčnost a v duchu
Vesmíru poděkuji. 
Mít pokoru

Je dobré, pokud uvnitř sebe máte určitou pokoru. Protože pak
nezneužíváte pomoc Vesmíru pro uspokojení ega, ale žádáte jen o
to, co skutečně potřebujete…
Některým lidem může úspěšná komunikace s Vesmírem či úspěšné
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splnění jejich přání tzv. „stoupnout do hlavy“. Mohou mít pocit, že jsou něco víc, než ostatní… nebo že Vesmír je zakázková
kancelář, kam mohou přijít kdykoliv a jakkoliv a žádat o cokoliv... Vždy je dobré vědět, že cesty života jsou nevyzpytatelné
a že pokud v sobě nemáme dostatečnou pokoru, život nám připraví situaci, kde se o pokoře můžeme něco dozvědět. 
Pokora je respektování života a jeho řádu, respektování vesmírných zákonů. Pokora je uvědomění, že jsme
součástí vyššího celku a že to, co činíme, má vliv na vše okolo. Pokora je přijetí toho, že jsme kamínek v krásné mozaice.
Ale neznamená to, cítit se podřadně či bezmocně. Můžeme se cítit mocní, ale být zároveň pokorní. 
Rozvíjet své vědomí a svou spiritualitu

Jak už jsem výše zmínila, mystické sny se vám budou zdát
pravděpodobně tím více, čím více poroste vaše vědomí. A podle
mých pozorování rostoucí vědomí s sebou nese i rostoucí
spiritualitu, duchovnost. A platí to i naopak. Čím více pracujeme
na své spiritualitě, tím více roste naše vědomí.
Vyplatí se proto na svém vědomí a své spiritualitě pracovat.
Spiritualita není nějaké pánbíčkaření, není to modlení na povel.
Spiritualita je žití v pravdě, žití v autenticitě, žití s vědomím své
hodnoty a s vědomím hodnoty druhých.
Spiritualita je objevení vesmírných zákonů na vlastním životě.
Spiritualita je vnímání neviditelných přediv, která prostupují vším
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a vše propojují. Spiritualita je život v lásce a úctě a žití dalších hlubokých hodnot. Spiritualita je čirá radost ze života.
Spiritualita je hluboké a intenzivní prožívání.
Rozvíjet své vědomí a spiritualitu můžete mnoha způsoby. I život jako takový vás neustále posouvá k širšímu vědomí a
spiritualitě, ač si toho nemusíte být vědomi. Ale pokud budete chtít na sobě v tomto ohledu pracovat, vaše cesta může být
tisícinásobně rychlejší a také příjemnější. Můžete se rozvíjet cestou radosti a ne cestou bolesti. I když je nutno říci, že
cesta bolesti se vám nemusí vždy vyhnout. Každý z nás si na své cestě životem musí odžít i svůj díl bolesti. Někdo větší,
někdo menší… Ale vždy máme možnost vzít život do svých vlastních rukou a zažívat více příjemného než nepříjemného.
A můžeme vnímat i nepříjemné situace jako příležitosti k růstu, příležitosti se sami o sobě a o životě něco naučit. Život
s sebou přináší různé věci. A je jen na nás, jak tyto situace a věci
budeme vnímat. Zda se budeme soustředit na to „špatné“ a žehrat
na život, být negativní, zapšklí…. Či budeme vidět i v nepříjemných
situacích potenciál růstu a přínosu pro náš život.
Záměrně nepoužívám slova DOBRÝ a ŠPATNÝ, nýbrž příjemný a
nepříjemný, protože dobrý a špatný jsou jen interpretace našeho
omezeného vědomí. Věci ve skutečnosti nejsou jen dobré nebo jen
špatné. I ta nejšpatnější věc může být zhodnocena a může ve
výsledku obohatit náš život, ač to někdy nahlédneme až s odstupem.
Věci nám mohou být příjemné a nepříjemné. A čím naše vědomí
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roste, tím méně máme potřebu věci takto škatulkovat. Prostě je pak přijímáme se vším všudy jen tak, jak jsou. A tím ve
výsledku mnohem méně trpíme a udržujeme si radostnější život. Mnohdy i navzdory těžkým podmínkám.
To, co jsem vám tu o spiritualitě napsala, není nějaká teorie. Je to jen to, co v souvislosti se spiritualitou cítím, že je
potřeba říci a co jsem sama prožila a objevila na svém životě. To, co jsem si sama přečetla v knihovně života. A je to to, co
sama žiju. 
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Závěr:
Spánek je náš nerozlučný společník a pomocník. A slouží nejen k regeneraci a ozdravování našeho těla. Skrze spánek a sny
k nám může přijít mnoho dobrého. A čím více tomu budete otevřeni, tím více sami sobě něco takového umožníte. 
K tomu, abyste porozuměli významům a poselstvím vašich snů, nepotřebujete nějakou zvláštní vrozenou dovednost či
obdařenost. Všechno to jsou dovednosti, které si můžete sami vypěstovat tím, že je budete trénovat a procvičovat. Což
znamená, že si prostě budete svých snů všímat a nad jejich významy budete přemýšlet. A když budete skutečně chtít, tak
se vám to postupně bude stále lépe a lépe dařit.
Tak jsem to měla i já. V dětství jsem rozhodně nedisponovala nějakými zvláštními schopnostmi, ani nějakým zvláštním
vnímáním energií, byla jsem dítě, které bylo zamrzlé, do velké míry odpojené samo od sebe.
Ale ve všem, co jsem se naučila, hrála největší roli moje touha a potřeba porozumět sama sobě, porozumět životu,
propracovat se k životní harmonii, k čisté lásce, ke krásným
prožitkům,…
Pokud si něco skutečně přejete, pokud tím směrem budete vést
vaši pozornost, budete tímto směrem vyvíjet vaši aktivitu, pak
vám vaše podvědomí a i sám život a Vesmír bude nápomocen. Jen je
potřeba být skutečně otevřený životu a nenechat se zabednit
všeobecnými „pravdami“ a přesvědčeními.
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Neznamená to však, abyste nekriticky přijímali vše, na co narazíte. V oblasti duchovna se můžete setkat s mnoha
bludy, z nichž některé mohou být i škodící. Já do svého života vždy vítám jen to, s čím souzním, s čím ladím a co mě
samotné dává smysl a zapadá do mého momentálního poznání.
Třeba velmi dlouho jsem naprosto nevěřila tomu, že existují andělé, světelné bytosti. O lidech, kteří o nich mluvili, jsem si
nejprve myslela své. Pak jsem se tomu více otevřela a říkala jsem si, no, možná
andělé existují, ale já jsem se ještě s žádným nesetkala, a tak nemůžu říct, jestli
existují či ne. Až pak mě přesvědčil můj vlastní zážitek, kdy mi můj anděl pomohl
světelným paprskem. 
Proto se netrapte tím, že třeba některé věci, které jste si právě přečetli, neladí
s vaším momentálním nastavením a úrovní vašeho poznání. Přijměte do svého
života jen to, s čím souzníte, co vás oslovuje, co vám připadá hodnotné,
obohacující. A uvidíte, že časem se vaše zkušenosti a vnímání budou
prohlubovat a třeba s odstupem času přijmete do svého života i věci, které nyní
možná odmítáte. Znám to velmi důvěrně z vlastní zkušenosti. 
A ještě malý tip na závěr.  Může být užitečné si důležité sny někam zapsat,
poznamenat. Jednak proto, že když sen popisujeme, snažíme se vystihnout
všechny důležité detaily a může nám to pomoci si lépe uvědomit význam snu.
Druhým důvodem je to, že tyto sny časem ve vašich vzpomínkách poněkud
vyblednou. Když je budete mít poznamenané, můžete se k nim s odstupem vrátit
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a třeba i lépe porozumět, co vám sdělovaly. Navíc můžete vnímat, jaké jste udělali v práci se sny pokroky. A třeba i
prohloubit důvěru v sebe sama a v život, když uvidíte, jak vám skrze sny chodí důležitá poselství.
Také si nepamatuji všechny sny, a tak jsem v tomto e-booku použila sen o jízdě autem, který jsem před pár lety ztvárnila
v podobě blogového článku a zbytek jsou převážně sny z nedávné doby, které si ještě živě pamatuji. 
Přeji vám, ať se vám daří na vaší cestě a ať prožíváte krásné okamžiky, třeba i u snění krásných snů a u hledání významů
toho, co se vám zdálo. Život je krásný, a tak ho žijte, jak nejlépe dokážete. A těším se na setkanou s vámi třeba při nějaké
jiné příležitosti. 
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Dovětek:
Budu moc ráda, když mi napíšete, zda vám tento e-book v něčem pomohl a zda vám něco přinesl. A klidně mi napište,
pokud byste něčemu nerozuměli či měli nějaké nejasnosti v tom, co jste si zde přečetli. Můžete mi napsat na
barbora@barboramullerova.cz. Těším se na vaši zprávu. Zpětná vazba od vás
pro mě bude moc cenná.

Pokud byste tento e-book chtěli šířit, prosím, učiňte tak skrze předání odkazu
na mé webové stránky, kde si mohou všichni tento e-book zakoupit. Dílo je
chráněno autorskými právy a předávám v něm své letité zkušenosti.

A pokud byste zacítili potřebu na sobě více pracovat, můžete tak učinit třeba
skrze online kurz Medituj a žij víc. Naučíte se v něm meditace, které mají úžasný
léčivý účinek na celou vaši bytost a fungují univerzálně, protože využívají
univerzálních léčivých principů. Můžete je využít k vašemu osobnímu růstu,
probouzení a rozvoji spirituality, k rozvoji vědomí i k léčení sebe sama. Ať už
k léčení na duševní úrovni či i v úrovni těla, protože vše je v nás krásně
propojeno.
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Ať se vám daří. 
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