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Úvod 

Vítám vás u bonusu, který vám přináší další tři sny a jejich významy. Abyste si mohli třeba zase o něco lépe 

navnímat, jakou řečí k vám vaše vlastní sny mohou promlouvat. Protože příběhy ze života jsou zpravidla tou 

nejnázornější cestou, jak si můžeme vzájemně předávat své zkušenosti a poznání. 

Sen Autobus 

Sedím v autobusu, na sedačce u řidiče. Jsem důkladně připoutaná několika pásy. Řidič muž se mě ptá, zda jedu 

poprvé. Vnímám, že můj strach z nehody, který se projevuje důkladným připoutáním k sedačce, je v této situaci 

naprosto mimo. Že jsem jediná, kdo se bojí.  

Najednou jedeme. Vidím, že za volantem nikdo nesedí. 

Mám velký strach, že když autobus jede sám, že se 

nabouráme. A tak sedám za volant a snažím se autobus 

řídit. Vzápětí kvůli mně narážíme do auta před námi. 

Vidím, že moje snaha řídit autobus není to pravé. 

Jedeme dál. Přijímám situaci a pozoruji autobus a jeho 

jízdu. Za volantem se střídají dva řidiči. Muž a žena. Oba 

řídí s důvěrou a nemají žádné obavy. Chvílemi autobus 
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neřídí vůbec nikdo. Se zděšením si všímám, že se oba řidiči dobře baví s dalšími cestujícími a jsou úplně 

v pohodě. Autobus jede úplně sám a nic se neděje. Ví, jak má jet.  

Dojedeme na místo určení. Jdu po ulici a jsem úplně nahá. Je mi to nepříjemné, a tak se snažím svou nahotu 

skrýt. Postupně si na ni ale zvykám. Nasedám znovu do autobusu a jedeme zpátky. Nyní jsou u řízení oba řidiči. 

Žena sedí za volantem a muž jí pomáhá a radí. Vidím, jak autobus jede hraniční rychlostí, ale řidiči ještě zvládají 

bezpečně projet i prudkou zatáčku. 

Jízda končí. Vystupuji z autobusu. Připletu se mezi lidi, 

kteří pracují na cestě, a překážím jim. Posílají mě na 

druhou stranu. Jdu tedy tam, kam mě posílají, a dostávám 

se do volného prostoru.  

Potkávám lidi a slyším, jak jeden z nich spokojeně říká: 

“Zaplatil jsem si Gordona.“ V tom snu si uvědomuji, že se 

jedná o placenou přízeň druhé osoby. A vnímám, že 

vidím pod povrch věcí.  

Ti lidé si myslí, že to, o čem mluví, je pravá láska. A já 

vidím, že je to jen obchod, kupčení, které nemá s čistou 

láskou vůbec nic společného. Sen končí. 
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Tento sen je jeden z velmi hlubokých. Ukazuje mi mou snahu kontrolovat a řídit život a obavy z toho, že když 

sebe sama a můj život přestanu řídit, stane se něco špatného. Vnímám, že moje sebekontrola je překážkou 

dalšího mého růstu. Že se potřebuji více odevzdat životu a důvěřovat tomu, že život ví, co dělá. 

Autobus představuje život a jeho jízda je moje cesta. 

Možná vám to přijde jasné a snadné, nekontrolovat sebe a svůj život, ale považte, že jsem prošla mnoha těžkými 

krizemi, které ve mně zanechaly silné stopy. Že v hloubi mé bytosti stále ještě do určité míry sídlí strach odevzdat 

se životu.  

Protože když jsem to poprvé v roce 2005 udělala, 

obrovsky se mi ulevilo a úplně jsem zářila. Jenže 

mě to rozkolísalo natolik, že mě vzápětí zasáhla 

obrovská ničivá krize, která mě úplně roztřískala 

napadrť.  

Natolik, že jsem se nechala dobrovolně 

hospitalizovat a roky jsem se z toho dávala 

dohromady.  

Pro vaši ilustraci – třeba jsem nevydržela na 

procházce, protože venkovní vzduch příliš silně 
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působil na proudění mé energie. Bylo mi z něho fyzicky velmi špatně.  

Nebo jsem nevydržela být s mým malým synkem v ložnici s otevřeným oknem, když měl laryngitidu (dusil se). 

Musela jsem odejít spát jinam, protože mi ten venkovní vzduch vytvářel obrovské napětí. A se synkem spal můj 

muž.  

Nebo jsem nevydržela návštěvu. Cítila jsem, jak energie lidí, kteří nás navštívili, mě vyhazuje z rovnováhy a že 

pokud hned neodejdu do klidu, rozsypu se.  

Nebo jsem snědla kuličku hroznového vína a bylo mi 

špatně, jak mi ten hroznový cukr zahýbal s energií.  

Jsou to věci, které pro vás asi budou nepředstavitelné. 

Dokážete si ale jistě představit, jaké to bylo, když jsem se 

v některých situacích nedokázala postarat o své dítě, o 

které jsem v té chvíli měla obrovský strach. Nebo když 

jsem nedokázala fungovat jako „normální“ člověk a jít na 

krátkou procházku. Ale to je skutečně jen malinký nástin 

toho, s čím jsem se musela roky vypořádávat. 

Tento sen mi tedy nejen ukazuje, na čem mám pracovat, 
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ale dává mi i velkou sílu a důvěru jít dál, pokračovat na mé cestě.  Protože v sobě vnímám už roky dvě roviny. 

Rovinu těla a rovinu duše. Někdy se bojím plně se položit do toho, co chce má duše, protože mám strach, že mě 

to příliš vyhodí z rovnováhy, že to mé tělo nevydrží (tak jako tomu bylo dlouhé roky předtím). Ale tento sen mi 

ukazuje, že už to moje tělo zvládne.  

Že je potřeba nechat řídit muže (mé tělo) i ženu (mou duši). Že se mohou v řízení volně střídat tak, jak to vyplyne. 

A i když nebude řídit nikdo (nebudu zřetelně vnímat, kdo je zrovna u kormidla), život sám mě poveze po cestě 

bezpečně. 

Scéna s nahotou je symbolikou mého očišťování 

a stávání se sebou sama v mé ryzosti a 

přirozenosti.  

Zpáteční cesta, kdy řídí oba řidiči je symbolem toho, 

že budu už více propojená, že nebudu tolik kolísat 

mezi tělem a duší a řídit budou už obě části mé 

bytosti spolu. Že pojedu docela rychle, ale ještě 

zvládnutelně. 

Scéna s lidmi obchodujícími s přízní druhých lidí je 

symbolikou hlubokého vnímání, kterého se mi 
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dostane, až moje jízda autobusem – moje transformace = vnitřní proměna, se dokončí. 

Z tohoto snu jsem načerpala hodně síly a odvahy více se položit do života a postupně se přestávat řídit a více 

důvěřovat a plynout. Sebeřízení byla dlouhé roky věc nutná k mému přežití, protože jsem procházela obrovskými 

výkyvy, které ohrožovaly i můj život.  

Byla to strategie přežití, která ale nyní už není potřeba a brání 

mi postoupit na mé cestě dál. 

Sen Kolo 

Jdu do nějaké místnosti, kde jsou i další lidé. Chci tam mezi nimi 

zůstat, ale oni mi říkají, že mezi ně ještě nepatřím, že musím jít dál. 

Jdu tedy.  

Pak si vybavuji scénu, kdy se už vracím směrem zpět k těm lidem, 

ke kterým chci patřit, ale moje cesta je hodně namáhavá. Nejdu 

totiž bez zátěže. Valím před sebou obrovské a velmi těžké kovové 

kolo. To kolo je větší než já. Ale i s touto zátěží, i když je to hodně 

náročné, se mi daří jít. 

Tento sen ukazuje, že moje cesta tam, kam chci jít, je hodně 
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náročná. Že s sebou ještě stále tahám velkou zátěž z minulosti. 

Z tohoto snu jsem si vzala pocit, že „jsem správně“. Začala jsem k sobě vnímat větší shovívavost a také 

trpělivost, protože moje cesta není pohodlná procházka, ale dost náročný výkon.  

Také se mi snadněji odpočívá, více si užívám ležení na zahradě pod stromem, které mi dělá moc dobře (je zrovna 

léto). Celkově se více smiřuji sama se sebou a s tím, že potřebuji hodně odpočinku. 

Tyto věci samozřejmě vím už dlouho, ale vše je proces.  

Přijetí sebe sama a mé situace je cesta, je to nekonečná 

škála různých odstínů, a já postupně tou škálou jdu.  

Není to zpravidla tak, že byste jeden den sebe sama 

nepřijímali a druhý den jste náhle vnímali úplné přijetí. 

Je to běh na dlouhou trať a mravenčí práce, která 

postupně nese své plody.  

Tento sen mi pomohl zase postoupit o pár odstínů 

sebepřijetí dál.  
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Sen Kamion 

Sedím v kabině velkého kamionu. Poprvé. Snažím se uvnitř zorientovat. 

Zjišťuji, že nohama nedosáhnu na pedály. Nemůžu tedy ani zabrzdit a ani přidat plyn. Zkouším nastartovat. 

Startér ale točí motorem pomalu a bez úspěchu. Pak se přidá jeden člověk a svou energií mi pomáhá nastartovat. 

Motor se úspěšně rozebíhá. 

Zpočátku jedu rychle a učím se řídit za jízdy. Ještě to dobře neumím, vždyť jsem nikdy tak velké vozidlo neřídila. 

Narážím do nějaké překážky v zatáčce. Mám obavy, že jsem poškodila přední část kamionu, ale vidím, že se vůbec 

nic nestalo.  

Jedu dál a všímám si, jak je kamion překvapivě mrštný a dobře 

řiditelný. Zdá se mi, že i lépe než osobní automobil. Sedím totiž 

v kabině vysoko a dobře vidím na cestu a na to, kde je předek 

kamionu. Mohu tak vybírat zatáčky s velkou přesností. 

Seznamuji se s možnostmi, jak regulovat rychlost jízdy. Objevuji 

řadicí páku pod volantem, se kterou jsem ještě nikdy 

nemanipulovala. Učím se, co to udělá, když s ní pohnu jedním či 

druhým směrem. Postupně si osvojuji umění jemně upravovat 

rychlost jízdy řazením různých rychlostí. Dokonce se mi podaří 
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s kamionem i krásně zacouvat.  

Moje jízda končí. Jdu se uchýlit do nákladového prostoru. Vidím, že je zcela prázdný a čistě vymetený. Cítím se 

tam dobře. 

Celý význam tohoto snu mi docházel v průběhu dalšího dne. Hodně jsem odpočívala a měla prostor jen tak být. 

Vracela jsem se v myšlenkách k jednotlivým obrazům a scénám a postupně mi začaly jednotlivé významy být 

zřejmější, až to do sebe všechno zapadlo. 

Tento sen ukazuje, že mě čeká velká energetická 

změna (velký kamion), léčivý proces. Že mi ale 

musí pomoci nějaký člověk, aby se ten proces 

změny nastartoval.  

Že to bude sice náročné v tom, že se budu učit za 

pochodu s tím pracovat, ale nic se mi nestane a 

překvapí mě, že to nakonec bude mnohem 

snadnější, než si myslím.  

Tím, že budu silněji vnímat energie, bude vše 

jednoznačnější (sedím v kabině vysoko a dobře 

vidím na předek kamionu). A na konci budu čistá a 
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uvnitř mě bude uklizeno (prázdný a čistý nákladový prostor). 

Jak mi došel význam toho snu, cítila jsem i krásné vzrušení a radost z toho, že se konečně nějak znatelněji posunu 

na mé cestě. A že to nebude žádné utrpení.  

A také mě v tu chvíli napadlo, jaký bude možná můj další krok. Už několik let jsem totiž uvažovala o tom, nechat 

si změřit svou auru a čakry (energetická centra), abych lépe poznala, jak na tom jsem a kam je potřeba směřovat 

své síly, abych se dostala do lepší rovnováhy. 

U nás v Liberci je možné toto měření podstoupit. Ale i když mě to lákalo, dlouho jsem to odkládala, protože jsem 

se bála, že když uvidím, že mám slabé spodní čakry, že 

mě to ještě víc zatíží. Že se budu o sebe víc bát. 

Vím totiž o sobě, že moje spodní čakry (mé ukotvení) 

byly v minulosti velmi oslabené tím vším, čím jsem si 

v dětství a v dalších letech prošla. 

V posledních dnech, které předcházely tomuto snu 

s kamionem, jsem zřetelně začala vnímat, jaké mám o 

sobě pochybnosti. O tom, zda zvládnu nějaké větší 

výkyvy, a že mě ten strach a obavy hodně brzdí.  Že mi 
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brání se více položit do života a víc plynout. 

Tento sen mi pomohl zavnímat, že už jsem připravená jít dál a že to zvládnu. A zacítila jsem, že už jsem dost silná 

na to, abych mohla jít na to měření. A doufala jsem, že mě posune tam, kam potřebuji. A že možná celý rozbor a 

zároveň i rozhovor, který je součástí měření, může být i tím impulsem, který mi pomůže nastartovat kamion, do 

kterého jsem nastoupila.   

Ale vše je vývoj, tím startérem může být i někdo 

jiný. Takže jsem tomu otevřená, zůstávám bdělá a 

nelpím na tom. 

P.S. Nebyla jsem si jistá, zda to měření je ten pravý 

krok, a tak jsem si přála od života, aby mi ukázal, 

co potřebuji. Po pár dnech mi přišla odpověď - 

mluvila jsem s jedním moudrým mužem a 

z rozhovoru vyplynulo, že toto měření možná není 

úplně to pravé.  

Že tím odevzdávám svou sílu mimo sebe, do 

rukou někoho jiného. Naznala jsem, že je v tom 

velká pravda. A docela se mi i ulevilo. Podle toho 
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jsem poznala, že je pro mě momentálně lepší nechat věcem volný průběh.  

Cítila jsem se tím poznáním posílená. Rozhodla jsem se, že budu víc důvěřovat životu, že budu otevřená a bdělá.  

A že budu nadále budovat kontakt se svým tělem a svým nitrem. Začala jsem se otužovat, protože jsem cítila, jak 

mi to dělá dobře, jak mě to oživuje a posiluje. 

Takže vidíte, že ne všechny cesty jsou hned jasné, a když máte pochybnosti, je nejlepší požádat život, aby vám 

ukázal cestu. Pak už stačí vnímat a být autentický a odpověď velmi často přijde, nějak se ukáže nebo ji zacítíte. 

Závěr 

Řeč snů může být velmi bohatá a velmi vynalézavá.  A 

dokáže do obrazů a scén vtělit i velmi hluboká a léčivá 

sdělení. 

Mé sny jsou samozřejmě odrazem období, kterým 

momentálně procházím. Vaše sny nemusí být tak 

komplikované a mohou vám dávat úplně jiné významy. 



Bonus k e-booku Spánek jako lék a zdroj sebepoznání 

 

 

© MUDr. Barbora Müllerová, 2018                                       www.barboramullerova.cz                                                       Strana 

 

14 

Věřím ale, že vám mé sdílení a upřímná zpověď vám 

přinesla alespoň jeden dílek do mozaiky vašeho poznání.  

A třeba i větší důvěru v to, co nás přesahuje.  

V moudrost Vesmíru, který je dokonalý a my jsme jeho 

nedílnou součástí. 

A těším se na setkanou s vámi třeba při nějaké další 

příležitosti.  

 

 


