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Úvod 

Vítám vás u dárku, který jsem vytvořila pro vás, čtenáře mé knihy Spánek jako lék a zdroj sebepoznání. Najdete 

zde celkem čtyři sny. Tři sny jsou mé a jeden sen je snem mé blízké osoby. Většina z těchto snů je mnohem 

jednodušší a přímočařejší než ty, které jste si přečetli v knize. Věřím, že vám pomohou zase o něco lépe 

porozumět řeči snů a ukázat možnosti, jakými vám vaše sny mohou pomáhat. 

Klíště 

Ve snu jedné mé blízké osoby se objevil obraz klíštěte přisátého na levé straně hrudníku, pod paží. Když se daná 

osoba probudila, vzpomněla si na sen a podívala se, zda nemá klíště. A ono přisáté bylo, na stejném místě jako ve 

snu, jen na opačné straně. 

Příchod 

Pokud jste žena a neberete zrovna hormonální 

antikoncepci, asi budete znát tu nejistotu, když nevíte, kdy 

přijde menstruace. I sen může být v tomto pomocníkem. 

Zdálo se mi ve snu, že mi přišlo mé každoměsíční krvácení. 

Hned druhý den dopoledne se tak skutečně stalo.  
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Noční potřeba 

Občas se mi stává, že se mi ve snu zdá, že potřebuji jít na malou. Obvykle se z takového snu probudím a cítím 

skutečnou fyzickou potřebu. Sen mě tak upozorňuje, abych uvolnila napětí ze svého močového měchýře a mohla 

pak lépe spát a kvalitněji regenerovat.  

V těchto třech krátkých snech se objevily zprávy z fyzického těla. Vidíte, že i takto vám mohou sny pomáhat. 

Učitel  

Zdál se mi sen, že jsem se setkala se svým učitelem tai či. Byli jsme spolu sami. Cítila jsem, jak je vnímavý a zeptala 

jsem se ho, zda vidí auru. On přitakal. Pak mi řekl, že v mé 

auře vidí červenou, zelenou a stříbrnou barvu. Potěšilo mě 

to, protože jsem ve snu cítila, co to znamená. 

Ještě jsme spolu chvíli pobyli. Cítila jsem se s ním krásně, 

přijatě, respektovaně a milovaně (ale bez sexuálního 

podtextu). Byly to moc krásné a příjemné pocity. 

Tento sen přišel v období, kdy jsem se začala pravidelně 

otužovat a různě se hýbat pro zdraví. Protahovat, 

uvolňovat i posilovat.  

Ty tři barvy ze snu mi ukázaly, že jsem v dobré 
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rovnováze.  

Červená je barva kořenové čakry, která představuje spojení se zemí. Zelená je barva srdeční čakry, která je 

středem člověka s otevřeným srdcem. Stříbrná (v mém snu jsem ji vnímala jako bílou), je barvou vědomí, spojení 

s Vesmírem, barvou čistoty. Všechny tyto barvy dohromady vytvářejí rovnováhu. 

Učitel mi navíc ve snu zprostředkoval krásné pocity, které jsem neměla tu šanci zažít jako malá. Pocit milovanosti 

a bezpodmínečného přijetí, pocit respektu k mé osobě. 

Vidíte tedy, že sen vám může napovědět, zda cesta, kterou jste se nově vydali, je tím, co zlepší vaši životní 

rovnováhu.  

A navíc můžete během snění prožít krásné pocity, které 

vám dají zakusit, jaké to je, když vás někdo miluje bez 

podmínek, respektuje vás a přijímá…  

Ve svých snech tak můžete prožívat pocity, které si 

potřebujete zakusit nebo pocity, kterých máte ve svém 

životě málo… 
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Závěr 

Přeji vám, ať jsou vám vaše sny skvělými pomocníky na cestě ke 

šťastnému a zdravému životu. 

A těším se na setkanou s vámi třeba při nějaké další příležitosti.  

S láskou Barbora 

 

 


