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Wstêp

Zagadnienie snu od wieków frapowało wielu uczonych oraz kapła-
nów. Bogactwo i specyfi ka marzeń sennych pozwoliły na wytworzenie 
wokół nich całej gamy mitów i przesądów. Człowiek zawsze wierzył, 
że jest w nich coś tajemniczego, mistycznego, wręcz  nie z tego świata, 
a odkąd tylko ta myśl przeszła mu przez głowę, natychmiast zaczął je 
interpretować i tłumaczyć. Istnieją tysiące haseł objaśniających poja-
wiające się w snach symbole, niemożnością byłoby więc przytoczyć je 
wszystkie w niniejszej pozycji. Skupiłem się zatem na kilkudziesięciu 
najczęstszych motywach, których każdy z nas z pewnością kiedyś do-
świadczył.

Dziś, kiedy badania nad snem dzięki technicznemu rozwojowi posu-
nęły się naprzód, doskonale wiemy, skąd się on bierze, że nie przynosi 
go nam żaden piaskowy dziadek ani Morfeusz, że rodzi się w korze 
mózgowej i możemy go podzielić na fazy REM i NREM, dokładnie 
jesteśmy w stanie zbadać przebieg fal mózgowych podczas snu (mózg 
jest wtedy czasami aktywniejszy niż za dnia, gdy jesteśmy świadomi, 
aktywni), jednak wciąż wolimy na nie patrzeć przez pryzmat baśnio-
wego wieszczenia, które często, ku zaskoczeniu wielu, się sprawdza. 
Lubimy sny, bo tylko w nich możemy penetrować krainy swojej wy-
obraźni, wracać do przeszłości i wybiegać daleko w przyszłość, lubimy 
je, bo niekiedy dają nam nadzieję, bez której ciężko żyć. Dlatego dużo 
piękniej jest wierzyć, że cudne obrazy zsyłane są przez Morfeusza niż 
przez coś, co może wytłumaczyć nam nauka.

Mam nadzieję, że tylko takie krajobrazy, przemiłe wspomnienia 
i zapowiedzi szczęścia będą gościły w państwa snach, których próbę  
interpretacji podjąłem w tejże książeczce.

                                                                           Autor
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– spotka Cię zaszczyt; może 
też oznaczać gwałtowne 
uczucie.

Bocian 
zapowiada pojawienie się upra-
gnionego dziecka; 
● widzieć gniazdo – miła wizy-

ta kogoś z rodziny, dobre no-
winy; 

● lecące bociany – po-
myślność i dobro-
byt.

Bogactwo 
● widzieć się bo-

gatym – stra-
ta fi nansowa, 
ostrożnie podej-
muj decyzje; 

● rozmawiać z bo-
gatym – dobry 
partner w intere-
sach, podpisanie umo-
wy, kontraktu.

Bomba 
zaskakująca wiadomość, która 
może zmienić Twoje plany na 
przyszłość; 
● widzieć jej wybuch – wielkie 

zmartwienie.

Boże Narodzenie
radość w rodzinie, powrót do 
zdrowia; 
● dostawać bożonarodzeniowe 

prezenty – być docenianym, 
komuś na Tobie zależy.

Brama  
● przechodzić przez nią 

– nowy etap w życiu, prze-
łom; 
● widzieć ją ozdo-
bioną – korzyści; 

● pukać w bramę 
– konieczność zacho-

wania dyskrecji.

Broda 
● siwa – doświadcze-
nie i mądrość; 

● długa – powo-
dzenie fi nanso-
we; 
● ruda – fałszy-
wi ludzie obok 

Ciebie; 
● czarna – będziesz się cieszyć 

dobrym zdrowiem.

Broń 
zerwanie kontaktów z przyja-
cielem; 
● ćwiczyć władanie bronią 

– rzetelna praca może Ci 
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Chorągiew 
● jasna – szczęście, uniknięcie 

niebezpieczeństwa;
● czarna – śmierć w rodzinie.

Choroba 
oznacza zdobycie pieniędzy 
sposobem, fortelem, nie do 
końca  uczciwym.

Chór 
słyszeć go oznacza po-
wodzenie, zgodę w 
rodzinie, radość.

Chryzantemy 
wiadomości 
z bardzo dale-
kich stron.

Chrzest 
odstąpienie od 
swoich zamie-
rzeń, zmiana wła-
snego zdania pod wpływem in-
nych.

Chwast 
● widzieć w ogrodzie – masz 

w otoczeniu pasożyta, który 
żeruje na Twój koszt; 

● wyrywać – pozbywanie się 
kłopotów.

Ciało 
● obnażone – wstyd, bolesna 

prawda; 
● oglądane z podziwem – być 

pożądanym; 
● myć je – zapowiedź śmierci 

kogoś Ci bliskiego; 
● ciało zranione – zapowiedź 

kłopotów w rodzinnym do-
mu.

Ciąża 
● być w niej – ducho-

we odrodzenie; 
● widzieć – no-
wina.

Cielę 
za Twoimi 

plecami krążą    
plotki, które 

Cię ośmieszają.

Cień 
● widzieć własny – strach, nie-

miłe spotkanie; 
● cudzy – ktoś się Ciebie oba-

wia; 
● cienie przedmiotów wróżą 

kiepski zarobek.

Ciotka 
nie rozmawiać z nią oznacza 
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● widzieć – wielkie rozczaro-
wanie.

Liście 
● zielone – szczęście; 
● pożółkłe – melancholia; 
● suche – wielki smutek.

Litery 
● widzieć je – zapowiada się 

podróż; 
● uczyć się ich – pomyślność.

Lody 
● kupować – udany urlop; 
● otrzymywać – zaproszenie od 

przyjaciół; 
● jeść – zostaniesz mile zasko-

czony.

Lokomotywa 
czeka Cię podróż w interesach; 
● widzieć ją pędzącą – zmiana 

zdania.

Lód 
● widzieć – zgryzota; 
● łamać – pokonanie proble-

mów; 
● ślizgać się – niepewna sytu-

acja.

Ludzie 
● tłumy ludzi – dobry zarobek; 

● piękni – radosne chwile; 
● ubrani na czarno – złe wie-

ści; 
● śpiący – przyjemności, które 

mogą się okazać brzemienne 
w skutkach.

Luneta 
szykują się dobre widoki na 
przyszłość.

Lustro 
konieczność zadbania o zdro-
wie; 
● przeglądać się w nim – zmie-

rzysz się ze swoimi słaboś-
ciami.

£
Łabędź 
szczęśliwy powrót z podróży; 
● pływający – zwyciężysz 

w ważnej dla Ciebie spra-
wie; 

● wzlatujący – Twoje zamiary 
są dobrze oceniane w towa-
rzystwie.

Łachmany 
● być w nie ubranym – pokona-

nie swojej słabości; 
● sprzedawać – zaskakujące 
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