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Snář
1000 klasických snů

HEREČKA
Vidět herečku na jevišti znamená ocitnout se v mnoha nesnázích částečně díky vlastní indiskrétnosti a částečně vlivem okolností, které nemůžeš ovlivnit. Setkat se s herečkou v soukromí
(O)
tě brzy přesvědčí, že láska a smutek jdou ruku v ruce.
Vidět herečku na jevišti nebo mimo by mělo svobodnou
osobu varovat před výbuchy žárlivosti vůči partnerovi. Man(M)
žely pak čeká krátké nedorozumění v rodině.
Vidět ve snu herečku předpovídá pocit velkého štěstí z jistého
(C)
návrhu.

HEŘMÁNEK
Dožiješ se v klidu vysokého věku.

(OM)

HLAD
Cítíš-li ve snu silný hlad, předpovídá ti to vysokou odbornost,
(T)
píli a nadšení v práci úměrné velikosti tohoto hladu.
Být hladový je velmi pozitivním znamením. Zamilovaným předvídá, že jeden z nich před svatbou vykoná nějakou
(DSG)
cestu.
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Pro ženu je pocit hladu ve snu dobrým znamením. Získá hodného manžela, poslušné děti a bude se těšit úctě u všech přátel. Pro muže je tento sen varováním, aby na sebe nebral
nezvládnutelný úkol a přestal být přehnaně ctižádostivý. (M)

HLADCE OHOLEN
Hladce oholená tvář je předzvěstí náhlých problémů a nečekané ostudy. Vidět oholené temeno hlavy značí chudobu
a smůlu ve stáří.
Tento sen je však dobrým znamením pro toho, kdo se chce
věnovat právnické profesi nebo se něčeho obává. Pro vězně
znamená, že bude propuštěn na svobodu.
(A)

HLADOMOR
Sen o hladomoru má opačný význam jako sen o slávě. Nebudeš mít důvod stěžovat si, že nemáš v životě úspěch.
(M)
Čeká tě prosperita, zdraví a štěstí.

(OM)

HLADOMORNA
Vidět hladomornu přinese strasti a pochybnosti v souvislosti
s láskou nebo životem doma. Zdá-li se ti, že jsi uvězněn v hladomorně, bude tě celý život brzdit vlastní slabost, které ostatní často využijí.
(M)
Je to dobrý sen a předvídá respekt. Uděláš v životě kariéru
a budeš se těšit dobrému zdraví.
(OM)

HLASY
Neznámé hlasy ve snu věští, že tě oklame podvodník.

(P&F)

Slyšet hlasy je velmi významný sen. Jsou-li to hlasy andělské,
očekávej smrt nemocného přítele. Vystrašené nebo přímo zděšené hlasy naznačují, že někoho z tvých přátel či příbuzných
postihne nehoda na železnici nebo na moři. Slyšet harmonické
hlasy naopak znamená klidné a radostné vztahy.
(M)
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Slyšet veselé hlasy je předzvěstí smutku, smutné hlasy ti nao(OM)
pak přinesou veselí.

HLAVA
Vidíš-li ve snu svoji hlavu větší než obvykle, věští to povýšení
do vlivné funkce. Někdy to také znamená vítězství nad nepřáteli, překonání odpůrce v soudní při a pro obchodníky a bankéře je takový sen symbolem úspěšného shromažďování peněz
nebo objevení pokladu. Pokud se takový sen zdá nemocné osobě, je předzvěstí vysoké horečky. Vidíš-li se ve snu s malou,
svítící nebo špičatou hlavou značí to nedostatek ducha a věští potupu. Tři hlavy na jednom krku předpovídají autoritu, moc
a věhlas. Mít ve snu hlavu lva, vlka nebo jiného dravého zvířete je dobrým znamením. Splní se ti tvůj záměr, překonáš potíže
a přátelé i kolegové si tě budou vážit. Držet hlavu v dlaních je
předzvěstí ztráty manželky a dětí. Jsi-li svobodný, bude ti přát
štěstí. Učesat si vlasy a nasadit si na hlavu klobouk je symbolem úspěchu v podnikání. Mít dvě hlavy předpovídá společ(T)
nost. Umývat si vlasy znamená, že unikneš nebezpečí.
Mít hlavu obrácenou tváří k zádům je varováním, abys opus(D&M)
til vlast, jinak se dostaneš do neřešitelné situace.
Vidět se ve snu s velkou hlavou znamená pro muže štěstí.

HLAVA SMRTKY
Možná objevíš skrytá tajemství.

(DM2)
(OM)

HLAVOLAM
Tvořit hlavolam předpovídá, že nikdy nebudeš schopen čelit
intrikám nebo komplikovaným situacím ani odhalovat tajem(M)
ství. Pokusíš-li vyprávět příběh, pochybí ti slova.

HLÍDACÍ PES
Sen o hlídacím psu je předzvěstí, že budeš vlastnit zeměděl(A)
skou usedlost.
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HLÍNA
Černá hlína je symbolem smutku, utrpení a nedostatku inteligence.
(A)

HLOH
Věnuje-li mladý muž dívce květ hlohu, znamená to, že si jí
velmi váží nějaký mladík ze sousedství, který je však příliš
nesmělý, aby na ni promluvil.
(M)

HLUCHOTA
Být ve snu hluchý je předzvěstí, že díky laskavému činu cizího
člověka přeslechneš něco, co ti později přinese neštěstí. (M)

HLUPÁK
Vidět hlupáka je pro mladou ženu znamením, že se setká s mladíkem, který je sice trpělivý, ale nedůvtipný, zároveň však vždy
dostojí svým slibům. Upřednostní schůzky v soukromí, protože je neobyčejně rezervovaný a nesmělý. Sňatek s tímto mužem však časem ukáže, že to nebyla tak špatná volba.
(O)

HMYZ
Leze-li po tobě hmyz, je to znamení prosperity. Utíká-li od
tebe, čeká tě zklamání.
(M)
Sen o hmyzu přinese nemoc a ztrátu.

(OM)

HNĚDÁ BARVA
Hnědá barva je předzvěstí, že projevíš důvěru neupřímným lidem.
(M)

HNÍZDO
Vidět prázdné hnízdo znamená pro mladého muže chudobu.
Ožení se s dívkou, která je rovněž chudobná. Tentýž sen je pro
mladou ženu lepším znamením. Život jí záhy rozjasní láska. (O)
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Hnízdo plné vajíček předpovídá majetek a zisk. Je-li prázdné,
(OM)
tvůj podnik se brzy dostane do nesnází.
Najít ptačí hnízdo je příznivým znamením.
(T)
Nalézt hnízdo bez vajíček nebo jeho ptačích obyvatel je před(D&M2)
povědí velkého zklamání.

HNŮJ
Vidět hnůj a zúrodňovat půdu přinese smutek těm, kteří obvykle bývají šťastni. Zemědělci pak věští zisk z bohaté úrody. (T)

HODINKY
Sen, že se ti zastavily hodinky, často věští smrt, ale pro mla(O)
dého muže znamená, že ztratí lásku.

HODINY
Slyšet bít hodiny je předzvěstí potupy.
(T)
Rozbité hodiny jsou nebezpečným znamením zvlášť pro
nemocné, ačkoliv je příznivější, ukazují-li v tu chvíli čas před
(D&M)
polednem než po poledni.
Vidět ve snu zastavené hodiny, obzvlášť jsou-li to hlavní
hodiny v domě, znamená, že ti hrozí vážná nemoc. Pokud
však hodiny natáhneš a jdou, pak možná nemoc odvrátíš
(O)
intenzivní péčí o zdraví.
Sen, že se zastavily hodiny, přinese brzy nemoc a ztrátu v pod(M)
niku. Slyšet odbíjet hodiny předpovídá brzkou svatbu.
Slyšet odbíjet hodiny je znamením chvatné svatby a příjem(OM)
ného manželského života.
Sen o hodinách předpovídá pokus o uspořádání osobních
záležitostí. Pokud se hodiny zastaví nebo rozbijí, je to symbol problému a velkého nebezpečí, zvlášť pro nemocné. (A)

HOLENÍ
Holit se ve snu symbolizuje zisk.

(T)
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Být holen nebo dát si holit hlavu je velmi nepříznivým znamením. V lásce znamená zradu a zklamání, v manželství nevěru
a hádky. Pro obchodníka je to varování před ztrátou, námořník
zažije nepříjemnou bouřlivou plavbu a farmář nesklidí valnou
(OM)
úrodu, navíc jeho dobytek postihnou nemoci.

HOLIČ
Vidět holiče nebo holičství je varováním. V průběhu příštího
týdne uposlechni rady přátel, jinak utrpíš ztrátu nebo se do(M)
konce ocitneš v chudobě.

HOLUB
Sen o holubovi je dobrým znamením a předpovídá ti potěšení
a spokojenost doma, úspěch v zahraničních jednáních. Letící bílý holub je znamením uklidnění, oddanosti a úspěchu ve
všech činnostech, pokud jsou vykonávány ve jménu Božím
(T)
a pro dobro bližního.
Letící holub věští nečekané, příjemné zprávy a úspěch. Tento
sen je velmi příznivý pro milence, protože symbolizuje stálost. Na druhé straně ovšem očekávej, že tvůj partner odjede
na dlouhou cestu. Pokud půjde o cestu po moři, bude pří(GD)
jemná, partner ti zůstane věrný a vrátí se bohatý.
Holub ve snu je znamením, že dítě tvého známého náhle
vážně onemocní. Nicméně se zotaví a posléze nabude pev(O)
ného zdraví.

HOLUBICE
Tento pták je vždy považován za dobré znamení. Rodiče se
mohou těšit z dětí, podnikatel může čekat úspěch v obchodě.
Zobe-li ti holubice z ruky, odstěhuješ se do země, kde si tě bu(M)
dou neobyčejně vážit.
Holubice ve snu znamená rodinné štěstí.

(OM)
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HON
Vidět se na honu je symbolem obvinění.
(Y)
Ulovíš-li na honu nějakou zvěř, očekávej množství pro(OM)
blémů.
Ulovit na honu lišku věští vážné nesnáze a spiknutí přátel.
Naštěstí jejich lest odhalíš včas. Hon na zajíce předpovídá
neúspěch a zklamání. Lovit srnce je dobrým znamením, pokud
(GD2)
ho nezabiješ. Čeká tě úspěch ve všech aktivitách.

HORAL
Vidět skotského horala v národním kroji předpovídá, že se
z tebe stane chladný a vypočítavý obchodník, opatrný a rafi(M)
novaný intrikán při všech obchodních transakcích.

HOREČKA
Zmítat se v horečce předpovídá, že tě nepostihne v nejbližší
době žádná vážná choroba. Ošetřovat osobu s horečkou však
(M)
věští ztrátu blízkého příbuzného.

HORKO
Cítit velké horko přinese žal.

(T)

HORY
Stoupat na vysokou horu je předzvěstí pocty.
(T)
Sen, že cestuješ přes kopce a skalnaté hory ti přinese pokrok,
kterého se dopracuješ překonáním mnoha nesnází. Poznáš-li
ve snu někoho, kdo ti ukáže správnou cestu, znamená to, že ti
(A)
pomůže přítel.
Zdolávat horu je znamením velkých útrap a osamění, které
(O)
však zdoláš a začneš žít šťastně.
Vystupovat na horu je předzvěstí, že se ti naskytne příležitost získat moc. Sestupovat z hory přinese však změnu k hor(M)
šímu.
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HOŘČICE
Hořčičné semeno je zlým znamením pro každého kromě lékaře.
(T)

HOSPODYŇKA
Vidět ve snu hospodyňku znamená pro muže, že si nebude
hledět manželky. Bude věnovat pozornost všemu možnému,
jen ne vlastní rodině, a kam vkročí, tam přinese smůlu. (M)

HOST
Cítit ve snu rozpaky, když tě náhle navštíví hodně lidí, předpovídá, že se brzy na nějaký čas rozloučíš s přáteli a mnohý
z nich na tebe zapomene.
(M)

HOSTINA
Být na hostině věští mnoho zklamání, zvlášť pokud jde o věci,
na kterých nám obzvlášť záleží. Pro lásku je tento sen předpovědí nesnází. Rodičům přinese problémy s dětmi a mnoho
těžkých ztrát.
(GD)
Sen o hostině není šťastným znamením.

(O)

Být na hostině s mnoha přáteli věští neštěstí. Pokud jde
o klidné hodování, pak tě potká štěstí.
(M)

HOSTINEC
Vidět se v hostinci a jíst tam s kamarády značí budoucí blaho
a pohodu.
(T)
Sedět v hostinci je nedobrým znamením. Přinese chudobu
a neúspěch. Očekávej, že ty nebo někdo z rodiny budete
uvězněni. Jsi-li nemocen, nikdy se neuzdravíš. Pro podnikatele je tento sen předzvěstí dobrého jména, ale bude mít velkou smůlu na zaměstnance.
(DSG)
Sen o hostinci značí ztrátu peněz. Pokud jsi zamilován, očekávej zklamání.
(OM)
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HOSTINSKÝ
Vidět ve snu hostinského věští nemocnému smrt.

(A)

HOTEL
Bydlet v hotelu předpovídá muži, že bude náhodou nucený
ubytovat se na nějaký čas v cizím městě a jeho pobyt skončí
sňatkem s nejlepším děvčetem ze sousedství.
Dívce tento sen přinese sňatek s mládencem posedlým cesto(O)
váním.

HOUBY
Sbírat houby je předzvěstí několika drobných překvapení.
(M)

HOUSENKA
Vidět housenku není dobrým znamením a můžeš očekávat
(T)
neštěstí způsobené neznámými nepřáteli.

HOUSLE
Hrát na housle nebo vidět hrát jinou osobu přinese dobré
zprávy, harmonii a dobrý vztah mezi mužem a ženou, zaměst(T)
navatelem a zaměstnancem.
Slyšet zvuk houslí předpovídá, že dostaneš pozvání na oslavu,
pravděpodobně na svatbu. Hrát na housle je příslibem snad(M)
ného života na vysoké úrovni.

HOVĚZÍ MASO
Jíst hovězí ve snu je jistou předpovědí smrti přítele nebo pří(M)
buzného.

HRA
Hrát jakoukoliv společenskou hru je znamením prosperity, radosti, potěšení, zdraví a obliby mezi přáteli i příbuznými. (T)
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Hrát si s míčem je symbolem těžké práce a bolesti. Poskako(OM)
vat, běhat nebo tančit při hře věští prosperitu.
Hrát kostky či karty přinese debatu kvůli penězům a je symbolem hluku. Nicméně je vždy příjemné, když vyhraješ. Vidět hrát
dítě je dobrým znamením. Pro zdravého muže není dobrý sen
o hře v kostky s výjimkou situace, kdy mu smrt jiné osoby přinese užitek, protože kostky jsou vyrobeny z kostí zemřelých. (A)

HRÁBĚ
Nést ve snu hrábě je dobrým znamením. Dosáhneš vzdělání
(O)
a svých znalostí využiješ k užitku druhých.
Pracovat s hráběmi v zahradě je symbolem vytrvalé povahy.
Tato vlastnost ti přinese úspěch v některých důležitých čin(M)
nostech.

HRÁCH
Jíst hrách věští úspěch v podnikání.

(T)

Vidět hrách je znamením prosperity, sbírat hrách přinese štěstí
(GD)
a spokojenost. Sušit hrách na semeno značí bohatství.
Sen o zeleném hrášku předvídá mnoho dětí, které budou
vyžadovat v raném věku výjimečnou péči a budou rodičům
(O)
působit velké starosti, ale později jim přinesou radost.

HRDLIČKA
Splní se ti přání. Jíst hrdličku je pro milence znamením, že se
(M)
po sňatku dostanou do dobré rodiny.

HRDLO
Mít hrdlo pořezané nožem věští ublížení na zdraví jinou osobou. Pokud ve snu řízneš do hrdla svého známého, buď opatrný, abys skutečně neublížil příteli.
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Pokud zraníš ve snu neznámou osobu, můžeš ve skutečnosti
ublížit cizímu člověku. Mít pořezané hrdlo a zůstat naživu
(T)
značí úspěch v podnikání.
Mít potíže s hrdlem znamená obecně, že budeš mít dobrý
(M)
hlas, stačí o něj jen důkladně pečovat a rozvíjet ho.

HRNEC
Vidět vařící hrnec je znamením nadcházející nejistoty, obzvlášť v milostném vztahu. Brzy budeš mít důvod k žárlivos(O)
ti a doslova jí propadneš.

HROB
Být ve snu uložen do hrobu a pohřben je předpovědí, že zemřeš v chudobě. Říká se také, že vidět vlastní pohřeb věští
dědictví a jeho velikost lze odhadnout podle množství hlíny,
(T)
která bude na hrob nahrnuta.
Vidět hrob je znamením nemoci a zklamání. Jsi-li zamilován,
(GD)
nikdy si svou lásku nevezmeš.
Vstoupit do hrobu znamená ztrátu majetku. Vstát z hrobu
značí úspěch ve všech aktivitách a společenský vzestup.
(OM)

Vytahovat z hrobu jinou osobu předpovídá, že zachráníš život
člověka, který se stane tvým velkým přítelem, a že obdržíš
(GD2)
nečekané dědictví.
Spatřit neudržované hroby je nepříznivým znamením.

(A)

HROBKA
Vidět ve snu hrobku nebo ji stavět je příznivé znamení.

(A)

Sen o hrobkách nebo kostrách přinese spoustu peněz. (D&M)
Procházet mezi hrobkami je znamením, že po smrti příbuz(O)
ného obdržíš peníze.
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Stavět hrobku ve snu je předzvěstí sňatků a narození dětí.
Vidět, jak se hrobka bortí, je symbolem nemoci a problémů
v rodině.
(T)

HROBNÍK
Vidět hrobníka je slibné znamení. V nejbližší době se budeš
těšit výbornému zdraví.
(M)

HROMOBITÍ
Slyšet hrom je předzvěstí trápení kvůli závistivcům, kteří
o tobě roznášejí klepy.
(T)
Slyšet hrom a vidět přitom blesk je neobyčejně dobré znamení. Věští úspěch v obchodě, dobrou úrodu, milencům brzký, šťastný sňatek. Hledáš-li zaměstnání, najdeš je,
a pokud jsi v soudní při, dopadne pro tebe úspěšně. Očekávej
rovněž zprávy ze vzdálené země, dozvíš se v nich, že blízký
příbuzný se dostal do výnosného postavení a bude mít příležitost pomoci svým přátelům a rodině.
(GD)
Vyvaruj se společnosti neznámých osob opačného pohlaví,
jinak začne tvůj partner žárlit a budeš nešťastný.
(M)
Slyšet ve snu hrom není dobrým znamením pro svobodné, protože naznačuje, že jejich milostný vztah se nebude ubírat šťastným směrem. Manželé středního a staršího věku obdrží nečekané zprávy.
(O)

HROZNY
Jíst zralé hrozny je znamením veselí a zisku. Sbírat černé
hrozny věští újmu. Sbírat bílé hrozny značí zisk. Šlapat po
hroznech je znamením, že se neubráníš nepřátelům.
(T)
Pro dívku znamená sen o hroznech, že dostane veselého manžela, který bude rovněž vynikajícím zpěvákem.
(OM)
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HRUŠKA
Jíst zralou hrušku je předzvěstí radosti a potěšení, je-li však
(T)
kyselá nebo trpká, pak má sen opačný význam.
Sen o hrušce předpovídá dosažení vysokého postavení,
nahromadění bohatství, úspěch v podnikání a stálost v lásce.
Těhotné ženě symbolizuje narození dcerky, která se provdá
za muže z vyšší společenské třídy, než je sama, a to ještě před
(D&M2)
svým sedmnáctým rokem.
Sen o hruškách znamená brzkou příležitost k povýšení, jíž
bez váhání využiješ. Pokud ji necháš proklouznout mezi
(O)
prsty, pak si už nikdy nevybuduješ kariéru.
Dobře upečené hrušky symbolizují velký úspěch.
(OM)

HŘBET
Vidět vlastní hřbet je znamením smůly a stáří. Vidět zlomený
lidský hřbet, zraněný nebo strupatý značí, že tě budou sužo(T)
vat nepřátelé a okolí tě bude klamat.

HŘBITOV
Zvládneš všechny problémy.

(OM)

HŘEBÍČEK
Tvoji potomci ti budou dělat jen radost.

(OM)

HUBNOUT
Sen o nadměrném zhubnutí značí, že onemocníš nebo přijdeš
(T)
o peníze či majetek.

HUDBA
Slyšet hrát hudbu je předpovědí konce protivenství, nemoc(T)
nému předpovídá uzdravení.
Krásná hudba je velmi dobrým znamením, protože je symbolem šťastných zpráv od dlouho vzdáleného přítele. Vdané
nebo ženaté osobě přinese hodné děti, pro lásku znamená,
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že tvůj partner bude mít velmi dobrou povahu, bude ti věrný.
Bouřlivá a nemelodická hudba předpovídá problémy, podráž(GD)
dění a rozladěnost.
Sen o hudbě může být šťastný i nešťastný, záleží na druhu
hudby. Taneční hudba a všechny druhy lehké a rozverné
hudby značí smůlu. Pomalá vážná melodie věští radost. (O)
Slyšet sladkou hudbu naznačuje příchod dobrých zpráv. (M)

HUDEBNÍ NÁSTROJ
Vidět hrát jeden nebo více hudebních nástrojů nebo sám na
(OM)
nějaký hrát přinese smutek a trápení.

HURIKÁN
Měj se na pozoru, aby ses nezapletl do vážného sporu a neocitl
se nakonec před soudem. Spor se nebude týkat tvé osoby, ale
zúčastněné strany se vynasnaží, aby tě vtáhly do vzájemných
obvinění, a budeš mít co dělat, aby sis zachoval odstup. (M)

HUSA
Uříznout hlavu mladé husičce naznačuje radost a osvěžení. Slyšet kejhat husy je znamením zisku a jistého úspěchu
(T)
v podnikání.
Slyší-li mladý muž kejhat husy, bude se brzy chystat napsat
dámě s přesvědčením, že půjde o nejduchaplnější dopis, jaký
kdy napsal. Pro mladou ženu sen o huse znamená spokojené,
(O)
ačkoliv nijak dokonalé manželství.
Živá husa může být považována za symbol upřímnosti. Jíst
(M)
husu ve snu ti zajistí splnění přání.
Sen o husách je předzvěstí dobrého. Brzy se objeví dlouho(OM)
době nepřítomný přítel.

HVĚZDA
Vidět jasnou hvězdnatou oblohu je předzvěstí úspěchu a výhod při cestě nebo plavbě, věští dobré zprávy a znamená také
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přínos z každé aktivity, do které se pustíš. Bledé hvězdy jsou
znamením všemožných problémů. Vidět mizet hvězdy předpovídá ztrátu, velký strach nebo dokonce smrt. Takový sen
mohou přivítat pouze zločinci, kterým věští úspěšný útěk
z vězení. Spatřit hvězdy padat na střechu vlastního domu je
znamením nemoci. Může to také znamenat, že dům bude brzy
prázdný anebo ho zničí požár. Svítí-li hvězdy do domu, pak
se hlava rodiny ocitne v nebezpečí smrti. Vidět kometu věští
(T)
katastrofální události, válku a hlad.
Vidět nezvykle jasné hvězdy je dobrým znamením pro
milence a přinese dobré zprávy ze vzdálené země. Vidět
(GD)
padat hvězdu věští smrt.
Vidíš-li se pozorovat hvězdy, pak se brzy seznámíš s atraktiv(O)
ním protějškem.

HÝKÁNÍ OSLA
Slyšet hýkat osla je znamením, že se záhy dozvíš o smrti zná(M)
mé místní podivínské osobnosti.

HYMNA
Slyšet hrát nebo zpívat hymnu předpovídá, že navštívíš nemocného přítele, žijícího velmi daleko. Zní-li hymna velmi
(M)
živě, přinese ti cesta užitek.

HYPNÓZA
Být ve snu hypnotizován je předzvěstí, že odhalíš jistá tajemství
(M)
a způsobíš tím nepříjemnosti některým svým přátelům.

Přeložila Hana Černá

