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Otóż w tym nie masz słuszności, mówię Ci;
Bóg bowiem jest większy niż człowiek. Po cóż
spierałeś się z nim, że na żadne Twoje słowa
nie odpowiada? Wszak Bóg przemawia raz
i drugi, lecz na to się nie zważa: We śnie,
w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na
ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby
odwieść człowieka od złego czynu i uchronić
męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku.
Księga Hioba 33. 12–18.

Wstęp
Wykopali studnię przed Szamaszem.
Wstał Gilgamesz, do studni się zbliżył,
Mąki najprzedniejszej wsypał do studni:
Góro, daj mi tej nocy widzenie senne.
GILGAMESZ. EPOS STAREGO DWURZECZA.
Zrekonstruował i przełożył Robert Stiller. PIW. Warszawa 1980, str. 64.

w ciągu dnia, mają się spełnić w ciągu kilku lub kilkunastu godzin. Jest wielu ludzi,
którzy zapisują swoje sny. Starożytni wróżbiarze zawsze zapisywali swoje sny oraz
daty, godziny, a nawet fazy Księżyca. Trzeba tu jeszcze podkreślić, że nie ma dwóch
identycznych snów, podobnie jak nie ma
identycznych odcisków linii papilarnych.
Niemniej istnieje wspólna płaszczyzna dla
strukturalnej budowy snów. W większości
marzeń sennych pojawiają się domy i inne
budowle. Ukazujące się we śnie domy są
symbolicznym wizerunkiem pewnego problemu, wiążą się z uczuciem lęku lub żalu.
Uczeni odkryli, że kolor w snach był obecny w 70% badanych snów. Uważają oni, że
kolory występują w większości snów, ale są
zazwyczaj pomijane podczas ich opowiadania, tak jak się to dzieje w opisach zdarzeń występujących na jawie. Znaczenia
senne poszczególnych kolorów znajdziecie
w dziale: „Archetypy i symbole”.
Wszystkie marzenia senne mogą dostarczać również informacji z podświadomości
do świadomości. Czasami ktoś z Państwa
mógł doświadczać niezwykłego snu, który
zawiera elementy paranormalne, jak telepatia, przeczuwanie przyszłych wydarzeń

rzytoczony fragment babilońskiego eposu o Gilgameszu jest
najstarszym znanym sumeryjskim tekstem literackim, który
pochodzi sprzed około czterech tysięcy lat
p.n.e. Widzimy więc, że śnienie i interpretacja snów jest tak samo stara jak ludzkość.
Tłumaczenie snów jest oparte na prastarych źródłach i wierzeniach, nawiązuje
do odwiecznej i żywej tradycji. Czym jest
SEN? Dzisiejsi uczeni, którzy za pomocą
skomplikowanych przyrządów podłączonych do głowy pacjenta próbują odpowiedzieć na to pytanie, są niewiele bliżsi prawdy
od starożytnych mędrców Babilonu, Chaldei i Egiptu, tłumaczących – na podstawie
zapamiętanych widziadeł sennych – ich
znaczenie, nadających snom proroczą rangę.
Według starej teorii, sny, które ludzie
miewają od godziny 4 rano do wschodu
słońca, sprawdzać się lub spełniać się mają
w najbliższych kilku lub kilkunastu dniach.
Sny, które miewamy od północy, czyli od
godz. 24 do 3–4 rano, teoretycznie spełnić
się mają w odległej przyszłości. Sny wczesne, między godzinami 20 a 24, spełniają się przeważnie w ciągu kilku, a nawet
kilkunastu lat. Sny, które nawiedzają nas
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albo jasnowidzenie. Inne niezwykłe sny
stwarzają nam uczucie przebywania poza
ciałem, latania w powietrzu, chodzenia po
falach itp. Najnowsze badania wykazały, że
sny tego rodzaju to nie tylko igraszka wyobraźni. Być może są one wprowadzeniem
człowieka do niezbadanych jeszcze alternatywnych rzeczywistości.
Istnieją również sny zwane snami świadomymi. Sen świadomy to taki, w którym
ktoś uświadamia sobie, że śni i kontroluje
zdarzenia w marzeniu sennym w miarę
ich biegu. O świadomym marzeniu we
śnie wspominają również starożytne teksty buddyjskie. Inna kategoria snów to sny
podzielane. Według ludzi badających sny,
istnieje tysiące przypadków snów podzielanych. Sny podzielane to takie, których doświadczają tej samej nocy (być może w tym
samym czasie) co najmniej dwie osoby.
W większości tych snów osoby przeżywające je są sobie bliskie. Ale fizyczna bliskość
jest wyraźnie mniej ważna niż związki natury psychologicznej i emocjonalnej między osobami doświadczającymi snu. Sny
podzielane mogą również przybierać formy
telepatyczne, czyli nawiązanie pozazmysłowej łączności z drugą osobą.
Najważniejsze ze snów to sny profetyczne, czyli prorocze. W snach tych śpiący ma świadomość zdarzenia przed jego
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właściwym zaistnieniem. Sny te mogą się
wiązać z pozornie trywialnymi zdarzeniami z życia śpiącego, ale wiele z nich może
się odnosić do jakiegoś epizodu z życia śpiącego lub nadchodzącej tragedii, względnie
nadchodzącej katastrofy, niejednokrotnie
zupełnie niezwiązanym ze śpiącym (tragedia Titanica w 1912 roku). Nie będę jednak zajmował się przykładami dotyczącymi
wszystkich snów, bo są ich dziesiątki tysięcy,
oraz ze względu na szczupłość tej strony.
Bez względu na to, czy sny są banalne, czy też głęboko mistyczne, są zawsze
odzwierciedleniem nas samych i naszego
stosunku do rzeczywistości oraz innych
osób. Dlatego też snucie sennych marzeń
to najdłuższa ze wszystkich wędrówek
naszego ego. Czy gdziekolwiek indziej
poza sferą tych nocnych dramatów, które
rozgrywają się pod naszymi śpiącymi powiekami, człowiek może być jednocześnie
władcą, gwiazdą filmową, generałem, premierem i widownią?
Zapamiętajcie swoje sny. Śnicie co noc,
tylko prawie zawsze zapominacie swoje
sny. Sen pozostaje w Waszej pamięci bardzo krótko. Nawet, jeśli tuż po przebudzeniu pamiętacie, co Wam się śniło, to pamięć
zaskakująco szybko ulatuje. W tym miejscu
dam radę, która jest stosowana i sprawdzona została przez tysiące pokoleń.

Zapamiętywanie
snów

Czynności, które pomogą
ci zapamiętać sen

pecjalne sposoby opracowane
przez „łapaczy snów” pozwalają
osiągnąć odpowiedni stan umysłu, który umożliwia odbieranie,
uświadamianie snów. Najpierw zawsze
jednak korzystają z najprostszych metod
i dopiero, kiedy te nie poskutkują, podwajają wysiłki, dopóki nie osiągną pożądanych
rezultatów. Sam również możesz trenować
zapamiętywanie snów. Tuż przed zaśnięciem
powiesz sobie trzy razy: Zapamiętam sny.
Po obudzeniu się nie otwieraj oczu, poleż
sobie chwilkę i staraj się przypomnieć cały
swój sen. Po otworzeniu oczu natychmiast
zapisz cały sen w czasie teraźniejszym. Jeżeli potrafisz pisać z zamkniętymi oczami,
to jeszcze lepiej. Nie wolno też pierwszego
spojrzenia skierować w stronę okna (nawet
zasłoniętego) lub spoglądać w lustro. Nie
wykonuj też żadnych gwałtownych ruchów
i poruszaj się bardzo wolno. Bądź cierpliwy,
bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że
w końcu ci się uda.

• Oczyść umysł i pomyśl o dniu, który
właśnie mija. Zwróć uwagę na pozytywne aspekty zdarzeń i nie zwracaj uwagi
na problemy, które mogły ci się przydarzyć. Pozwól, aby twoja podświadomość
zajęła się nimi.
• Szklanka ciepłego mleka przed snem może
pomóc ci się odprężyć i znaleźć się w stanie, który zapoczątkuje sen.
• Nie pij alkoholu i nie bierz żadnych narkotyków, nie pal zbyt wielu papierosów,
ponieważ substancje stymulujące mogą
mieć duży wpływ na twoje sny.
• Przejrzyj swój sennik (jeżeli oczywiście
go prowadzisz) i zastanów się nad snami,
które ci się przyśniły do tej pory.
• Poproś swoją podświadomość o sen. Zastanów się nad problemem, który chcesz
rozwiązać i poproś o sen na jego temat.
Powtórz kilka razy: Chcę śnić o…
• Postaraj się wyzwolić umysł z trosk.
W tym celu możesz skorzystać z następujących ćwiczeń:

Jeżeli po tygodniu nadal masz z tym problem, to działaj według poniższej metody.

9

10

WIELKI SENNIK WSPÓŁCZESNY

1. Połóż się, zamknij oczy i

przez kilka minut oddychaj powoli i głęboko. Pozwól,
aby zanim weźmiesz kolejny wdech, powietrze opuściło całkiem twoje ciało.
2. Weź wdech, napręż stopy i rozluźnij je
przy wydechu. Zrób podobnie z mięśniami łydek, potem ud i tak dalej, dopóki nie dojdziesz do głowy. Każda część
twojego ciała musi zostać oddzielnie rozluźniona. Zapadnij się w łóżko.
3. Kiedy poczujesz się całkowicie rozluźniony, powiedz sobie, że chcesz zacząć
sen, a potem będziesz o nim pamiętać.
4. Wyobraź sobie, jak powoli się budzisz
rano i zapisujesz nowy sen w senniku. Odtwarzaj ten obraz, dopóki nie
zaśniesz.
• Nastaw budzik tak, żeby obudził cię
trochę wcześniej niż zazwyczaj. Kiedy
się obudzisz, poleż bez ruchu w ciszy,
ponieważ w momencie, kiedy się poruszysz, twój umysł wymaże sen.
• Nie otwieraj oczu. Zapytaj się w myślach: Co mi się śniło? Nie myśl o nadchodzącym dniu. Przypomnij sobie sen
i postaraj się odtworzyć w myślach jak
najwięcej szczegółów. Jeżeli nagle poczujesz, że ponownie zapadasz w sen, niezwłocznie wstań i zapisz sen.
• Zapisz sen w senniku w formie teraźniejszej, na przykład: Idę po szerokiej
alei. Nie zwlekaj i nie przerywaj pisania,
ponieważ może ci umknąć bardzo ważny
sen.

Katalogowanie
sennych symboli
Za każdym razem, kiedy przyśni ci się
zwierzę lub przedmiot mający istotne

znaczenie, zapisz go. Prawie na pewno będzie on stanowić punkt wyjścia dla twojej
pracy nad konkretnym snem.
• Kiedy już zidentyfikujesz ważny symbol,
zapisz, co on dla ciebie znaczy. Wkrótce
zaczniesz wyłapywać ten symbol natychmiast, kiedy powróci w snach.
• Zanotuj informacje związane z wyglądem symboli. Żółty pies może pojawić się później w innym kolorze albo
w innych wymiarach, a przedmiot może
zmienić kształt lub kolor itp.
• Po każdym zapisie zostaw trochę wolnego miejsca, żeby móc w przyszłości
zapisać zmiany, jakie zaszły w danym
symbolu.
• Kiedy w swoim katalogu już nagromadzisz kilka lub kilkanaście różnych snów,
przejrzyj je uważnie i zanotuj każdy
symbol, który się w nich pojawił. Zobacz
też, co one kiedyś oznaczały i zastanów
się, czy istnieje związek pomiędzy nimi
a problemami, z którymi borykałeś się
w owym czasie, na przykład w domu, rodzinie, pracy, otoczeniu lub ze zdrowiem.
Twój prywatny katalog nie zastąpi ci łapania snów, ponieważ każdy sen ma swoje
znaczenie w odniesieniu do czasu, kiedy się
pojawił. Twoje symbole będą ewoluowały,
podczas gdy twoja świadomość będzie się
rozwijać. Twój katalog będzie miał wartość
podręcznego przewodnika, ale nie będzie
dla ciebie wystarczający.

Praca nad snami
Jak już wspomniałem, najbardziej efektywną drogą do odkrywania snu jest zapisanie
go na kartce, korzystając przy tym z jak
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największej liczby szczegółów. Zawsze
opisuj sen w formie teraźniejszej. Upewnij
się, że wziąłeś pod uwagę wszystkie towarzyszące twojej wypowiedzi komentarze.
Zwróć uwagę na uczucia (radość, ciekawość, niesmak, strach), a także reakcję
twojego ciała (ciepło, zimno, napięcie, trzęsienie). Staraj się pozwolić opowiadaniu
toczyć się swoim własnym torem. Nie staraj się utrzymać opowieści w ryzach. Jeżeli
dostrzeżesz, że coś zmieniasz, zwróć uwagę
na te zmiany i zastanów się, dlaczego ich
dokonujesz. Musisz pamiętać, że ta historia
jest tylko dla ciebie. Nie musisz jej nikomu
opowiadać, pomimo że odkrywanie snu
z inną osobą prawie zawsze pozwoli ci odkryć jeszcze więcej aspektów twojego snu.
• Skup się na swoich snach i nie pracuj
nad snami innej osoby, chyba że bierzesz
udział we wspólnym łapaniu snów.
• Postaraj się zgłębić swój sen i zastanów
się nad przedmiotami oraz osobami, które się w nim pojawiły.

• Zapomnij na chwilę o swoich dotychczasowych koncepcjach.
• Spróbuj spojrzeć na pewne sfery swojego
życia z zupełnie nowej perspektywy.
Przed przystąpieniem do interpretacji
samych snów, prosiłbym o zapoznanie się
z listą niektórych znanych archetypowych
marzeń sennych oraz z ich interpretacjami. Jeśli chodzi o interpretacje, to zawarte w nich objaśnienia są z konieczności
ogólnikowe, ponieważ nie jest możliwe
zagłębianie się w szczegółowe opisy, które
pasowałyby do każdej możliwej odmiany
snu. Podane znaczenia należy traktować
raczej jako wskazania niż precyzyjne przepowiednie, pamiętając, że ma się do czynienia z podświadomością. Dalsze strony
zawierają hasła najczęściej występujących
symboli sennych, które zostały uszeregowane w porządku alfabetycznym od A do
Z. Niektóre z nich są opatrzone wzajemnymi odsyłaczami.

A zatem witam Was w moim
Wielkim Senniku Współczesnym

Archetypy
i symbole

archetypów. Mitologia grecka oferuje chyba najdokładniejszy i najbardziej zróżnicowany model. Jung uważał, że odrzucenie
archetypów, ich wartości i przekazów powoduje (co jest bardzo charakterystyczne
w naszych czasach) poczucie pustki i bezsensu życia. Stan taki nazywany jest przez
ludy Afryki „utratą duszy” i uznawany
przez nich za najgorszy los, jaki może
przypaść człowiekowi. Widziane w tym
świetle zaburzenia psychiczne i wszelkie nerwice mogą ujawnić się jako stopień oddzielenia się człowieka od pełnej
i nieświadomej jaźni.
Jung uważał podświadomość zbiorową
za wspólną dla całej ludzkości, dostrzegał jednak w jej obrębie zróżnicowanie ze
względu na rasy. Mówiąc słowami J. Donne’a, „Żaden człowiek nie jest wyspą”.
Poniżej zamieściłem listę niektórych najbardziej znanych archetypowych obrazów
sennych oraz ich interpretację. Jednakże
przed uznaniem twojego obrazu za archetyp i przed nadaniem mu znaczenia
„uniwersalnego” weź pod uwagę możliwość
swoich doświadczeń i skojarzeń, z którymi
możesz być związany.

e wczesnym okresie swojej
kariery wielki szwajcarski
psychoanalityk (1875–
1961) – C. G. Jung odkrył
potężne pierwotne obrazy, pojawiające
się w snach i fantazjach pacjentów. Co
ciekawe, nie wywodziły się one z osobistych wspomnień czy doświadczeń, ale
z rozległego, archaicznego i uniwersalnego magazynu obrazów, umiejscowionego głęboko w podświadomości. Według
Junga, stanowią one ważne, żywe centrum życia psychicznego, wyrastające ze
zbiorowego, odrębnego od ego poziomu
umysłu, na którym wszystkie istoty łączą
się ze sobą i z siłami natury. Naładowane
boskością archetypy, jak je nazwał Jung,
są na tyle wyraźne i zorganizowane, że
można je przedstawić w postaciach znanych w każdej kulturze i okresie. Każda
z takiej postaci, Matka Ziemia, Starzec,
Mędrzec czy Nauczyciel, wnosi własny
charakter i konkretny przekaz z podświadomości zbiorowej do świadomego
umysłu każdej jednostki. Dobrzy i źli
bogowie światowych mitologii stanowią
instynktowne, intuicyjne wyobrażenia
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Postaci
ANIOŁ – Może grać rolę głosu dobra lub
sumienia, względnie zapowiadać prawdziwą i szczerą miłość – twoją lub drugiej osoby.
DEMON – Może przedstawiać niekontrolowane popędy, jednak we śnie kobiety wskazuje partnera, który sprawi jej
zawód. Określa również miłość bardzo
zmysłową, wręcz demoniczną.
DZIECKO – Odzwierciedlenie twoich sił
twórczych.
KOBIETA (piękna, postawna, zacna
w bliżej nieokreślonym wieku) – Reprezentuje duchowość, raczej przewodnictwo niż karmienie.
KOLEŻANKA Z KLASY – Zawsze
oznacza dobrą nowinę. Sprawdź, w jakiej
sytuacji się pojawia, bo zawsze będzie
u ciebie oznaczała to samo.
MĄDRA STARUSZKA – Przewodnictwo oraz odczuwana mądrość, będąca
owocem doświadczenia.
MĄDRY STARZEC – Przewodnictwo
i racjonalna mądrość będąca owocem doświadczenia. Śniący poszukuje mądrości
we własnym wnętrzu.
MORDERCA – Zbyt mało jest w tobie
uczucia zaangażowania, którego brak zaczyna niszczyć wszystkie związki.
NAUCZYCIEL – Śniący szuka zrozumienia siebie samego i poprawy własnego życia.

OSZUST – Każda ludzka świadomość,
mądra i głupia jednocześnie.
POLICJANT – Jest również głosem sumienia dla spraw materialnych. Dla kobiety może oznaczać mężczyznę, który
w nią wątpi i przejawia zaborcze poczucie własności.
PRZYWÓDCA/BOHATER MITOLOGICZNY – Reprezentuje przeważnie ojca, konieczną ochronę lub
niezbędny ratunek.
RZEŹNIK – Niweczy potrzebę rozwoju
duchowego.
WŁÓCZĘGA – Cząstka siebie samego.
Dla kobiety może oznaczać, do jakiego stopnia uważa ona swojego mężczyznę za nieprzystosowanego do życia
w małżeństwie.
ZŁODZIEJ – Ty sam, względnie ktoś
podkrada twoją energię życiową (wampir energetyczny). Może również kraść
twoje życie.

Zwierzęta
Sny o zwierzętach przeważnie oznaczają
i określają nasz stan witalności, instynkty,
seksualność i nękające nas żądze. Od wieków towarzyszą człowiekowi. Jezusa np.
symbolizował baranek i ryby.
DELFIN – Bardzo pomyślny symbol.
Symbol zdrowia, przemiany, miłości,
szczęścia. Jeśli o nim śnisz, wiadomo,
że sukcesy, uznanie i wyróżnienia stoją
przed tobą otworem.
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JASZCZURKA – Jest symbolem nagle pojawiającego się, nieoczekiwanego
problemu.
KOŃ – Oznacza prymitywne potrzeby
zwierzęce.
KOT – Kobiecość,
niezależność.

tajemniczość,

KRÓLIK – patrz Zając.
LEW – Jest symbolem odwagi i siły, królewskiej mocy, władzy i zwycięstwa. We
śnie wskazuje na nasze siły seksualne
– nasze żądze i tęsknoty. Wskazuje też
na wyniosłość, zbytnią pewność siebie
i drzemiące siły pełne namiętności.
LIS – Od dawien dawna jest symbolem
cwaniactwa, chytrości i przebiegłości.
Sen najwyraźniej przestrzega cię przed
takimi ludźmi.
ŁOSOŚ – Jest symbolem męskiej siły,
płodności, odwagi i mądrości.
MAŁPA – Jej symbolika jest bardzo różnorodna w zależności od kontynentu. Najczęściej symbolizuje erotykę i wzmożone
zapotrzebowanie seksualne. W chrześcijańskiej tradycji natomiast jest uważana
za lubieżną, zepsutą i diabelską.
MRÓWKI – Widziane we śnie oznaczają
zwiększone obroty, przypływy, a czasami
przeprowadzkę.
MYSZ – We śnie oznacza jakieś ukryte
zmartwienia, a nawet choroby. Bardzo
często jest zwiastunem kradzieży, strat
finansowych i materialnych.

NIEDŹWIEDŹ – jest symbolem siły,
witalności, wytrwałości, a szczególnie
w snach kobiet. W tradycji chrześcijańskiej i islamskiej jest postrzegany jako
okrutny i mściwy.
OSIOŁ – Bez względu na czasy zawsze
miał złą opinię. Najczęściej jest symbolem upartości, złośliwości, lenistwa
i niewiedzy.
PAJĄK – Bardzo nieprzyjemny sen. Sygnalizuje o dużym niepokoju wewnętrznym lub pogarszaniu się zdrowia. We
śnie oznacza również, że ktoś zastawia
na ciebie pułapkę, chce cię uprowadzić,
zniszczyć, uwieść lub unicestwić.
PIES – Męskość, instynkty, wierność,
czujność, ale także zupełnie nieoczekiwana agresja. Może też oznaczać ostrą
wymianę poglądów i to nie tylko słowną.
ROBAKI – We śnie oznaczają to, co cię
„gryzie” i co nie daje ci spokoju.
RYBY – To dobry i pomyślny symbol. Są
wyrazem duchowej energii. Symbolizują
treści i bogactwo duchowe, są pożywką
dla duszy. Wiążą się z przepychem, wolnością i seksem.
SŁOŃ – Symbolizuje inteligencję, ostrożność, godność i pokój. Widząc go we
śnie, zastanów się nad swoim życiem
i zaakceptuj rzeczywistość.
SZCZUR – patrz Mysz.
WĄŻ – Męski organ seksualny. U młodych chłopców pobudza siły seksualne. Może oznaczać uzdrawianie lub
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odradzanie. Może to być energia wydobywająca się z twojej podświadomości.
Najczęściej jest symbolem wieczności,
wiecznego życia i pierwotnej siły życiowej, ale także chytrości, przebiegłości
i inteligencji. Ma właściwości trujące
i lecznicze.
ZAJĄC – Należy do częstych marzeń sennych. Jest symbolem płodności i szybkości. We śnie oznacza, że powinieneś
wykorzystać każdą szansę lub okazję.
ŻABA – Jest symbolem płodności, regeneracji i przemian. Może też oznaczać
nowe życie, pomysły i myśli, a czasami narodziny lub wielką przemianę
w życiu.
ŻMIJA – Jest symbolem wieczności,
wiecznego życia. Archetyp o podwójnym aspekcie – żmii trującej i leczącej.
Jest ona również magicznym i religijnym symbolem pierwotnej siły życiowej.
Mądra, uwodzicielska, erotyczna, ale
jednocześnie niebezpieczna, śmiertelna, trująca i lecznicza, diabelska i boska
w zależności od tego, jak się nam we
śnie ukazuje.

Ptaki
BOCIAN – Symbolizuje nowe życie lub
początek czegoś nowego. Nieodłącznie
wiąże się z przyjściem potomstwa.
FENIKS (mityczny ptak) – Symbol odrodzenia duchowego. Oznacza, że jesteś gotowy do przejścia wszelkich prób
i wszystko przezwyciężysz, bo taka jest
kolej twego losu.

GOŁĄB – Jest symbolem Ducha Świętego. We śnie nawołuje do pokoju. Symbolizuje również nasze pokojowe plany lub
pomysły.
JASTRZĄB – patrz Sokół.
KRUK – Symbolizuje stratę, wojnę, a nawet śmierć.
ŁABĘDŹ – Jest symbolem światła, piękna i namiętnych uczuć.
ORZEŁ – Symbolizuje siłę, władzę oraz
prędkość. Orzeł w locie ostrzega, żebyś
się miał na baczności, bo coś ci zagraża
ze strony znajomych.
PAW – Symbol odrodzenia. We śnie symbolizuje piękne myśli i naszą fantazję.
SOKÓŁ – Symbol ducha, zwycięstwa,
wolności, rozwagi i nadziei. We śnie
trzymany na ręku oznacza zaszczyty.
SOWA – We śnie sygnalizuje nadchodzący sukces. Nasze zdanie, osąd lub przyjaźń
na pewno zostanie wystawiona na próbę.
WRONA – Symbolizuje samotność, pecha, złość, a nawet śmierć.

Uczucia
AGRESJA – Oznacza, że nie potrafisz
odreagować niepowodzeń; kumulujesz
złość.
CIERPIENIE – Czujesz się zagrożony;
próbujesz się z czymś uporać, ale jesteś
pod wpływem ciągłego strachu.
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MIŁOŚĆ – Odczuwasz brak zrozumienia
i oparcia.

Zaawansowanie ciąży świadczy o ich
wielkości.

NIENAWIŚĆ – Nie umiesz sobie radzić
z bieżącymi problemami.

MATURA – Zostaniesz poddany bardzo
surowej ocenie.

STRACH – Jesteś niespokojny i zmęczony, bo ktoś bezustannie cię zadręcza.

ŚMIERĆ – Kres pewnego okresu w życiu
i zapowiedź zbliżających się zmian; podjęcie radykalnej decyzji; śmierć kogoś bliskiego – stałe i niepotrzebne lękanie się
swoich wrogów; transformacja. Ten sen
informuje, że należy zerwać z dotychczasowym uczuciem lub trybem życia, który
stał się zbyt uciążliwy dla twojej psychiki.

ZAZDROŚĆ – Jesteś obiektem miłości,
chociaż przeważnie o tym nie wiesz.

Czynności
JEDZENIE – Pożeranie, transformacja.
LATANIE – Silne pragnienie ucieczki
przed odpowiedzialnością; ekspansja.
PŁYWANIE – Radzenie sobie w życiu.
PRZECHODZENIE PRZEZ MOST/
WSPINANIE SIĘ NA SZCZYT
GÓRY – Wkraczasz w nowy etap życia.

ZARĘCZYNY – Zawsze zwiastują nieszczęśliwy wypadek.

Dolegliwości
BÓL – Dobry omen; zmiany na lepsze
w różnych dziedzinach życia; pomyślne
nowiny.

TANIEC – Symboliczna jedność; stosunek seksualny; związek z kimś.

CZKAWKA – Jakiekolwiek przedsięwzięcie, którego się podejmiesz, zawsze
natrafi na przeszkody.

UMIERANIE – Koniec jakiegoś przywiązania, związku albo etapu życia.

HISTERIA – Zrobisz wszystko, aby tylko zwrócić na siebie uwagę.

Wydarzenia

KASZEL – Wszystkie wycieczki będą
źle zorganizowane, bez względu na
organizatora.

AWANS – Niespodziewana poprawa
sytuacji finansowej, związana z wygraną na loterii, w grach liczbowych lub
teleturnieju.

OPARZENIE – Symbol otrzymania dużej sumy pieniędzy.

CIĄŻA – Przeważnie symbol powodzenia, bogactwa lub spadku.

OSPA (choroba) – Przeważnie polepszenie sytuacji materialnej. Można się również spodziewać wysokiej wygranej lub
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premii w zależności od stopnia zaawansowania choroby.
SIŃCE – Będą cię prześladowały przykre
wspomnienia.
SKALECZENIA – Ktoś sprawi ci przykrość, być może nawet nieświadomie.

Kształty
KWADRAT – Solidność; w czymś się
utwierdzisz.
OKRĄG/MANDALA – Pełnia, harmonia i zdrowie.
TRÓJKĄT – Magia; duchowość.

Przedmioty
DOM – Pokazuje strukturę twojego
ego; jeśli ściany się walą lub instalacja
jest w nim poplątana, względnie odsłonięta to zdrowie psychiczne może być
w niebezpieczeństwie.
DRZWI – Jakieś niewidoczne przejście,
którego do tej pory nie widziałeś lub
wolny wybór. Zawsze po przekroczeniu
drzwi znajdziesz rozwiązanie.

Dłonie
DŁOŃ I RĘKA LEWA – Zawsze oznacza podświadomość. Używanie we śnie
lewej dłoni (przy praworęczności) oznacza potrzebę otwarcia podświadomości.
DŁOŃ I RĘKA PRAWA – Racjonalne
myślenie. Używanie prawej ręki czy dłoni
(przy leworęczności) to znak, że musisz
ograniczyć rolę emocji i potrzeba bardziej racjonalnego myślenia.

KLUCZE – Moc; męskość.
UŚCIŚNIĘTE LUB ZŁĄCZONE –
Przebaczenie, nowe i dobre przyjaźnie,
oddanie w związku lub w otoczeniu.

LUSTRO – Odbicie duszy.
MUR/PŁOT – Restrykcje; introwersja.
OKNO – Wzrost; percepcja.
OWOCE –
reprodukcja.

Organy

seksualne;

SCHODY – Wstęp do wyższych lub
niższych stanów świadomości. Pozyskiwanie i transcendencja, gdy wiodą pod górę; utrata, gdy wiodą w dół
lub zagłębianie się w podświadomość;
kręte reprezentują tajemnice; spiralne stanowią symbol wzrostu lub
odrodzenia.

OTWARTE LUB ZWRÓCONE
WEWNĘTRZNĄ CZĘŚCIĄ DO
GÓRY – Wystąpi duża wrażliwość psychiczna, a szczególnie podczas modlitwy
i bożego błogosławieństwa.
WZNIESIONE – Duże zdziwienie;
cześć lub hołd skierowany do kogoś,
przeważnie bliskiego.
WZNIESIONE Z WEWNĘTRZNĄ CZĘŚCIĄ DŁONI NA ZEWNĄTRZ – Łaska, błogosławieństwo,
uzdrawianie.
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WZNIESIONE ALBO UGIĘTE –
Podporządkowanie się, a nawet poddanie się.
WZNIESIONE DO UST – Ostrzeżenie, ostrożność, cisza.
WZNIESIONE NA WYSOKOŚĆ
GŁOWY – Myślenie.
ROZPOSTARTE NA ZEWNĄTRZ
– Ochrona, serdeczne przyjęcie.
ROZPOSTARTE Z WEWNĘTRZNĄ CZĘŚCIĄ DŁONI NA ZEWNĄTRZ – Odsunięcie na jakiś czas
jakiegoś niebezpieczeństwa.
ZAMKNIĘTE – Niechęć; masz dużo tajemnic do zgłębienia.

LICZBY PARZYSTE – są liczbami
żeńskimi.
Nicolas de Cusa, biskup i filozof niemiecki (1401–1464), wyraził stwierdzenie,
że liczby są „najlepszym sposobem” odkrycia boskiej prawdy. Natomiast według
Pitagorasa, wszystko zostało zaprogramowane zgodnie z liczbami i nawet najmniejsza liczba ma związek z nieskończonością
i dotyczy każdego z nas. Każda liczba ma
indywidualną wibrację odpowiadającą odpowiedniej numerycznej wibracji kosmicznej. Bardzo często, kiedy liczba wskazuje
datę, zapowiada nieoczekiwane lub oczekiwane wydarzenie.
ZERO – Pustka, z której wszystko wyrasta i do której wraca. Liczba ta kojarzy
się z okręgiem, symbolem harmonii, pełni, doskonałości i wieczności.

ZACIŚNIĘTE – Zapowiadają agresję.
GŁASZCZĄCE – Najczęściej oznaczają
miłość, czułość i troskę.
NAKŁADANIE RĄK – Uzdrawianie,
przekazywanie energii, siły lub władzy,
błogosławieństwo.
KLASKANIE – Zapowiadają twoją albo
czyjąś aprobatę.

Liczby
Według Junga, ta stara, głęboko zakorzeniona symbolika jest wyrażona w sposób
zupełnie podświadomy w snach.
LICZBY NIEPARZYSTE – to liczby
męskie.

1 – Początek, męskość, indywidualność,
niepodzielność. Jest pomyślną wróżbą, wskazuje też na tworzenie, jedność,
światło, ducha i umysł. Właśnie dlatego
karty – Okręt i Powóz – są skojarzone
z jedynką.
2 – Dualizm i równowaga. In i jang, światło i ciemność, żeńskość i chłonność.
Liczba ta reprezentuje mądrość i świadomość. Jest skojarzona z rogami.
3 – Magia, duchowość, triada (św. Trójca,
Trzej Królowie, trzy życzenia). Związek
dwóch przeciwieństw, tworzących trzecią
jakość. Jung stwierdził, że liczba ta może
reprezentować albo wyższą świadomość
i Ego lub niewyrażony „cień”, ponieważ
trójka formułuje triadę, a dopełnieniem
tej triady jest triada przeciwna.

ABAKUS (liczydło) – Liczyć na nim:
Niedługo zrealizujesz swoje zamierzenia
i projekty.

ABISYNKA – patrz Studnia.

ABAT – patrz Przeor, Opat.

ABONAMENT – W życiu duża stabilność. W najbliższym czasie zawiążesz
jakiś związek, który cię dużo nauczy.

ABOLICJA – patrz Przebaczenie.

ABAŻUR – Osiągniesz znaczne zyski.
Papierowy: Odnajdziesz zagubiony
przedmiot. Jedwabny: Będziesz miał wyjątkowo dobre pomysły. Szklany: Oczekuj na długie i szczęśliwe życie.

ABORCJA (usunięcie) – W najbliższym
czasie będziesz musiał załatwić bardzo wiele ważnych i nagromadzonych spraw zawodowych i uczuciowych, jeśli chcesz zdążyć
w nakazanych terminach. Dla kobiety: Sen
ten jest ostrzeżeniem przed dalszą realizacją rozpoczętych spraw, ponieważ mogą
przynieść wstyd, a nawet upokorzenie. Dla
lekarzy: Wynikną jakieś szkody w twojej
dalszej działalności lekarskiej.

ABDYKACJA (ustąpienie) – Zbliżają się
zamieszania i kłopoty rodzinne lub twój
zbyt duży pesymizm nie pozwala ci stawić im czoła w trudnych sytuacjach. Dla
urzędników państwowych: Zwiastuje
komplikacje i trudności w miejscu pracy.

ABRAKADABRA – Widzieć ją: Jesteś
w harmonii z prawami kosmosu. Dla chorych: Uzdrowienie. Słyszeć lub wymawiać:
Sprowokujesz bardzo osobliwą sytuację.

ABECADŁO – Zapowiada osiągnięcie
sukcesu w dziedzinach artystycznych
lub podejmiesz się dodatkowych studiów
lub kursów albo jeśli zaczniesz pisać,
czeka cię kariera. Uczyć się: Koło ciebie jakiś podstępny wróg. Uczyć kogoś:
Dojdziesz do jakiegoś źródła dochodu.
W elementarzu: Będziesz kogoś uczył.
1,16,61. Patrz też – Alfabet, Litery.

ABSENCJA – patrz Nieobecność.
ABSOLWENT – Masz szansę na awans.
Być nim: Twój projekt uzyska uznanie
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przełożonych. Rozmawiać z nim:
Miła kolacja w gronie znajomych. Kłócić się z nim: Najwyższy czas zadbać
o zdrowie.
ABSURD – patrz Niedorzeczność.
ABSYNT – patrz Alkohol, Trunek,
Wódka.
ADAM I EWA (prarodzice) – W najbliższym czasie osiągniesz zysk materialny i szczęście. 7.
ADAMASZEK – Chwilowa rozkosz
przyniesie ci szkodę lub nadchodzi nareszcie dobrobyt lub zaproszenie na
uroczystość rodzinną. Kupować: Zdobędziesz wielkie uznanie ważnej osobistości. Dotykać: Możesz podnieść swoje
kwalifikacje. Patrz też – Tkanina.
ADAPTER – patrz Gramofon.
ADEPT – patrz Uczeń.
ADIDASY – Będziesz wiódł dostatnie
życie. Kupować: Czeka Cię wyjazd służbowy. Nosić: Czeka cię daleka podróż.
Czyścić: Będziesz osobą szczególnie
adorowaną.
ADIUTANT – Jest zwiastunem problemów, które jednak szybko przeminą,
o ile oczywiście będziesz postępował
uczciwie i honorowo.
ADMINISTRACJA – Pracować w niej:
Czeka cię nędza i ubóstwo. Możesz je
pokonać, ale ciężką i uczciwą pracą. Prowadzić ją: Jakiś niepewny zysk. Zrzec
się administrowania: Zyskasz czyjąś

przychylność lub polepszenie się losu.
35, 48, 76.
ADMINISTRATOR – patrz Zwierzchnik.
ADMIRAŁ – Czeka cię powodzenie
w miłości, interesach i stosunkach towarzyskich. Możesz też spodziewać się
nowych, sympatycznych znajomości lub
w twojej podświadomości toczy się walka o twoje życie. Najczęściej pojawia się
we śnie u ludzi, którzy się chcą rozwieść
lub ich rodzice znajdują się w separacji.
Być nim: Otrzymasz interesującą propozycję. Rozmawiać: Masz wiele nieodkrytych talentów. Kłócić się: Pojawią się
nowe możliwości zarobkowania. 22, 29,
57. Patrz też – Wojskowy.
ADNOTACJA – patrz Notatka.
ADOPTOWAĆ – Otrzymasz niespodziewane wyróżnienie. Być zaadoptowanym: czekają cię liczne przywileje.
Innych: Marzysz o odmianie swojego
życia. Dziecko: Najczęściej przepowiada
bogactwo. Dla mężczyzny: Oczekuj na
awans lub pieniądze. Dla panny i wdowy:
Szykuj się na swój ślub. Opiekować się
zaadoptowanym: Najczęściej oznacza
chorobę, nieodpowiednich przyjaciół,
a nawet śmierć. Zaniechaj też wszelkich
podróży. 6, 21, 59.
ADORACJA – Oczekuj na miłe doświadczenia. Być adorowanym: Pokonasz
większość trudności. Innych adorować:
Odmiana losu na lepsze.
ADORATOR – Przyszłość zapowiada się korzystnie. Radośnie przeżyjesz
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nadchodzący czas. Dla zakochanych:
Zapowiada się trwała i szczęśliwa miłość. 9, 10, 25.
ADRES – Adresować list: Musisz znaleźć
własny kierunek w swoim dalszym życiu
lub otrzymasz jakąś nowinę. Przeglądać: Przybędzie nowy członek rodziny
lub przyjaciel albo mozolne zatrudnienie.
Czytać: W niedalekiej przyszłości szykuje się jakaś zmiana lub nadchodzą kłopoty
i szkody materialne. Szukać: Niepotrzebnie stracisz wiele czasu, bo i tak nie znajdziesz. Przeszukiwać: Przerwij to, co
robisz, czysta strata czasu. 2, 24, 30.
ADWOKAT – Wezwanie sądowe lub
w najbliższej przyszłości będziesz miał
kłopoty prawne albo ciekawa wiadomość.
Być nim: Ktoś ci pomoże w potrzebie.
Być u niego: Już niedługo otrzymasz jakieś wysokie i intratne stanowisko. Dla
dziewczyny: Uważaj na swoje koleżanki,
pewne plotki lub intrygi na twój temat.
Widzieć go w sądzie: Ktoś w Twoim
otoczeniu szykuje ci bardzo nieprzyjemną niespodziankę. Spotkać się z nim:
Zawsze oznacza złą wiadomość. Słuchać go: Przeważnie oznacza nieudane
interesy. Rozmawiać z nim: Po pewnych kłopotach otrzymasz jednak sporą kwotę pieniężną lub nowe zlecenia.
Kłócić się z nim: Nareszcie weźmiesz
się za załatwianie zaległych i długo odwlekanych spraw. Gdy cię broni: Przyjaciele zamiast ci pomóc, to zaszkodzą lub
naprawisz wyrządzoną komuś krzywdę.
Zaskarżyć go: Zawsze oznacza dobrą
wiadomość. 3, 15, 69.
AEROPLAN (dawn. statek powietrzny)
– patrz Samolot.

ADRES

AEROKLUB – Przebywać: Poszukujesz
jakiegoś drogowskazu życiowego. Zdać
w nim egzamin: Będziesz musiał stawić
czoła wielu przeciwnościom losu.
AEROZOL – Teraz musisz postępować
z rozwagą, bo ktoś chce ci zaszkodzić.
Jak najszybciej uporządkuj swoje związki uczuciowe lub czeka cię wielkie uczucie bez wzajemności. Kupić: Czeka cię
ważne spotkanie. Rozpylać: Czekają cię
nowe, ciekawe znajomości.
AFERA – Czekają na ciebie ważne decyzje. Wywołać ją: Obawiaj się zdrady
przyjaciela. Brać udział: Doświadczysz
wielu przykrości. Patrz też – Oszustwo.
AFISZ – Uciekasz przed podjęciem decyzji. Czytać: Niekorzystna praca lub
ktoś się na tobie zawiedzie. Drukować:
Za dużo ciężkiej pracy, a za mało pieniędzy. Koniecznie przypomnij sobie treść afisza. Z twoją podobizną:
Nadchodzi awans, a nawet sława. Może
też oznaczać jakąś zniewagę. Roznosić:
Otrzymasz pracę, ale niskopłatną. 10,
18, 27. Patrz też – Plakat.
AFORYZM (przysłowie) – Musisz nauczyć się nowego sposobu życia, aby lepiej przystosować się do otaczającej cię
rzeczywistości.
AFRONT – Ty doznałeś: Przeżyjesz
jakieś rozczarowania w miłości lub
kłopoty, przykrości i niepowodzenia
ze strony osoby, która zalega z oddaniem zaległego długu. Dla dziewczyny:
Uważaj na niezbyt miłych adoratorów.
14, 19, 99 Patrz też – Niechęć, Obraza,
Uraza.
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AFRYKA

AFRYKA – Będziesz osamotniony w podjętych działaniach. Podróżować po niej:
Nadchodzi jakaś choroba lub żałoba u ciebie albo w rodzinie. Studiować mapę:
Spełnią się twoje niezbyt realne plany.
AFRODYZJAK – Musisz koniecznie
zmienić swoje życie uczuciowe na lepsze.
AFTA – patrz Pęcherz.
AGAPA – patrz Uczta.
AGAT (minerał) – Zapowiada, że otrzymasz jakąś szansę lub niewielki zysk
w interesach albo niewielkie kłopoty
rodzinne lub ktoś da ci dobrą radę. Kupić: Masz powodzenie w miłości. Gdy
otrzymasz: Ktoś cię uwielbia i kocha
lub nagły wyjazd w sprawach służbowych. Nosić: Będziesz miał respekt
i poważanie. Podarować go: Czeka cię
niespodzianka.
AGAWA – Zapowiedź wielkiej miłości.
AGENCJA (przedstawicielstwo) – Nieruchomości: Pragniesz zmian, oczekujesz na rozstanie, a nawet na rozwód.
Matrymonialna: Staraj się ustabilizować
swój związek uczuciowy.
AGENT (przedstawiciel) – Musisz się
zdecydować na podjęcie pełnej odpowiedzialności za to, co robisz, lub szczęście
i powodzenie w miłości. Być: Dostatnie
życie. Rozmawiać: Pomożesz komuś
ważnemu. Załatwiać sprawę: Wywierasz
na kogoś zbyt agresywny wpływ. Kłócić
się: Czeka cię wielka odpowiedzialność.
Dyplomatyczny: Ktoś miły cię kocha.
Nieruchomości: Zaręczyny, ponowne

małżeństwo lub separacja. Handlowy:
Unikniesz wielkiego nieporozumienia.
AGITATOR (działacz) – Wszystko sobie sam gmatwasz.
AGONIA – patrz Konanie, Śmierć.
AGRAFKA (zapinka) – Czekają cię wielkie interesy, którymi wzmocnisz swoje
stanowisko. Dla wolnych: Rychły związek małżeński. Dla małżonków: Szczęśliwe pożycie małżeńskie i radość z dzieci.
Zapinać: Nagła odmiana losu na lepsze.
Odpinać: Unikaj złych ludzi. 18, 40, 68.
AGRESJA – Masz wielkie marzenia. Być
agresywnym: Zacznij pracować nad
swoimi lękami. Być jej celem: Odkryjesz
wielką rodzinną tajemnicę.
AGREST (owoc) – Unikniesz niemiłych
obowiązków lub przyjemna wiadomość
od kogoś zakochanego albo miła rodzinna zabawa na łonie natury. Sadzić:
Rozwiążesz ważne problemy osobiste.
Zbierać: Czekają cię drobne kłopoty,
po których nastanie okres powodzenia
i pomyślności. Jeść: Wskazuje na Twoje błędne postępowanie w dążeniu do
osiągnięcia dostatku lub otoczony jesteś
osobami kłótliwymi albo przejściowe
kłopoty rodzinne lub rozejm w rodzinie. Smakować go: Zbliżają się niepowodzenia i kłopoty. Dla młodej kobiety:
Doznasz pewnego zawodu w swoich
oczekiwaniach. Patrz też – Owoce.
AGRONOM – Opóźnią się sprawy miłosne i zawodowe lub zdobędziesz pewne dochody. Spotkać się z nim: Musisz
nauczyć się praw rządzących szczęściem.
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AJER – patrz Tatarak.
AJERKONIAK – Miła rozmowa z partnerem przy kieliszku. Robić go: Masz
gołębie serce. Kupować: Odwiedzą cię
przyjaciele. Pić: Unikaj forsujących wycieczek do lasu.
AKACJA (drzewo) – Dawniej symbol
zmartwychwstania i nieśmiertelności.
Zapowiedź niespodziewanego zysku lub
trafnej wygranej w grze losowej albo zapowiedź tajemnej miłości. Czuć zapach
kwiatu: Wskazuje na twoje niemoralne
zachowanie lub coś sprzeniewierzysz.
Wchodzić na nią: Zasadnicze zmiany w życiu rodzinnym. Zrywać liście:
Kłopoty żołądkowe. 6, 16, 28. Patrz też
– Drzewo.
AKADEMIA – Wkrótce znajdziesz się na
drodze do lepszego zrozumienia swoich
planów lub nie miej złych, bo mogą się okazać zgubne. Odwiedzić: Wzbudza żal nad
swoim lenistwem i obojętnością. Mieszkać w niej: Niestety, porażka w osiągnięciu sukcesu. Często odwiedzać: Zwiastun
zbyt wygórowanych ambicji. Uroczysty
obchód: Niektóre plany będą niewykonalne. W niej uroczystość: Okres nudy
i gnuśności. Akademia nauk: Zbliżają się
ważne nowiny – szczęśliwe lub nieszczęśliwe. 6, 19, 21. Patrz też – Szkoła.

AJER

Będziesz się cieszył z wykonywanej pracy. Widzieć grający: Czeka cię szczęśliwe spotkanie lub miłe rozrywki
w sympatycznym gronie. Dla kobiety:
Oznaka szczęśliwego i trwałego związku. Patrz też – Harmonia.
AKORDY MUZYKI – Słyszeć: Z kimś
się pogodzisz.
AKCJA – Uczestniczyć: Masz zbyt wiele
marzeń.
AKROBATA – Dokonasz wielkiego odkrycia. Być: Ostrzeżenie przed trudną
sytuacją z powodu kpin wrogów lub ktoś
potrzebuje twojej pomocy. Dla dziewczyny: Twoje ubieganie się o względy
mężczyzn jest bardzo niebezpieczne.
Rozmawiać: Masz ważne zadanie do
wykonania. Kłócić się: Pojedziesz na
wycieczkę. Tańczy na linie: Czeka cię
duża radość lub przeszkody w realizacji
planów. Tańczący na ziemi: Czeka cię jakieś zmartwienie. Naśladować: Będziesz
miał jakiś wypadek z nogami. Zaprosić
do domu: Spodziewaj się niepotrzebnej
wizyty. 8, 27, 89. Patrz też – Linoskoczek, Żongler.
AKREDYTOWAĆ (uprawniać) – Wybaczysz komuś jego błędy lub będziesz
chronić tych, którzy tego potrzebują.
AKROPOL (góra w Grecji) – Zapowiedź wielu szczęśliwych dni w miłości
i sukcesy w interesach.

AKADEMIK – Podejmiesz ważną decyzję uczuciową. Mieszkać w nim: Czeka cię konflikt ze znajomymi. Tańczyć
w nim: Problemy z nauką lub utrata
przywilejów.

AKROSTYCH – patrz Wiersz.

AKORDEON – Grać: Myślę, że się
zakochasz. Ty grasz, a ktoś tańczy:

AKSAMIT (materiał) – Powodzenie
oraz udane interesy dzięki dobrym

AKTA

znajomościom lub popełnisz wielki
błąd. Dotykać: Uporządkujesz swoje
sprawy majątkowe. Kupować: Musisz
koniecznie uporządkować swoje sprawy
materialne lub nieporozumienia z przyjaciółmi. Być ubranym w aksamit: Obmowa ze strony przyjaciół. Oglądać się
w lustrze: Będziesz cierpiał z powodu
własnej pychy. Ktoś go nosi: Zwiastuje
jakieś wyróżnienie. Dla kobiety: Zapowiedź zaszczytów lub bogatych adoratorów. Czerwony: Nie wdawaj się w żadne
podejrzane sprawy, bo możesz mieć poważne kłopoty. Draperia: Zbliża się zasobne życie w poczuciu bezpieczeństwa.
2, 73, 87.
AKTA – Oczekuj jakiegoś znacznego
awansu lub przeżywasz ciężki okres. Podarte lub zniszczone: Czekają cię spory
z rodziną lub sąsiadami, ale zakończą się
pomyślnie dla ciebie. Nosić: Będziesz
miał respekt i poważanie. Notarialne:
Wplączesz się w sprawy sądowe, które
mogą być przyczyną kłopotów lub strat
finansowych. Podpisywać: Zbliża się
jakieś nieszczęście. Przeglądać: Awans
w pracy. Czytać: Ostrzeżenie przed
niebezpieczeństwem. 1, 9, 66. Patrz też
– Dokumenty.
AKTOR – Niezawisłość, swoboda
i większe możliwości wykorzystania
twoich zdolności w robieniu interesów
lub uważaj, bo możesz zostać oszukany
albo czekają cię liczne zabawy w miłym
gronie. Być nim: Rozwiążesz ważny dla
ciebie dylemat. Rozmawiać z nim: Nie
bądź zbyt próżny lub masz wiele talentów. Kłócić się: Osiągniesz wiele dzięki własnej pracy. Grać rolę jako aktor:
Spełnisz oczekiwania innych. Czasami
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zapowiada dochowanie tajemnicy. Grać
w teatrze: Przyniesiesz komuś dobre
wieści. Zmarły: Symbolizuje rychły upadek lub jakieś nieszczęście. W smutnej
sztuce: Często zapowiada zmartwienia.
Błąkający się: Oznaka niepowodzenia
lub kłopotu w interesach. Zaręczyć się
z aktorem: Przestroga przed niemoralnymi przyjemnościami. Dla kobiety: Jakiś wstyd i upokorzenie. Oglądać jego
grę: Strzeż się nielojalnych przyjaciół
lub otrzymasz radosną nowinę. Zostać
przedstawionym: Zaistnieją jakieś domowe problemy. Podać mu rękę: Unikaj
plotek. Patrz też – Amfiteatr, Maska.
AKTORKA – Nadchodzi wiele przyjemności i rozrywek w gronie przyjaciół.
Być: Oczekuj na rychłe zmiany. Grająca
rolę: Ktoś chce cię oszukać. Gra na scenie: Oznacza jakąś zmianę. W sztuce
romantycznej: Jakaś zmiana w miłości.
Romansować z nią: Przemijające rozkosze lub przestroga przed konfliktami
z narzeczoną lub małżonką, które mogą
być przyczyną rozstania. Kochać się
w niej: Oczekuj jakiegoś nieszczęścia.
Zmarła: Zapowiedź nędzy lub ubóstwa
po pozornym szczęściu. 20, 76, 80.
AKUMULATOR – Wskazuje na twoje
szczęście w interesach, które powiększy
twój majątek. Często też oznacza dojście
do zdrowia po długiej chorobie.
AKUSZERKA – Ktoś z sąsiedztwa poprosi cię na chrzciny lub zapowiedź cierpień i strat. Czasami może też oznaczać
niespodziewane bogactwo lub ważne
wydarzenia rodzinne. Być: Odważnie
przystąp do realizacji swoich planów.
Rozmawiać: Nowe i doskonałe pomysły
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na przyszłość. Kłócić się: Masz wielkie
szanse na awans. Dla chorych: Nie będzie żadnej poprawy. Dla tych z korzystną sytuacją materialną: Niespodziewane
załamanie się rozpoczętych planów, a nawet poniżenie. Wezwać do domu: Czeka
jakieś błogosławieństwo, zwłaszcza dla
bezdzietnego małżeństwa. Dla zakochanych: Oznacza wierną i trwałą miłość.
11, 15, 90.
AKWARELA – To, co przedstawia, niedługo pojawi się w Twoim życiu lub czekają na ciebie liczne i szczęśliwe odmiany
losu. Kupować: Masz szczęście w życiu.
Malować nią: Kupisz ukochanej osobie
coś cennego. Oglądać: Pomożesz obcemu człowiekowi. Patrz też – Obraz.
AKWAMARYN (kryształ) – Najbliższy
czas to zdrowie i młodzieńczość.

AKWARELA

w kimś pożądanie. Budzika: Zapowiada ciekawą wizytę lub dobry kierunek
zmian. 41, 54, 97.
ALBINOS – Nadchodzą jakieś kłopoty
i zmartwienia.
ALBUM – Wizyta dalekich krewnych lub
zapowiedź nowych i serdecznych przyjaźni. Detale w albumie: Pomagają skojarzyć przyszłe wydarzenia. Otrzymać:
Będziesz miał zyski w interesie. Oglądać:
Miła rewizyta. Ze zdjęciami: Masz wiele
spraw na głowie lub zmiany na lepsze. Ze
znaczkami: Przeprowadzisz udaną rozmowę. Oprawiać: Oczekuj wizyty starych przyjaciół. Kupować: Niepotrzebny
wydatek. Dla dziewczyny: Nadchodzi
mężczyzna, którego pokochasz. Czasami
oznacza rychłe małżeństwo. Z wycinkami: Zawrzesz znajomości, ale niezbyt
miłe. 6, 40, 88.

AKWARIUM – Pewne kłopoty.
AKWEN – Czeka cię wiele pomyślności
w życiu. Mały: Małe troski w najbliższej
przyszłości. Duży: Latem czeka cię daleka podróż.
ALABASTER (minerał, gips) – To zapowiedź szczęścia i pomyślności we
wszystkich sprawach. Rzeźbić figurkę z alabastru: Smutek i nieszczęście. Może też oznaczać rychłą żałobę
w rodzinie. Dla dziewczyny: Zwiastun
rozstania się z ukochanym. Możesz też
narazić swoją reputację.
ALARM – Słyszeć: Oczekuj znacznych
dochodów lub zalecenie, że natychmiast
musisz podjąć ważną decyzję albo nagłe
wzbogacenie. Wzbudzić: Wzbudzasz

ALCHEMIK – Uważaj na zbyt intratne
propozycje, mogą być podejrzane lub
niespodziewane osiągnięcia. Być: Nastąpi u ciebie jakaś wielka przemiana
wewnętrzna.
ALEJA – Rozpoczniesz jakiś nowy, ważny
projekt, który doprowadzisz do końca lub
czeka cię rozmowa kwalifikacyjna. Spacerować: Jest zapowiedzią wielu kłopotów
i zmartwień lub odwrotnie; będziesz miał
szczęście, trwałą miłość i dostatnie życie
lub zmienisz pracę na lepszą. Szeroka:
Przed tobą nowe możliwości rozwoju.
Wąska: Unikniesz konfrontacji z partnerem. Dojść do jej końca: Zbliża się jakiś
koniec. Możliwe zerwanie. Dla kobiety:
Ostrzeżenie przed niepewnymi znajomościami. Możesz narazić na szwank swoją

ALEMBIK

reputację. Lipowa: Masz duże zaległości w życiu towarzyskim. Kasztanowa:
Przed tobą trudne decyzje. Topolowa:
Znajdziesz czas na odpoczynek. Ciemna
lub opustoszała: Sprawdź swoją drogę
życiową, bo błądzisz. Patrz też – Droga.
ALEMBIK (wódka przepalanka) – Musisz wykorzenić złe nałogi i mieć się na
baczności.
ALERGIA – Nie masz akceptacji kogoś
lub czegoś.
ALFABET – Musisz koniecznie zmienić
kolejność wartości uczuciowych i materialnych. Widzieć litery: Świadczą
o początku lub końcu jakiegoś przedsięwzięcia. Patrz też – Archetypy, Litery.
ALGA (glon) – Otrzymasz jakąś ochronę
w podróży lub bogactwo.
ALGEBRA – Rozwiązać zadanie: Sukces w interesach. Patrz też – Matematyka.
ALIBI – Mieć: Ominie cię jakaś
niesprawiedliwość.
ALIGATOR – Sen ostrzegawczy. Najczęściej zapowiedź niepowodzeń
i nieszczęść lub kolacja w ulubionym
miejscu. Uciekać: Ktoś cię oszuka. Patrz
też – Krokodyl.
ALIMENTY – Ostrzeżenie przed nierozważnym przedsięwzięciem lub ciekawy zjazd rodzinny. Dostawać: Jest
oznaką szczęścia i dostatku lub doświadczysz wiele dobrego od obcych osób.
Płacić: W kontaktach z bliskimi lubisz
ryzykować. 4, 37, 79.
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ALKOHOL – Przykrości, nieporozumienia rodzinne lub z kimś bliskim albo
zaprzeczanie samego siebie i ucieczka
od rzeczywistości lub wizyta ulubionej
ciotki. Pić umiarkowanie: Szczęście
w miłości i powodzenie w interesach.
Pić: Zdrada najbliższego przyjaciela lub
wielkie szczęście. Upić się: Uważaj, bo
zapowiadają się duże trudności. Rozlewać na stół: Jakieś spotkanie towarzyskie
źle się zakończy. 4, 68, 93. Patrz też –
Trunek, Wermut, Wino, Wódka.
ALOES – Dożyjesz szczęśliwie sędziwego
wieku lub czeka cię jakiś duchowy upadek, ale się szybko z niego podniesiesz.
Pić sok: Wszystkie wysiłki zwieńczy
sukces. Możliwa poprawa zdrowia.
ALPINISTA – Ty jesteś: Zbliża się jakiś
trudny, poważny, a nawet ryzykowny
problem. Wspinać się na szczyt: Jakieś
niespodziewane i zaskakujące zwycięstwo. Schodzić ze szczytu: Zbliża się
okres zmagań z życiem lub osiągnięcia
bez przyszłości.
ALTANA – Oznaka rychłego pokonania
przeszkód w osiągnięciu szczęścia lub
masz zbyt wiele obowiązków. Budować:
Szczęście i pomyślność w miłości lub
w kształtowaniu porozumienia z partnerem. Drewniana: Wiele szczęśliwych
lat przed tobą. Murowana: Ktoś miły
cię odwiedzi. Niszczyć ją: Zapowiedź
niezrealizowania planów i marzeń.
Zniszczona: Twoje plany spełzną na
niczym. Siedzieć w niej: Musisz pomóc bliskiej ci osobie. Siedzieć w niej
z kimś: Ktoś ci jest wierny w uczuciach.
Może też zwiastować rychłe małżeństwo. 5, 44, 60.
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ALTANKA – Nadchodzą romantyczne
chwile i czas na miłość lub wiele obfitości. 5, 44, 60.
ALUMINIUM – Zapowiedź radości
i zadowolenia, a także rychłego powiększenia majątku. Ozdoby lub naczynia:
Nadchodzą niezwykłe kłopoty i zmartwienia. Możliwe duże straty majątkowe.
AŁUN (diabelski kamień) – Szczęśliwe zakończenie jakiejś niepokojącej cię
sprawy.
AMANT – To dobry znak na przyszłość
lub oznaka, że ktoś namiętnie, ale po cichu cię kocha albo masz wiele dróg do
wyboru. Być: Ludzie cię podziwiają.
Rozmawiać: Zostanie ci podarowane
coś cennego. Kłócić się: Wskazuje, że
należy przeprosić osobę, której wyrządziłeś krzywdę lub dostaniesz niewielki
spadek. 32, 40.
AMARANT (kolor szkarłatny) – Zbyt
późno bierzesz się do działania, ale za to
osiągniesz rozgłos. Korona w tym kolorze: Wygrasz jakiś proces i będzie to koniec jakiegoś konfliktu.
AMAZONKA (kobieta) – Sprzeniewierzenie się w małżeństwie lub usilne
zabiegi zalotnej kobiety. Dla mężczyzny:
Nie najlepszy wybór obiektu miłości.
Dla kobiety: Przez swoją agresywność
zniszczysz swoją miłość. 10, 49, 60.
AMBARAS – Czeka cię pomyślny obrót
spraw. 65.
AMBASADA – Rozwiążesz jakiś trudny i skomplikowany problem lub lubisz

ALTANKA

ryzyko. Być w niej: Czekają cię prawne
procedury lub szykuje się daleka podróż
albo weźmiesz udział w ciekawym eksperymencie. Wyrabiać w niej wizę: Miła
kolacja we dwoje.
AMBASADOR – Zapowiedź niespodziewanej wizyty bliskich przyjaciół lub
możesz zostać reprezentantem jakiejś
grupy ludzi. 45, 63, 77.
AMBONA (kazalnica) – Masz nieczyste
sumienie. Czasami zwiastuje też jakiś
smutek i niepokoje. Wejść na nią: Przepowiednia szczęścia. Naprawiać: Korzystne plany lub pogodna starość. Ktoś
inny jest na niej: Zapowiedź nieszczęścia lub choroby albo niepowodzenie
w interesach. 11, 76, 90.
AMBULANS (karetka) – Wyjazd kogoś z rodziny lub śmierć przyjaciela albo
choroba jakiejś znajomej osoby. Bądź też
ostrożny w sprawach prywatnych, służbowych i finansowych. 76.
AMETYST (kryształ) – Starożytny lek
na opilstwo, jest symbolem trzeźwości.
Czeka cię wielkie szczęście. Jednocześnie
powinieneś być bardziej uważny w swoim postępowaniu lub ciekawe spotkanie
służbowe. Dla młodej kobiety: Jest zapowiedzią rychłego zerwania zaręczyn
lub jakiegoś związku. Prawdopodobne
kłopoty w uczuciach. Otrzymać: Nagłe
obniżenie dochodów. Kupować: Czeka
cię bardzo dobry rok. 1, 32, 54.
AMFITEATR – Z jakiegoś powodu
zacząłeś się niepokoić o swoje życie lub
ludzie lubią przebywać w twoim towarzystwie. Występować w nim: Masz

AMOK

dużo do podarowania innym. Oglądać
występ: Uważaj na zdrowie. Patrz też –
Aktor, Teatr.
AMOK – Będziesz żył w przepychu.
Być opętanym: Masz dobry kontakt
z rodziną.
AMONIAK – Troski i niezadowolenie
z powodu niewłaściwego zachowania się
przyjaciela. Możesz też spodziewać się
kłótni i sporów rodzinnych.
AMOR, EROS – Czeka cię jakaś subtelna miłość lub otrzymasz wiele dobrych
oznak życzliwości od bliskich. Być nim:
Poświęć więcej czasu rodzinie.
AMPUTACJA – Może wskazywać na poważną bądź kryzysową sytuację, względnie chwilowy zastój w interesach lub
znajdziesz szczęśliwe wyjście z trudnego
położenia. Jest także zapowiedzią śmierci kogoś bliskiego w rodzinie. Na tobie:
Ostrzeżenie przed zbliżającymi się niepowodzeniami i kłopotami. Prawdopodobne kłótnie i waśnie w rodzinie. Ręki:
Czeka cię jakiś sentymentalny problem.
Nogi: Zahamowania uczuciowe lub towarzyskie na skutek złej adaptacji do życia lub silne przemęczenie. 34, 35, 90.
AMULET – Oznacza powodzenie w miłości i szacunek otoczenia lub znak, że
zaniedbujesz swoje obowiązki. Dostać:
Masz wiele dobrych cech. Kupować:
Osiągniesz uczuciową harmonię. Mieć
go na szyi: Nadchodzi smutek i przygnębienie. Podarować go: Długie lata
w zdrowiu i szczęściu. Zgubić: Koniec
pewnej formy wolności. 39, 43, 86. Patrz
też – Talizman.
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AMUNICJA – Pomyślne zakończenie
wszystkich przedsięwzięć. Kupować:
Zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności. Zgubić: Kłótnia z osobą płci
przeciwnej. Pracować przy jej produkcji: Zwiastun niepowodzeń lub klęski.
64, 66, 89. Patrz też – Mina, Torpeda.
ANANAS – W niedługim czasie szykuj
się na ucztę lub wesele, gdzie poznasz
osobę, którą później poślubisz i będziesz
szczęśliwy. Rozpocznie się też powodzenie w interesach. Dla podróżujących:
Oznacza pomyślną podróż i zadowolenie. Zbierać: Zwiastun niepokojów
i nieporozumień oraz przykrości w sprawach do tej pory pomyślnych. Kupować:
Niepotrzebnie się przemęczasz. Jeść:
Wróży sukces i pomyślność w niedalekiej przyszłości lub będziesz na nudnym
przyjęciu. 75.
ANCH, ANKCH (Krzyż Nilu) – Odsłonisz jakieś duchowe tajemnice.
ANEGDOTA – Opowiadać: Oznacza obmowę, wskazuje także na twoją
chęć przebywania z ludźmi o niestałym
charakterze, co może być przyczyną
niepowodzeń. Dla młodej kobiety: Jest
przestrogą przed zawieraniem znajomości z osobami lekkich obyczajów.
Słuchać ich: Nadchodzą waśnie i spory.
Czytać je: Rychłe zaproszenie na zabawę. 21, 35, 47.
ANEMON (kwiat) – Czeka cię jakiś romans, ale przelotny.
ANGLIA – Znajdziesz drogę wyjścia
z krytycznej sytuacji i nie dojdzie do
tragedii.
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ANGIELSKI ( język) – Ochłodzenie
związku i uczuć.
ANGLIK – Zostaniesz zmuszony do
realizacji egoistycznych planów innych
ludzi. Przyjaciele będą niebezpieczni,
a wierzyciele zaciekli.

ANGIELSKI

ANONS – Twoja osoba jest pożądana
w wielu miejscach. Zamieszczać: Dobre
życie we dwoje.
ANTAŁ, ANTAŁEK – patrz Beczka.
ANTENA (radiowa) – Twoja intuicja pozwoli ci na odkrycie jakichś tajemnych
machinacji. Pamiętaj, że ktoś na ciebie
liczy.

ANIOŁ (dosłownie: przyjaciel Boga) –
We śnie informuje nas i wskazuje drogę.
Są posłańcami z podświadomości albo
superego, przynoszącymi różne informacje do obszaru świadomego myślenia. Najczęściej przynosi nowiny albo
dobre, albo złe. Najczęściej wróży dużo
szczęścia lub też ktoś ci źle życzy. Czasami wskazuje na poprawę stanu zdrowia
lub podpowiada twórcze pomysły. Być:
Czeka cię wiele radości i miłości. Rozmawiać z nim: Dasz komuś dobrą radę.
Kłócić się: Możesz wygrać w grze losowej lub fantowej. Dla zamężnej kobiety:
Jest to znak, że będzie miała liczną i kochającą rodzinę. Towarzyszyć aniołowi:
Powodzenie, spokój i szczęście lub zrobisz dobry interes z przyjaciółmi. Sen
o dwóch aniołach: Możesz mieć bliźnięta. Dla kochającej się pary: Znak, że
ich małżeństwo będzie bardzo zgodne
i będzie miało wielu przyjaciół. Promieniujący: Zapowiedź bliskiej radości lub
miłej niespodzianki w rodzinie, a także
otrzymanie wiadomości od przyjaciół
lub mały spadek. Biały: Otrzymasz jakieś dobre nowiny. Czarny: Zbliża się
okres pesymizmu. 1, 36, 52. Patrz też
– Cherubin.

ANYŻ (nasiona) – Twoje marzenia i plany się zrealizują.

ANKIETA – Los szykuje ci dobrą odmianę. Przeprowadzać: Niepotrzebnie
nie ryzykuj. Wypełniać: Dajesz rodzinie
wiele radości.

APARAT – Wróży niezasłużone plotki i pomówienia lub twoja pomoc jest
potrzebna rodzinie i przyjaciołom. Fotograficzny: Szczęśliwe małżeństwo.

ANTRAKT (przerwa teatralna) – Krótkotrwałe rozstanie lub chwilowe wytchnienie w pracy.
ANTYCHRYST (szatan) – Nieunikniona kłótnia lub spór o majątek czy spadek,
względnie fałszywi doradcy. 9, 11, 13,
23.
ANTYK (staroć) – Dobre interesy, wierna miłość i długie życie. 32, 62, 65.
ANTYLOPA – Sygnał, że powinieneś
wykorzystać każdą sposobność, aby
osiągnąć wyższe stanowisko. Masz też
zbyt wygórowane ambicje. Spadająca:
Nadchodzi od dawna oczekiwana miłość, która jednak zakończy się niezbyt
szczęśliwie. 4, 6, 92.
ANTYPATYCZNY – Dla znajomych:
Nadchodzi jakiś konflikt. Dla nieznajomych: Nie potrafisz kogoś zaakceptować.

MACHAĆ – Rękami: Ktoś cię doceni.
Nogami: Dasz komuś dowód przyjaźni.
Chustką: Czeka cię przeprowadzka. Kapeluszem: Zrób coś szalonego.
MACIEJKA – W domu miła atmosfera. Siać: Daj się ponieść namiętności. Wąchać: Twoje życie będzie dobre
i ciekawe.
MACIORA – Ktoś bliski cierpi przez
siebie. Z małymi: Przed tobą wielka miłość. Patrz też – Świnia.
MACOCHA – Czeka cię daleka i ekscytująca podróż. Być: Twoja praca zostanie
doceniona. Rozmawiać: Nagły wyjazd
w interesach. Kłócić się: Pora pomyśleć
o zmianie pracy na lepszą.
MACZETA – Ktoś próbuje zniszczyć
twój autorytet. Patrz też – Nóż.
MACZUGA – Zwyciężysz zazdrosnych ludzi lub otrzymasz dodatkowe
źródło dochodu. Potrząsać: Zwycięstwo nad zazdrosnymi znajomymi
i wrogami.

MADONNA (Matka Boska) – Twoje
cierpienie przeminie lub znajdziesz pomoc w nieszczęściu, względnie rozwiążesz wszystkie problemy. Promieniująca:
Wielkie szczęście. Czarna: Powinieneś
wykorzystać wielką siłę transformacji,
którą posiadasz. Jej obraz: Pociecha
w strapieniu. 10, 16, 31.
MAESTRO – Przed tobą szalona miłość.
Być: Ktoś cię doceni. Kłócić się: Twoje
projekty zostaną przyjęte do realizacji.
Patrz też – Mistrz.
MAFIA – Otrzymasz nowe zadania do
wykonania. Należeć: Ktoś cię będzie
oczerniał. Patrz też – Banda, Gang.
MAGAZYN – Nastąpi szybki rozwój interesów lub udane przedsięwzięcia. Napełniony towarami: Ogólnie dobra wróżba
lub znak, że śpiący ma obiecaną miłość
i radość. Z rowerami: Nie zaznasz biedy.
Pusty: Staniesz się ofiarą oszustwa lub niezrealizowane plany, względnie zapowiedź
samotności lub nieodwzajemnionego
uczucia. Możliwe są też przelotne kłopoty
finansowe lub utrata posady. Przebywać:
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MAGAZYN

Brak kłopotów finansowych. Zbożowy:
Szczęście w małżeństwie lub bogactwo,
względnie pomyślne interesy lub nie obawiaj się o swoją przyszłość. Kolejowy:
Drogi podarunek z dalekich stron. Palący
się: Straty lub konflikty w rodzinie. 12,
36, 71. Patrz też – Sklep, Spichlerz.
MAGAZYN (czasopismo) – Przy odrobinie wysiłku daleko zajdziesz.
MAGAZYNIER – Ktoś udzieli ci mądrej
rady. Być: Otrzymasz podwyżkę. Rozmawiać: W pracy zdobędziesz uznanie.
Kłócić się z nim: Przed tobą promienna
przyszłość.
MAGIA – Miłe i radosne niespodzianki
lub nowe korzystne znajomości, względnie ważne i radykalne zmiany na lepsze. Możliwa jest też wielka wygrana.
Praktykować: Duże i radykalne zmiany
w życiu lub ujawnienie fałszywego przyjaciela. Mag: Ciekawe i interesujące podróże lub wysokie wynagrodzenie. Dla
zakochanych: Niezadowolenie lub rychłe
rozstanie jako najlepsze wyjście, względnie czas na wielkie zmiany. 7, 42, 67.
MAGIEL – Porządek domowy lub szczęście i radość w domu, względnie przed
tobą wielki sukces towarzyski. Zanosić
do niego bieliznę: Dobra pozycja finansowa. Pracować: Zwiastun bogactwa lub
zdrowia.
MAGIK – Ciężki chleb, życie niepewne.
Patrz też – Czarodziej, Czarownica, Czarownik, Kuglarz.
MAGISTER – Więcej odwagi w podejmowaniu decyzji. Być: Otrzymasz
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spadek. Rozmawiać: Masz właściwy
sposób postępowania. Kłócić się: Zadbaj o swoje otoczenie.
MAGISTRAT – Wygrasz jakąś sprawę.
Patrz też – Ratusz, Urząd.
MAGNAT – Otrzymasz spadek lub zyskasz na znaczeniu, względnie czeka cię
błogie życie. Patrz też – Bogacz.
MAGNES – Znajdziesz nowych przyjaciół lub kobiety mogą doprowadzić cię do
ruiny albo uważaj na swój honor. Uważaj,
bo otaczają cię fałszywi ludzie. Używać:
Spiskujesz przeciwko innym w złych zamiarach lub źle postępujesz wobec innych.
Inni używają: Wrogowie chcą ci zaszkodzić, wystrzegaj się ich lub czeka cię zacięta
rywalizacja. Dla dziewczyny: Płytkie uczucia ukochanego i jego nieszczere zapewnienia i przysięgi. Znaleźć: Zakochasz się.
Wiele: Szykują na ciebie sidła. 13, 48, 72.
MAGNETOFON – Przed tobą namiętny tydzień. Szpulowy: Pora na wizytę
u fryzjera. Kasetowy: Komuś musisz
zaufać. Obsługiwać: Ktoś ci zaufa. Zepsuty: Ktoś potrzebuje twojej pomocy.
MAGNETOWID – Nie planuj niczego
zbyt dokładnie. Obsługiwać: Spotkasz
się w gronie przyjaciół. Zepsuty: Twoje
obawy są nieuzasadnione.
MAGNEZJA – Używać: Słabowite dzieci lub choroby żołądkowe.
MAGNOLIA (krzew) – Miła uroczystość rodzinna. Sadzić: Twoje wysiłki
zostaną doceniane. Zrywać kwiaty:
Masz wielkie szanse na awans.
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MAJ – Dobry okres w życiu lub wierna
miłość. Dla ludzi młodych: Przyjemności. Zły pogodowo: Nieoczekiwany
smutek lub rozczarowania.
MAJĄTEK (posiadłość) – Odznaczenie
lub nagroda. Mieć: Podróż morska. Zagospodarowany: Dobry wybór partnera
w miłości. Dostać w spadku: Szczęście
i pomyślność w interesach. Sprzedawać:
Straty lub kłopoty finansowe. Patrz też
– Posiadłość.

MAJ

względnie straty finansowe. Możesz
otrzymać zaproszenie na chrzciny. Kupować: Wszystko pójdzie po twojej
myśli. Czyste: Dobre samopoczucie lub
zdrowie. Brudne lub poplamione: Ciężka choroba. Prać: Ktoś z bliskich ma
kłopoty. Podarte: Nieprzyjemności lub
kłopoty. Wkładać: Niespodziewane podarunki. Patrz też – Bielizna.

MAJONEZ – Kłótnia podczas spotkania
rodzinnego. Kupować: Spotkasz się z zazdrością otoczenia. Jeść: Smutek spowodowany chorobą bliskich. Patrz też – Sos.

MAK – Nietrwałe przyjemności lub interesy. Ziarenka: Czekają cię słodkie chwile. Kwitnący: Krótka, lecz gorąca miłość
lub szczęśliwa miłość. Zbierać: Rozczarowania lub niepowodzenia, względnie ktoś cię zawiedzie. Czuć zapach:
Padniesz ofiarą chytrości lub fałszywe
pochwały. Jeść: Próżne nadzieje lub rozczarowania. Siać: Zmysłowa miłość lub
trwała i długa. Makowiec: Wybredne
życie. 19, 54, 87.

MAJOR (stopień) – Narobisz sobie długów. Patrz też – Oficer, Wojsko, Żołnierz.

MAKAGIGI (cukierki) – Ciężka słabość
lub różne nieprzyjemności.

MAJÓWKA – Przed tobą wielki sukces
w pracy. Brać udział: Osiągniesz sukces
w pracy. Patrz też – Piknik, Wycieczka.

MAKARON – Długie lub szczęśliwe
życie, względnie miłość bez granic.
Wyrabiać: Niechęć do ciebie, przyjaciela lub ukochanej osoby. Kupować:
Obfitość materialna. Jeść: Długotrwałe procesy lub małe straty, względnie
drobne kłopoty w domu. Możliwy jest
też trudny weekend. Dla dziewczyny:
Nowe znajomości i przez nie małżeństwo. Wiele: Oszczędne gospodarowanie finansami. 2, 31, 55. Patrz też
– Kluski.

MAJERANEK – Ktoś cię kocha. Świeży:
Porozmawiaj z kimś bliskim. Suszony:
Przed tobą dobra passa.

MAJSTER – Próżność nie zjednuje ci
przyjaciół. Być: Czekają cię nagłe wydatki. Szewski: Niespodziewana pomoc
w trudnych sprawach. Dla panny: Musisz być praktyczną żoną. Rozmawiać:
Otrzymasz awans. Kłócić się: Nagły wyjazd z kimś bliskim. Patrz też – Mistrz,
Rzemieślnik.
MAJTEK (okrętowy) – patrz Marynarz.
MAJTKI (bielizna) – Miewasz nieprzyzwoite myśli lub takowe rozrywki,

MAKATA – Twoje życie będzie przyjemne i ciekawe. Kupować: Nagły konflikt
z dziećmi lub rodzicami. Robić: Otrzymasz dodatkowe pieniądze.
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MAKIJAŻ

MAKIJAŻ – Zbyt często zmieniasz twarz
lub nie wyjawiaj każdemu swych wewnętrznych przekonań. Zły: Będziesz narażony na śmieszność. Patrz też – Lifting.
MAKLER – Z codziennością sobie dobrze poradzisz. Być: Unikaj pesymistów.
Rozmawiać: Podejmiesz właściwe decyzje. Kłócić się: Słuchaj uważnie swoich
bliskich. Patrz też – Pośrednictwo.
MAKOLĄGWA
wiadomość.

(ptak)

–

Miła

MAKRELA – Łowić: Podróż. Jeść:
Oczekuj odwiedzin.
MAKULATURA – Ktoś chce cię zdradzić. Sprzedawać: Kłopoty lub zmartwienia, względnie nieodpowiedzialne
zachowanie najbliższych. Możliwe, że
twoje finanse poprawią się. Zbierać:
Czeka cię wielka wygrana.
MAKUTRA (dzieża) – Zabawa lub wesele. Pusta: Wielkie nieprzyjemności.
Pełna: Będą kłopoty w handlu.
MALACHIT – Jakaś przygoda skomplikuje ci życie. Otrzymać: Umocnisz swoją pozycję w pracy. Kupować: Nagły przypływ
gotówki. Mieć: Wybierz się na zakupy.
MALARIA (choroba) – Zapowiedź złego
stanu zdrowia. Mieć dreszcze: Fizyczne
dolegliwości, względnie załamanie nerwowe. Inni chorują: Narazisz się bliskim
lub obojętność na opinie innych. Patrz
też – Febra, Gorączka.
MALARZ – Daj się ponieść emocjom.
Malujący: Dożyjesz późnego wieku. Być:

Lubisz piękno lub pragnienie zwiększenia finansów, względnie poznasz kogoś
inteligentnego. Rozmawiać: Zakochasz
się. Kłócić się: Osiągniesz stan samozadowolenia. Patrz też – Lakiernik, Pacykarz, Rzemieślnik.
MALINY (owoce) – Radość i używanie
życia lub szczęście w miłości. Rosnące:
Uwikłasz się w niepewne sytuacje. Zbierać lub zrywać: Radość lub przyjemności, względnie otrzymasz kwiaty. Jeść:
Zmartwienia lub plotki albo zakończysz
jakiś układ. Patrz też – Owoce.
MALOWAĆ – Radość bez zysku. Siebie: Małżeństwo lub kogoś się obawiasz.
Innych: Nowa znajomość lub przyjaźnie.
Ty namalowany: Zdobędziesz popularność lub sławę, względnie czeka cię szczera miłość lub szczęśliwe małżeństwo.
Kogoś z rodziny: Zawarcie nowych,
korzystnych znajomości lub czekają cię
liczne przywileje. Pozować: Powiększenie rodziny. Obraz: Spójrz w głąb siebie.
Dom: Masz coś do ukrycia. Pomieszczenie: Uporządkowanie spraw lub kłopotów, względnie brak utrapień. Możliwe,
że czeka cię wielki spokój. Widzieć malującego: Inni coś ukrywają przed tobą.
Krajobraz: Dostatek lub majątek. 4, 20,
40. Patrz też – Pomalować.
MALOWIDŁA – patrz Obrazy.
MALWA – Ktoś ujawni ci wielką tajemnicę. Podlewać: Zagrać na giełdzie. Ścinać:
Otrzymasz podwyżkę. Patrz też – Ślaz.
MAŁE DZIECI – Zawsze oznaczają kłopoty. Bawiące się: Miła niespodzianka.
43.
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MAŁPA – Uważaj, bo możesz zostać
oszukany i okradziony lub na najbliższe otoczenie, względnie skryci
i niebezpieczni wrogowie. Otrzymać:
Plotki lub obmowa. Wspinająca się:
Wrogowie chcą ci zaszkodzić. Karmić:
Pracodawca chce cię oszukać. Skacząca: Trudności w kontaktach międzyludzkich. Wydająca głosy: Usłyszysz
pochlebstwa głupców. Drażnić ją:
Bezwiednie sprawisz przykrość przyjacielowi. Być ugryzionym: Udaremnisz plany finansowe przeciwnika lub
nagła choroba. Dla starszych: Ciężka
lub bolesna choroba. Z małymi: Fałsz
i podstęp w otoczeniu lub ktoś chce cię
skłócić z otoczeniem. Tańcząca: Wiele radości lub zaproszenie na zabawę.
Naśladująca człowieka: Choroba lub
drobne zmartwienia. Zabijać: Masz
upartego przeciwnika lub niweczysz
jego plany, względnie choroba. Możliwe, że udaremnisz złe zamiary wobec
ciebie. Martwa: Sam pokonasz wrogów.
Dla dziewczyny: Możesz być posądzona o niewierność. Stado: Upokorzenia lub choroba przyjaciela, względnie
kogoś z rodziny. Może być również
fałszywe otoczenie. Dla zakochanych:
Nie zawieraj pochopnie małżeństwa
lub rozczarowania, względnie przykrości, nawet zdrady. 2, 37, 65. Patrz też
– Orangutan.
MAŁY – Ty to masz szczęście. Być: Wywyższenie na stanowisku.
MAŁŻE – Skromne zasoby finansowe lub
szczęście i zadowolenie w życiu rodzinnym, względnie nie spiesz się z pochopnymi decyzjami. Patrz też – Mięczaki,
Muszle, Ostrygi.

MAŁPA

MAŁŻEŃSTWO – Otrzymasz przykre
wiadomości od ukochanej osoby lub przemijające szczęście, względnie rychły ślub.
Zawierać: Oczekuj zysku lub szczęścia.
Brać udział w uroczystości: Pomyślność
w sprawach zawodowych. Ślub z siostrą
(bratem): Niebezpieczeństwo lub kłopoty, względnie kłótnie i zagrożenie oraz
straty finansowe. Z panną lub kawalerem: Honory lub sława, względnie liczne przywileje towarzyskie. Z własnym
mężem (żoną): Duży lub nieoczekiwany
zysk finansowy. Z wdowcem lub wdową:
Szkody lub straty materialne. Kobieta ze
staruchem: Kłopoty lub ciężka choroba.
Widzieć uroczystość: Szczęście i radość.
Goście weselni ubrani na czarno: Żałoba i smutek. Nieszczęśliwe: Smutek albo
choroba, względnie śmierć w rodzinie.
Sprzeczka małżeńska: Nierozwiązane
problemy małżeńskie. Rozwodzić się:
Ukarany będziesz za przestępstwo lub
niebezpieczeństwo ognia. Małżonka
widzieć: Złudne nadzieje. Małżonkę:
Dobre dochody lub szczęśliwe wyjście
z przykrego położenia. 5, 60, 76. Patrz
też – Ślub, Ślubować, Wesele, Zaślubić.
MAŁŻONEK – Przed tobą trudny
okres. Dla dziewczyny: Staropanieństwo. Dla kobiety: Miłość do męża lub
kobiety, względnie złe myśli. Dla wdowy:
Rychła sposobność do nowego małżeństwa. Rozmawiać: Otrzymasz sowite
wynagrodzenie za swoją pracę. Kłócić
się: Nieudana wyprawa. Patrz też – Mąż.
MAŁŻONKA – patrz Żona.
MAMA – Wygrasz coś cennego. Być: Ktoś
pragnie twojego szczęścia. Rozmawiać:
Wzbudzasz ogólne zainteresowanie.

238

MAMKA

Kłócić się: Przed tobą szalona impreza.
Patrz też – Matka.
MAMKA (piastunka) – Zmartwienia
i kłopoty lub wkrótce osiągasz zaplanowane cele. Być: Śmierć w rodzinie lub
niewdzięczność osób, którym pomagałeś, względnie przygotuj się na trudne
chwile w domu. Dla kobiety: Trudności
lub ciężkie życie, względnie trudność
w utrzymaniu się. Ktoś z rodziny jest:
Będziesz musiał opiekować się starcami
lub małymi dziećmi. Rozmawiać: Przed
tobą udane przedsięwzięcie. Kłócić się:
Przed tobą trudny wybór. Być karmiącą: Dla młodych dziewczyn: Rychła ciąża.
Dla innych: Zaproszenie na chrzciny lub
będziesz chrzestnym, względnie chrzestną. 64, 73, 79. Patrz też – Niania.
MAMUT – Nie trwoń pieniędzy. Uciekać przed nim: Przed tobą wyjazd
w sprawach służbowych.

MANIERA – Zła: Nie zrealizujesz swoich
planów lub nieudolność osoby związanej
z twoimi sprawami. Spotkanie z ludźmi
o nienagannych manierach: Miła lub
sympatyczna niespodzianka, względnie
korzystny obrót ważnych spraw.
MANIERKA – Nastąpi teraz okres stagnacji. Patrz też – Butelka, Flaszka.
MANKIETY (koszuli) – Znaczenie
i szacunek. Nosić: Pycha pcha cię do
zguby. Białe lub czyste: Honory lub
wywyższenie. Potargane: Strata posady
i szacunku. Brudne: Rozłąka z ukochaną osobą. Podarte: Straty i kłopoty.
Krótkie: Utrata godności, znaczenia
lub straty finansowe, względnie kłopoty
w pracy zawodowej. Możliwa jest też
rozłąka z ukochaną osobą. Koronkowe:
Dostojeństwo lub zaszczyty, względnie
wyróżnienia. Zgubić: Zakończysz nieprzyjemne sprawy. 18, 61.

MANDARYNKA – Zrealizujesz ważny
projekt. Kupować: Otrzymasz propozycję lepszej pracy. Jeść: Otrzymasz zaproszenie na wesele. Zgniła: Teraz twoje
serce zabije mocniej.

MANKO – patrz Debet.

MANDAT – Przed tobą ciężka noc.
Otrzymać: Choroba w rodzinie lub musisz wszystko dokładnie rozważyć. Patrz
też – Kara.

MANSARDA (pokój na poddaszu) –
Wchodzić: Teoria tak, praca lub realia
nie. Chodzić po niej: Zwiększysz majątek lub poprawa stosunków towarzyskich. Dla kobiety: Próżność lub egoizm.

MANNA (kasza) – Spadek zysku, mimo
trudności będą w życiu dobre chwile. 21,
55, 90.

MANDOLINA (instrument) – Ktoś na
ciebie czeka. Grać: Przed tobą radosny
dzień. Kupować: Otrzymasz dobrą wiadomość. Słyszeć: Romantyczne spotkanie.

MANUSKRYPT (starodruk) – Ogólnie oznacza zmartwienie. Patrz też
– Rękopis.

MANEWRY (wojskowe) – Radosna
nowina.

MAPA – Podróż lub zmysłowe używanie życia, względnie rozczarowania.
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Możliwe są również spore korzyści. Powrócisz też do miejsc dobrze ci znanych.
Studiować: Zmiana miejsca zamieszkania lub emigracja za granicę na dłuższy
okres. Narysowana czarnym atramentem: Powrót do kraju w biedzie. Zgubić:
Utracisz kierunek swojej drogi. Szukać:
Niezadowolenie z otoczenia lub pomoc
otoczenia w interesach. Czarno-biała:
Powrócisz z zagranicy jako biedak. Kolorowa: Z podróży wrócisz zamożnym
lub nieoczekiwane bogactwo. Dla kobiety: Częste podróże męża i dzieci lub
awans do wyższych sfer towarzyskich.
Znalezienie: Znajdziesz nowy kierunek
w życiu. Prowadząca do skarbu: Teraz
bardzo potrzebujesz harmonii. 26, 71,
95. Patrz też – Atlas.
MARA (nocna) – Niepotrzebnie sprawiasz sobie troski.
MARCEPAN (słodycz) – Otaczają cię
pochlebcy lub czeka cię radosny okres.
Kupować: W domu rodzinnym zacznie się psuć atmosfera. Jeść: Pokonasz
wszystkie przeszkody. Patrz też – Deser,
Rarytas.
MARCHEW – Powodzenie w sprawach
sercowych lub szczęście w życiu rodzinnym. Jeść: Wspaniałe samopoczucie
lub dobre zdrowie, względnie ożywienie
kontaktów towarzyskich. Dla kobiety:
Rychły ożenek lub liczne potomstwo. 4,
32, 67.
MARIONETKA (kukiełka) – Uważaj,
bo ktoś tobą stara się manipulować. Mieć
w ręku: Starasz się kimś manipulować
i musisz tego zaprzestać. Patrz też – Kukiełka, Lalka, Pacynka.

MARA

MARKA (pocztowa) – Otrzymasz wiadomość. Naklejać: Otrzymasz wiadomość od osoby, którą pragniesz usłyszeć.
Zbierać: Trudy i kłopoty. 71, 91. Patrz
też – Znaczek.
MARMOLADA – Otrzymasz gorące pocałunki od ukochanej lub będziesz miał
trudności w kontaktach z członkami rodziny. Robić: Rychłe wesele w rodzinie
lub ktoś potrzebuje twojego pocieszenia.
Kupować: Czeka cię radosna uroczystość. Jeść: Przejściowa choroba lub inne
problemy ze zdrowiem. Jeść z inną osobą: Wystrzegaj się fałszywych ludzi. Jeść
z innymi: Nawiążesz nowe znajomości
lub spotkanie ze znajomymi, względnie
okazanie przez nich pocieszenia. Możliwa jest też pomoc lub fałszywi przyjaciele.
9, 38, 73. Patrz też – Dżem, Konfitury.
MARMUR – Masz do czynienia z ludźmi
bez serca lub finansowy sukces, względnie z kimś się porozumiesz. Polerować:
Odziedziczenie spadku lub inne dorobienie się majątku, względnie dostatek.
Rozbity: Utrata życzliwości lub sympatii, względnie lekceważące zachowanie.
Kolumna: Wystrzegaj się głupiej pychy.
Stół: Założysz własne ognisko domowe
lub skromność.
MARS (planeta) – Ubogie i okrutne życie
lub fałszywi przyjaciele, względnie chcą
cię zaatakować wrogowie. Przebywać na
nim: Jesteś mądrzejszy od przyjaciół lub
bogactwo materialne.
MARSZ – W takt muzyki: Pragnienie
zostania żołnierzem lub urzędnikiem
państwowym, względnie rozważ jeszcze
raz wszystkie okoliczności. Dla kobiety:

MARSZAŁEK

Dbaj o swoją reputację lub będziesz
zmuszona do towarzystwa mężczyzn.
Patrz też – Maszerować.
MARSZAŁEK – Krajowy: Wielkie godności i honory. Duża władza. Polny: Będziesz publicznie czczony.
MARYNARKA (wojenna) – Zwycięstwo
nad knowaniami wrogów lub daleka podróż, względnie wycieczka turystyczna.
Służyć: Niezwykłe trudności w życiu lub
bogactwo, majątek. Zniszczone okręty:
Niefortunne znajomości lub przeszkody
w interesie, względnie miłości.
MARYNARKA (ubranie) – Nosić cudzą: Poprosisz przyjaciela o przysługę.
Własna podarta: Utrata przyjaciela
lub straty w interesach, względnie kłopoty w domu. Nowa: Wyróżnienia
w pracy. Zgubić: Utrata majątku lub
ryzykowne spekulacje, względnie rozpoczęcie życia od nowa. Patrz też – Odzież,
Ubranie.
MARYNARZ – Interesująca długa podróż lub interesujące rozrywki. Być:
Wiele przyjemności i rozrywek lub nawiążesz korzystne znajomości. Grupa:
Niespodziewane wiadomości z dalekich stron. Dla przemysłowca: Korzystne transakcje z zagranicą. Dla kobiety:
Twoim mężem może być marynarz.
A gdy na morzu: Mąż lub narzeczony
powróci do ciebie bez szwanku. Podczas sztormu: Inne niebezpieczeństwo
lub podróż ukochanej osoby, względnie wiele przykrości i kłopotów przez
przeciwników. Rozmawiać: Jakiś trud
i stąd kłopot. Kłócić się: Unikniesz
niebezpieczeństwa.
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MARYNATY (przetwory) – Zajmujesz
się bezużytecznymi sprawami lub straty
finansowe. Jeść: Banalna kariera lub brak
satysfakcji. Dla dziewczyny: Masz dużo
rywalek lub więcej dbaj o swoje prywatne
sprawy. Robić: Niepowodzenia w miłości, ale zakończą się szczęśliwie. Zepsute: Rozczarowania lub przykre zajęcia.
Dla kochanków: Kłótnie i spory lub rozstanie. Patrz też – Konserwa.
MARZEC – Przykre rozczarowania
w pracy lub bezpodstawne podejrzenie
kobiety o twoje nieuczciwe postępowanie.
MASAŻ (zabieg) – Pojawią się małe kłopoty lub nieprzyjemne wypadki. Być masowanym: Dobre zdrowie.
MASIELNICA – Robić masło: Obfitość
i dobrobyt. Dla ludzi wolnych: Szczęśliwe małżeństwo. Dla rolnika: Zapowiedź
dobrych zbiorów i dobrego zdrowia. 21,
56, 90.
MASKA – Uprowadzenie lub uwiedzenie. Nosić: Fałszywi sąsiedzi. U kogoś:
Nie wyjawiaj byle komu twoich wewnętrznych przekonań. W niej ukochany: Zdrada, bo z kimś innym on
planuje małżeństwo. Bal: Małżeństwo
przez przypadek. 3, 48, 72. Patrz też
– Zamaskować.
MASKARADA – Uczestniczyć: Nieprzyzwoite i niebezpieczne rozrywki
lub zaniedbanie obowiązków zawodowych, względnie domowych. W rozprawie sądowej lub sporze: Powodzenie
lub ominie cię niebezpieczeństwo. Dla
dziewczyny: Ukochany chce cię oszukać
lub odejść. Patrz też – Taniec, Zabawa.
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MASŁO – Radość, dostatek lub wszelkie
dobro. Jeść: Sprzeczki z przyjaciółmi lub
dobre zdrowie albo realizacja planów,
ewentualnie powiększenie majątku lub
też wyższy stopień wiedzy. Dla zakochanych: Rychłe zawarcie związku małżeńskiego. Robić: Wewnętrzny niepokój
lub oświadczenie przyjaźni. Zjełczałe:
Ciężka fizyczna praca lub zysk albo poważanie ludzi. Dla ludzi wolnych: Szczęśliwe małżeństwo lub odwiedziny dawno
niewidzianego przyjaciela, względnie
znajomego. 27, 63, 94. Patrz też – Smarowidło, Tłuszcz.
MASOWAĆ – Przeżyjesz nieprzyjemne
wypadki. Być: Zdrowie się polepszy.
MASZEROWAĆ – Nie ominie cię drobny smutek. Patrz też – Marsz.
MASZT (na statku) – Zdrowie i powodzenie lub długie podróże do egzotycznych krajów, względnie nowe znajomości.
Możliwe jest powiększenie majątku. Na
placu zabaw: Radość w domu. Dla młodej osoby: Rychłe zamążpójście lub długie
i dostatnie życie. Tańczyć wokół niego:
Radość. Na rozbitym statku: Nagłe
i niebezpieczne zmiany w życiu prywatnym lub zaniechanie zabaw, względnie
rozrywek. Dla wdowy: Powtórne zamążpójście. Z pełnymi żaglami: Zgubienie
dokumentów lub innych ważnych papierów. Drzewo na maszt: Dożyjesz późnej
starości.
MASZYNA – Regularne życie lub trudności w życiu albo pomoc przyjaciół
i bliskich znajomych, ewentualnie powodzenie w interesie lub też zamożność. Do
szycia: Życie pełne pracy, jednak wesołe.

MASŁO

Do pisania: Nieprzyjemne transakcje
ze znajomymi. Dla kobiety: Miłość lub
szczęście. Ukochany przy niej: Będzie
pracowity i zapobiegliwy. Parowa: Bogactwo. Latająca: Powodzenie w interesie. Niesprawna latająca: Pracochłonne
i trudne interesy. Zepsuta: Niepowodzenia i kłopoty w rodzinie lub życiu
zawodowym.
MASZYNERIA – Niepokoje i troski,
ale przyniosą korzyści. Używać: Kłopoty w domu. Dla chorego: Powrót do
zdrowia. Dawać: Nowe, miłe wiadomości. Stara: Wrogowie dążą do pokrzyżowania planów lub kłopoty i straty ze źle
zaplanowanych transakcji. Dla kobiety:
Pracowity i zapobiegliwy mąż lub dobrobyt dzięki ciężkiej pracy. 4, 39, 75.
MAŚĆ – Rychłe wyzdrowienie lub przedsiębiorczy umysł, względnie miłe i pożyteczne przyjaźnie. Zbliża się zwiastun
uciechy. Robić: Długie życie lub szczęście
w niebezpiecznych sytuacjach, względnie
możliwość zamiany wrogów na przyjaciół. Używać: Czeka cię jakaś troska.
Kupować: Przejściowa, lekka choroba.
Szukać: Dla chorego ozdrowienie. Doradzać lub dawać: Zdobędziesz nowych
przyjaciół. 30, 80.
MAŚLANKA – Strzeż się pozornie dobrych przyjaciół. Pić: Nieudana miłość
lub smutki albo osłabienie stanu zdrowia, względnie ukochana cię zawiedzie.
Dla zamężnej, żonatego: Smutek i niepowodzenie. Dla rolnika: Nieurodzaj
i kiepskie zbiory. Kupować: Ukochany
gniewny i niemiłego usposobienia. Inni
piją: Spory i waśnie z przyjaciółmi lub
odwrócenie się szczęścia. Wyrabiać:
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MATA

Ugoda lub zręczna dyplomacja z przyjaciółmi. 9, 44, 89.
MATA – Smutki i kłopoty w życiu zawodowym lub prywatnym. Słomiana:
Wygodny dom. Podarować: Dzięki
przytomności umysłu uratujesz człowieka. Patrz też – Dywan.
MATEMATYKA – Uczyć się: Dojdziesz
do wielkiego bogactwa.
MATERAC – Założysz własne ognisko
domowe lub nowe i przyjemne obowiązki, względnie stajesz się leniwym
i tracisz inicjatywę. Spać na nowym:
Zadowolony będziesz z obecnego towarzystwa lub pracy zawodowej. Leżeć na
starym: Twoje kłopoty wkrótce powinny
się zakończyć. Leżeć z kimś: Źle postępujesz względem innych. Leżeć z płcią
przeciwną: Masz zmienić swoje postępowanie. Fabryka: Szybko się dorobisz
bogactwa lub rozmyślne postępowanie.
21, 56, 93.

ciężka choroba, względnie śmierć w rodzinie. Głos: Nie zaniedbuj obowiązków
domowych, względnie złe prowadzenie
interesów. Wśród obcych: Zła wiadomość od najbliższych. Zostać: Wróży
coś niepomyślnego. Płacze: Zagraża ci
nieszczęście lub ciężka choroba. Mieszkać z nią: Dostatek i majątek lub dobre
zdrowie, względnie samopoczucie. Na
katafalku: Długie życie lub powodzenie.
1, 30, 62. Patrz też – Mama, Rodzice.
MATRONA (starsza pani) – Doczekasz
późnej starości.
MATURA (egzamin) – Poprawa losu.
Zdawać: Zostaniesz poddany surowej
ocenie.
MAUZOLEUM – Kłopoty, choroba lub
śmierć przyjaciela. Przebywać: Rychła
choroba lub straty finansowe, względnie
inne kłopoty. Możliwe tragedie. Patrz też
– Grobowiec, Mogiła.
MAZAĆ – Coś: Nadchodzi pokusa.

MATERIAŁ – Na ubranie: Bogactwo.
Odcinać: Doznasz niewierności ze strony ukochanej osoby.
MATKA – Dostatnie i miłe życie lub
szczęście. Krzątająca się: Zadowolenie
z uzyskanych rezultatów. Chrzestna:
Zgryzoty rodzinne. Widzieć lub rozmawiać: Twoje zamiary się udadzą lub
otrzymanie niepokojących wiadomości,
względnie szczęśliwa wiadomość. Zmarła: Niebezpieczeństwo utraty jakiejś
osoby lub majątku, względnie długie, błogosławione życie. Dla kobiety: Przyjemne rozrywki lub szczęście w małżeństwie.
Chora: Długie i błogosławione życie lub

MĄDROŚĆ – Być: Zarozumiałość
z twojej strony lub przezwyciężysz trudne okoliczności, względnie wielki hart
ducha. Brak ci: Niepotrzebnie marnujesz
swoje talenty na wątpliwe przyjemności.
MĄKA – Niezbyt dostatnie, lecz szczęśliwe życie lub śmierć w sąsiedztwie. Dla
dziewczyny: Miły mąż, ale życie z nim
będzie pełne trosk i obowiązków, chociaż
szczęśliwe. Żytnia: Spełnienie pragnień.
Duża ilość: Za uczciwą pracę – majątek.
W workach: Czeka cię wielki dobrobyt.
Wypiekać chleb: Pomyślne interesy.
Jeść: Przeszkody i trudności w drodze
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do awansu. Coś z niej przyrządzać:
Przykry wypadek. Handlować nią: Nie
zawieraj ryzykownych interesów. Kupować: Nie zapominaj o oszczędności.
Mleć zboże na mąkę: Zarobisz wiele
pieniędzy lub wielkie domowe szczęście.
Inni mielą: Szczęście lub wielka miłość.
Mąka na bułki: Wyrządzisz komuś
krzywdę. Rozsypać: Nie bądź zbyt zuchwały. Palić: Niespodziewani, ale mili
goście. 5, 25, 50.
MĄŻ – Twoje małżeństwo może być
zagrożone. Innej: Kocha i jest wierny.
Porzucony: Spory i konflikty rodzinne
zostaną zażegnane przez obcych ludzi.
Źle traktowany: Szacunek i zaufanie
męża lub kłopoty i zmartwienia. Rozmawiać: Sprawy rodzinne dobrze się
ułożą. Martwy: Rozczarowanie i smutek lub śmierć w rodzinie. Dla niezamężnej: Złe traktowanie przez ukochanego.
Chory: Dom pełen radości i szczęścia
lub jasna przyszłość. Kochający inną:
Przykre otoczenie lub rozstanie. 27, 61,
95. Patrz też – Małżonek.
MEBLE – Dobrobyt. Piękne: Dobra przyszłość. Wnoszone: Założysz rodzinę lub
mieć będziesz własny dom (mieszkanie).
Wynoszone: Duża zmiana w twoim
życiu lub zmiana stanowiska na gorsze,
względnie ciężka choroba w rodzinie.
Kupować lub wypożyczać: Straty finansowe lub kłopoty i zmartwienia w pracy.
1, 17, 49. Patrz też – Sprzęty domowe.
MECH – Zarobisz dużo pieniędzy lub
wyróżnienia i zaszczyty. Leżeć na nim:
Dobre zdrowie lub szczęście w miłości.
Zbierać: Obfity plon lub wielka wygrana
na loterii. Uzbierać: Długie i łatwe życie.

MĄŻ

Duża ilość: Duży zarobek finansowy za
ciężką pracę. Nazbierać kilka worków:
Czeka cię długie życie. 48, 86.
MECHANIK – Zmiana miejsca zamieszkania lub poprawa interesów, względnie
wyższe zarobki. Możliwa też jest poprawa sytuacji materialnej.
MECZ – Pokonasz swoje słabości.
MEDAL – Otrzymasz zyskowną pracę.
Otrzymać: Ktoś doceni twoje osiągnięcia lub wyróżnienia i zaszczyty, względnie pilność i gospodarność w pracy.
Znaleźć: Otrzymasz stracone pieniądze.
Zgubić: Niepowodzenia i rozczarowania lub nielojalność przyjaciół. Stracić:
Upadek materialny. Wręczyć: Czeka cię
wierna miłość. Patrz też – Odznaczenie,
Order.
MEDALION – Nosić: Otrzymasz wiele podarunków lub rychłe małżeństwo.
Zgubić: Smutek i cierpienie. Otrzymać:
Przykre zachowanie przyjaciół lub rozczarowania. Złamany: Straty i kłopoty
w interesach lub niestały partner w miłości. Patrz też – Ozdoby.
MEDYCYNA – Studiować: Poważna
choroba lub przepracowanie. Dla młodej
kobiety: Drobne dolegliwości zdrowotne.
Dla starszej kobiety: Wyzdrowienie lub
ulga w cierpieniach.
MEDYKAMENT – patrz Lek.
MEGALOMANIA – patrz Próżność.
MELASA – Przyjemne i radosne niespodzianki lub gościnność innych. Jeść:

244

MELODIA

Zniechęcenie i rozczarowanie w miłości.
Poplamić się: Nieatrakcyjne oferty matrymonialne lub straty w interesach.
MELODIA – Słyszeć: Spotkasz bardzo
wpływowe osoby. Rozpoznać: Rychłe
spotkanie z dawno niewidzianym przyjacielem. 10, 39, 74. Patrz też – Muzyka.
MELON – Utracenie zdrowia lub próżne nadzieje na wyzdrowienie, względnie kłopoty w interesach lub domu.
Kupować: Ofiarujesz swoją przyjaźń
niegodnemu tego. Zrywać: Złudzenia
lub złudne poczucie bezpieczeństwa.
Rosnący: Mierny dobrobyt lub pomyślność po kłopotach. Dla osób wolnych:
Rychły związek małżeński z cudzoziemcem lub zamieszkanie w egzotycznym kraju. Jeść: Pochopnie działasz
lub niepokój i zmartwienie. 16, 45, 80.
Patrz też – Owoce.
MENAŻERIA – Niemiłe znajomości.
Patrz też – ZOO.
METALE – Zwiększające się systematycznie bogactwo. Złoto: Wielkie przejścia lub ciężka choroba, utrata majątku,
względnie kłopoty finansowe. Srebro:
Podstępni lub fałszywi znajomi, względnie rozczarowanie w miłości. Mosiądz:
Rychły ożenek z wybitną osobą lub dostatek na drodze ciężkiej pracy, względnie gospodarność. Dla osoby żonatej:
Kłopoty z osobą o wyższym stanowisku.
Miedź: Rozbicie okrętu lub złe wypadki w podróży. Żelazo: Ożenek z osobą
wielkiego ducha. Ołów: Śmierć przyjaciela lub bliskiej osoby. Przetapiać go:
Ciężkie przeżycia lub wypadek w rodzinie. Ołowiane kule: Spotka cię ciężki

wypadek. Uderzyć rurą ołowianą: Bolesne zmiany w interesach. 4, 39, 75. Patrz
też – Miedź, Mosiądz, Ołów, Srebro,
Złoto, Żelazo.
METEOR – Przelotne szczęście.
METRESA – Mieć: Przyjaciele cię wyzyskują. Patrz też – Ladacznica, Nierządnica, Prostytutka, Ulicznica.
METRO – Będziesz się mógł poruszać
tylko po drogach z góry ustalonych.
MEWA – Beztroska podróż lub spłata
długów. Stado: Kiepskie interesy z niezbyt hojnymi ludźmi. 10, 45, 82.
MĘCZARNIE – Unikniesz niebezpieczeństwa. Znosić: Dobry obrót w interesach. Zwierząt: Będziesz cierpiał. 9, 19.
MĘCZENNIK – Fałszywi przyjaciele lub
straty w interesach, względnie prawdziwa
i głęboka wiara. Grupa: Brak szczęścia
rodzinnego lub kłopoty w pracy. Być:
Rozstanie z przyjacielem lub zwycięstwo
nad pokusami. Ktoś z rodziny: Zwycięstwo nad własnymi pokusami. 4, 33, 68.
MĘŻCZYZNA – Zdrowie i siła. Przystojny: Bogactwo i radość lub wszelkie
przyjemności. Dla kobiety: Spotkanie
z ciekawą osobą, przyszłym przyjacielem.
Brzydki lub zgorzkniały: Rozczarowania i kłopoty. Dla dziewczyny: Konflikty
i spory lub fałszywy przyjaciel. Z brodą:
Wpadniesz w gniew. Z rogami: Czekają
cię wielkie zgryzoty. Stary: Długie życie.
Gruby: Miłe chwile. Ubrany na biało:
Duże szczęście. Na czarno: Przeciwności. Zamordowany: Duża pewność
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w działaniu. Uzbrojony: Zgryzoty. 20,
34, 67. Patrz też – Facet.
MĘŻNY – Być: Ufasz własnym siłom i nie dasz się zachwiać w swych
przekonaniach.
MGŁA – Niepewność w miłości i interesach lub niepomyślna prognoza na
przyszłość. Przebywać w niej: Niepewność w interesach lub w miłości,
względnie choroba. Możliwy wypadek.
Wznosząca się: Niepomyślny prognostyk. Przeciera się: Wszystkie sprawy
wrócą do normy lub odzyskasz, co straciłeś, względnie oczyścisz się z fałszywych podejrzeń. Opadająca: Dobre
widoki i nadzieje na przyszłość. Gęsta:
Czeka cię bardzo zawiła sprawa. Zagubić się: Bezradność w podjęciu ważnych decyzji lub kłopoty i trudności
w pracy. Wyjść z niej: Ciężka i nużąca,
ale korzystna podróż. Inni we mgle:
Korzyści z niepowodzenia innych ludzi. Dla kobiety: Skandal towarzyski
lub niedowiedziona niewinność. Parująca z ziemi: Troski i zmartwienia.
Mgiełka: Niezdolność do jasnego widzenia rzeczy. 22, 47.
MIARA – Brać u krawca: Czeka cię nieprzyjemne zdarzenie. Mierzyć deski lub
grunt: Ciężka choroba lub śmierć w rodzinie. Materiał: Masz złe zamiary lub
miej się na baczności. Drzewa lub rośliny: Dostatek lub powodzenie w interesach. Miary lub wagi: Pomyślny rozwój
interesów. Mierzyć coś: Bądź troskliwy
i punktualny. 87.
MIASTO – Rodzinne: Pozyskasz nowego przyjaciela lub nowy romans. Ty

MĘŻNY

w obcym: Zmiana miejsca zamieszkania
lub sposobu życia albo nowy romans,
względnie nowy przyjaciel. Wielkie:
Powiększenie interesów lub majątku,
względnie przyjemna zmiana. Podróżować po nim: Wszelkiego rodzaju kłopoty
lub niepokoje, względnie destabilizacja.
Małe: Żyjesz w ciasnych i ograniczonych warunkach, lecz szczęśliwie. Ludne:
Pomyślność lub dobre interesy, a nawet
bogactwo. Budować: Zapewniona wesołość lub pomyślne interesy. Z wieżami: Niezwykłe zdarzenia lub duże zyski.
Palące się: Czarna rozpacz i nędza. 5,
34, 69. Patrz też – Miejscowość.
MIECH (kowalski) – Jesteś skłonny do
lekkomyślności lub spotkanie z przyjacielem. Dąć w miechy: Niespodziewana wizyta przysporzy ci wiele pracy
lub chcą cię oczernić. Trzymać: Niepotrzebne waśnie i spory w domu. Pracować: Ciężkie życie lub zwycięstwo nad
biedą, względnie złym losem. Dmuchać
nim w ogień: Ktoś cię oczerni. Słyszeć działający: Marnujesz swoje siły
na fałszywe impulsy. 75, 79. Patrz też
– Worek.
MIECZ – Cześć i sława. Przy boku: Będziesz powołany na wyższe stanowisko.
Otrzymać: Osiągniesz władzę. Nosić:
Wysokie i zaszczytne stanowisko. Inni
noszą: Liczne spory i sprzeczki lub utrata majątku. Złamany: Doznasz hańby
lub rozpacz i przygnębienie, względnie
śmierć w rodzinie. Walczyć nim: Pokłócisz się z kimś. Ścinać kogoś: Kłótnie i spory z ukochaną. Zgubić: Utrata
szacunku lub poważania w rodzinie. Odbiorą ci: Zostaniesz pokonany w rywalizacji. 11, 40, 75.

