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„Otó¿ w tym nie masz s³usznoœci, mówiê
Ci; Bóg bowiem jest wiêkszy ni¿ cz³owiek.
Po có¿ spiera³eœ siê z nim, ¿e na ¿adne
Twoje s³owa nie odpowiada? Wszak Bóg
przemawia raz i drugi, lecz na to siê nie
zwa¿a: We œnie, w nocnym widzeniu, gdy
g³êboki sen pada na ludzi i oni œpi¹ na
swym ³o¿u. Wtedy otwiera ludziom uszy,
niepokoi ich i ostrzega, aby odwieœæ cz³o-
wieka od z³ego czynu i uchroniæ mê¿a od
pychy. Zachowuje jego duszê od grobu,
a jego ¿ycie od œmiertelnego pocisku.”

KSIÊGA HIOBA 33. 12–18.





rzytoczony fragment babiloñskiego
eposu o Gilgameszu jest najstarszym
znanym sumeryjskim tekstem lite-

rackim, który pochodzi sprzed oko³o czte-
rech tysiêcy lat p.n.e. Widzimy wiêc, ¿e œnie-
nie i interpretacja snów jest tak samo sta-
ra jak ludzkoœæ.

T³umaczenie snów jest oparte na prasta-
rych Ÿród³ach i wierzeniach, nawi¹zuje do
odwiecznej i ¿ywej tradycji. Czym jest
SEN? Dzisiejsi uczeni, którzy za pomoc¹
skomplikowanych przyrz¹dów pod³¹czonych
do g³owy pacjenta próbuj¹ odpowiedzieæ na
to pytanie, s¹ niewiele bli¿si prawdy od sta-
ro¿ytnych mêdrców Babilonu, Chaldei
i Egiptu, t³umacz¹cych – na podstawie za-
pamiêtanych widziade³ sennych – ich zna-
czenie, nadaj¹cych snom prorocz¹ rangê.

Wed³ug starej teorii, sny, które ludzie mie-
waj¹ od godziny 4 rano do wschodu s³oñca,
sprawdzaæ siê lub spe³niaæ siê maj¹ w naj-
bli¿szych kilku lub kilkunastu dniach. Sny,
które miewamy od pó³nocy, czyli od godz.
24 do 3–4 rano, teoretycznie spe³niæ siê
maj¹ w odleg³ej przysz³oœci. Sny wczesne,
miêdzy godzinami 20 a 24, spe³niaj¹ siê
przewa¿nie w ci¹gu kilku, a nawet kilkuna-
stu lat. Sny, które nawiedzaj¹ nas w ci¹gu

dnia, maj¹ siê spe³niæ w ci¹gu kilku lub kil-
kunastu godzin. Jest wielu ludzi, którzy za-
pisuj¹ swoje sny. Staro¿ytni wró¿biarze za-
wsze zapisywali swoje sny oraz daty, godzi-
ny, a nawet fazy Ksiê¿yca. Trzeba tu jeszcze
podkreœliæ, ¿e nie ma dwóch identycznych
snów, podobnie jak nie ma identycznych
odcisków linii papilarnych. Niemniej istnieje
wspólna p³aszczyzna dla strukturalnej bu-
dowy snów. W wiêkszoœci marzeñ sennych
pojawiaj¹ siê domy i inne budowle. Ukazu-
j¹ce siê we œnie domy s¹ symbolicznym wi-
zerunkiem pewnego problemu, wi¹¿¹ siê
z uczuciem lêku lub ¿alu. Uczeni odkryli,
¿e kolor w snach by³ obecny w 70% bada-
nych snów. Uwa¿aj¹ oni, ¿e kolory wystê-
puj¹ w wiêkszoœci snów, ale s¹ zazwyczaj
pomijane podczas ich opowiadania, tak jak
siê to dzieje w opisach zdarzeñ wystêpuj¹-
cych na jawie. Znaczenia senne poszczegól-
nych kolorów znajdziecie w dziale: „Arche-
typy i symbole”.

Wszystkie marzenia senne mog¹ dostar-
czaæ równie¿ informacji z podœwiadomoœci
do œwiadomoœci. Czasami ktoœ z Pañstwa
móg³ doœwiadczaæ niezwyk³ego snu, który
zawiera elementy paranormalne, jak tele-
patia, przeczuwanie przysz³ych wydarzeñ

WSTEP
Wykopali studniê przed Szamaszem.

Wsta³ Gilgamesz, do studni siê zbli¿y³,
M¹ki najprzedniejszej wsypa³ do studni:

Góro, daj mi tej nocy widzenie senne.
 GILGAMESZ. EPOS STAREGO DWURZECZA.

Zrekonstruowa³ i prze³o¿y³ Robert Stiller. PIW. Warszawa 1980, str. 64.

,
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albo jasnowidzenie. Inne niezwyk³e sny
stwarzaj¹ nam uczucie przebywania poza
cia³em, latania w powietrzu, chodzenia po
falach itp. Najnowsze badania wykaza³y, ¿e
sny tego rodzaju to nie tylko igraszka wy-
obraŸni. Byæ mo¿e s¹ one wprowadzeniem
cz³owieka do niezbadanych jeszcze alterna-
tywnych rzeczywistoœci.

Istniej¹ równie¿ sny zwane snami œwia-
domymi. Sen œwiadomy to taki, w którym
ktoœ uœwiadamia sobie, ¿e œni i kontroluje
zdarzenia w marzeniu sennym w miarê ich
biegu. O œwiadomym marzeniu we œnie
wspominaj¹ równie¿ staro¿ytne teksty bud-
dyjskie. Inna kategoria snów to sny podzie-
lane. Wed³ug ludzi badaj¹cych sny, istnieje
tysi¹ce przypadków snów podzielanych. Sny
podzielane to takie, których doœwiadczaj¹
tej samej nocy (byæ mo¿e w tym samym cza-
sie) co najmniej dwie osoby. W wiêkszoœci
tych snów osoby prze¿ywaj¹ce je s¹ sobie
bliskie. Ale fizyczna bliskoœæ jest wyraŸnie
mniej wa¿na ni¿ zwi¹zki natury psycholo-
gicznej i emocjonalnej miêdzy osobami do-
œwiadczaj¹cymi snu. Sny podzielane mog¹
równie¿ przybieraæ formy telepatyczne, czyli
nawi¹zanie pozazmys³owej ³¹cznoœci
z drug¹ osob¹.

Najwa¿niejsze ze snów to sny profetycz-
ne, czyli prorocze. W snach tych œpi¹cy ma
œwiadomoœæ zdarzenia przed jego w³aœci-

wym zaistnieniem. Sny te     mog¹ siê     wi¹zaæ
z pozornie trywialnymi zdarzeniami z ¿ycia
œpi¹cego, ale wiele z nich mo¿e siê odnosiæ
do jakiegoœ epizodu z ¿ycia œpi¹cego lub
nadchodz¹cej tragedii, wzglêdnie nadcho-
dz¹cej katastrofy, niejednokrotnie zupe³nie
niezwi¹zanym ze œpi¹cym (tragedia Tita-
nica w 1912 roku). Nie bêdê jednak zajmo-
wa³ siê przyk³adami dotycz¹cymi wszyst-
kich snów, bo s¹ ich dziesi¹tki tysiêcy, oraz
ze wzglêdu na szczup³oœæ tej strony.

Bez wzglêdu na to, czy sny s¹ banalne,
czy te¿ g³êboko mistyczne, s¹ zawsze od-
zwierciedleniem nas samych i naszego sto-
sunku do rzeczywistoœci oraz innych osób.
Dlatego te¿ snucie sennych marzeñ to naj-
d³u¿sza ze wszystkich wêdrówek naszego
ego. Czy gdziekolwiek indziej poza sfer¹
tych nocnych dramatów, które rozgrywaj¹
siê pod naszymi œpi¹cymi powiekami, cz³o-
wiek mo¿e byæ jednoczeœnie w³adc¹,
gwiazd¹ filmow¹, genera³em, premierem
i widowni¹?

Zapamiêtajcie swoje sny. Œnicie co noc,
tylko prawie zawsze zapominacie swoje sny.
Sen pozostaje w Waszej pamiêci bardzo
krótko. Nawet, jeœli tu¿ po przebudzeniu
pamiêtacie, co Wam siê œni³o, to pamiêæ za-
skakuj¹co szybko ulatuje. W tym miejscu
dam radê, która jest stosowana i sprawdzo-
na zosta³a przez tysi¹ce pokoleñ.

WSTÊP
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pecjalne sposoby opracowane przez
„³apaczy snów” pozwalaj¹ osi¹gn¹æ
odpowiedni stan umys³u, który umo¿-

liwia odbieranie, uœwiadamianie snów. Naj-
pierw zawsze jednak korzystaj¹ z najprost-
szych metod i dopiero, kiedy te nie poskut-
kuj¹, podwajaj¹ wysi³ki, dopóki nie osi¹gn¹
po¿¹danych rezultatów. Sam równie¿ mo-
¿esz trenowaæ zapamiêtywanie snów. Tu¿
przed zaœniêciem powiesz sobie trzy razy:
Zapamiêtam sny.

Po obudzeniu siê nie otwieraj oczu, pole¿
sobie chwilkê i staraj siê przypomnieæ ca³y
swój sen. Po otworzeniu oczu natychmiast
zapisz ca³y sen w czasie teraŸniejszym. Je-
¿eli potrafisz pisaæ z zamkniêtymi oczami,
to jeszcze lepiej. Nie wolno te¿ pierwszego
spojrzenia skierowaæ w stronê okna (nawet
zas³oniêtego) lub spogl¹daæ w lustro. Nie wy-
konuj te¿ ¿adnych gwa³townych ruchów i po-
ruszaj siê bardzo wolno. B¹dŸ cierpliwy, bo
istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e w koñ-
cu ci siê uda.

Je¿eli po tygodniu nadal masz z tym pro-
blem, to dzia³aj wed³ug poni¿szej metody.

CCCCCZYNNOŒZYNNOŒZYNNOŒZYNNOŒZYNNOŒCI, KCI, KCI, KCI, KCI, KTÓRE POMOGTÓRE POMOGTÓRE POMOGTÓRE POMOGTÓRE POMOG¥¥¥¥¥
CI ZAPCI ZAPCI ZAPCI ZAPCI ZAPAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAAAAAÆ SENÆ SENÆ SENÆ SENÆ SEN

– Oczyœæ umys³ i pomyœl o dniu, który w³a-
œnie mija. Zwróæ uwagê na pozytywne
aspekty zdarzeñ i nie zwracaj uwagi na
problemy, które mog³y ci siê przydarzyæ.
Pozwól, aby twoja podœwiadomoœæ zajê³a
siê nimi.

– Szklanka ciep³ego mleka przed snem mo¿e
pomóc ci siê odprê¿yæ i znaleŸæ siê w sta-
nie, który zapocz¹tkuje sen.

– Nie pij alkoholu i nie bierz ¿adnych nar-
kotyków, nie pal zbyt wielu papierosów,
poniewa¿ substancje stymuluj¹ce mog¹
mieæ du¿y wp³yw na twoje sny.

– Przejrzyj swój sennik (je¿eli oczywiœcie
go prowadzisz) i zastanów siê nad sna-
mi, które ci siê przyœni³y do tej pory.

– Poproœ swoj¹ podœwiadomoœæ o sen. Za-
stanów siê nad problemem, który chcesz
rozwi¹zaæ i poproœ o sen na jego temat.
Powtórz kilka razy: Chcê œniæ o…

– Postaraj siê wyzwoliæ umys³ z trosk.
W tym celu mo¿esz skorzystaæ z nastê-
puj¹cych æwiczeñ:

ZAPAMIETYWANIE
SNÓW

,
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1. Po³ó¿ siê, zamknij oczy i przez kilka mi-
nut oddychaj powoli i g³êboko. Pozwól,
aby zanim weŸmiesz kolejny wdech, po-
wietrze opuœci³o ca³kiem twoje cia³o.

2. WeŸ wdech, naprê¿ stopy i rozluŸnij je
przy wydechu. Zrób podobnie z miêœnia-
mi ³ydek, potem ud i tak dalej, dopóki
nie dojdziesz do g³owy. Ka¿da czêœæ two-
jego cia³a musi zostaæ oddzielnie rozluŸ-
niona. Zapadnij siê w ³ó¿ko.

3. Kiedy poczujesz siê ca³kowicie rozluŸ-
niony, powiedz sobie, ¿e chcesz zacz¹æ
sen, a potem bêdziesz o nim pamiêtaæ.

4. WyobraŸ sobie, jak powoli siê budzisz
rano i zapisujesz nowy sen w senniku.
Odtwarzaj ten obraz, dopóki nie zaœniesz.

– Nastaw budzik tak, ¿eby obudzi³ ciê tro-
chê wczeœniej ni¿ zazwyczaj. Kiedy siê
obudzisz, pole¿ bez ruchu w ciszy, ponie-
wa¿ w momencie, kiedy siê poruszysz,
twój umys³ wyma¿e sen.

– Nie otwieraj oczu. Zapytaj siê w myœlach:
Co mi siê œni³o? Nie myœl o nadchodz¹-
cym dniu. Przypomnij sobie sen i posta-
raj siê odtworzyæ w myœlach jak najwiê-
cej szczegó³ów. Je¿eli nagle poczujesz, ¿e
ponownie zapadasz w sen, niezw³ocznie
wstañ i zapisz sen.

– Zapisz sen w senniku w formie teraŸ-
niejszej, na przyk³ad: Idê po szerokiej
alei. Nie zwlekaj i nie przerywaj pisa-
nia, poniewa¿ mo¿e ci umkn¹æ bardzo
wa¿ny sen.

KKKKKAAAAATTTTTALOGOWALOGOWALOGOWALOGOWALOGOWANIEANIEANIEANIEANIE
SENNYSENNYSENNYSENNYSENNYCH SYMBOLICH SYMBOLICH SYMBOLICH SYMBOLICH SYMBOLI

Za ka¿dym razem, kiedy przyœni ci siê
zwierzê lub przedmiot maj¹cy istotne zna-
czenie, zapisz go. Prawie na pewno bêdzie

on stanowiæ punkt wyjœcia dla twojej pracy
nad konkretnym snem.

– Kiedy ju¿ zidentyfikujesz wa¿ny symbol,
zapisz, co on dla ciebie znaczy. Wkrótce
zaczniesz wy³apywaæ ten symbol natych-
miast, kiedy powróci w snach.

– Zanotuj informacje zwi¹zane z wygl¹dem
symboli. ̄ ó³ty pies mo¿e pojawiæ siê póŸ-
niej w innym kolorze albo w innych wy-
miarach, a przedmiot mo¿e zmieniæ
kszta³t lub kolor itp.

– Po ka¿dym zapisie zostaw trochê wolne-
go miejsca, ¿eby móc w przysz³oœci zapi-
saæ zmiany, jakie zasz³y w danym sym-
bolu.

– Kiedy w swoim katalogu ju¿ nagroma-
dzisz kilka lub kilkanaœcie ró¿nych snów,
przejrzyj je uwa¿nie i zanotuj ka¿dy sym-
bol, który siê w nich pojawi³. Zobacz te¿,
co one kiedyœ oznacza³y i zastanów siê,
czy istnieje zwi¹zek pomiêdzy nimi a pro-
blemami, z którymi boryka³eœ siê w owym
czasie, na przyk³ad w domu, rodzinie,
pracy, otoczeniu lub ze zdrowiem.

Twój prywatny katalog nie zast¹pi ci ³apa-
nia snów, poniewa¿ ka¿dy sen ma swoje zna-
czenie w odniesieniu do czasu, kiedy siê po-
jawi³. Twoje symbole bêd¹ ewoluowa³y, pod-
czas gdy twoja œwiadomoœæ bêdzie siê
rozwijaæ. Twój katalog bêdzie mia³ wartoœæ
podrêcznego przewodnika, ale nie bêdzie dla
ciebie wystarczaj¹cy.

PPPPPRARARARARACA NAD SNAMICA NAD SNAMICA NAD SNAMICA NAD SNAMICA NAD SNAMI

Jak ju¿ wspomnia³em, najbardziej efek-
tywn¹ drog¹ do odkrywania snu jest zapi-
sanie go na kartce, korzystaj¹c przy tym
z jak najwiêkszej liczby szczegó³ów. Zawsze

ZAPAMIÊTYWANIE SNÓW
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opisuj sen w formie teraŸniejszej. Upewnij
siê, ¿e wzi¹³eœ pod uwagê wszystkie towa-
rzysz¹ce twojej wypowiedzi komentarze.
Zwróæ uwagê na uczucia (radoœæ, ciekawoœæ,
niesmak, strach), a tak¿e reakcjê twojego
cia³a (ciep³o, zimno, napiêcie, trzêsienie).
Staraj siê pozwoliæ opowiadaniu toczyæ siê
swoim w³asnym torem. Nie staraj siê utrzy-
maæ opowieœci w ryzach. Je¿eli dostrze¿esz,
¿e coœ zmieniasz, zwróæ uwagê na te zmiany
i zastanów siê, dlaczego ich dokonujesz.
Musisz pamiêtaæ, ¿e ta historia jest tylko
dla ciebie. Nie musisz jej nikomu opowia-
daæ, pomimo ¿e odkrywanie snu z inn¹ osob¹
prawie zawsze pozwoli ci odkryæ jeszcze wiê-
cej aspektów twojego snu.
– Skup siê na swoich snach i nie pracuj nad

snami innej osoby, chyba ¿e bierzesz udzia³
we wspólnym ³apaniu snów.

– Postaraj siê zg³êbiæ swój sen i zastanów
siê nad przedmiotami oraz osobami, któ-
re siê w nim pojawi³y.

– Zapomnij na chwilê o swoich dotychcza-
sowych koncepcjach.

– Spróbuj spojrzeæ na pewne sfery swojego
¿ycia z zupe³nie nowej perspektywy.

Przed przyst¹pieniem do interpretacji sa-
mych snów, prosi³bym o zapoznanie siê
z list¹ niektórych znanych archetypowych
marzeñ sennych oraz z ich interpretacjami.
Jeœli chodzi o interpretacje, to zawarte
w nich objaœnienia s¹ z koniecznoœci ogólni-
kowe, poniewa¿ nie jest mo¿liwe zag³êbianie
siê w szczegó³owe opisy, które pasowa³yby
do ka¿dej mo¿liwej odmiany snu. Podane
znaczenia nale¿y traktowaæ raczej jako
wskazania ni¿ precyzyjne przepowiednie,
pamiêtaj¹c, ¿e ma siê do czynienia z pod-
œwiadomoœci¹. Dalsze strony zawieraj¹ ha-
s³a najczêœciej wystêpuj¹cych symboli sen-
nych, które zosta³y uszeregowane w porz¹d-
ku alfabetycznym od A do Z. Niektóre z nich
s¹ opatrzone wzajemnymi odsy³aczami.

A zatem witam Was w moim
WWWWWielkim Sennikielkim Sennikielkim Sennikielkim Sennikielkim Senniku Wu Wu Wu Wu Wspó³czesnymspó³czesnymspó³czesnymspó³czesnymspó³czesnym

ZAPAMIÊTYWANIE SNÓW
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e wczesnym okresie swojej ka-
riery wielki szwajcarski psycho-
analityk (1875–1961) – C. G.
Jung odkry³ potê¿ne pierwotne

obrazy, pojawiaj¹ce siê w snach i fantazjach
pacjentów. Co ciekawe, nie wywodzi³y siê
one z osobistych wspomnieñ czy doœwiad-
czeñ, ale z rozleg³ego, archaicznego i uni-
wersalnego magazynu obrazów, umiejsco-
wionego g³êboko w podœwiadomoœci. Wed³ug
Junga, stanowi¹ one wa¿ne, ¿ywe centrum
¿ycia psychicznego, wyrastaj¹ce ze zbioro-
wego, odrêbnego od ego poziomu umys³u,
na którym wszystkie istoty ³¹cz¹ siê ze sob¹
i z si³ami natury. Na³adowane boskoœci¹ ar-
chetypy, jak je nazwa³ Jung, s¹ na tyle wy-
raŸne i zorganizowane, ¿e mo¿na je przed-
stawiæ w postaciach znanych w ka¿dej kul-
turze i okresie. Ka¿da z takiej postaci,
Matka Ziemia, Starzec, Mêdrzec czy Na-
uczyciel, wnosi w³asny charakter i konkret-
ny przekaz z podœwiadomoœci zbiorowej do
œwiadomego umys³u ka¿dej jednostki. Do-
brzy i Ÿli bogowie œwiatowych mitologii sta-
nowi¹ instynktowne, intuicyjne wyobra¿e-
nia archetypów. Mitologia grecka oferuje

chyba najdok³adniejszy i najbardziej zró¿-
nicowany model. Jung uwa¿a³, ¿e odrzuce-
nie archetypów, ich wartoœci i przekazów po-
woduje (co jest bardzo charakterystyczne
w naszych czasach) poczucie pustki i bez-
sensu ¿ycia. Stan taki nazywany jest przez
ludy Afryki „utrat¹ duszy” i uznawany
przez nich za najgorszy los, jaki mo¿e
przypaœæ cz³owiekowi. Widziane w tym
œwietle zaburzenia psychiczne i wszelkie
nerwice mog¹ ujawniæ siê jako stopieñ od-
dzielenia siê cz³owieka od pe³nej i nieœwia-
domej jaŸni.

Jung uwa¿a³ podœwiadomoœæ zbiorow¹ za
wspóln¹ dla ca³ej ludzkoœci, dostrzega³ jed-
nak w jej obrêbie zró¿nicowanie ze wzglêdu
na rasy. Mówi¹c s³owami J. Donne’a,
„¯aden cz³owiek nie jest wysp¹”.

Poni¿ej zamieœci³em listê niektórych naj-
bardziej znanych archetypowych obrazów
sennych oraz ich interpretacjê. Jednak¿e
przed uznaniem twojego obrazu za arche-
typ i przed nadaniem mu znaczenia „uni-
wersalnego” weŸ pod uwagê mo¿liwoœæ swo-
ich doœwiadczeñ i skojarzeñ, z którymi mo-
¿esz byæ zwi¹zany.

ARCHETYPY
I SYMBOLE
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PPPPPOSTOSTOSTOSTOSTAAAAACICICICICI

ANIO£ANIO£ANIO£ANIO£ANIO£ – Mo¿e graæ rolê g³osu dobra lub
sumienia, wzglêdnie zapowiadaæ praw-
dziw¹ i szczer¹ mi³oœæ – twoj¹ lub drugiej
osoby.

DEMON DEMON DEMON DEMON DEMON – Mo¿e przedstawiaæ niekontrolo-
wane popêdy, jednak we œnie kobiety wska-
zuje partnera, który sprawi jej zawód.
Okreœla równie¿ mi³oœæ bardzo zmys³ow¹,
wrêcz demoniczn¹.

DZIECKDZIECKDZIECKDZIECKDZIECKO O O O O – Odzwierciedlenie twoich si³
twórczych.

KOBIETKOBIETKOBIETKOBIETKOBIETA A A A A (piêkna, postawna, zacna w bli-
¿ej nieokreœlonym wieku) – Reprezentuje
duchowoœæ, raczej przewodnictwo ni¿ kar-
mienie.

KOLE¯ANKKOLE¯ANKKOLE¯ANKKOLE¯ANKKOLE¯ANKA ZA ZA ZA ZA Z KLAKLAKLAKLAKLASY SY SY SY SY – Zawsze ozna-
cza dobr¹ nowinê. SprawdŸ, w jakiej sytu-
acji siê pojawia, bo zawsze bêdzie u ciebie
oznacza³a to samo.

M¥DRA STM¥DRA STM¥DRA STM¥DRA STM¥DRA STARUSZKARUSZKARUSZKARUSZKARUSZKA A A A A – Przewodnictwo
oraz odczuwana m¹droœæ, bêd¹ca owocem
doœwiadczenia.

M¥DRM¥DRM¥DRM¥DRM¥DRY STY STY STY STY STARZEC ARZEC ARZEC ARZEC ARZEC – Przewodnictwo i ra-
cjonalna m¹droœæ bêd¹ca owocem doœwiad-
czenia. Œni¹cy poszukuje m¹droœci we w³a-
snym wnêtrzu.

MORDERMORDERMORDERMORDERMORDERCA CA CA CA CA – Zbyt ma³o jest w tobie uczu-
cia zaanga¿owania, którego brak zaczyna
niszczyæ wszystkie zwi¹zki.

NANANANANAUCZYUCZYUCZYUCZYUCZYCIEL CIEL CIEL CIEL CIEL – Œni¹cy szuka zrozumie-
nia siebie samego i poprawy w³asnego
¿ycia.

OSZUST OSZUST OSZUST OSZUST OSZUST – Ka¿da ludzka œwiadomoœæ, m¹-
dra i g³upia jednoczeœnie.

POLICJPOLICJPOLICJPOLICJPOLICJANT ANT ANT ANT ANT – Jest równie¿ g³osem sumie-
nia dla spraw materialnych. Dla kobiety
mo¿e oznaczaæ mê¿czyznê, który w ni¹
w¹tpi i przejawia zaborcze poczucie w³a-
snoœci.

PRZYWÓDCA/BOHAPRZYWÓDCA/BOHAPRZYWÓDCA/BOHAPRZYWÓDCA/BOHAPRZYWÓDCA/BOHATER MITOLOTER MITOLOTER MITOLOTER MITOLOTER MITOLO-----
GICZNY GICZNY GICZNY GICZNY GICZNY – Reprezentuje przewa¿nie ojca,
konieczn¹ ochronê lub niezbêdny ratunek.

RZERZERZERZERZEŹNIK NIK NIK NIK NIK – Niweczy potrzebê rozwoju du-
chowego.

W£ÓCZÊGW£ÓCZÊGW£ÓCZÊGW£ÓCZÊGW£ÓCZÊGA A A A A – Cz¹stka siebie samego. Dla
kobiety mo¿e oznaczaæ, do jakiego stopnia
uwa¿a ona swojego mê¿czyznê za nieprzy-
stosowanego do ¿ycia w ma³¿eñstwie.

Z£ODZIEJ Z£ODZIEJ Z£ODZIEJ Z£ODZIEJ Z£ODZIEJ – Ty sam, wzglêdnie ktoœ pod-
krada twoj¹ energiê ¿yciow¹ (wampir
energetyczny). Mo¿e równie¿ kraœæ twoje
¿ycie.

ZWIERZÊTZWIERZÊTZWIERZÊTZWIERZÊTZWIERZÊTAAAAA

Sny o zwierzêtach przewa¿nie oznaczaj¹
i okreœlaj¹ nasz stan witalnoœci, instynkty,
seksualnoœæ i nêkaj¹ce nas ¿¹dze. Od wie-
ków towarzysz¹ cz³owiekowi. Jezusa np.
symbolizowa³ baranek i ryby.

DELFIN DELFIN DELFIN DELFIN DELFIN – Bardzo pomyœlny symbol. Sym-
bol zdrowia, przemiany, mi³oœci, szczêœcia.
Jeœli o nim œnisz, wiadomo, ¿e sukcesy,
uznanie i wyró¿nienia stoj¹ przed tob¹
otworem.

JAJAJAJAJASZCZURKSZCZURKSZCZURKSZCZURKSZCZURKA A A A A – Jest symbolem nagle po-
jawiaj¹cego siê, nieoczekiwanego proble-
mu.

KOÑ KOÑ KOÑ KOÑ KOÑ – Oznacza prymitywne potrzeby zwie-
rzêce.
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dukdukdukdukdukcie:cie:cie:cie:cie: Strapienie rodzinne. Patrz te¿ –
S³up.

FILAFILAFILAFILAFILATELISTTELISTTELISTTELISTTELISTA A A A A – Twoja praca zostanie
wreszcie doceniona. Byæ:Byæ:Byæ:Byæ:Byæ: Mi³y weekend
w gronie rodziny. RRRRRozmawiaæ:ozmawiaæ:ozmawiaæ:ozmawiaæ:ozmawiaæ: Spotka ciê
zawód mi³osny. K³óciæ siê:K³óciæ siê:K³óciæ siê:K³óciæ siê:K³óciæ siê: Uwa¿aj, bo po-
dejmujesz wielkie ryzyko.

FILC FILC FILC FILC FILC – Czeka ciê wielka gala towarzyska.
KKKKKupowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ: Bogate i d³ugie ¿ycie. PPPPPantofle:antofle:antofle:antofle:antofle:
Szybko siê bêdziesz starza³.

FILHARMONIA FILHARMONIA FILHARMONIA FILHARMONIA FILHARMONIA – Nadchodzi dobra pas-
sa. Byæ na kByæ na kByæ na kByæ na kByæ na koncercie:oncercie:oncercie:oncercie:oncercie: Pamiêtaj, ¿e dobrzy
znajomi ci pomog¹. WWWWWystêpowaæ:ystêpowaæ:ystêpowaæ:ystêpowaæ:ystêpowaæ: Naresz-
cie zrobisz dobry interes.

FILI¯ANKFILI¯ANKFILI¯ANKFILI¯ANKFILI¯ANKA A A A A – ZapowiedŸ kobiecej wizyty
oraz wielu mi³ych rozrywek w gronie sym-
patycznych przyjació³ lub zwiastun otrzy-
mania pierwszeñstwa w interesach. Uwa-
¿aj, bo mo¿e to byæ ryzykowny interes.
KKKKKupowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ:     Otrzymasz jakieœ zaproszenie
lub jakaœ wiadomoœæ czeka na ciebie. PiæPiæPiæPiæPiæ
zzzzz niej:niej:niej:niej:niej: Szczêœcie w mi³oœci lub goœæ w dom,
nawet mo¿esz poznaæ kogoœ sympatycz-
nego. RRRRRozbiæ:ozbiæ:ozbiæ:ozbiæ:ozbiæ: Poró¿nisz siê z przyjacie-
lem lub oczekuj na k³ótniê domow¹, ale
jednoczeœnie ktoœ o tobie intensywnie
myœli. Myæ:Myæ:Myæ:Myæ:Myæ: Odwiedziny nie bardzo mi-
³ych goœci. PPPPPo¿yczyæ:o¿yczyæ:o¿yczyæ:o¿yczyæ:o¿yczyæ: Czeka ciê strata. 19,19,19,19,19,
27, 45.27, 45.27, 45.27, 45.27, 45.

FILM FILM FILM FILM FILM – Ktoœ jest bardzo tob¹ zaintere-
sowany. Ogl¹daæ:Ogl¹daæ:Ogl¹daæ:Ogl¹daæ:Ogl¹daæ: Podpiszesz korzystn¹
umowê lub têsknota za ¿yciem pe³nym
blasku. Gatunek filmu œwiadczy o kie-
runku têsknoty. Krêciæ:Krêciæ:Krêciæ:Krêciæ:Krêciæ: Najlepiej bêdzie,
jak siê wybierzesz gdzieœ z ukochan¹
osob¹.

FILODENDRON FILODENDRON FILODENDRON FILODENDRON FILODENDRON (roœlina) – Dasz komuœ
wiele szczêœcia. PPPPPodlewaæ:odlewaæ:odlewaæ:odlewaæ:odlewaæ: Czy wiesz, ¿e
ktoœ czeka na list od ciebie.

FILOZOF FILOZOF FILOZOF FILOZOF FILOZOF – Dostaniesz dobr¹ radê, nie
zmarnuj jej. Byæ:Byæ:Byæ:Byæ:Byæ: Wierz mi, ¿e naprawdê
prze¿yjesz wiele radosnych chwil. RRRRRozma-ozma-ozma-ozma-ozma-
wiaæ:wiaæ:wiaæ:wiaæ:wiaæ: ZapowiedŸ k³opotów, chocia¿ na-
prawdê prze¿yjesz wiele radosnych chwil.
K³óciæ siê:K³óciæ siê:K³óciæ siê:K³óciæ siê:K³óciæ siê: Teraz dopiero czeka na ciebie
weso³e ¿ycie i dobre dochody. S³uchaæ:S³uchaæ:S³uchaæ:S³uchaæ:S³uchaæ: Z³e
wieœci i to od dawna niewidzianego przy-
jaciela. DyskDyskDyskDyskDyskutowaæ zutowaæ zutowaæ zutowaæ zutowaæ z nim:nim:nim:nim:nim: Zwiastun k³ót-
ni i waœni rodzinnych.

FINA£ FINA£ FINA£ FINA£ FINA£ – patrz Koniec.

FIOLET FIOLET FIOLET FIOLET FIOLET – patrz Archetypy – Kolory.

FIO£EK FIO£EK FIO£EK FIO£EK FIO£EK – Szczêœcie w mi³oœci lub zapo-
wiedŸ spe³nienia marzeñ. WWWWW¹chaæ:¹chaæ:¹chaæ:¹chaæ:¹chaæ: Two-
ja skromnoœæ zjednuje ci przyjació³ lub
spe³nienie najskrytszych marzeñ. ZryZryZryZryZry-----
waæ:waæ:waæ:waæ:waæ: Szczêœcie w kartach lub mo¿liwy
awans. Dla dziewczynyDla dziewczynyDla dziewczynyDla dziewczynyDla dziewczyny::::: Oznaka zawar-
cia nowych znajomoœci lub rych³e zam¹¿-
pójœcie. Bukiet:Bukiet:Bukiet:Bukiet:Bukiet: Ktoœ w tobie siê cicho
podkochuje lub wielkie szczêœcie, wzglêd-
nie zmartwienia. Zwiêd³e:Zwiêd³e:Zwiêd³e:Zwiêd³e:Zwiêd³e: Niekorzystne
romanse lub strata przyjació³, krewnych,
wzglêdnie kochanki. Uschniête:Uschniête:Uschniête:Uschniête:Uschniête: Niepo-
wodzenie w interesach lub nieszczêœliwa
mi³oœæ. 22, 33, 77.22, 33, 77.22, 33, 77.22, 33, 77.22, 33, 77.

FIRANKFIRANKFIRANKFIRANKFIRANKA A A A A – Masz jakieœ tajemnice albo
inni maj¹ lub ujawnienie pewnej tajem-
nicy.

FIRFIRFIRFIRFIRCYK CYK CYK CYK CYK – ZapowiedŸ nieporozumieñ z s¹-
siadami. 22, 46, 85.22, 46, 85.22, 46, 85.22, 46, 85.22, 46, 85.

FIRMAMENT FIRMAMENT FIRMAMENT FIRMAMENT FIRMAMENT (niebosk³on) – ZZZZZ gwiazda-gwiazda-gwiazda-gwiazda-gwiazda-
mi:mi:mi:mi:mi: Wkrótce otrzymasz pokaŸny spadek.
Czysty lub zamglony:Czysty lub zamglony:Czysty lub zamglony:Czysty lub zamglony:Czysty lub zamglony: Szczêœcie w ma³¿eñ-
stwie. Zachmurzony:Zachmurzony:Zachmurzony:Zachmurzony:Zachmurzony: Z³y znak. Na nimNa nimNa nimNa nimNa nim
znajome osoby:znajome osoby:znajome osoby:znajome osoby:znajome osoby: Nierozs¹dne plany wobec
ciebie mog¹ równie¿ przynieœæ szkodê in-
nym osobom. Na nim nieznane osoby:Na nim nieznane osoby:Na nim nieznane osoby:Na nim nieznane osoby:Na nim nieznane osoby: Po-
niesiesz ciê¿ki wysi³ek w drodze do sukce-
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su i zrealizujesz swoje plany w ca³oœci. 34,34,34,34,34,
37, 109.37, 109.37, 109.37, 109.37, 109.

FLAFLAFLAFLAFLACZKI CZKI CZKI CZKI CZKI (potrawa) – Wkrótce bêdziesz
na weselu. Czyœciæ:Czyœciæ:Czyœciæ:Czyœciæ:Czyœciæ: Nieudany interes. GoGoGoGoGo-----
towaæ:towaæ:towaæ:towaæ:towaæ: Narazisz siê na obmowê lub te¿
wielkie rozczarowania w rozpoczêtych in-
teresach. Mieszaæ:Mieszaæ:Mieszaæ:Mieszaæ:Mieszaæ: Czekaj¹ ciê uroczysto-
œci rodzinne. Patrz te¿ – Flaki.

FLAFLAFLAFLAFLAGGGGGA A A A A – Czeka ciê wa¿na zmiana lub wiel-
ka radoœæ. £opocz¹ca:£opocz¹ca:£opocz¹ca:£opocz¹ca:£opocz¹ca: Ostrze¿enie przed
niebezpieczeñstwem lub dobre nowiny.
Zwiniêta lub brudna:Zwiniêta lub brudna:Zwiniêta lub brudna:Zwiniêta lub brudna:Zwiniêta lub brudna: Choroba przyjacie-
la. PPPPPodarta:odarta:odarta:odarta:odarta: Utrata wolnoœci. Zab³ocona:Zab³ocona:Zab³ocona:Zab³ocona:Zab³ocona:
Wró¿y utratê honoru. PPPPPolskolskolskolskolska:a:a:a:a: Pomyœlnoœæ
i powodzenie we wszystkich sprawach.
Nieœæ:Nieœæ:Nieœæ:Nieœæ:Nieœæ: Otrzymasz jakieœ odznaczenie. SySySySySy-----
gna³y flagowe:gna³y flagowe:gna³y flagowe:gna³y flagowe:gna³y flagowe: W twoim otoczeniu czai siê
groŸna choroba. 10, 51, 55. 10, 51, 55. 10, 51, 55. 10, 51, 55. 10, 51, 55. Patrz te¿ –
Chor¹giew.

FLAKI FLAKI FLAKI FLAKI FLAKI (jelita) – ZapowiedŸ groŸnej choro-
by. Patrz te¿ – Flaczki.

FLAKFLAKFLAKFLAKFLAKON ON ON ON ON – Zapowiada niespokojne ¿ycie.
Patrz te¿ – Wazon.

FLANELA FLANELA FLANELA FLANELA FLANELA (materia³) – Dobre zdrowie.

FLAFLAFLAFLAFLASZKSZKSZKSZKSZKA A A A A – ZapowiedŸ niepowodzenia.
KKKKKupowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ: Liczne trudnoœci finansowe,
które szybko przemin¹. PPPPPe³na:e³na:e³na:e³na:e³na: Dobry za-
robek. Piæ zPiæ zPiæ zPiæ zPiæ z niej:niej:niej:niej:niej: Symbol z³ych zamiarów
fa³szywych przyjació³ i k³opoty przez nich
wyrz¹dzone. Pusta:Pusta:Pusta:Pusta:Pusta: Wyjawienie tajemni-
cy przez wrog¹ ci osobê lub rozczarowa-
nie. PPPPPostawiæ:ostawiæ:ostawiæ:ostawiæ:ostawiæ:     Szczêœcie i dobrobyt. Myæ:Myæ:Myæ:Myæ:Myæ:
ZapowiedŸ du¿ej uczty. St³uc:St³uc:St³uc:St³uc:St³uc: Pogorsze-
nie warunków materialnych. St³uczona:St³uczona:St³uczona:St³uczona:St³uczona:
Mimowolna strata. Patrz te¿ – Butelka,
Manierka.

FLET FLET FLET FLET FLET (instrument) – ZapowiedŸ obmowy
lub przegrany proces. Graæ:Graæ:Graæ:Graæ:Graæ: Troski lub

dobra zabawa w mi³ym towarzystwie. DlaDlaDlaDlaDla
kkkkkobietyobietyobietyobietyobiety::::: Zawarcie nowych, romantycznych
znajomoœci. S³yszeæ:S³yszeæ:S³yszeæ:S³yszeæ:S³yszeæ: Wró¿y rozczarowanie
z odwiedzin dawno niewidzianych znajo-
mych lub masz szczêœliw¹ rodzinê.

FLINTFLINTFLINTFLINTFLINTA A A A A – patrz Karabin.

FLIRFLIRFLIRFLIRFLIRT T T T T – ZZZZZ kimœ:kimœ:kimœ:kimœ:kimœ: Liczne przyjemnoœci
i szczêœcie lub znak, ¿e nie bardzo siê czu-
jesz w obecnej sytuacji. Inni maj¹:Inni maj¹:Inni maj¹:Inni maj¹:Inni maj¹: Zapo-
wiedŸ niespodziewanego szczêœcia w inte-
resach. ZZZZZ tob¹:tob¹:tob¹:tob¹:tob¹: Bardzo oczekujesz jakie-
goœ romansu. Patrz te¿ – Mi³oœæ, Romans,
Umizgi.

FLISAK FLISAK FLISAK FLISAK FLISAK – Niezapowiedziana wizyta mi³ych
goœci. Byæ:Byæ:Byæ:Byæ:Byæ: Nietypowa propozycja zawo-
dowa, która mo¿e przynieœæ nieoczekiwa-
ne zmiany na lepsze, ale do podjêcia decy-
zji bêdziesz potrzebowa³ odwagi i szybko-
œci. 47, 51, 86.47, 51, 86.47, 51, 86.47, 51, 86.47, 51, 86.

FLOTFLOTFLOTFLOTFLOTA, FLOTYLLA A, FLOTYLLA A, FLOTYLLA A, FLOTYLLA A, FLOTYLLA (okrêtów) – Niespo-
dziewane wielkie bogactwo. PPPPPodczas bu-odczas bu-odczas bu-odczas bu-odczas bu-
rzy:rzy:rzy:rzy:rzy: Zbli¿a siê niebezpieczeñstwo. P³yn¹-P³yn¹-P³yn¹-P³yn¹-P³yn¹-
ca:ca:ca:ca:ca: Napotkasz powa¿ne trudnoœci w reali-
zacji twoich planów. 36, 52, 84.36, 52, 84.36, 52, 84.36, 52, 84.36, 52, 84.

FOKFOKFOKFOKFOKA A A A A – Du¿e niepowodzenie. PPPPPolowaæ naolowaæ naolowaæ naolowaæ naolowaæ na
nie:nie:nie:nie:nie: Pojedziesz na ryby.

FOLFOLFOLFOLFOLWWWWWARK ARK ARK ARK ARK – Dojdziesz do zamo¿noœci. Za-Za-Za-Za-Za-
niedbany:niedbany:niedbany:niedbany:niedbany: Koœ ciê bêdzie szykanowa³. Patrz
te¿ – Farma, Gospodarstwo.

FONTFONTFONTFONTFONTANNA ANNA ANNA ANNA ANNA – Wielka radoœæ lub jakieœ ta-
jemnice wyjd¹ na jaw. WWWWWielkielkielkielkielka:a:a:a:a: Szczêœcie
i zdrowie. Zakrêcona:Zakrêcona:Zakrêcona:Zakrêcona:Zakrêcona: Ubóstwo lub czyjaœ
œmieræ. Zniszczona:Zniszczona:Zniszczona:Zniszczona:Zniszczona: Nieuchronna œmieræ
w rodzinie. ZZZZZ przejrzyst¹ wod¹:przejrzyst¹ wod¹:przejrzyst¹ wod¹:przejrzyst¹ wod¹:przejrzyst¹ wod¹: Wró¿y za-
mo¿noœæ, szczêœcie i powodzenie oraz nie-
spodziewane dalekie podró¿e lub radoœæ
i zysk. Dla kDla kDla kDla kDla kobietyobietyobietyobietyobiety::::: Ostrze¿enie przed nie-
moralnymi przyjemnoœciami, które przy-
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nios¹ jej tylko rozczarowania i smutek.
ZZZZZ brudn¹ wod¹:brudn¹ wod¹:brudn¹ wod¹:brudn¹ wod¹:brudn¹ wod¹: K³opoty i rozczarowania
z powodu otaczaj¹cych j¹ ludzi, jak rów-
nie¿ niepowodzenia i troski zarówno w mi-
³oœci, jak i w pracy zawodowej. 1, 21, 42.1, 21, 42.1, 21, 42.1, 21, 42.1, 21, 42.
Patrz te¿ – Wodotrysk.

FORFORFORFORFORTECA TECA TECA TECA TECA – Czeka ciê jakaœ niewola.
Ostrzeliwana:Ostrzeliwana:Ostrzeliwana:Ostrzeliwana:Ostrzeliwana: B¹dŸ litoœciwy. AAAAAtaktaktaktaktakujeszujeszujeszujeszujesz
j¹:j¹:j¹:j¹:j¹: Ostatecznie zwyciêstwo nad wrogami,
którzy do tej pory przysporzyli ci wielu
k³opotów i zmartwieñ. Byæ wByæ wByæ wByæ wByæ w niej wiêzioniej wiêzioniej wiêzioniej wiêzioniej wiêzio-----
nym:nym:nym:nym:nym: Popadniesz w k³opoty z winy fa³szy-
wych przyjació³. WWWWWiêziæ innych:iêziæ innych:iêziæ innych:iêziæ innych:iêziæ innych: Masz
umiejêtnoœci w kierowaniu wa¿nymi spra-
wami, co bêdzie powodem zwiêkszenia do-
chodów i maj¹tku. 4, 62, 63. 4, 62, 63. 4, 62, 63. 4, 62, 63. 4, 62, 63. Patrz te¿ –
Twierdza, Wie¿a, Zamek.

FORFORFORFORFORTEPIAN TEPIAN TEPIAN TEPIAN TEPIAN – – – – – Ca³kiem     nieprzyjemne no-
winy. S³yszeæ:S³yszeæ:S³yszeæ:S³yszeæ:S³yszeæ: Oznaka têsknoty oraz smut-
nych nowin z daleka lub nie zadbasz o w³a-
sne interesy i st¹d utrapienie. T T T T Tyyyyy grasz:grasz:grasz:grasz:grasz:
Zorganizujesz przyjêcie towarzyskie lub
niegodziwe postêpowanie. Ktoœ gra:  Ktoœ gra:  Ktoœ gra:  Ktoœ gra:  Ktoœ gra: Dziê-
ki twojej ciê¿kiej pracy ktoœ z twojego oto-
czenia czerpie korzyœci.     Dla dziewczynyDla dziewczynyDla dziewczynyDla dziewczynyDla dziewczyny:::::
ZapowiedŸ rych³ego o¿enku z dobrym przy-
jacielem. 6, 7, 90. 6, 7, 90. 6, 7, 90. 6, 7, 90. 6, 7, 90. Patrz te¿ – Pianino.

FOSFOR FOSFOR FOSFOR FOSFOR FOSFOR (pierwiastek) – Wiele przyjem-
noœci, ale krótkotrwa³ych. Dla kDla kDla kDla kDla kobietyobietyobietyobietyobiety:::::
Krótkotrwa³e sukcesy powoduj¹ k³opoty
z mê¿em.

FOTEL FOTEL FOTEL FOTEL FOTEL – Awans lub wielkie zaszczyty albo
zapowiedŸ spokojnego ¿ycia. KKKKKupowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ:
Pomno¿ysz swój maj¹tek. Bujany:Bujany:Bujany:Bujany:Bujany: Nowe
znajomoœci lub zadowolenie z ¿ycia. Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-
sty:sty:sty:sty:sty: Nied³ugo doœwiadczysz ciê¿kich chwil.
Klubowy:Klubowy:Klubowy:Klubowy:Klubowy: Potrzebny jest ci odpoczynek.
Zniszczony:Zniszczony:Zniszczony:Zniszczony:Zniszczony: Postêpujesz rozs¹dnie i za-
owocuje to du¿ym maj¹tkiem. Sprzedaæ:Sprzedaæ:Sprzedaæ:Sprzedaæ:Sprzedaæ:
Niestety, czekaj¹ ciê gorsze czasy. SiedzieæSiedzieæSiedzieæSiedzieæSiedzieæ

na nim:na nim:na nim:na nim:na nim: Nast¹pi stabilizacja w rodzinie.
Na nim matkNa nim matkNa nim matkNa nim matkNa nim matka:a:a:a:a: ZapowiedŸ ciê¿kiej choro-
by lub rozstanie z ukochan¹ osob¹. Patrz
te¿ – Krzes³o.

FOTOGRAF FOTOGRAF FOTOGRAF FOTOGRAF FOTOGRAF – Czeka ciê przyjemne spo-
tkanie.

FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA – Czeka ciê jakieœ spotka-
nie z mi³ym cz³owiekiem. Otrzymaæ:Otrzymaæ:Otrzymaæ:Otrzymaæ:Otrzymaæ:
Ostrze¿enie przed nielojalnym znajomym,
który mo¿e siê staæ przyczyn¹ k³opotów.
Dla ludzi wDla ludzi wDla ludzi wDla ludzi wDla ludzi w zwi¹zkzwi¹zkzwi¹zkzwi¹zkzwi¹zkachachachachach::::: Niepo¿¹dane ujaw-
nienie towarzyskich tajemnic i przez to
niez³e k³opoty. Byæ fotografowanym:Byæ fotografowanym:Byæ fotografowanym:Byæ fotografowanym:Byæ fotografowanym:
Wkrótce kogoœ uszczêœliwisz lub zwiastun
choroby. Znajomego:Znajomego:Znajomego:Znajomego:Znajomego: Temu cz³owiekowi
bardzo zazdroœcisz. Ogl¹daæ:Ogl¹daæ:Ogl¹daæ:Ogl¹daæ:Ogl¹daæ: Pope³nisz
niedyskrecjê. Wklejaæ do albumu:Wklejaæ do albumu:Wklejaæ do albumu:Wklejaæ do albumu:Wklejaæ do albumu: Trud-
noœci w urzêdach, których przezwyciê¿e-
nie bêdzie wymaga³o wiele trudu i cierpli-
woœci. Drzeæ:Drzeæ:Drzeæ:Drzeæ:Drzeæ: Wygrany proces. 18, 65, 71.18, 65, 71.18, 65, 71.18, 65, 71.18, 65, 71.

FRAK FRAK FRAK FRAK FRAK – Uroczystoœæ rodzinna lub przyja-
cielska.

FRANCUZ FRANCUZ FRANCUZ FRANCUZ FRANCUZ – Oszczerstwo lub lekkomyœlne
postêpowanie. Mówiæ wMówiæ wMówiæ wMówiæ wMówiæ w tym jêzyktym jêzyktym jêzyktym jêzyktym jêzyku:u:u:u:u:
Ostrze¿enie przed pope³nieniem oszustwa,
które obróci siê przeciwko tobie.

FRÊDZLE FRÊDZLE FRÊDZLE FRÊDZLE FRÊDZLE – PPPPPrzyszywaæ:rzyszywaæ:rzyszywaæ:rzyszywaæ:rzyszywaæ: ZapowiedŸ do-
kuczliwej choroby w rodzinie. 8, 92.8, 92.8, 92.8, 92.8, 92.

FRUWFRUWFRUWFRUWFRUWAAAAAÆ Æ Æ Æ Æ – TTTTTy:y:y:y:y: ZapowiedŸ wspania³ych
prze¿yæ lub masz te¿ du¿e talenty arty-
styczne. Inni:Inni:Inni:Inni:Inni: Zawrzesz nowe, korzystne
transakcje. Patrz te¿ – Lataæ.

FRFRFRFRFRYZJER YZJER YZJER YZJER YZJER – Nie okazuj zbyt wielkiej
uprzejmoœci w codziennym ¿yciu lub przy-
jemna zmiana albo radykalne zmiany w ¿y-
ciu. Byæ nim:Byæ nim:Byæ nim:Byæ nim:Byæ nim: Zwiastun nieporozumieñ ro-
dzinnych lub zas³u¿onej krytyki. Byæ uByæ uByæ uByæ uByæ u nie-nie-nie-nie-nie-
go:go:go:go:go: Wmieszasz siê w jakieœ nieczyste
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sprawy. Czesze ciê:Czesze ciê:Czesze ciê:Czesze ciê:Czesze ciê: Najwy¿szy czas, abyœ
zadba³ o siebie. Œcinaj¹cy w³osy:Œcinaj¹cy w³osy:Œcinaj¹cy w³osy:Œcinaj¹cy w³osy:Œcinaj¹cy w³osy: Ostrze-
¿enie przed plotkarzami. 26, 32, 49. 26, 32, 49. 26, 32, 49. 26, 32, 49. 26, 32, 49. Patrz
te¿ – Cyrulik.

FUJFUJFUJFUJFUJARKARKARKARKARKA A A A A – Ciê¿ka choroba lub ¿a³oba.
Graæ na niej:Graæ na niej:Graæ na niej:Graæ na niej:Graæ na niej: ZapowiedŸ dalekiej podró¿y.
RRRRRobiæ:obiæ:obiæ:obiæ:obiæ: Po co inwestujesz pieni¹dze w nie-
pewne interesy, mo¿e to spowodowaæ klê-
skê finansow¹. 12, 55, 67.12, 55, 67.12, 55, 67.12, 55, 67.12, 55, 67.

FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDAMENT AMENT AMENT AMENT AMENT – Czysty zysk w interesie.
KKKKKopaæ:opaæ:opaæ:opaæ:opaæ: Niespodziewana œmieræ bliskiej ci
osoby. K³aœæ go:K³aœæ go:K³aœæ go:K³aœæ go:K³aœæ go: Powodzenie w ¿yciu. Zna-Zna-Zna-Zna-Zna-
leŸæ wleŸæ wleŸæ wleŸæ wleŸæ w nim coœ:nim coœ:nim coœ:nim coœ:nim coœ: Postêpuj teraz ostro¿nie.
6, 17, 26.6, 17, 26.6, 17, 26.6, 17, 26.6, 17, 26.

FURA FURA FURA FURA FURA – patrz Furmanka, Wóz.

FURA¯ERKFURA¯ERKFURA¯ERKFURA¯ERKFURA¯ERKA A A A A (rodzaj wojskowej czapki)
– Wyjdzie z ciebie g³upota.

FURIA FURIA FURIA FURIA FURIA – Oznaka niewinnoœci. Wpaœæ wWpaœæ wWpaœæ wWpaœæ wWpaœæ w ni¹:ni¹:ni¹:ni¹:ni¹:
K³ótnie i spory w gronie przyjació³ lub
wyrz¹dzisz komuœ krzywdê. Inni wpadn¹:Inni wpadn¹:Inni wpadn¹:Inni wpadn¹:Inni wpadn¹:
Niepowodzenia w interesach lub przykre
wiadomoœci, które bêd¹ przyczyn¹ k³opo-
tów i zmartwieñ.     Dla dziewczynyDla dziewczynyDla dziewczynyDla dziewczynyDla dziewczyny::::: Niepo-
rozumienia i brak zgody z ukochanym.
Patrz te¿ – Gniew, Wœciek³oœæ.

FURMAN FURMAN FURMAN FURMAN FURMAN – Zyskowne przedsiêbiorstwo.
Patrz te¿ – WoŸnica.

FURMANKFURMANKFURMANKFURMANKFURMANKA A A A A – Nied³ugo otrzymasz przy-
kre wiadomoœci od przyjaciela lub rodzi-
ny. Najmowaæ:Najmowaæ:Najmowaæ:Najmowaæ:Najmowaæ: Czekaj¹ ciê liczne k³opoty.
Jechaæ:Jechaæ:Jechaæ:Jechaæ:Jechaæ: Zwiastun przykrego okresu w two-

im ¿yciu lub ciê¿ka praca fizyczna. PPPPPowoowoowoowoowo-----
ziæ:ziæ:ziæ:ziæ:ziæ: Nied³ugo otrzymasz awans. Dla kDla kDla kDla kDla kooooo-----
chankchankchankchankchankówówówówów::::: Szczêœliwa i wierna mi³oœæ. Patrz
te¿ – Wóz.

FURFURFURFURFURTKTKTKTKTKA A A A A – Doœæ ³atwo wydobêdziesz siê
z k³opotów. Otwieraæ lub przechodziæ:Otwieraæ lub przechodziæ:Otwieraæ lub przechodziæ:Otwieraæ lub przechodziæ:Otwieraæ lub przechodziæ:
Wró¿y straty i k³opoty finansowe. Zosta-Zosta-Zosta-Zosta-Zosta-
wiæ otwart¹:wiæ otwart¹:wiæ otwart¹:wiæ otwart¹:wiæ otwart¹: Zguba pieniêdzy lub kradzie¿.
ZamykZamykZamykZamykZamykaæ:aæ:aæ:aæ:aæ: Zawrzesz nowe przyjaŸnie, któ-
re oka¿¹ siê k³opotliwe i fa³szywe. Za-Za-Za-Za-Za-
mkniêta:mkniêta:mkniêta:mkniêta:mkniêta: Odrzucona oferta. 37, 44, 78.37, 44, 78.37, 44, 78.37, 44, 78.37, 44, 78.
Patrz te¿ – Brama. Drzwi.

FUSY FUSY FUSY FUSY FUSY – Kobiece k³ótnie.

FUTERA£ FUTERA£ FUTERA£ FUTERA£ FUTERA£ – Ob³udny przyjaciel lub polu-
bowne za³atwienie jakichœ spraw. SzukSzukSzukSzukSzukaæ:aæ:aæ:aæ:aæ:
ZapowiedŸ wielu trudnoœci i k³opotów.
Patrz te¿ – Etui.

FUTRFUTRFUTRFUTRFUTRYNA YNA YNA YNA YNA (budowlana) – Starannie za-
bezpiecz swój byt.

FUTRO FUTRO FUTRO FUTRO FUTRO – Niespodziewany wielki spadek
lub pomyœlnoœæ i szacunek u innych. Piêk-Piêk-Piêk-Piêk-Piêk-
ne ine ine ine ine i drogie:drogie:drogie:drogie:drogie: Szczêœliwe po¿ycie ma³¿eñskie.
Zniszczone:Zniszczone:Zniszczone:Zniszczone:Zniszczone: ZapowiedŸ czekaj¹cej ciê bie-
dy. KKKKKupowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ: Choroba lub daleka podró¿.
Sprzedawaæ:Sprzedawaæ:Sprzedawaæ:Sprzedawaæ:Sprzedawaæ: Straty finansowe. HandloHandloHandloHandloHandlo-----
waæ:waæ:waæ:waæ:waæ: Wkrótce czeka ciê dostatek. Mo¿liwy
jest te¿ du¿y maj¹tek. Patrz te¿ – Ko¿uch.

FUZJFUZJFUZJFUZJFUZJA A A A A (strzelba) – Nienabita:Nienabita:Nienabita:Nienabita:Nienabita: W twoim
otoczeniu jest wróg. Strzelaæ:Strzelaæ:Strzelaæ:Strzelaæ:Strzelaæ: Wesele w ro-
dzinie lub mi³e i sympatyczne odwiedziny.
13, 17, 23.13, 17, 23.13, 17, 23.13, 17, 23.13, 17, 23. Patrz te¿ – Strzelba.
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GABINET GABINET GABINET GABINET GABINET – Bêdziesz zmuszony do zmia-
ny miejsca zamieszkania lub przygoda mi-
³osna. Malowaæ go: Malowaæ go: Malowaæ go: Malowaæ go: Malowaæ go: D³ugo oczekiwana wi-
zyta. 47.47.47.47.47.

GABLOTGABLOTGABLOTGABLOTGABLOTA A A A A – Masz wiele dobrego do zaofe-
rowania innym.

GAGAGAGAGACEK CEK CEK CEK CEK – Ktoœ m¹dry chce ci pomóc. Œpi¹-Œpi¹-Œpi¹-Œpi¹-Œpi¹-
cy:cy:cy:cy:cy: Ktoœ wa¿ny powróci do ciebie. Lataj¹-Lataj¹-Lataj¹-Lataj¹-Lataj¹-
cy:cy:cy:cy:cy: Czeka ciê nag³y wyjazd. Patrz te¿ – Nie-
toperz.

GAGAGAGAGACH CH CH CH CH – Czeka ciê bogate ¿ycie. Byæ:Byæ:Byæ:Byæ:Byæ: Ktoœ
potrzebuje twojej rady. RRRRRozmawiaæ zozmawiaæ zozmawiaæ zozmawiaæ zozmawiaæ z nim:nim:nim:nim:nim:
Masz wielkie mo¿liwoœci awansu. K³óciæK³óciæK³óciæK³óciæK³óciæ
siê:siê:siê:siê:siê: Czeka ciê kapitalny remont. Patrz te¿
– Kochanek.

GAGAGAGAGACIE CIE CIE CIE CIE (bielizna) – Nie obejdzie siê bez k³ót-
ni z ¿on¹. Damskie:Damskie:Damskie:Damskie:Damskie: Czeka ciê bogactwo
lub szczêœcie. Mêskie:Mêskie:Mêskie:Mêskie:Mêskie: Czeka ciê dobry ty-
dzieñ. Patrz te¿ – Gatki.

GAD GAD GAD GAD GAD – Ktoœ knuje za twoimi plecami. AAAAAta-ta-ta-ta-ta-
kkkkkuj¹cy:uj¹cy:uj¹cy:uj¹cy:uj¹cy: Czekaj¹ ciê powa¿ne k³opoty i nie-
powodzenia lub niebezpieczeñstwo. ByæByæByæByæByæ
ukukukukuk¹szonym:¹szonym:¹szonym:¹szonym:¹szonym: Zwróæ uwagê na w³asne nie-
moralne postêpowanie. Zabiæ go:Zabiæ go:Zabiæ go:Zabiæ go:Zabiæ go: Osi¹gniesz
zwyciêstwo we wszystkich sprawach. MarMarMarMarMar-----
twy:twy:twy:twy:twy: Niespodziewany konflikt towarzyski.
Patrz te¿ – Jaszczurka, W¹¿, ¯mija.

GAFGAFGAFGAFGAFA A A A A – W³asna:W³asna:W³asna:W³asna:W³asna: Lubisz szokowaæ ludzi. In-In-In-In-In-
nych:nych:nych:nych:nych: Dostaniesz zaskakuj¹c¹ propozycjê.

GAIK, GGAIK, GGAIK, GGAIK, GGAIK, GAJ AJ AJ AJ AJ – Teraz za³atwisz najbardziej
pomyœlne interesy lub zetkniesz siê z ta-
jemnicami mi³osnymi, wzglêdnie dobra ro-
dzina i piêkna przysz³oœæ. GospodarstwoGospodarstwoGospodarstwoGospodarstwoGospodarstwo
nim otoczone:nim otoczone:nim otoczone:nim otoczone:nim otoczone: Dobra i cnotliwa ¿ona lub
piêkne dzieci. PPPPPrzechadzaæ siê po nim:rzechadzaæ siê po nim:rzechadzaæ siê po nim:rzechadzaæ siê po nim:rzechadzaæ siê po nim:
Spotkanie w gronie przyjació³. 7, 8, 10.7, 8, 10.7, 8, 10.7, 8, 10.7, 8, 10.

GAJOWY GAJOWY GAJOWY GAJOWY GAJOWY – Z kimœ siê pogodzisz. Byæ:Byæ:Byæ:Byæ:Byæ: Nie-
wielka sprzeczka w rodzinie. RRRRRozmawiaæ:ozmawiaæ:ozmawiaæ:ozmawiaæ:ozmawiaæ:
Przed tob¹ wielkie zakupy. K³óciæ siê:K³óciæ siê:K³óciæ siê:K³óciæ siê:K³óciæ siê: Ktoœ
martwi siê o ciebie.

GAJÓWKGAJÓWKGAJÓWKGAJÓWKGAJÓWKA A A A A – patrz Leœniczówka.

GALA GALA GALA GALA GALA – Otrzymasz wiele pochwa³ i uœmie-
chów. Braæ udzia³:Braæ udzia³:Braæ udzia³:Braæ udzia³:Braæ udzia³: Zaproszenie do teatru
lub kina.

GALANTERIA GALANTERIA GALANTERIA GALANTERIA GALANTERIA – Szczêœliwie siê zako-
chasz. KKKKKupowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ:upowaæ: Szczêœcie w mi³oœci lub
mi³e odwiedziny. Sklep:Sklep:Sklep:Sklep:Sklep: Oczekuj szczêœli-
woœci. 52, 89.52, 89.52, 89.52, 89.52, 89.

GALARETGALARETGALARETGALARETGALARETA A A A A – Tylko rozpacz i ³zy lub mi³a
kolacja we dwoje. RRRRRobiæ:obiæ:obiæ:obiæ:obiæ: Wygrasz sprawê
s¹dow¹. Jeœæ:Jeœæ:Jeœæ:Jeœæ:Jeœæ: Ktoœ ¿yczy ci powodzenia.

GALARETKGALARETKGALARETKGALARETKGALARETKA A A A A – Niepewnoœæ w dzia³alno-
œci handlowej. PPPPPrzyrz¹dzaæ:rzyrz¹dzaæ:rzyrz¹dzaæ:rzyrz¹dzaæ:rzyrz¹dzaæ: ZapowiedŸ
sympatycznych spotkañ w gronie przy-
jació³. Jeœæ:Jeœæ:Jeœæ:Jeœæ:Jeœæ: Zwiastuje wiele mi³ych roz-
rywek.

GALERA GALERA GALERA GALERA GALERA – Pojawi¹ siê powa¿ne k³opoty.
Byæ galernikiem:Byæ galernikiem:Byæ galernikiem:Byæ galernikiem:Byæ galernikiem: Brak satysfakcji zawo-






