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Talmud mówi, że niewyjaśniony sen jest jak nieprzeczytany

list. Nic więc dziwnego, że budząc się, często czujesz

pewien niedosyt: chcesz poznać znaczenie śnionej historii

reżyserowanej przez wyobraźnię albo spodziewasz się,

że sen jest odpowiedzią na dręczące cię pytanie.

Zawsze w takich sytuacjach polecam lekturę Sennika.

On uspokoi albo zwróci twoją uwagę na sprawy, które

dotychczas pomijałeś lub wręcz bagatelizowałeś. Może

jakoś odmieni twoje życie.

Veronica Birgis

Wstęp





ie ma snu, który nie miałby

rozwiązania

Talmud
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abecadło – uczyć się go samemu – będziesz usiłował odzy-
skać wewnętrzną równowagę zachwianą przez pasmo niepo-
wodzeń, unikaj dużych zgromadzeń, regeneruj siły w ro-
dzinnym gronie; uczyć kogoś – czujesz się zagrożony i osa-
czony, zmień koniecznie tryb życia

adoptować – kogoś – szczodrość i optymizm są źródłem two-
jej niezwykłej energii i przekonania, że nic złego cię nie
spotka, to szczęście żyć z takim poczuciem bezpieczeństwa;
być adoptowanym – możesz odczuwać niepokój o podsta-
wy swojej egzystencji, coraz częściej będziesz musiał kon-
trolować wydatki

adresy – przeglądać – trzymasz życie mocno w rękach, bę-
dziesz cieszyć się ze szczodrych łask fortuny; wyszukiwać
– myślisz nie tylko o sobie i działasz nie tylko dla siebie, to
twoje atuty w życiu i w pracy; czytać głośno – zabłyśniesz
na następnym szczeblu kariery; pisać – rozkochasz w sobie
osobę, o której od dawna myślisz

adwokat – widzieć go – w pracy nareszcie pokażesz, na co
naprawdę cię stać; spotkać go – w czasie wyjazdu służbo-
wego lub oficjalnego spotkania zabłyśniesz intelektem i elo-
kwencją; oddawać mu swoją sprawę – ktoś zwróci na
ciebie uwagę, będzie to początek burzliwego związku; roz-
mawiać z nim – z dużą dozą optymizmu możesz spoglą-
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dać na swoją najbliższą przyszłość; być nim – uda ci się
zgromadzić sporą sumkę

afisz – nowe sytuacje okażą się dla ciebie bardzo korzystne;
drukować je – twoje zdrowie zacznie szwankować, musisz
zwolnić tempo pracy; roznosić – przez najbliższe dni pie-
niądze nie będą trzymały się twojej kieszeni; oglądać –
w żadnym wypadku nie pozwól, aby narosły przed tobą trudne
do odrobienia zaległości

Afryka – w uczuciach przyjemne roztargnienie, panuj nad
sytuacją

agent – załatwiać z nim sprawę – unikaj bałaganu i cha-
osu, dotyczy to zarówno pracy, jak i serca; rozmawiać z nim
– przed tobą udany okres, nic nie powinno zmącić ci rado-
snego nastroju; być nim – będą cieszyć cię drobiazgi i przy-
jemnie spędzone chwile

agrafka – poznasz ciekawą osobę, która zainspiruje cię
do działania, nie strać żadnej szansy

agrest – czeka cię ożywione życie towarzyskie, nadarzy się
wiele okazji do świętowania; jeść go – jeśli zabierzesz się
do pracy metodycznie i spokojnie, szybko będziesz pierwszy
na mecie

akacja – w sprawach sercowych nie wydarzy się nic nadzwy-
czajnego, za to w finansach ożywienie; zapach jej – nie
będziesz narzekać na brak mocnych wrażeń

akademia – dostaniesz szansę, by wspiąć się na kolejny szcze-
bel kariery, nie ulegaj euforii

akcje – czas sprzyja inwestycjom finansowym, nie przestawaj
kontrolować wydatków




