
ABATAS • Sapnuoti abatą yra blogas ženklas. Bet jei
abatas klauso jūsų išpažinties arba teikia Komuniją,
tai pranašauja palaimą ir ramybę arba susitaikymą
su asmeniu, kuriuo jūs domitės. Jei sapnuojate, kad

tampate abatu, jūsų gyvenime įvyks reikšmingas pa

sikeitimas į gera.

ABATĖ • Sapnuoti abatę yra ramybės ženklas. Ra

mus ir giedras gyvenimas užims netvarkingo ir klai

dingo gyvenimo, kurį dabar gyvenate, vietą. Tačiau

būkite tvirti darydami sprendimus.

ABATIJA • Jei sapne matote abatiją, praleisite gy
venimą palaimingai ir ramiai, apgaubtas nuoširdžių

jausmų.

ABEJOJIMAS • Tai raginimas drąsiai apsispręsti —
keisti butą ar darbą, gyvenamąją vietą ar draugus.

ABĖCĖLĖ • Sis sapnas ^ sunki naujų darbų pradzi



teks rūpintis kitų reikalais labiau negu savais. Sulau

žyta adata - vienatvė ir vargas. Siūti adata - netikėtas

uždarbis. Įsidurti adata reiškia, kad sulauksite žinios
iš giminaičių. Apskritai adatos primena, kad dirba
te per daug. Malonėkite truputį pailsėti, jei nenorite

pervargti.

ADATINĖ • Jūsų laukia ramus ir laimingas gyveni
mas šeimoje.

ADYMAS • Jei sapnuojate, kad kažką adote, norėsite
nuslėpti savo meilės nuotykius. Jei mokote adyti kitus,

draugas patikės savo paslaptį. Kituose aiškinimuose —

sapnuoti, kad adote arba matote, jog kiti tai daro, reiš

kia, kad jūs savo darbu kuriate teisingumą ir ramybę.

ADMINISTRACIJA • Jei sapnuojate administraciją,
teks pasidalinti darbu su kitais. Jei sapne atsisakote

administratoriaus pareigų, reikalai pagerės.

ADRESAS • Jei sapnuojate, kad skaitote neaiškiai
užrašytą adresą, laukia prastos naujienos. Jei ieškote

adreso, teks sugaišti daug laiko nenaudingam darbui.

Jei sapnuojate, kad klausiate adreso, tai perspėjimas,

jog galite paklysti.

ADVENTAS • Sapnuoti adventą yra ženklas, kad

jūsų laukia didelių nepriteklių metas.

ABORTAS • Jei moteris sapnuoja, kad nusprendžia
daryti abortą, tai perspėjimas, jog nesiimtų darbų,

kurie gali baigtis nemalonumais. Gauti žinią apie

abortą — nesugebėjimas išsaugoti paslapties.

ABRIKOSAI • Jei sapnuojate, kad valgote abrikosus
jų sezono metu, tai reiškia džiaugsmą, bet juos valgyti

ne sezono metu reiškia bergždžias viltis. Kiti valgo

abrikosus — pavydas, noras gyventi geriau, praban-

giau. Skinti abrikosus - abejotinas pelnas. Sapnuoti

supuvusius abrikosus — nepelningai investuoti pini-

gai. Pardavinėti abrikosus — perspėjimas, kad nesiim-

tumėte darbo, kurio neišmanote.

ACTAS • Sapnuoti actą reiškia pavydą ir pranašauja
būsimą vargą, taip pat reiškia įtampą ir stresą. Gerti

ar matyti ką nors geriant actą rodo ligą, nemalonu-

mus, rūpesčius ir sielvartą. Susapnavę, kad actu gar-

dinate patiekalus, atsisakykite darbų, su kuriais sieja-

te netvirtas viltis.

ADATA • Sapnuoti adatą rodo blogus kėslus ir intri-

gas. Laikyti adatą rankoje gali reikšti jūsų pačių įpro-
čių pasikeitimus. Rasti adatą reiškia bylos laimėjimą,
taip pat reiškia, kad įsigysite ištikimų draugų. Adymo
adatos rodo įsimylėjimą. Jei sapnuojate adatą su siūlu,



arba daugiau valstybės saugumo agentų yra pavojaus,

kuris yra tiesiogiai susijęs su jumis ženklas.

AGONIJA • Sapnuoti ką nors kitą ištiktą agonijos,
reiškia neišvengiamą kažkurio jūsų pažįstamo mirtį.

AGRASTAI • Jei sapnuojate, kad valgote saldžius
agrastus, laukia netikėta sėkmė. Rūgštūs, neprinokę

agrastai — finansiniai rūpesčiai, netikėtos išlaidos.

AGUONOS • Jei sapnuojate aguoną, tai ženklas, kad
užkopsite labai aukštai, bet paskui būsite nustumtas

tų pačių žmonių, kurie jus iškėlė. Jei sapnuojate, kad
skinate aguonos žiedus, pavyks sukaupti turto dau

giau negu tikėjotės. Uostyti aguonas reiškia trum

palaikį įsimylėjimą, svaigų džiaugsmą. Matyti daug
aguonų - netikėti svečiai.

AGURKAI • Ligoniams šis sapnas žada greitą pa
sveikimą. Įsimylėjusiems yra geros permainos. Jeigu

sapnuojate žydinčius agurkus — laukite šeimos padi-

dėjimo. Valgyti agurkus — susitiksite su nemaloniu

žmogumi. Jei sapnuojate, jog pardavinėjate agurkus,

kils noras kažką apgauti, kad sulauktumėte užuojau
tos, pagalbos. Rauginti agurkai reiškia, kad jus alins

nesėkminga skubotai pradėtų darbų pabaiga. Sėti
agurkus - slaptas noras turėti daugiau vaikų.

ADVOKATAS • Sapnuoti advokatus ar asmenis, tu-

rinčius ryšių su teismais ir įstatymais, visada yra bloga

pranašystė, kuri reiškia, kad tas, kas sapnuoja, turės

reikalų su teisingumo organais, ar prašvilps savo tur-

tą. Jei tapote advokatu, padidinsite pelną. Tartis su

advokatu reiškia nemalonumus, nesklandumus dar-

be. Jei sapnuojate, kad advokatas jus apgina, lemiamu

momentu galite sulaukti draugų paramos ar vertingo

patarimo.

AFERISTAS • Jūsų laukia smagūs nuotykiai, kurie
bus atpildas už kantrų darbą.

AFIŠA^ Matyti sapne afišą reiškia, kad būtų geriau,
jei daugiau dirbtumėte, o ne užsiimtumėte politika.

Sis sapnas perspėja, kad stropiau saugotumėte savo

paslaptis. Jei sapnuojate, kad nuplėšiate afišą, pavyks
išvengti gėdos ar apkalbų.

AGATAS • Jei sapnuojate, kad puošiatės agatais, gali
sukelti rūpesčių sveikata. Jei agatus sapnuoja vyres-

nio amžiaus žmonės, tai gali teikšti, kad neteksite

sutuoktinio. Pamesti papuošalą su agatu - netrukus

gyvenimas taps dar linksmesnis.

AGENTAS • Agentas visada yra kas nors, kas jus

kontroliuoja arba kas jums vadovauja. Matyti vieną


