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Tolkning 
 
Vi har idag en allt större önskan att förstå vad vårt undermedvetna vill meddela oss. Det 
talar till oss via drömmar, dagdrömmar, intuition och inre resor. 
Men språket som det använder är oftast okänt och ovant för oss och därför är vi långt ifrån 
uppmärksamma och inlyssnande på vad det vill säga oss. 
Vi behöver bli mer kunniga om symbolernas betydelse och mer inkännande på vilka 
känslor som finns i samband med symbolernas uppdykande. 
Det finns många drömlexikon på marknaden med tydliga och enkla tolkningar av de 
symboler som förekommer i vårt symbolspråk och jag håller långt ifrån med om alla de 
tolkningar jag läser. Det inte så enkelt att vi kan säga att varje sak vi drömmer om tyder 
på det eller det. 
Däremot är drömmarna färskvara och om jag vill få kännedom om vad mitt 
undermedvetna och mina drömmar vill förmedla till mig så är det bra att lyssna av allt så 
snart som möjligt. 
Skriv gärna ner det du omedelbart kommer ihåg och ge helt avkall på att du skall förstå 
eller finna någon logik i budskapet. Skriv bara ner allt direkt. 
Ex. 
 
”Jag står utanför mitt föräldrahem och tittar på en djup grop som finns framför trappan. 
Jag skottar igen den med en spade och med stor kraft. 
Jag är i ett nytt stort hus. ” 
 
”Jag flyger över ängar och hav. Jag är i ett hus och skall just flyga iväg när jag möter ett 
barn sedan en gammal virrig dam och en mamma. Damen frågar om jag är trygg men jag 
ser henne i ögonen och säger ” nej , det vet du att jag inte är ”. 
Jag stryker med handen över deras ögon för att de skall glömma att de sett mig. Sedan 
kryper jag ut genom ett källarfönster och flyger iväg över havet. 
 
Det finns några generella regler som jag har när jag ser på drömmar och dessa har jag 
grundat hos Sigmund Freud, Jung och Pearl. 
När jag drömmer om olika människor så är de oftast olika delar av mig själv, ex. den unga 
flickan och den gamla damen är jag själv och så är det även om jag drömmer om män, de 
är olika delar av min manlighet. 
När jag känner igen personerna så är det egenskaperna som jag tycker att människorna 
har som är det intressanta.  När jag drömmer om farfar så är det farfars sätt att vara, hans 
roll i mitt liv och vad jag tycker om farfar som är själva budskapet till mig. 
Sök gärna efter sammanhang i det du drömmer ex. är du ständigt på resa, eller ramlar du 
i alla drömmar som du minns för detta är ett budskap. 
I drömmen eller den inre resan är det känslan för det jag drömmer om eller upplever, det  
som har mycket stor betydelse. 
Är jag rädd, oberörd, glad eller nyfiken på det som sker så ger det tydliga signaler och 
säger mycket om budskapet. Så var uppmärksam på känslan. 
Även känslor och idéer som kommer upp inom dig när du berättar om en dröm för någon 
är intressanta budskap till dig. 
Vi är mycket ovana att lita på våra inre kommunikatörer och därför är vi inte alltid så 
uppmärksamma som vi kunde vara och vår tillit till vad vi uppfattar är också oftast låg. 
Men egentligen är det enbart därifrån vi får vår bästa information om vad vi egentligen 
vill och kan göra för det är helt ofärgat av vad vi borde göra. 
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Tolkningslexikon 
 
Här kommer nu ett litet tolkningslexikon utifrån symbolernas språk hämtad från mina 
egna erfarenheter och flera drömlexikon, symbollexikon och drömböcker av olika 
författare, se litteraturlistan. 
 
Elementen 
Forntidens människor betraktade elementen som de grundläggande krafter som 
upprätthöll världen. I västerlandet räknar vi med fyra element – eld, vatten, jord och luft. 
Kineserna lägger till ett element till – metall.  
Elementen sågs som livsviktiga komponenter i människokroppen och att bevara sin fysiska 
och psykiska hälsa var en fråga om att hålla elementen i balans, både i den inre, kroppen, 
och den yttre, omvärlden. 
Under antiken skilde man mellan två uregenskaper – aktiva och passiva. Så småningom 
uppstod fler egenskaper - torrt och fuktigt, som hänfördes till det aktiva samt – kallt och 
torrt, som blev passiva. 
Olika kombinationer mellan dessa skapade de olika elementens egenskaper. 
 
 
Luft   Många anser att kroppens livgivande system är luftburna. Den här grundläggande 
energin har olika namn i olika länder prana i Indien, chi i Kina och ki i Japan. Den 
cirkulerar genom kroppen längs akupunkturmedianerna och går att styra med 
yogaövningar som är avsedda att främja den fysiska hälsan, få goda psykiska krafter och 
omvandla fysisk energi till andlig. 
Luft motsvarade våren med blodets och hjärtats lysande färger och med egenskaperna 
fuktigt och varmt. 
 
Eld   Det är sommarens element och i kroppen har den samband med den gula gallan, 
levern och temperamentet är kolerikerns. Klimatet är fuktigt och varmt. 
En eldsymbol är fågeln Fenix och myten om den. Vart hundrade år sätter den eld på sig 
själv för att efter tre dagar stiga upp ur askan föryngrad och pånyttfödd. 
Den symboliserar återuppståndelse, odödlighet och människans okuvliga ande. 
 
Jorden hängde samman med hösten och dess egenskaper var torrt och kallt. I kroppen är 
organen på hösten den svarta gallan, mjälten och blyfärgen, vilka gav upphov till 
melankolikerns temperament. 
 
Vatten  Vintern är vattnets årstid och dess färg är vit. Kroppsorganet är hjärnan med 
kroppsvätskan slem och temperamentet är flegmatikerns. 
  
 
 
Färger 
Färger är en av de sidor i det dagliga livet som är mest uppenbart symboliska. De 
påverkar våra känslor direkt och vi kan snabbt märka den påverkan ex. vi blir glada av 
vissa färger, lugna eller stressade av andra. 
Psykologerna tänker sig att färgernas påverkan på själen kan ha sitt ursprung i dess 
anknytning till naturen ex. blå himmel, rött blod, gyllene sol. En mer esoterisk förklaring är 
att anknyta till de sju färgerna i regnbågen. 
 
Gult- Guld -Solens färg, symbolen för majestät och det gudomliga.  Det är glädjens färg 
som ger inspiration till förändringar och nya idéer och som även upplöser tungsinne. 
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I hinduismen är det en symbol för sanningen och de gamla grekerna såg guld som en 
symbol för förnuft och odödlighet. Solarplexuschakrats färg. 
 
Rött symboliserar livskraften, det är energin som strömmar genom kroppen och visar sig i 
ansiktet och ögonen när vi blir häftigt upprörda. Det är manlighetens och aktivitetens färg 
men även passionens. Färgen väcker dina livsandar och inger mod och styrka. Rotchakrats 
färg. 
 
Blått är intellektets, fridens och rons färg. Den står för vatten och svalka och himlens 
oändlighet. Den kallas också förändringens färg och den ger våra sinnen styrka när vi 
kommunicerar, söker sanningen och vill finna vårt inre lugn. Halschakrats färg. 
 
Grönt är det sinnliga livet och naturens färg, både växandet och förgängligheten. Några 
säger att den är drömmens färg som ger balans, harmoni och helande. Hjärtchakrats färg. 
 
Orange är njutningarnas och kreativitetens färg som framkallar positivitet och 
självförtroende. Det är relationschakratas färg. 
 
Violett är den mystiska färgen genom att den kombinerar det rödas kraft och auktoritet 
med den blå färgens visdom och helighet. Den är inspirationens färg som öppnar våra sinen 
för det okända och är naturligtvis därför pannchakrats , det tredje ögats , färg. 
 
Vitt står för renhet, jungfrulighet och transcendens men kan också ses som dödens och 
sorgens färg ex. i orienten. För tibetanerna är det berget Merus färg som förkroppsligar 
uppstigandet till upplysning och det är kronchakrats färg. 
 
Här kommer några fler symboler i bokstavsordning. 

A: 

Adress: Om du drömmer att du tappat bort eller letar efter någons adress, betyder det att 
du kommer att stöta på en gammal bekantskap, på en plats där du minst av allt har 
väntat dig att träffa den personen. 

Arbete: Att arbeta hårt i drömmen betyder att du riskerar att förlora den plats du har. Var 
extra uppmärksam mot din chef den närmaste tiden, för hans tankar om dig är inte 
särskilt höga  

Ansikte: Drömmer du att du ser ett mycket vackert ansikte är det ett förebud om lycka, 
välstånd och glädje. Om du tycker att det vackra ansiktet är mycket olikt ditt eget, ska du 
leva ditt liv med heder. Den som i drömmen ser ett svart ansikte, får ett långt liv. Om du 
drömmer att du tvättar dig i ansiktet, betyder det att du får anledning att ångra dina 
synder. Att se ett vackert ansikte avspeglas i vatten är ett förebud om ett långt och lyckligt 
liv. 

Ask: En tom ask är ett förebud om obesvarad kärlek eller ett olyckligt äktenskap. Om 
asken är full med användbara saker kan du vänta dig motsatsen.  Askens form och färg 
har sin betydelse om den är rund så är det en kvinnlig aspekt om den är fyrkantig så kan  
de fyra hörnen vara en grund för något nytt som byggs. 

Aska:  Om du tömde ut aska och fick det på dig så kan du vänta dig tillfälliga motgångar 
som gör dig irriterad. Att sålla aska är tecken på välstånd. Aska står i symbolvärden för 
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död och pånyttfödelse, det som finns kvar när något brunnit upp anses innehålla all dess 
kraft i koncentrerad form och då finns allt färdigt för det nya. Askan är också en symbol för 
ödmjukhet. 

 

B: 

Barn: Drömmar om barn betyder att du kommer att ha framgång i livet. Ser du ett barn 
födas, ska du snart bli gift och få ett trivsamt hem eller en annan början på något nytt.Om 
du drömmer att du ser ett barn dö väntar dig svåra motgångar. Om du drömmer om 
många barn som leker med varandra, kan du bereda dig på goda nyheter, välstånd och 
stor lycka senare i livet.  

Berg: Drömmer du att du klättrar uppför ett berg, betyder det att en besvärlig kamp 
väntar dig. Men du kommer att övervinna alla problem, och efter det blir ditt liv mycket 
lyckligt. Berg eller backe symboliserar att ta sig upp ur något eller tillnågot. 

Blommor: Att drömma att du plockar blommor är ett mycket lyckosamt omen. Om du ser 
blommor växa, kommer du att få uppleva mycket glädje och lycka i livet. Drömmer du 
att du planterar blommor, betyder det att du kommer att uträtta ett gott arbete. 
Blommande blommor på en äng står för rikt innehåll och god skörd av något. 
 

Brunn:  En brunn med mycket vatten i står för överflöd. Om du drar upp vatten ur en 
brunn som har klart vatten kan se fram emot lycka och om vattnet är grumligt blir det en 
del svårigheter. Den står för något som är dolt, hemligheter och om du dyker ner i vattnet 
kommer du att få reda på dem. Brunnens vatten har stor betydelse, är det smutsigt och 
förorenat blir det bekymmer , är det rent och klart kommer det oväntad glädje. 

Båt: Om du drömmer att du sitter i en båt på en flod med klart vatten, är det ett gott 
omen, för det betyder lycka, rikedom och framgång. Om vattnet är upprört betyder 
drömmen motsatsen. Båten är ditt färdmedel genom livet och det är intressant vem som 
styr den och hur det känns att färdas med den. 

 

C: 

Cell: om du var inlåst i cellen så är det en varning för att slarva med det du gör. Om du ite håller 
dina löften kan det straffa sig. 

Choklad: Drömmer du att du köper choklad, är detta ett varsel om att du kommer att göra något 
dumt och trassla till det för dig, om du inte tar dig ordentligt i kragen de närmaste nio dagarna. 
Om du äter choklad, betyder det att du kommer att få en present av någon som du föraktar. 
Choklad står också för förnöjsamhet och förutspår god hälsa. 

Cirkus: Rannsaka dig själv efter en dröm om en cirkus. Du har antagligen ett dåligt karaktärsdrag 
som kommer att förstöra allt för dig, om du inte gör något radikalt. Det är en varning om att du 
bör vara uppmärksam på vilket intryck du gör på andra. Om du tagit med dig barn på cirkusen så 
tyder det på tur i ekonomi. 
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Cykel: Om du drömmer att du åker på en cykel är det ett tecken på att du har en rastlös tid 
framför dig. Du kommer att söka efter ro och harmoni men bara mötas av oro och problem. 
Cykeln kan också stå för hjälp i dina strävanden men det har betydelse hur den ser ut och på vilken 
väg du cyklar. 

Cirkeln: En cirkel i drömmen tyder på färdigställande , något som når sitt mål ofta långt över dina 
förväntningar. Om den är oregelbunden och inte sluten har du en del svårigheter kvar innan du 
når ditt mål. Som symbol står cirkeln oändlighet, fullbordan och det eviga. 

 

D: 

Dans: Drömmer du att du dansar på en bal ska du snart få nyheter från en vän som du 
inte träffat på länge, och dessutom väntar kanske ett arv. Du kan bereda dig på idel 
framgångar och glädje. Om det var du som dansade kommer du att lyckas med allt du 
företar dig. 

Delfiner: Drömmar om delfiner förebådar alltid något obehagligt, och man bör ta dem som 
en varning och ändra sin livsföring eller byta miljö. En motsatt tolkning är att du kommer 
att lyckas mycket bra med något du har föresatt dig med hjälp av din egen själsstyrka. 

Diamanter: Att se glittrande diamanter i drömmen är ett förebud om lycka. Men om du 
drömmer att du bär dem, kommer du att bli föremål för skvaller. Om du har ett bra 
arbete riskerar du att förlora det. En oslipad diamant är en god råvara som efter en 
slipning, avskalning, som ibland gör ont, kan uppvisa en fantastisk skatt. 

Dimma: En dröm om dimma ska tolkas som en varning, för den betyder att du kan låta 
dig lockas till tvivelaktiga handlingar. Den visar också att det finns saker som är dolda för 
dig och att det tar litet tid och krävs viss stillhet för att det skall uppenbaras för dig. 

Drunkning: Den som drömmer att han själv eller någon annan drunknar kommer att få 
tur med det mesta och klara sig helskinnad genom många problem. Har du en hjärtevän 
betyder drömmen att denna har ett jämnt humör och gärna vill bli gift med dig. För en 
sjöman förebådar drömmen en lång och mycket givande resa. Drunkning har också med 
känslor att göra , man kan drunkna i mycket känslor och bli blind för verkligheten.  

Döden: Om du drömmer att du är död ska du snart bli gift och du kommer att lyckas med 
nästan allt du företar dig. För en redan gift person varslar denna dröm om många lydiga 
barn, som kommer att bli till glädje för sina föräldrar. Drömmer du att du ser någon annan 
ligga död betyder det att dina vänner kommer att vända sig emot dig.  Döden handlar 
inte om den fysiska döden utan om byte av personlighet - någon del av oss skall släppa 
taget så att en annan del av oss kan komma fram.. Det är ofta dags för något nytt att 
komma in i våra liv eller att släppa någon fri och låta någon göra sina egna erfarenheter i 
livet. 

Dörrar: Om du i drömmen ser en dörr öppnas utan förvarning ska du ta det som en 
uppmaning att spara så mycket pengar du kan, för om du har ett visst kapital på fickan 
kommer det snart en chans som kommer att göra dig rik. En dörr är också en öppning mot 
något nytt och det är intressant hu dörren ser ut, färg, form , vilket handtag har den , går 
den lätt att öppna?  
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E: 

Ekar: Drömmer du om en ek betyder det att du snart ska få gäster. Är eken vissnad och 
död kommer du att få ett arv från en avlägsen släkting. 

Eko: Om du hör ett eko i drömmen är det ett tecken på att du kommer att få höra en 
hemlighet om en inflytelserik person. 

Ekorrar: Ett tecken på att du gör klokt i att nöja dig med vad du har. Visserligen kommer 
du aldrig att bli rik, men din familj älskar dig och för ett lugnt och behagligt liv. För en ung 
flicka betyder en dröm om ekorrar att någon är förälskad i henne men inte vågar visa det. 

Eld: Att drömma om eld förebådar god hälsa och lycka för den förälskade, ett lyckligt 
äktenskap och många barn. Men en sådan dröm kan också betyda att man för en tid 
kommer att brusa upp för minsta småsak. Att drömma att man ser brinnande ljus komma 
ner från himlen är ett dåligt tecken. Det varnar för en otäck olycka som kommer drabba 
drömmaren själv. Om du drömmer att du släcker en eld betyder det att din vrede ska 
lägga sig eller att du ska tillfriskna från en sjukdom. 

Elefanter: Om en man drömmer att han ger en elefant något att äta eller dricka betyder 
det att han kommer att få en välbetald tjänst hos en inflytelserik person. En elefanthjord är 
ett förebud om en stor överraskning. En ensam elefant kan tolkas som ett löfte om trohet 
och huslig lycka. 

 

 

F: 

Falla: Om du drömmer att du faller betyder det att du för en tid kommer att känna dig 
mycket deprimerad och tycka att allt går dig emot. Men du kommer att hämta dig och 
återfå din jämvikt så småningom, kanske med hjälp av medicinering. Drömmer du att du 
faller ner i en grop väntar en överraskande fara 

Flod: Drömmer du att du ser en flod med rent och klart vatten väntar dig idel framgångar 
och lycka i livet. Är du förälskad betyder det att din hjärtevän är trogen, att ni kommer bli 
lyckligt gifta och få fem barn. Är vattnet i floden smutsigt och gulaktigt betyder det att du 
kommer att skrapa ihop en ansenlig förmögenhet. Är du indragen i en rättstvist kommer 
du att vinna den. 

Flyga: Att drömma att man kan flyga är ett gott omen under förutsättning att man gör 
det med hjälp av vingar. Men om man flyger högt eller över hus och genom gator utan 
vingar är det ett varsel om en hotande fara. Det är alltid bäst att drömma att man landar 
innan man vaknar för det betyder att man sköter sitt arbete och privatliv på rätt sätt. 

Flykt: Ett misslyckat flyktförsök är ett varsel om oöverstigliga problem. Om du drömmer 
att du lyckas fly betyder det däremot att du kommer att övervinna alla svårigheter 

Får: Drömmer du att du ser en skock får på bete väntar dig framgångar i livet. För den 
förälskade innebär en sådan dröm trohet, lycka och äktenskap. Den som redan är gift kan 
vänta sig glada och lyckliga barn och en god ekonomi.  
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Födelse: När en kvinna drömmer att hon föder barn utan att hon dessförinnan har varit 
havande betyder det att hon kommer att lyckas med det hon gett sig in i. Att drömma om 
sin egen födelse är ett gott omen för den fattige, men för den rike innebär det att han inte 
ska bli herre i sitt eget hus och att andra kommer att styra honom mot hans vilja. 

 

G: 

Gata: Drömmer du om en gata i hjärtat av en stor stad är det ett tecken på att du längtar 
till lugnet och friden ute på landet och förmodligen kommer att flytta dit. En gata är din 
färdväg, din livsväg och det är intressant att titta på hur den ser ut. Är den rak, kurvig eller 
har många avtagsvägar? Är den gropig eller asfalterad? Är den lång eller kort?  

Gravar: Drömmer du att du stiger ner i en grav kommer du att förlora din egendom. 
Kommer du upp igen betyder det att du inom kort får tillfälle att bistå en vän i nöd. Att se 
en grav i drömmen är ett varsel om sjukdom och besvikelser. Du kommer inte att bli gift 
med den du vill. 

Grop: Faller du ner i en djup grop i drömmen betyder det att en allvarlig olycka ska 
drabba dig. Det kan också vara ett tecken på att din hjärtevän föredrar någon annan. 
Om du med lätthet klättrar upp ur en grop i drömmen betyder det att du ska besegra alla 
motståndare, övervinna alla motgångar och bli rikt och lyckligt gift.  

Guld: En dröm om guld är ett mycket gott omen. Efter några smärre motgångar kommer 
du att lyckas storartat med dina projekt. Får du guldmynt i present betyder det att 
affärerna ska blomstra och att din hjärtevän kommer att gifta sig med dig. 

Gåvor: Drömmer du att du får en gåva betyder det att något trevligt ska hända dig. 
Kanske kommer ett giftermål snart att äga rum mellan dig och din älskade. Om du 
drömmer att du själv ger en gåva betyder det motsatsen. Du kommer att bli sjuk och din 
livskamrat är inte trogen. 

 

H: 

Hals: Halsen symboliserar makt, heder, välstånd och arv. Om du drömmer att din hals har 
svällt utan att för den skull verka deformerad betyder det att du ska bli rik och känd. En 
smal hals betyder motsatsen. Drömmer du att någon försöker strypa dig får du räkna med 
att den personen försöker skada dig på något sätt. Om du drömmer att du har ont i halsen 
riskerar du att bli sjuk. Den drömmer att han har tre huvuden på samma hals kommer att 
bli stark, mäktig och berömd. 

Havet: Allt som är vatten står för vårt känsloliv.Om du drömmer att du ser ett blått hav 
med mjuka vågor väntar dig glädje och framgångar. Är havet lugnt får du räkna med 
problem. Ett stormigt hav betyder oro och förluster. Drömmer du att du faller i havet och 
sedan vaknar med ett ryck kommer du att inleda ett förhållande med en gift kvinna. 

Himlen: En röd himmel i drömmen varslar om vackert väder. Men om himlen är molnig 
och grå bör du skjuta upp en planerad resa eftersom svåra oväder är i faggorna. Ser du 
små, lätta moln på himlen kommer vädret att bli hyggligt, men solen kommer inte att 
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skina och det blir mycket kallt på nätterna. Drömmer du om himlen i största allmänhet 
betyder det att du inte ska få anledning att beklaga dig över livet som gift. 

Hundar: Hundar står för trohet, mod och tillgivenhet om de tillhör dig. Tillhör de en 
främling varslar de om smittsamma sjukdomar. Om de skäller och biter sönder dina kläder 
betyder det att en fiende baktalar dig eller försöker beröva dig ditt levebröd. Blir du störd 
av skällande hundar kommer du att besegra dina motståndare. 

Hus: Ett gammalt hus i drömmar  är ett tecken på att en gammal förbindelse kommer att 
återupptas. En ogift person som i drömmen bygger ett hus kommer inom kort att bli gift 
och tillgångarna kommer att öka.. Men för den som redan är gift varslar denna dröm om 
oro och bekymmer. Ett vackert hus med många rum visar en bild av dig själv, ja hur huset 
än ser ut är det oftast en spegling av dig själv. 

Hästar: Drömmer du att du ser en häst springa kommer du att bli rik. Om du rider på en 
utmattad häst betyder det att du kommer att bli upp över öronen förälskad. Ser du en 
död häst i drömmen väntar en viss stagnation inom ditt yrkesområde. Att drömma om att 
rida på en häst tyder på en statushöjning och om du blir sparkad av den varnar det dig för 
att bli självbelåten. 

 

I: 

Ilska: Om du drömmer att du är arg på en person betyder det att du har många fiender, 
och en komplott mot din lycka och trygghet är under uppsegling. Om du är förälskad 
kommer en rival att baktala dig inför din hjärtevän.  

Inbrottstjuvar: Om du drömmer att du slåss med inbrottstjuvar i ditt eget hus är det ett 
tecken på att dina anställda inte är hederliga. 

Inköp: Drömmer du att du gör inköp kan du räkna med en ekonomisk vinst. Ser du någon 
annan göra inköp är det ett tecken på att du borde ägna dig åt affärer. Om du drömmer 
att du köper dagligvaror kan det vara en varning för en kommande förlust. 

Insekter: Insekter varslar om att du kommer att få det gott ställt om de kryper på dig i 
drömmen. Flyr de dig ska du drabbas av en besvikelse. 

Instrument: Drömmar om musikinstrument varslar som regel om sorger och bekymmer. 

Is: Att drömma att man går på is är ett varsel om förluster av olika slag, för det mesta 
gäller det pengar. Om en man drömmer om smältande is kommer han att bli huvudlöst 
förälskad, men passionen kommer inte att hålla i sig längre än två veckor. Drömmer du 
att du åker kana eller skridskor på is betyder det att du kommer att förlora pengar på ett 
hopplöst projekt. Är du förälskad betyder det att du aldrig kommer att bli gift med din 
nuvarande hjärtevän. 

Birgitta Sjöde Sandy  9 



Litet Dröm och Symbollexikon 

J: 

Jordbävning: Om du är med om en jordbävning i drömmen är detta ett tecken på att allt 
för en tid kommer att stå stilla i ditt liv, och att det sedan plötsligt kommer att hända en 
massa saker på en gång. 

Jordgubbar: När en ung kvinna drömmer att hon äter jordgubbar betyder det att en 
förmögen man kommer att fria till henne. Drömmer hon att hon plockar jordgubbar är 
det ett tecken på att hennes kärlek är obesvarad. Om en gift kvinna drömmer att hon 
äter jordgubbar kommer hon snart att få en inbjudan till en fest. Drömmer hon att hon 
plockar jordgubbar ska hennes innersta förhoppningar aldrig infrias. 

Jul: En dröm som har med denna högtid att göra betyder att två gamla vänner, som har 
grälat, kommer att försonas. Har inget gräl i vänkretsen förekommit kan drömmen betyda 
att du snart får höra ifrån en kär vän eller släkting som du trodde hade glömt bort dig. 

Juveler: Att drömma om halskedjor, pärlhalsband och andra smycken med ädla stenar i är 
ett gott omen för kvinnor. För änkor och unga flickor betyder en sådan dröm att det snart 
ska rustas till bröllop. För en barnlös kvinna är drömmen ett löfte om ett barn. En kvinna 
som redan är gift och har barn kan räkna med större inkomster och nyanskaffningar till 
huset. 

Jätte: Om du drömmer att du ser en jätte eller en mycket lång person är det ett gott 
tecken. 

 

K: 

Katt: Drömmer du om katter är det ett förebud om att du kommer att bli bedragen av 
någon som du litat på. Men detta gäller bara om katterna i din dröm är aktiva. Om du 
drömmer att du tar livet av en katt får du snart chansen att hämnas på en person som har 
gjort dig illa. 

Klippa: Att drömma om en klippa är ett varsel om svårigheter. Men om du klättrar upp till 
toppen betyder det att du ska lyckas bemästra de faror som hotar dig. 

Klättra: Om en man drömmer att han klättrar upp i ett högt träd betyder det att han 
kommer att bli befordrad och få makt över andra. Den som drömmer att han klättrar 
uppfrö en stege kommer att bli hedrad. Att klättra uppför ett mycket högt berg betyder 
samma sak. Den som drömmer att han klättrar ända upp till himlen kommer att bli en 
stor man. 

Kroppen: Om du drömmer att du har blivit stor och tjock kommer din ekonomi att 
förbättras. Drömmer du att du har magrat kommer du att förlora det lilla du har. Den 
som drömmer att hans kropp har blivit fläckig eller svart kommer att föra sina 
affärskollegor bakom ljuset. Har en kvinna samma dröm betyder det att hon kommer att 
bedra sin man och sedan skiljas från honom. Om du drömmer att du har blivit blek eller 
gul över hela kroppen riskerar du att bli allvarligt sjuk. Är din kropp i drömmen täckt av 
skabb eller bölder kommer du att bli mycket rik.  
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Kung: Drömmer du att du ser eller talar med en kung betyder det att du ska bli hedrad 
och rik. Dessutom kommer dina affärer att blomstra. 

Kvinna: Om en gammal kvinna visar sig i din dröm är det ett gott omen som förebådar 
trygghet, välstånd och trevnad. Att drömma om en ung kvinna betyder i stort sett samma 
sak men det behagliga i livet kommer då och då att störas av smärre orosmoment. När en 
man drömmer att han skiljer sig från en ung kvinna betyder det att han snart ska bli 
förälskad. 

 

L: 

Labyrint: Om du drömmer att du befinner dig i en labyrint betyder det att du kommer att 
lösa ett mysterium. 

Lejon: Ser du ett lejon i drömmen betyder det att en person i maktställning kommer att ge 
dig ett lönsamt arbete, att du ska bli förmögen och att du ska bli gift med en hetlevrad 
kvinna. 

Lekar och spel: Drömmer du att du deltar i lekar eller spel på en fest betyder det god hälsa 
och stor trivsel i umgänget med släkt och vänner. 

Ljus: Om du ser ett stort ljussken i din dröm är det ett lyckligt omen som betyder att du 
kommer att bli både mäktig och rik. Är du förälskad betyder drömmen att du blir lyckligt 
gift och får många barn. Slocknar ljuset helt plötsligt kommer en förändring till det sämre 
att inträffa i ditt liv. En sådan dröm brukar nämligen varsla om fängelsestraff, förlust av 
egendom och oväntade motgångar. 

Luft: Om luften är ren och klar i din dröm blir du älskad och respekterad av alla, och du 
kommer att försonas med dina fiender. Du blir en livlig och förtröstansfull människa. 
Drömmer du om en molnfri himmel betyder det att du ska återfinna något du har förlorat. 
Om luften är disig och kvalmig och himlen mulen är det ett förebud om sorg, sjukdom och 
motgångar i affärer. Drömmer du om en vindstilla dag betyder det att du kommer att få 
ett lugnt och behagligt liv, att du kommer att ha framgång i affärer och göra många 
lyckade resor. 

 

M: 

Man: Om en ung kvinna drömmer att hon talar förtroligt med en ung man är det ett 
förebud om tur i kärlek. Om den unge mannen ser bra ut och har milda ögon och en 
allvarlig uppsyn är det ett ännu lyckosammare tecken. När en man drömmer att han talar 
förtroligt till en annan man betyder det rivalitet i kärlek och affärer. Drömmer du om en 
gammal man betyder det att ett arv väntar. Ju längre hår den gamle mannen har desto 
större blir arvet. 

Mattor: När en kvinna drömmer att hon har köpt nya mattor betyder det att hon eller 
hennes man ska råka ut för en oväntad utgift. Drömmer du att dina mattor är slitna får 
du framgång inom ditt yrke. Om du drömmer att du säljer mattor väntar sig dina 
anhöriga att du ska bli rik och att de ska få ärva dig! 
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Mynt: Drömmar om mynt är mycket betydelsefulla. Om du drömmer om en stor mängd 
kopparmynt betyder det att du ska leva i överflöd. Drömmer du om en stor mängd 
silvermynt betyder det en medelmåttig skörd, ett medelgott säljresultat eller hyggligt 
väder. Du kommer inte att våga dig på några investeringar på en tid p.g.a. ett instabilt 
läge i ekonomin eller på börsen. Om du drömmer att du ser en stor hög med guldmynt 
väntar en svår depression. Bristen på arbete och pengar kommer att bli kännbar för de 
flesta familjer. 

Måla: Drömmer du att du målar ett hus eller något annat är det ett förebud om att alla 
dina forna misstag kommer att glömmas, och att en hedervärd position väntar dig i 
framtiden. 

Månen: Att drömma om månen betyder i allmänhet tur. Ser du månen gå ner får du ett 
lugnt och harmoniskt liv. Går den upp kommer du hemma hos en vän att träffa en person 
som får ett stort inflytande över din framtid. 

Mörker: Att drömma att man befinner sig på en mörk plats är ett mycket dåligt omen. 
Men om du lyckas att dig ut i ljuset kommer allt att vändas till din fördel. Du kan vänta 
dig goda nyheter från ett avlägset land. 

 

N: 

Naken: Om du drömmer att du är naken är det ett tecken på att du borde vara mer 
sparsam och lägga ner mindre pengar på ditt yttre. Det är ett gynnsamt tecken att 
drömma om en naken kvinna. Är du naken i en kyrka i drömmen är det ett dåligt omen. 
När en flicka drömmer att hon ser en naken man betyder det att hon ska bli tidigt gift, få 
många söner och se dem växa upp till veklingar. Symboltolkningen av nakenhet är att vi 
är äkta och avskalade alla skydd och försvar. Om det känns tryggt är det tryggt, känns 
det obehagligt och farligt är det ett tecken på att du inte gärna vill visa vem du är innerst 
inne. Du kan till och med uppleva det farligt att bli avslöjad för något du tror är hemskt. 

Natt: Att drömma om natt är ett varsel om ängslan och sorg. Drömmer du att du är ute 
och promenerar på natten väntar besvikelser och ekonomiska förluster. 

Nyckel: Hittar du en nyckel i drömmen kommer du att få en ansvarsfull post. När en 
giftaslysten man drömmer om en nyckel kan han räkna med att få en god och vacker 
hustru. Det är också ett gott omen för dem som sköter andras affärer, men för resenärer 
varslar en sådan dröm om förseningar. 

Nål: När en flicka drömmer att hon använder en nål betyder det att hon är mycket flitig 
och kommer att få skörda frukterna av sitt arbete. Som maka och mor kommer hon att 
bli älskad och respekterad för den trygghet hon skänker sin man och sina barn. 

Näsa: Drömmer du att din näsa är större än vanligt kommer du att bli rik, mäktig och 
betydande. Om du drömmer att du tappar näsan betyder det motsatsen. Att drömma att 
man har två näsor är ett varsel om gräl. Den som drömmer att hans näsa har blivit stor och 
deformerad kommer att bli förmögen men illa omtyckt. När en man drömmer att han är 
täppt i näsan och inte kan känna lukter kommer hans hustru att bedra honom med hans 
bäste vän. Drömmer en kvinna samma dröm betyder det att hennes make är otrogen. 
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O: 

Ogräs: Om du drömmer att du ser eller rensar ogräs är det en uppmaning att lägga 
dagdrömmarna på hyllan och kavla upp ärmarna för annars blir du aldrig klar med ditt 
arbete. 

Olyckshändelser: Drömmar om olyckor kan förebåda trevliga överraskningar om 
drömmaren är en gift person. Om den ena parten i ett förlovat par har en sådan dröm kan 
det vara ett tecken på ett brådskande giftermål. Om du drömmer att du råkar ut för en 
olyckshändelse betyder det att en svår prövning väntar dig. 

Omfamning: Se upp för den vän som omfamnar dig i en dröm, för han eller hon bedrar 
dig. Men om du drömmer att du ser din hjärtevän omfamna någon annan kan du vara 
trygg i förvissningen om att dina känslor är besvarade. 

Ormar: Att se en hopringlad orm i drömmen är ett varsel om fara och fängelsestraff. Det 
kan också vara ett tecken på sjukdom eller hat. Ser du en orm ligga utsträckt betyder det 
att din hustru bedrar dig. Drömmer du att du dödar en orm kommer du att triumfera 
över dina motståndare och alla som avundas dig. Om du drömmer att en orm försöker 
bita dig i fötterna är det ett varsel om svartsjuka och avund. Lyckas ormen bita dig väntar 
sorger och besvikelser. Att se en orm eller hydra med sju huvuden är en förvarning om 
frestelse och synd. Om du slåss med ormar i drömmen kommer du att besegra dina fiender. 
Ser du många ormar i drömmen kommer du att bli lurad av en kvinna. Ormen är en 
symbol för förändring. Den byter ju skinn och förnyar sig med jämna mellanrum. 

Oxar: Drömmer du om oxar ska du lägga märke till om de är magra eller feta. Magra djur 
står för fattigdom, svält och olycka. Feta oxar däremot utlovar däremot ett överflöd av 
allting. 

P: 

Paket: Om du drömmer om ett paket kommer något betydelsefullt att inträffa. Om det 
blir på gott eller ont beror på paketets utseende. Ett prydligt paket betyder välstånd 
medan ett slarvigt betyder problem. Brunt omslagspapper är ett förebud om en gåva från 
oväntat håll. Vitt omslagspapper betyder att du ska få exakt vad du väntar dig och har 
gjort dig förtjänt av. 

Panna: Att drömma att man har en panna av mässing är bra för vinhandlare och bagare 
men dåligt för andra, eftersom det är ett tecken på hat. Om du drömmer att din panna är 
hårbeväxt är det ett mycket lyckligt omen speciellt om du är kvinna, men om din panna i 
drömmen är alldeles kal är det ett varsel om misslyckanden. 

Papper: Att drömma om papper är ett gott omen. Är papperet vitt och rent betyder det 
att du kommer att lyckas i affärer, gifta dig med den du älskar, få fina barn och bli 
mycket lycklig. Är pappret smutsigt eller fyllt med klotter väntar tillfälliga motgångar och 
ett gräl. Om pappret är fyllt med prydlig skrift är det ett förebud om goda nyheter, en 
förmånlig överenskommelse och ett arv. Är det skrynkligt eller slarvigt vikt kommer vissa 
svårigheter att vålla dig bekymmer. Om det är prydligt vikt kommer du att få det du helst 
av allt vill ha. 

Pengar: Drömmer du att du samlar ihop småpengar kommer du att drabbas av en stor 
förlust. Om du tar emot pengar väntar däremot en vinst. Drömmer du att du ser en stor 
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summa pengar och inte vågar röra den väntar gräl och bedrägeri. Om du ger någon 
pengar i drömmen kommer du att få en son som blir en stor och mäktig man. Förlorar du 
pengar i drömmen ska du bli bedragen av din hjärtevän och misslyckas med något som 
ligger dig varmt om hjärtat. 

Prata: Om du i drömmen pratar högt i kyrkan är det ett varsel om avund och synd. 
Drömmer du att du pratar med din bror väntar en orolig tid. Talar du i drömmen med 
mäktiga män väntar framgångar, välstånd och en vinst. Om du drömmer att du pratar 
med en fiende är det en uppmaning att ta dig i akt för honom. Drömmer du att du pratar 
med din son kommer någon att skada dig. 

R: 

Regn: Drömmer du om regn och åska som inte gör någon skada betyder det att du har 
farliga fiender som du emellertid kommer att besegra. Om du drömmer att du vandrar i 
ett stilla regn är det ett förebud om att du kommer att lyckas med det du just nu håller på 
med. Det är en speciellt gynnsam dröm för älskande eftersom den utlovar trohet, kärlek 
och ömhet.  

Rida: Om du rider på en häst i drömmen betyder det att du ska på makt över människor. 
Drömmer du att du rider genom en stad är det ett gott omen om du är sjuk eller har tagit 
en risk. I det första fallet betyder drömmen att du ska bli frisk, i det andra att satsningen 
kommer att resultera i en vinst. Att rida ut ur en stad betyder motsatsen. Om du drömmer 
att du rider en vild häst och sitter säkert i sadeln kommer du att styra människors liv med 
fast hand. Blir du avkastad betyder det motsatsen. 

Ringar: Drömmer du att en ring faller av ditt finger är det ett varsel om ondska, 
fångenskap och död. För en havande kvinna betyder det att hennes barn ska få ett motigt 
och långt ifrån lyckligt liv. En flicka som har denna dröm bör se upp med sin hjärtevän som 
planerar att utnyttja och sedan överge henne. När en kvinna drömmer att någon sätter en 
ring på hennes finger får hon tur i kärlek. Att drömma att man ger bort en ring är ett 
varsel om fara. 

Rosor: Ett lyckligare omen kan man knappast tänka sig än en dröm där en ros 
förekommer. För en ung kvinna betyder en sådan dröm ett kärleksfullt äktenskap och en 
god ekonomi. En ung man som drömmer om en ros kan vara säker på att lyckas i affärer. 

Råttor: Om du ser råttor i drömmen betyder det att du kommer att få många fiender. Om 
råttorna anfaller dig och du lyckas besegra dem har du inget att frukta från dina ovänner. 
Men om de biter dig och tvingar dig att fly får du vara beredd på svåra motgångar. 

S: 

Silver: Drömmer du om silver betyder det att du är omgiven av falska vänner som försöker 
störta sig i fördärvet. Är du förälskad betyder det att din hjärtevän bedrar dig. Om du 
drömmer att du får silvermynt av ringa värde i gåva är det ett varsel om fängelse och 
fattigdom. Är mynten ganska värdefulla kan du räkna med att få en summa pengar och 
flera nya vänner. Drömmer du att du får mycket värdefulla silvermynt kommer du att 
misslyckas med allt du företar dig. 

Simma: Drömmer du att du simmar med huvudet ovanför vattnet får du tur i kärlek och 
affärer. Även för bönder och sjöfarare är detta ett gott omen. Men om du drömmer att du 
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simmar med huvudet under vattnet väntar stora problem, och dessutom kan du få dåliga 
nyheter från en person du trodde var död.  

Skor: Har du sköna skor på fötterna i drömmen väntar stora inkomster och ett gott rykte. 
Klämmer skorna får du räkna med otur, skam och vanära. Att drömma att man tillverkar 
skor är ett dåligt omen utom för konstnärer. Är du förälskad och drömmer att du har nya 
skor på dig kommer din hjärtevän att lämna dig före bröllopet. Gamla skor betyder 
däremot tur i kärlek. För gifta personer varslar nya skor om fattigdom medan gamla skor 
förebådar ökade inkomster. 

Solen: Att se solen gå upp eller ner i klart väder är det ett gott tecken inför en rättegång. 
Drömmer du att solen går upp eller ner i mulet väder betyder det otur. Om du drömmer 
att solen lyser klart kommer du att få en ansvarsfull post och tjäna mycket pengar. Ser du 
solen försvinna bakom ett moln och sedan komma fram igen betyder det att du ska 
övervinna alla problem till slut. Är du förälskad och drömmer om klart solsken kan du vara 
säker på att du valt rätt livskamrat. För en gift person förebådar en sådan dröm ett 
harmoniskt familjeliv och tur i affärer. 

Springa: Att drömma att du vill springa men inte kan betyder att du kan få svårt att leva 
upp till dina ambitioner. Springer du med en förföljare hack i hälarna riskerar du att falla 
för en svår frestelse. Drömmer du att du springer efter någon annan eller något betyder 
det att du litar för mycket på ditt eget omdöme. Om du inte lyssnar mer på vännernas 
goda råd får du säkert ångra det en dag. 

Stjärnor: Ser du en klar stjärnhimmel i din dröm är det ett förebud om välstånd, en lyckad 
resa, goda nyheter och framgång i allt du företar dig. Men om stjärnorna är bleka väntar 
problem av alla slag. Om du drömmer att du ser stjärnorna slockna är det ett varsel om 
ekonomiska förluster, oro eller till och med död. En sådan dröm är ett gott omen endast för 
brottslingar för i deras fall betyder det att de ska slippa straff. Drömmer du att stjärnor 
regnar ner över ditt hus är det en förvarning om otur. Men det kan också betyda att huset 
snart ska stå tomt. Ser du stjärnor lysa in genom fönstret betyder det att husets ägare 
svävar i livsfara. Att drömma om stjärnor med svansar är ett varsel om krig och svält. 

T: 

Tavlor: Att drömma om tavlor är ett mycket gott omen. För unga människor förebådar en 
sådan dröm ett lyckligt äktenskap och ett kärleksfullt och harmoniskt familjeliv. Drömmer 
en affärsman om tavlor väntar goda tider, men samtidigt måste han vara noga med att 
inte låta skenet bedra. 

Tidning: Läser du en tidning i drömmen får du inom kort ett brev vars innehåll inte faller 
dig i smaken. Ser du en tidning i drömmen får du räkna med att någon kommer att lura 
dig. Enligt vissa drömtydare kan det också vara ett förebud om goda nyheter från en 
bortrest vän. 

Träd: Ser du grönskande och blommande träd av alla sorter i din dröm är det ett förebud 
om trivsel och glädje. Men om träden är vissna och förtorkade utan blad, omkullvälta, 
förkolnade av brand eller splittrade av ett blixtnedslag, väntar vrede, rädsla, missnöje och 
sorg. Drömmer du att du plockar frukt från ett gammalt träd betyder det att du ska få ett 
arv. Klättrar du i träd väntar dig stor ära i framtiden. Träd som dött av ålderdom är ett 
tecken på svek och bedrägeri.  
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Tunnel: Om du befinner dig i en tunnel i drömmen och att det skrämmer dig betyder det 
att du inom kort kommer att fatta ett felaktigt beslut i en viktig fråga. För en förälskad 
flicka innebär en sådan dröm att hon har anledning att tvivla på sin hjärtevän. Men om 
hon ser ett ljus i änden av tunneln betyder det att han kommer att bättra sig och bli en 
god make. 

Tänder: Tänderna anses symbolisera dina släktingar och närmaste vänner. Framtänderna 
är barn, syskon och mycket nära anhöriga. Underkäkens tänder symboliserar kvinnorna, 
överkäkens männen. Drömmer du att du har tappat eller skadat en tand betyder det att 
en släkting kommer på besök. Är dina tänder vitare och vackrare än vanligt är det ett 
förebud om välstånd, goda nyheter och vänskap i släkten. Är en av dina tänder längre än 
de andra i drömmen betyder det att du kommer få problem med en släkting. Den övre 
hörntanden representerar din far, den undre din mor. Om en framtand är lös, har blivit 
svart eller gör ont i drömmen betyder det att en nära vän eller anhörig kommer att bli sjuk 
eller råka illa ut. Borstar du tänderna kommer du att ge pengar till en vän eller släkting.  

U: 

Underhållning: Om en flicka drömmer att hon kopplar av med någon form av 
underhållning gör hon klokt i att genast köpa en biljett till en konsert eller något liknande 
och använda den, för där ska hon möta den man som så småningom ska bli hennes make. 
För en gift kvinna är en sådan dröm ett löfte om ett harmoniskt hemliv, speciellt om det 
vid tidpunkten för drömmen är trassel i familjen.  

Uppvaktning: När en ung flicka drömmer att hon bli flitigt uppvaktad betyder det att hon 
kommer att få många kavaljerer, men ingen av dem kommer att duga åt henne. Hon får 
svårt bestämma sig och därför ska det dröja mycket länge innan hon blir gift. När en ung 
man drömmer att han börjar uppvakta flickor betyder det att han även i fortsättningen 
kommer att njuta av ungkarlslivets fröjder. Han är rädd för att binda sig och därför 
kommer han att förbli ogift mycket länge. 

Utslag: Om du drömmer att du får utslag någonstans på kroppen är det ett varsel om att 
du kommer att drabbas av en svår förkylning, bronkit eller lunginflammation, men 
sjukdomen kommer inte att bli särskilt långvarig. 

Utter: Drömmer du om en utter är det en förvarning om att människor som du alltid har 
betraktat som dian vänner plötsligt kommer att visa förakt eller till och med avsky för dig. 
Naturligtvis kommer detta att chockera dig eftersom du aldrig har gjort dessa personer 
något ont. 

V: 

 
Vagga: När en mor drömmer att hennes barns vagga har gått sönder finns det en risk för 
att barnet blir allvarligt sjukt. Många oroliga vaknätter väntar henne, men hennes 
omsorger och omvårdnad kan rädda barnets liv. En kvinna som drömmer att en vagga 
sätts i rörelse av sig själv kommer att föda tvillingar nästa gång. 

Vagn: En vagn utan hästar är ett förebud om olycka, så du bör undvika långa resor den 
närmaste tiden. Men om hästar är spända för vagnen har du bara ära och heder att 
vänta. Drömmer du att du sitter i en stillastående vagn kommer du att bli indragen i en 
skandal.  
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Vargar: Vargen symboliserar en glupsk, grym och opålitlig person. Drömmer du att du 
dödar en varg betyder det att du ska besegra en motståndare med just dessa egenskaper. 
Om vargen biter dig kommer den opålitlige fienden att triumfera över dig. Drömmer du 
att du har en vargs huvud är det ett förebud om att du ska lyckas genomföra dina 
framtidsplaner. Om du drömmer att du ser en hel flock vargar är det ett varsel om att du 
ska bli bestulen. 

Vatten: Vatten är symbolen för känslor och som vattnet är så kan känslorna vara. Det är 
källan till allt liv men samtidigt det element man kan drunkna och upplösas i. Om du 
drömmer att du ser en flod med lugnt och klart vatten är det ett gott omen. Är vattnet 
upprört betyder det att en mäktig person kommer att hota dig. Drömmer du att du står i 
en fors väntar sjukdomar eller andra problem. Om du drömmer att du simmar över en 
bred flod hotar en fara i framtiden. Ser du i drömmen en lugn flod flyta förbi ditt fönster 
kommer en rik och generös person att förgylla din tillvaro. Är vattnet upprört eller hotar 
att tränga in i ditt hus väntar familjegräl. Drömmer du att en klar bäck rinner förbi ditt 
hus kommer du att bli erbjuden en post som ger dig tillfälle att hjälpa fattiga och 
förtryckta. Är bäckens vatten grumligt eller fyllt av strömvirvlar kommer en eldsvåda, en 
rättegång eller en ovän att vålla dig skada. Om du i drömmen dricker vatten väntar 
motgångar och problem. För en handelsman betyder en sådan dröm dåliga affärer. Är du 
förälskad föredrar din hjärtevän en annan och kommer aldrig att gifta sig med dig.  

Vigsel: När en man drömmer att han gifter sig med en ful kvinna är det ett varsel om 
olycka och död. Är kvinnan vacker väntar välstånd och lycka. När en sjuk människa 
drömmer om sitt eget bröllop är det ett varsel om en förändring i tillståndet. Är du 
förälskad och drömmer att du gifter dig är det ett mycket dåligt omen som varslar om 
ekonomiska förluster och svåra besvikelser. Det betyder otur för en flicka att drömma om 
en vigselakt. Hon kommer att misstro männen och förbli ogift större delen av livet. För en 
gift person är drömmen en förvarning om sjukdom och död. Ett bröllop är också ett tecken 
på inre balans enligt symboltolkningen, ett förenande av de kvinnliga och mannliga 
krafterna i dig. 

Vägar: Om du drömmer att du står vid en plats där flera vägar möts, betyder det att du 
inte alltid kommer att följa samma raka kurs som nu. Flera förändringar kommer att äga 
rum i ditt liv, och du kommer inte att stanna länge på samma plats. Drömmer du att du 
ser en bred och jämn väg framför dig, är det ett gott omen. En smal och krokig väg 
betyder det däremot otur eller att det är en del prövningar på din väg. 

Y: 

Yacht: Seglar du en yacht i drömmen betyder det att du äventyrar din hälsa genom att 
tänka för mycket på ditt arbete och för lite på nöjen 

Yrsel: Om du drömmer att du dansar dig yr, är det ett tecken på att din hälsa kommer att 
försämras. Orsaken till detta är förmodligen att du har utsatt dig för kyla och drag, vilket 
kommer att resultera i en kraftig förkylning. 

Z: 

Zebra: Drömmer du om en zebra får du kämpa hårt och länge för att nå ditt mål och när 
du kommer dit blir du besviken.  
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Zigenare: Var försiktig med allt du gör för denna dröm är ett varsel om att en slarvig 
handling kan ställa till trassel för dig. 

Zink: Ser du en större mängd zink i drömmen betyder det att du om några år kommer att 
flytta utomlands. 

Zoo: Om du drömmer om en zoologisk trädgård väntar en glad, händelserik och 
inkomstbringande tid. För en ung man betyder en sådan dröm att han ska gifta sig rikt. 
Hans hustrus förmögenhet kommer att hjälpa honom i karriären, men detta gör tyvärr att 
hon får alltför stor makt över honom. Drömmer en ung flicka om en zoologisk trädgård 
kommer hon att träffa en ung man som är intresserad av botanik och naturhistoria. Han 
kommer att studera båda dessa ämnen och bli en framstående expert. 

Å: 

Åkrar: Att drömma att man befinner sig på en grön åker är ett mycket lyckligt omen. Men 
en plöjd åker betyder att man kommer att bli trakasserad av en barnlös person. För den 
förälskade betyder en sådan dröm en besvikelse; för en gift person olycka och problem 
med barnen. 

Åldringar: Om du drömmer om åldringar kan du se fram emot ett lugnt och hederligt liv. 
Drömmer du att du får leva tills du blir mycket gammal betyder det att du inom kort får 
besök av en god vän. 

Ångest: Känner du ångest i drömmen utan att veta orsaken bör du genast se upp om 
någon under den följande veckan erbjuder dig en tjänst. Det är nämligen en fälla. 

Åska: Hör du åskan i drömmen betyder det att ondskefulla personer kommer att sprida 
falska rykten om dig. Om du är ogift och drömmer att du hör åskan betyder det att dina 
kärlekshistorier kommer få ett olyckligt slut. För gifta personer, medelålders och gamla är 
en sådan dröm en förvarning om oväntade nyheter. 

Åsnor: Åsnan symboliserar en trogen och duglig tjänare som är till stor nytta för sin 
husbonde, men den kan också beteckna en dum och okunnig person. Drömmer du att du 
ser en åsna springa är det ett varsel om motgångar. För en sjuk person kan en sådan dröm 
vara ett mycket dåligt omen. Att höra en åsna skria är ett förebud om en katastrof. Ser 
man en åsna sätta sig har man hårt och mödosamt arbete framför sig.  

Ä: 

Ädelstenar: Handskas du med glittrande ädelstenar i drömmen betyder det att en 
beräknande person av det motsatta könet kommer att blända dig med smicker. Drömmer 
du att du bär en ädelsten i form av något smycke är det ett tecken på att din ekonomisk 
situation kommer att försämras. Dina inkomster kommer inte att bli vad de en gång varit, 
speciellt inte om du sysslar med affärer. Du gör klokt i att snåla med resurserna och 
förbereda dig på sämre tider.  

Ägg: Att drömma om ägg är ett tecken på vrede, vare sig man plockar, köper eller äter 
dem. Efter en sådan dröm riskerar du att bli indragen i en våldsam konflikt mellan 
släktingar eller vänner. 
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Älvor: Vad som än händer i en dröm med älvor så kommer det motsatta att inträffa i 
verkligheten. Om älvorna hjälper dig ska du ta dig i akt för en ondskefull person som 
försöker skada dig i lönndom med sin vassa tunga. 

Änglar: Att se en eller flera änglar i drömmen är ett gott tecken. Att drömma att du själv 
är en ängel är ännu bättre. Att tala eller ropa till dem är däremot ett dåligt omen. 

Äpplen och äppelträd: Att i drömmen se äppelträd och äta söta äpplen är ett förebud om 
glädje och lycka, speciellt för kvinnor och unga flickor. Sura äpplen varslar om bråk och 
stridigheter. Att äta sådana är ett tecken på vrede. Att plocka äpplen betyder att någon 
kommer att göra en förargad. Att se ett äppelträd slå ut i blom är ett gott tecken för en 
deprimerad person. Det är ett förebud om att lyckan snart kommer att le mot drömmaren 
och att det bästa i livet ännu återstår. Att äta äpplen betyder ilska. 

Äta: Om du drömmer att du äter är det ett dåligt tecken. Är du affärsman kommer du att 
förlora pengar genom slarv. Förmodligen glömmer du att begära ett kvitto på en leverans. 
Hur stor förlusten blir är beroende av den kvantitet mat du har på tallriken i din dröm. För 
den förälskade varslar drömmen om känslokyla, gräl och skilsmässa. Den som drömmer att 
han äter människokött får ägna sitt liv åt hårt arbete och ständig oro. Att äta fett eller salt 
är ett tecken på skvaller. Att äta ost är ett förebud om en vinst.  

 

Ö: 

Ögon: Ögonen är själens spegel och i dem kan man avläsa an persons tro, vilja och 
intelligens. Den som drömmer att han har mist synen kommer att svika sitt ord. Om en 
man drömmer att han har blivit skumögd betyder det att han kommer att begå en 
brottslig handling, som han får ångra efteråt. Att drömma att man har en utmärkt syn är 
ett mycket gott omen. Det betyder att man kommer att lyckas med det mesta. Svaga 
ögon varslar däremot om fattigdom och misslyckanden.  

Öken: Att drömma att man färdas i en öken är ett förebud om motgångar och faror.  

Örnar: Att drömma att man ser en örn högt uppe är ett gott tecken speciellt för affärsmän 
och soldater. När en kvinna drömmer att hon föder en örn betyder det att det barn hon 
väntar kommer att bli en mäktig och inflytelserik person. Att drömma att man ser en död 
örn betyder bättre tider för den fattige. Att se en örn flyga över ens huvud är ett förebud 
om heder och ära. 

Öron: Om du drömmer att du har ont i ett öra är det ett säkert tecken på att du kommer 
bli ett offer för falska anklagelser och att det kommer att bli mycket svårt för dig att 
bevisa din oskuld. Att ha många öron i drömmen är bra för den som har många anställda. 
När en ung man drömmer att han förlorar sina öron betyder det att något obehagligt 
kommer att hända honom. Men om han drömmer att han tvättar öronen har han idel 
goda nyheter att vänta.  

Örter: Att drömma om väldoftande örter som t.ex. mejram, isop, rosmarin eller salvia är ett 
varsel om hårt arbete, problem, sorg och svaghet, men för en läkare kan en sådan dröm 
vara gynnsam. 
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