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AA  
Aadam - meesterahva unenäos viitab Aadama näge-

mine liigsele kaugenemisele mehelikkuse 
põhiolemusest. Unenägija vajab lihtsat ja 
loomulikku suhet iseendaga. Naisterahva 
unenäos seostub Aadam, kõigi maiste meeste 
esiisa, partneri ja temast tulenevate prob-
leemidega. 

Aade - sisemine maailmavaade tuletab ennast 
meelde. Oled ilmselt tegutsenud oma põhi-
mõtetega vastuollu minnes. 

Aadel - unenägija seisukohad on pinnapealsed. Si-
hile jõudmise eel kohatakse täiendavaid ras-
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kusi. Mida ütlevad teised samas unenäos 
nähtud sümbolid? 

Aadress - see on otsene viide probleemidele, millega 
unes nähtud aadress seostub. See võib olla 
sinu enda varasem elupaik või oled seotud 
inimesega, kes sellel aadressil elab või tegut-
seb. Meenuta selle aadressiga seonduvaid 
seiku, mis võiksid sind praegustes raskustes 
aidata. 

Aasta - kui näed unes mõnd kindlat aastat, on näh-
tud aastal olnud mõju praegusele eluseisun-
dile. Aasta võib varjata endas ka arvu, mille 
uni esile toob. 

Aastaajad - neil kõigil on erinev tähendus. Kevad 
sümboliseerib kõike, mis on uus ja värske - 
armastust, süütust, uusi üritusi ja ettevõtmisi. 
Suvi on meelelise, küpse täiskasvanu aasta-
aeg. Sügis on saagikorjamise aeg, sügisega 
seostuvad ka pärandus ja perekonnaõnn. 
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Talv kujutab pealesunnitud puhkeaega - 
vanadust, surma, üksindust ja haigusi. 

Aatompomm - liigne tardumus, kramplik kinnihoidmine 
olukorrast, seisundist või arvamustest. Liig-
ne hingestatus võib pimestada. Aatompomm 
on kindla ohu sümbol. See võib olla ka 
suuruni. 

Abajas - ennustab rahulikku eluetappi, sama rahulik-
ku (ja võib-olla ka liiga?), nagu seda oli unes 
nähtud abajas. 

Abiellumine - näitab hingelist ühtsust. See võib olla ka 
soovuni, unelmate täitumine unenäos. Otsese 
tähendusena võib kätkeda endas mõnd 
abieluteemalist hoiatust. Vt. Abikaasa, 
Laulatus. 

Abielulahutus - hingelise lõhenemise enne. Vajadus ise-
endas midagi eitada. Vahel võib sel unel olla 
ka otsene tähendus, olgu siis hoitava endena 
või hoopis soovi väljendajana. 
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Abikaasa - oma abikaasa nägemine viitab raskustele 
suhetes temaga. Kui näed abikaasat õnnetu-
ses või suremas, siis varjad eneses teatud vi-
ha tema vastu. Hea suhe näitab head läbisaa-
mist oma sisemise minaga. Tundmatu abi-
kaasa võib olla sinu hinge - anima või ani-
muse - väljendaja. Kui näed unes tundmatut 
abikaasat, mõtle hoolikalt, ehk oled oma 
tunded ja mõistuse tasakaalust välja lasknud 
ning ühe neist hooletusse jätnud. Vahel võib 
unes näha ka tundmatut abikaasat. Kas nägu 
jäi meelde? 

Abiline - unes nähtud abiline on kui tegelane vanast 
haldjaromaanist. Tegu on hea sümboliga - 
oled õnne soosingus. 

Abiturient - kas jälle koolis tagasi? See on juurdlev ja 
kontrolliv unenägu, mis näitab ebakindlust, 
puuduse tunnet ja kartust mitte toime tulla. 
Vt. Eksam. 
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Abort - plaanid on valed. Näitab loobumist, kuid ka 
teadlikku otsustamist. Ebakindlust plaanides. 
Ebameeldivast unenäost ärgates aitab tassike 
kakaod, midagi maitsvat või meeldiv 
muusika. 

Ader - hallidest aegadest saati mehe suguelundi 
sümbol. Adraga küntakse maad, naiselikku 
ürgalget. Kui põld ja ader on heas seisu-
korras, on see kasvu ja elujõu sümbol. 

Aed - kasvu ja siseelu sümbol. Aed on kaunis ja 
privaatne eraomand, mis jääb võõraste pil-
kude eest varjatuks - nagu ka siseelu. Aeda 
pääseb harilikult läbi kitsa värava, mida peab 
otsima. See on pikaajaline enne, mis viitab 
hinge arenemisele ja kõneleb sisemiste väär-
tuste leidmisest. Aed võib sümboliseerida ka 
naise keha - viide legendaarsele para-
diisiaiale. Kui ronid üle aia, võidad raskused. 
Aed viitab ka takistustele - kui üle ei saa, 
oled oma võimalusi valesti hinnanud. 
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Aednik - tegelane suurtest, laiema tähendusega une-
dest. Kõige andja ja hävitaja, hinge kulti-
veerija. 

Aedviljad - sümboliseerivad naiselikku seksuaalsust. 
Kartulid, salat ja oad on näitavad unenägija 
seksuaalset loomust. Mõned aedviljad on 
küll mehe suguelundi sümbolid, kuid sellele 
vaatamata (või seetõttu eriti) esindavad nad 
seksuaalsuse naiselikku poolust. Aedviljade 
nägemine tähendab head ja küpset seksuaal-
elu või selle puudumist - sõltub aedviljade 
seisukorrast.  

Aeg - milline aasta- või kellaaeg see oli? Selles 
eluetapis oled praegu. 

Aerud - peenise sümbol, vahel ka töötegemise 
sümbol. Vt. Paat. 

Ahelad - närvide reaktsioon, mis võib põhjustada 
stressi.  
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Ahi - naise rüpe sümbol. Võib tähendada ka ma-
jast lahkumist. Pragunenud ahi viitab pere-
kondlike suhete lagunemisele. Ahi võib olla 
ka seesmise hingejõu, energia ja loova töö 
sümbol. Vt. Tuli. 

Ahistus - tusk. Kui see reaalelus leeveneb, kaob ka 
ahistustunne unenägudest. 

Ahv - raskused inimese küpsemises. Uni ahvist 
meenutab, et sa ei tohi teha otsuseid vaid ins-
tinktidest ja tungidest lähtudes. Ahv on ini-
mese eelkäija evolutsiooniredelil, unes ini-
mese loomastunud vari, ebameeldiv pilke-
kuju. Mingi ebameeldiv joon ahvis meenutab 
sulle sind ennast. Tantsiv ahv viitab peole. 

Ahven - elu algne lähtepunkt on vesi. See uni viitab 
kohtumisele hinge sügavamate kihtidega. 
Elav kala tähendab lootusi, surnud kala pet-
tumust. Vt. Kala. 
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Aimdus - unes analüüsid oma mineviku kogemusi ja 
saad eelteavet tuleviku kohta. Kui suudad 
seda mõista, on sinu unenäost tõesti kasu 
olnud. 

Ais - mehe suguelundi sümbol. Viitab pettumus-
tele seksis. Aisakandja on oma südames 
õnnetu. 

Ait - elujõu ladu. Kas see oli täis või tühi? 
Põhjanaabrid väidavad, et ait viitab kiire 
"kähkuka" soovile, ihale seksida ilma pike-
ma suhteta. 

Ajalugu - mineviku kordus unenägudes toob välja 
seiku, mis on olulised ka praegu. Kõige 
sagedamini nähakse unes oma lapsepõlve. 
Võib kätkeda aimdusi tulevikuks. 

Ajaleht - võid lugeda lehest midagi, millel on sõnum 
sulle ka ärkamise järel. 


