
ÁLOMAJTÓ 

 

Weöres Sándor egysoros verse akár az álmokról is szólhatna. Vajon milyen gondolatok 

ébredhetnek bennünk e szó hallatán: álomajtó?  

A képzeletbeli álomajtót kinyitva belépünk egy ismeretlen, csodálatos világba. Az 

álmainkban az ajtó az életünkben végbemenő változásokat jeleníti meg. A bejáratok új 

lehetőségeket mutatnak, a kijáratok valamilyen életszakasznak a lezárását jelentik.   Van egy 

film, amivel kinyithatjuk az álomajtót. Ez a film, az Alice Csodaországban.  A film főhőse, 

Alice, belép egy olyan világba, ahol számtalan izgalmas, lenyűgöző kaland várja.   

 

Mindenkinek vannak álmai, jó és rossz álmok egyaránt. A tudósok bebizonyították, 

hogy a nők gyakrabban álmodnak, mint a férfiak, a felnőttek pedig többet, mint a gyerekek. 

Sokszor úgy ébredünk fel, hogy nem emlékezünk az álmainkra, csak pár kusza kép maradt 

belőlük, vagy csak arra emlékezünk, hogy kellemes vagy kellemetlen érzéseket keltett bennünk. 

A rossz álmainkban, vagyis a rémálmainkban mindig valami szörnyű dolog történik velünk. Az 

ilyen álmok után gyakran felriadunk, zaklatottnak érezzük magunkat, olykor a sírás kerülget 

bennünket. Olyan érzés ez, mintha a sok borzasztó, szörnyű dolog valójában megtörtént volna 

velünk, pedig csak egy álom volt. A felismerés azonban megnyugvással tölti el az embereket.  

A rémálmaink mellett azonban vannak csodálatos, varázslatos álmaink is. Ezekben az 

álmainkban a sikerről, a boldogságról, a szerelemről, a karrierről álmodunk.   



Egy-egy ilyen álomból szinte nem akarunk felébredni, szeretnénk, ha sokáig tartana ez 

az állapot. Léteznek visszatérő álmok is, ezek főleg fiatalkorban fordulnak elő. Visszatérő, meg 

nem oldott problémákat jeleznek. 

Az álmainkban bárki szerepébe belebújhatunk, bármilyen szuper hősökké válhatunk. Az 

álmok nem szándékosan kitalált események, hanem természetes jelenségek.  Álmainkban 

vissza-visszatérnek azok a képek, amelyekkel napközben feltöltődtünk.  A képzelet és a valóság 

keveredik az álmainkban, a tudatalattink üzen nekünk. Néha azonban bosszantóak, 

megtévesztőek is lehetnek, mert nem értjük meg a jelentésüket. vagy félreértelmezzük őket.  Az 

álmoknak egy sajátos nyelvezete van, az érzések útján szólnak hozzánk. Mindenki szeretné 

tudni, mit jelentenek az álmaik, milyen útmutatást akarnak adni számára az éjszakai pihenés 

közben.  Mit jelent vajon az, ha kutyákkal álmodunk? A kutya jelenthet sikert, állhatatlan 

barátokat, de jelenthet ellenséget is. Ha ugató kutyával álmodunk, nagy valószínűséggel 

nehézségek, rosszabbodó életkörülmények várhatók az ember életében. A vicsorgó kutya 

látványa gyűlölködést jelez. 

Sok-sok álommal kapcsolatos idézetet lehet olvasni. Kedvenc idézetem Montaignet-tól 

való: „hiszem, hogy az álmok ösztöneink hűséges tolmácsai; csak művészet dolga, hogy 

megfejtsük és megértsük őket”. Számomra ez azt jelenti, hogy mindenkinek lehetnek nagyratörő 

álmai, amely a belső világunkból erednek. Ha azokat valóra szeretnénk váltani, akkor azért 

nekünk is erőfeszítéseket kell tennünk.  Mélyen a tudatunk alatt vágyunk valamire, amit akár 

magunknak sem merünk bevallani, de mégis foglalkoztat bennünket, ott van a 

mindennapjainkban. Ezeket az álmokat, vágyakat kell megértenünk, megfejtenünk és 

megvalósítanunk.  

  Az egyik legfontosabb dolog az életben, hogy soha ne adjuk fel céljainkat, álmainkat. 

Az álomajtó lényege: ha kinyitunk egy ajtót, akár egy ismerős álom is ránk köszönhet.  
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