ἀγαθὸν δὲ ἐπίσης πᾶσιν ἐτήρησα τὸ κάλλος καὶ τὴν τοῦ σώματος εὐφυΐαν καὶ
τὴν ἰσχύν, ὅταν μὴ ὑπὲρ ἄνθρωπον ᾖ ταῦτα, ἐπεὶ τό γε ὑπερβαλλόντως καλὸν
εἶναι δοκεῖν ἢ εὐπρεπῆ ἢ ἰσχυρὸν, ἐπίσης τῷ αἰσχρὸν εἶναι δοκεῖν, ἢ
παραλελύσθαι, ἢ μὴ ἰσχύειν ἀποβαίνει. ἃ δὴ πάντα θάνατον μὲν τοῖς νοσοῦσιν,
ἀπραγίαν δὲ καὶ μακρονοσίαν τοῖς ἐρρωμένοις, σημαίνει.
Ὀνειροκριτικά

πάσχειν δὲ δοκεῖν τὰ αὐτὰ ἄλλῳ ᾡτινιοῦν γνωρίμῳ, οἷον τὸν αὐτὸν πόδα ἢ τὴν
αὐτὴν χεῖρα ἢ ἄλλο τι μέρος τοῦ σώματος τὸ αὐτὸ πάσχειν, καὶ ὅλως συννοσεῖν
ἢ συναλγεῖν, κοινωνῆσαι σημαίνει τῶν ἁμαρτημάτων ἐκείνῳ· τὰ μὲν γὰρ
νοσήματα τοῦ σώματος, καὶ αἱ τῶν μερῶν πηρώσεις, ἐοίκασι ταῖς τῆς ψυχῆς
ἀκολασίαις καὶ ἀλόγοις ἐπιθυμίαις, ὁ δὲ τὰ αὐτὰ πάσχων εἰκότως ἂν
συνεξαμαρτάνοι.
Ὀνειροκριτικά

μαίνεσθαι ἀγαθὸν τοῖς ἐπὶ τὸ πράττειν ὁρμῶσιν· ἀκώλυτοι γὰρ οἱ μαινόμενοι,
ἐφ’ ὅ τι ἂν ὁρμήσωσι. μάλιστα δ’ ἂν εἴη ἀγαθὸν τοῖς δημαγωγεῖν, καὶ ὄχλου
ἄρχειν βουλομένοις, καὶ τοῖς εἰς ὄχλον καθιεῖσιν ἑαυτούς· πλείονος γὰρ
ἀποδοχῆς ἀξιωθήσονται. ἀγαθὸν δὲ καὶ τοῖς παιδεύειν βουλομένοις, ἐπειδὴ καὶ
παῖδες τοῖς μαινομένοις ἀκολουθοῦσι. καὶ τοὺς πένητας εὐπορωτέρους ἔσεσθαι
σημαίνει· παρὰ πάντων γὰρ ὁ μαινόμενος λαμβάνει. καὶ τῷ νοσοῦντι ὑγεῖαν
προαγορεύει· κινεῖσθαι γὰρ καὶ περιπατεῖν ἡ μανία προάγεται, καὶ μὴ
κατερρῖφθαι καὶ μὴ ἠρεμεῖν ὥσπερ ἐν νόσῳ, ὅπερ ὑγιείας ἐστὶ σύμβολον.
Ὀνειροκριτικά

2 ἀγαθὸν δὲ τῷ ἐν δεσμοῖς ὄντι τὸ δοκεῖν τυφλοῦσθαι, καὶ τῷ βίᾳ ὑπό τινων
κατεχομένῳ καὶ σφόδρα πενομένῳ· ὁ μὲν γὰρ οὐκέτι ὄψεται τὰ περὶ αὐτὸν
κακά, ὁ δὲ ἕξει τοὺς ὑπηρετήσοντας αὐτῷ· καὶ γὰρ τῷ τυφλῷ προσίασιν
ὑπηρετήσοντες οὐκ ὀλίγοι, αὐτός τε τῶν πόνων ἀποπέπαυται…
10 ἀλλοτρίους δὲ δοκεῖν ἔχειν ὀφθαλμοὺς τυφλὸν γενέσθαι σημαίνει, καὶ ὑπ’
ἄλλου χειραγωγηθῆναι.
Ὀνειροκριτικά

πέτεσθαι μήτε πολὺ τῆς γῆς ἀπέχοντα, μήτε αὖ ταπεινὸν σφόδρα, ἀλλ’ ὡς
δύνασθαι διαγινώσκειν τὰ ἐν τῇ γῇ, ἀποδημίαν τινὰ καὶ μετανάστασιν σημαίνει.
ἔξεστι δὲ μαθεῖν ἀπὸ τῶν ἐν τῇ γῇ βλεπομένων ποταπά τινα τῷ ἰδόντι ἐν τῇ
ἀποδημίᾳ ἀπαντήσει. οἷον πεδία μὲν καὶ ἄρουραι καὶ πόλεις καὶ κῶμαι καὶ
ἀγροὶ καὶ πάντα τὰ ἀνθρώπων ἔργα, καὶ ποταμοὶ καλοὶ καὶ λίμναι καὶ θάλασσα
εὔδιος, καὶ ὅρμοι καὶ νῆες οὐριοδρομοῦσαι, ταῦτα πάντα βλεπόμενα ἀγαθὴν
τὴν ἀποδημίαν μαντεύεται· ἄγκη δὲ καὶ φάραγγες καὶ νάπαι καὶ πέτραι καὶ
θηρία, καὶ ποταμοὶ χείμαρροι καὶ ὄρη καὶ κρημνοί, πονηρὰ πάντα τὰ ἐν τῇ
ἀποδημίᾳ προαγορεύουσιν.
Ὀνειροκριτικά

πλάτανοι καὶ αἴγειροι καὶ πτελέαι καὶ ὀξύαι καὶ μελίαι, καὶ πάντα τὰ ὅμοια,
μόνοις τοῖς ἐπὶ πόλεμον ὁρμῶσι καὶ τεκτονικοῖς συμφέρει—τοῖς μέν, διὰ τὸ ἐξ
αὐτῶν γίνεσθαι ὅπλα, τοῖς δέ, διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν ἐργασίαν. τοῖς δὲ λοιποῖς, διὰ τὸ
ἄκαρπον, πενίας καὶ ἀπορίας ἐστὶ σημαντικά.
Ὀνειροκριτικά

.

γεωργεῖν ἢ σπείρειν ἢ φυτεύειν ἢ ἀροτριᾶν ἀγαθὸν τοῖς γῆμαι προῃρημένοις καὶ
τοῖς ἄπαισιν· ἄρουρα μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ γυνή, σπέρματα δὲ καὶ φυτὰ
οἱ παῖδες—πυροὶ μὲν υἱοί, κριθαὶ δὲ θυγατέρες, ὄσπρια δὲ τὰ ἐξαμβλώματα†·
τοῖς δὲ ἄλλοις, πόνον καὶ κακοπάθειαν σημαίνει.
†Note the significant Greek gender of the three plants

Ὀνειροκριτικά

