Δ
Δάγθσκα
Απηφ ην φλεηξν πξννησλίδεηαη θαθφ. Σπλεπάγεηαη κηα επηζπκία αλαηξνπήο έξγνπ πνπ έρεη
δεκηνπξγήζεη θαθφ πξνεγνχκελν. Είλαη επίζεο πηζαλφ λα ππνζηείηε απψιεηεο εμαηηίαο θάπνηνπ
ερζξνχ.

Δάθξπα
Αλ νλεηξεπηείηε φηη θιαίηε, ζεκαίλεη φηη θάπνηα νδχλε ζαο πιεζηάδεη. Αλ δείηε άιινπο λα θιαίλε, είλαη
πξνκήλπκα φηη ε ζιίςε ε δηθή ζαο ζα επεξεάζεη ηελ επηπρία ησλ άιισλ.

Δαθηπιήζξα
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ρξεζηκνπνηείηε δαρηπιήζξα, ζα πξέπεη λα εηνηκαζηείηε λα επραξηζηήζεηε
εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ζαο θαη πνιινχο άιινπο. Αλ είζηε γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο
ρξεηάδεηαη πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα επηβιεζείηε. Τν λα νλεηξεπηείηε φηη ράζαηε ηε δαρηπιήζξα
ζαο, είλαη ζεκάδη πσο ζα έρεηε θαζαξίεο. Παιηά ή ζπαζκέλε δαθηπιήζξα ζεκαίλεη φηη είζηε έηνηκνη λα
θάλεηε επηπνιαηφηεηεο.
Αλ δείηε φηη αγνξάζαηε ή φηη ζαο έδσζαλ θαηλνχξγηα δαρηπιήζξα, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε λέεο
ζπλαλαζηξνθέο πνπ ζα ζαο εμαζθαιίζνπλ εξεκία θαη ηθαλνπνίεζε.

Δακάζθελα
Αλ νλεηξεπηείηε άγνπξα δακάζθελα (εθηφο θαη είλαη πάλσ ζηα δέλδξα), είλαη ζεκάδη δπζθνξίαο, δηθήο
ζαο θαη ησλ ζπγγελψλ ζαο. Αλ είλαη ψξηκα, ζεκαίλεη επραξίζηεζε, φρη φκσο κεγάιεο δηάξθεηαο.
Αλ δείηε φηη ηα ηξψηε, ζεκαίλεη απνιαχζεηο πνπ ζα εμαθαληζηνχλ γξήγνξα. Αλ δείηε πσο καδεχεηε
δακάζθελα πνπ είλαη πεζκέλα ζηε γε θαη κέζα ζηα θαιά ππάξρνπλ θαη κεξηθά ραιαζκέλα, ζεκαίλεη
φηη ζα ρξεηαζηεί λα παξαδερηείηε πσο δε γίλεηαη ε δσή λα είλαη γεκάηε κφλν κε επράξηζηα γεγνλφηα.

Δακαζθεληά
Είλαη ηδηαίηεξα θαιφ φλεηξν αλ δείηε δακαζθεληά κε πινχζην θχιισκα θαη κπφιηθνπο θαξπνχο: κπνξείηε λα πεξηκέλεηε πινχηε ζε ζχγθξηζε κε ηελ ησξηλή ζαο
θαηάζηαζε.

Δάλεην
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη δαλείδεζηε ρξήκαηα, είλαη ζεκάδη ραζνχξαο θαη πεληρξήο ππνζηήξημεο. Γηα
έλαλ ηξαπεδίηε πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη δαλείδεηαη απφ κηαλ άιιε ηξάπεδα, ζεκαίλεη πσο αλ δε ιάβεη
ππφςε ηνπ απηή ηελ πξνεηδνπνίεζε, ζα θηάζεη ζε θαηάζηαζε θαηάξξεπζεο. Αλ θάπνηνο άιινο
δαλεηζηεί απφ ζαο, ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε αλάγθεο ζα ζαο πξνζθεξζεί έγθαηξα βνήζεηα. Αιεζηλνί
θίινη ζα ζαο ζπκπαξαζηαζνχλ.
Αλ δείηε πσο δαλείδεηε δηάθνξα αληηθείκελα, πξνβιέπεηαη βειηίσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο.
Αλ δείηε πσο αξληέζηε λα δαλείζεηε νηηδήπνηε, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηα ζπκθέξνληα
ζαο θαη ζα θεξδίζεηε ηελ εκπηζηνζχλε ηελ θίισλ ζαο.

Δαληέια
Αλ είζηε εξσηεπκέλνο θαη νλεηξεπηείηε πσο ε αγαπεκέλε ζαο θνξάεη δαληέιεο, είλαη πξνκήλπκα
πίζηεο ζηνλ έξσηα θαη πξναγσγήο.
Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί φηη θνξάεη δαληέιεο, ζεκαίλεη φηη ζα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο ηεο νη επηζπκίεο θαη
νη εξαζηέο θαη ζαπκαζηέο ηεο ζα ππνηαρζνχλ ρσξίο φξνπο θαη απαηηήζεηο.
Τν λα δείηε πσο αγνξάδαηε δαληέιεο ζεκαίλεη φηη ζα δηαπξαγκαηεπηείηε θάηη πνιχ αθξηβφ, θαη ν
πινχηνο ζα είλαη ν θαιχηεξνο θίινο ζαο. Αλ δείηε πσο πνπινχζαηε δαληέιεο, ζεκαίλεη φηη νη επηζπκίεο
ζαο ζα μεπεξάζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζαο.
Γηα έλα λέν θνξίηζη πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη θηηάρλεη δαληέια, ζεκαίλεη σξαίν θαη πινχζην άλδξα. Αλ δεη
φηη ζηνιίδεη ην λπθηθφ ηεο κ&· δαληέια, ζεκαίλεη φηη ζα έρεη πνιινχο εξαζηέο αιιά φρη ζχδπγν.

Δαξηόγαια
Αλ δείηε πσο πίλεηε δαξηφγαια, ζεκαίλεη φηη ιχπε ζα αθνινπζήζεη κηα θνζκηθή επραξίζηεζε, θαη
θάπνηα απεξηζθεςία ζα βιάςεη ηε γεληθή ζαο πγεία.
Αλ δείηε πσο ην ρχζαηε ή φηη ην δψζαηε ζηα γνπξνχληα, είλαη επίζεο θαθφ.
Αλ δείηε πσο πίλεηε δαξηφγαια ζε ζνχπα ζηξεηδηψλ, ζεκαίλεη φηη ζα ζαο δεηήζνπλ λα θάκεηε θάηη
πνιχ απνθξνπζηηθφ, θαη ζα αληηκεησπίζεηε θαθνηπρία. Πξνβιέπνληαη αθφκε θηινληθίεο θαη θίλδπλνο λα
δηαιπζνχλ θηιίεο. Αλ μππλήζεηε ηε ζηηγκή πνπ ην θάλαηε, κε έλα δηαθξηηηθφ ειηγκφ ζα κπνξέζεηε λα
ζπκβηβάζεηε ηα πξάγκαηα.

Δάζθαινο
Αλ νλεηξεπηείηε δάζθαιν, ζεκαίλεη φηη ζαο επραξηζηεί ε κάζεζε θαη ε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηνπ
εαπηνχ ζαο. Αλ δείηε φηη ν ίδηνο είζηε δάζθαινο, ζεκαίλεη φηη έρεηε πνιιέο πηζαλφηεηεο λα θηάζεηε
ηνπο ζηφρνπο ζαο θαη λα επηηχρεηε ζηα γξάκκαηα.

Δάζνο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθφζαζηε ζε έλα ππθλφ δάζνο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα ζηηο
επηρεηξήζεηο θαη θαπγάδεο ζηελ νηθνγέλεηα.
Αλ νλεηξεπηείηε έλα πινχζην ζε θχιια θαη πξαζηλάδα δάζνο, ζεκαίλεη επεκεξία θαη απνιαχζεηο.
Γηα ηνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ, απηφ ην φλεηξν πξνιέγεη θήκε θαη εθηίκεζε απφ ην θνηλφ.

Δαπιόο αλακκέλνο
Αλ νλεηξεπηείηε αλακκέλν δαπιφ, λα πεξηκέλεηε ηελ εχλνηα ηεο ηχρεο, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο ζην
φλεηξν δελ θαίγεζηε απφ ηε θσηηά ηνπ δαπινχ.

Δάθλε
Μαθάξηα ζρνιή ζαο πεξηκέλεη κε πνιιέο θαη πνηθίιεο επράξηζηεο δηαζθεδάζεηο, ζα ζνδηάζεηε πνιιέο
γλψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ζαο. Επίζεο ζαο πεξηκέλνπλ επηηπρίεο θαη θήκε. ζ'
απνθηήζεηε λέεο θαηαθηήζεηο ζηνλ έξσηα. Οη επηρεηξήζεηο ζαο ζα έρνπλ θέξδε.
Η θνπέια πνπ ζα δεη πσο βάδεη έλα δάθληλν ζηεθάλη ζηνλ αγαπεκέλν ηεο ζα έρεη έλα πηζηφ θαη
αθνζησκέλν ζχδπγν.

Δάρηπια
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπεηε ηα δάρηπια ζαο ζε άζρεκε θαηάζηαζε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαζαξίεο
απφ ηηο νπνίεο ζα ππνθέξεηε θαη ζα απνγνεηεπηείηε ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βξείηε έλα δξφκν γηα λα
ηνλ αθνινπζήζεηε ζηε δσή ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε φκνξθα, άζπξα ρέξηα κε θαινθηηαγκέλα λχρηα, ζεκαίλεη πσο ε αγάπε ζαο ζα βξεη
αληαπφδνζε θαη πσο ζα γίλεηε γλσζηφο (-ε) γηα ηηο αγαζνεξγίεο ζαο.
Αλ δείηε πσο ηα δάρηπια ζαο είλαη εληειψο θνκκέλα, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε κέξνο ηεο πεξηνπζίαο
ζαο εμαηηίαο ησλ ερζξψλ ζαο.

Δαρηπιίδη
Αλ δείηε φηη θνξάηε δαρηπιίδη, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο ζε λέεο επηρεηξήζεηο. Έλα ζπαζκέλν δαρηπιίδη
ζεκαίλεη δηαθσλίεο θαη πξνζηξηβέο γηα ηνπο παληξεκέλνπο θαη ρσξηζκφ γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη πσο δέρηεθε δαρηπιίδη ζεκαίλεη φηη νη ζηελνρψξηεο ηεο γηα ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο ζα πεξάζνπλ, γηαηί εθείλνο ζ' αθνζησζεί ηειηθά ζ' απηήλ θαη ζηα
ελδηαθέξνληα ηεο.
Αλ δείηε άιινπο λα θνξάλε δαρηπιίδηα, ζεκαίλεη αχμεζε πινχηνπ θαη πνιινχο θαηλνχξγηνπο θίινπο.

Δεθαλίθηα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξπαηάηε κε δεθαλίθηα, ζεκαίλεη φηη ζα ζηεξηρηείηε ζε κεγάιν βαζκφ ζε άιινπο
γηα λα νξζνπνδήζεηε θαη πξνρσξήζεηε.
Αλ δείηε άιινπο λα πεξπαηνχλ κε δεθαλίθηα, ζεκαίλεη φηη δε ζα έρεηε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα απφ
ην κφρζν ζαο.

Δεθέκβξεο
Αλ θαηά θάπνην ηξφπν δείηε ζη' φλεηξν ζαο ην κήλα Δεθέκβξε, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ζπζζσξεχζεηε
πινχην, αιιά ζα ράζεηε θηιία. Ξέλνη ζα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε πνπ εζείο είραηε πξηλ ζηελ θαξδηά
θάπνηνπ θίινπ.

Δειθίλη
Αλ δείηε δειθίλη ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη ερζξνί βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα ζαο εμ' αηηίαο ηεο
αδπλακίαο ζαο λα θάλεηε ηνπο άιινπο λα ζαο πξνζέμνπλ.

Δελδξνιίβαλν
Δελδξνιίβαλν ζη' φλεηξν ζεκαίλεη φηη κειαγρνιία θαη αδηαθνξία ζα πξνμελήζνπλ δπζηπρία ζε
νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ θάζε δπλαηφηεηα επηπρίαο θαη επεκεξίαο.

Δεληξνζηνηρία
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο δεληξνζηνηρία, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε φηη ε ηχρε ζαο δε ζα είλαη ηφζν
επράξηζηε θαη ειπηδνθφξα φπσο πξηλ. Πνιιέο ελνριεηηθέο θξνληίδεο ζα ζαο παξνπζηαζηνχλ.
Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη πσο πεξηπιαληέηαη κέζα απφ κηα δεληξνζηνηρία ζε λπρηεξηλή ψξα, είλαη
πξνεηδνπνίεζε γηα θαθφθεκεο θηιίεο θαη θειίδσκα ηεο ππφιεςεο ηεο.

Δεμακελή
Αλ νλεηξεπηείηε δεμακελή, είλαη πξνκήλπκα φηη θηλδπλεχεηε λα θαηαζηξέςεηε ηελ επραξίζηεζε θαη λα
παξαβηάζεηε ηα δηθαηψκαηα θίισλ ζαο. Αλ δείηε πσο αληιείηε λεξφ απφ δεμακελή, είλαη ζεκάδη φηη ζα
ζπαηαιήζεηε ην ρξφλν ζαο θαη ζα δηαζθεδάζεηε θαηά ηξφπν πνπ ζα μεθχγεη απφ ηα φξηα ηεο
εππξέπεηαο.
Αλ δείηε άδεηα δεμακελή, είλαη πξνκήλπκα δπζάξεζηεο αιιαγήο απφ ηελ επηπρία ζηε ιχπε.

Δέξκα
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο δέξκα, ζεκαίλεη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο
εξσηεπκέλνπο. Αλ δείηε φηη είζηε ληπκέλνη κε δέξκα, ζεκαίλεη φηη φιεο νη πξνζδνθίεο ζαο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ.
Σηνηβαγκέλα δέξκαηα πξννησλίδνληαη επηπρία θαη κεγάιε πεξηνπζία.

Δειεηήξην
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη θξαηάηε δειεηήξην εζείο ή άιινο, ζεκαίλεη φηη ζα έξζνπλ αλεπηζχκεηεο
θαηαζηάζεηο. Αλ πξνζπαζείηε λα δειεηεξηάζεηε θάπνηνλ, είλαη πξνκήλπκα φηη πνιιά πξάγκαηα ζηε
δσή ζαο δε ζα πάλε θαιά. Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί φηη πξνζπαζεί λα μεθνξησζεί ηνλ
εξαζηή ηεο κ' απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη ζεκάδη πσο ζα δπζθνιεπηεί πνιχ λα βξεη ηαίξη.
Αλ δείηε πσο πεηάμαηε ην δειεηήξην, ζεκαίλεη φηη κε ηηο δπλάκεηο ζαο ζα θαηαθέξεηε λα μεπεξάζεηε
δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη ζπγγελείο ή παηδηά ζαο δειεηεξηάζηεθαλ, ζεκαίλεη φηη ζα πιεγσζείηε απφ απηνχο
πνπ δελ ππνςηαδφζαζηε. Αλ δείηε φηη δειεηεξηάζηεθε ερζξφο ζαο, κπνξείηε λα είζηε βέβαηνη φηη ζα
μεπεξάζεηε πνιιά εκπφδηα. Αλ δείηε πσο αλαξξψζαηε απφ δειεηεξίαζε, είλαη ελδεηθηηθφ επηηπρίαο
έπεηηα απφ κεγάιε ζηελνρψξηα.

Δεκαξρείν
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο δεκαξρείν, ζεκαίλεη δηακάρεο θαη δηθαζηήξηα.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην φλεηξν απηφ είλαη πξνάγγεικα πσο ζα ράζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο, δηφηη δελ
θαηάθεξε λα δηαθπιάμεη ηελ αξεηή ηεο.

Δεκνηηθό Σπκβνύιην
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο έλα δεκνηηθφ ζπκβνχιην, είλαη πξνκήλπκα φηη ηα ζπκθέξνληα ζαο ζα
ζπγθξνπζηνχλ κε δεκφζηα ηδξχκαηα θαη ζα ππάξμνπλ απνζαξξπληηθέο πξννπηηθέο γηα ζαο.

Δηάβαζκα
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη δηαβάδεηε, ζεκαίλεη πσο ζα δηαπξέςεηε ζε θάπνηα δνπιεηά πνπ είλαη
δχζθνιε.
Αλ δείηε άιινπο λα δηαβάδνπλ, ζεκαίλεη πσο νη θίινη ζαο είλαη επγεληθνί θαη έρνπλ θαιέο ζέζεηο.
Αλ δείηε πσο δηαβάδεηε γηα θάπνηνλ άιινλ ή πσο ζπδεηάηε γηα ην δηάβαζκα, ζεκαίλεη πσο ζα
θαιιηεξγήζεηε ηελ ηθαλφηεηα ζαο γηα κάζεζε.
Δηάβαζκα αζαθέο θαη ρσξίο λφεκα είλαη πξνάγγεινο αλεζπρίαο θαη απνγνεηεχζεσλ.

Δηάβνινο
Γηα έλα αγξφηε, ην λα νλεηξεπηεί ην δηάβνιν ζεκαίλεη θαθή εζνδεία θαη απψιεηα δψσλ. Αθφκα, ππάξρεη
θίλδπλνο αξξψζηηαο ζπγγελψλ ηνπ. Οη άλζξσπνη ησλ ζπνξ πξέπεη λα πξνζέρνπλ. Γηα έλαλ
ηεξνθήξπθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη δεινθζνλία.
Αλ νλεηξεπηείηε δηάβνιν κε πνιιά ζηνιίδηα θαη ρξπζαθηθά, ζεκαίλεη πσο θάπνην πξφζσπν πξνζπαζεί
λα ζαο θαηαζηξέςεη ρξεζηκνπνηψληαο θνιαθείεο. Τα λέα θαη αζψα θνξίηζηα πξέπεη λα δεηήζνπλ
πξνζηαζία χζηεξα απφ έλα ηέηνην φλεηξν. Πξνζνρή ζηα φλεηξα κε δηαβφινπο, γηαηί πξνιέγνπλ
θαθνηπρία θαη απνγνεηεχζεηο.

Δηάδεκα
Τν δηάδεκα, ζη' φλεηξν, ζεκαίλεη φηη ζα ζαο γίλνπλ κεγάιεο ηηκέο.

Δηαδύγην
Αλ δείηε φηη είζηε ρσξηζκέλνο, ζεκαίλεη φηη δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνο κε ην ζχληξνθν ζαο θαη ζα
πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα δεκηνπξγήζεηε πην εγθάξδηα αηκφζθαηξα ζην ζπίηη ζαο. Είλαη έλα φλεηξν
πξνεηδνπνηεηηθφ.

Δηαζήθε
Αλ δείηε φηη θάλεηε ηε δηαζήθε ζαο, ζεκαίλεη ζηηγκηαία θεξδνζθνπία. Γηα ηε ζχδπγν ή γηα νπνηνλδήπνηε
άιινλ, ην λα ζθεθηεί ζη' φλεηξφ ηνπ δηαζήθε είλαη δπζνίσλν ζεκάδη θαη δελ πξνκελά επράξηζηα γεγνλφηα.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη απνηχραηε λα απνδείμεηε κηα δηαζήθε, ππάξρεη θίλδπλνο λα ζπθνθαληεζείηε. Αλ
δείηε πσο ράζαηε δηαζήθε, είλαη πξνκήλπκα εκπνξηθήο δεκηάο. Αλ δείηε πσο θαηαζηξέςαηε κηα, είλαη
πξνεηδνπνίεζε φηη εηνηκάδεηε απάηε ζε βάξνο ζαο.

Δηαθόζκεζε
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη δηαθνζκείηε έλα κέξνο κε ιακπξφρξσ-κα άλζε γηα θάπνηα γηνξηή, είλαη
ζεκάδη επλντθήο ηξνπήο ζηηο επηρεηξήζεηο. Γηα ηνπο λένπο, είλαη ζεκάδη δηαζθεδάζεσλ, αιιά θαη
θαξπνθφξαο κειέηεο.
Αλ δείηε ηάθν ή θέξεηξν λεθξνχ ζηνιηζκέλν κε ιεπθά άλζε, είλαη θαθφ ζεκάδη γηα ηηο δηαζθεδάζεηο θαη
ηηο θνζκηθέο επηδηψμεηο ζαο.

Δηακάληηα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε δηακάληηα ζηελ θαηνρή ζαο, πξνκελχνληαη ηηκέο θαη αλαγλψξηζε απφ πςειά
πξφζσπα.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη ν αγαπεκέλνο ηεο ηεο πξνζθέξεη δηακάληηα ζεκαίλεη φηη ζα
ζπλάςεη γάκν πνπ ζα γεκίζεη ηνπο δηθνχο ηεο κε ππεξεθάλεηα θαη επραξίζηεζε. Αλ φκσο δεη πσο
ράζεθαλ ηα δηακάληηα, είλαη πνιχ θαθφ φλεηξν θαη πξννησλίδεηαη αλέρεηα, ηαπείλσζε, αθφκα θαη
ζάλαην.
Γηα κηα αζιήηξηα, πνπ ζα νλεηξεπηεί δηακάληηα, πξνβιέπνληαη επηηπρίεο θαη ζαπκάζηα δψξα. Γηα έλαλ
εκπνξεπφκελν, ζεκαίλεη ζαπκάζηεο ηνπνζεηήζεηο. Τα δηακάληηα γεληθά είλαη ζεκάδη θαιήο ηχρεο.

Δηάζσζε
Αλ νλεηξεπηείηε φηη δηαζσζήθαηε απφ θάπνηνλ θίλδπλν, είλαη πξνεηδνπνίεζε φηη ε πεξηνπζία ζαο
θηλδπλεχεη θαη φηη ζα μεθχγεηε ην θαθφ κε απψιεηα.
Αλ δείηε φηη δηαζψζαηε άιινπο, ζεκαίλεη φηη ζα εθηηκεζείηε γηα θάπνηα θαιή πξάμε ζαο.

Δηαηαγή
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δερφζαζηαλ δηαηαγέο ζεκαίλεη φηη ζα ηαπεηλσζείηε θαηά θάπνηνλ ηξφπν απφ ηνπο
ζπληξφθνπο ζαο γηα πεξηθξφλεζε πνπ δείμαηε πξνο ηνπ αλσηέξνπο ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηαηάζζαηε, ζα ζαο απνλεκεζεί θάπνηα ηηκή. Αλ απηφ έγηλε θαηά ηξφπν ηπξαλληθφ
ή θνκπαζηηθφ, ζα αθνινπζήζνπλ απνγνεηεχζεηο.

Δηγακία
Αλ έλαο άληξαο δεη ζηνλ χπλν ηνπ φηη δηέπξαμε δηγακία, ζεκαίλεη απψιεηα αλδξηζκνχ θαη κείσζε
λνεκνζχλεο. Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν πξνιέγεη φηη ζα βιάςεη ηελ ππφιεςε ηεο αλ δελ πξνζέμεη
πνιχ.

Δίδπκνο
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο δίδπκα, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε νηθνλνκηθή αζθάιεηα θαη αξκνληθή νηθνγέλεηα.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη ηα δίδπκα είλαη αζζεληθά, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε απνγνήηεπζε θαη ζιίςε.

Δηεξκελέαο
Αλ νλεηξεπηείηε δηεξκελέα, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαιάβεηε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα ζαο αθήζνπλ θέξδνο.

Δηθαηνζύλε
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη δεηάηε δηθαηνζχλε απφ θάπνηνλ, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο λα
ελνρνπνηεζείηε κε ςεχηηθεο θαηεγνξίεο. Ερζξηθά πξφζσπα πξνζπαζνχλ λα ζαο θαηαζηξέςνπλ.
Αλ δείηε πσο άιινη δεηνχλ δηθαηνζχλε απφ ζαο, ζεκαίλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε ππφιεςε ζαο ζα
ζπηισζνχλ ζε ζεκείν πνπ ζα είλαη δχζθνιν λα δηαςεχζεηε ηηο θαηεγνξίεο θαη λα αλαθηήζεηε ηελ
ππφιεςε ζαο.

Δηθαζηήο
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη έξρεζηε κπξνο ζε δηθαζηή, ζεκαίλεη φηη νη δηαθνξέο ζαο ζα ηαρηνπνηεζνχλ
κε λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Επηρεηξήζεηο ή δηαδχγην ζα πάξνπλ γηγαληηαίεο δηαζηάζεηο. Αλ δείηε πσο ε δίθε
έγηλε θαη ηελ θεξδίζαηε, ζεκαίλεη επηηπρία" δίθε ρακέλε ζεκαίλεη ην αληίζεην.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη βξίζθεηαη ζην δηθαζηήξην θαη αθνχεη ηε ιέμε «ελνρή»,
ζεκαίλεη φηη ζα πξνμελήζεη κεγάιν άγρνο ζηνπο δηθνχο ηεο εμ' αηηίαο ηεο θηιαπηίαο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηεο.

Δηθεγόξνο
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο δηθεγφξν ζην δηθαζηήξην, ζεκαίλεη φηη ζα πξνθχςνπλ θηινληθίεο αλάκεζα ζε
αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη
γηα θνζκηθά δεηήκαηα. Ερζξνί ζαο θιέβνπλ κε ςεχηηθεο απαηηήζεηο. Αλ δείηε δηθεγφξν λα ζαο
ππεξαζπίδεηαη, ζα έρεηε ηε ζπκπαξάζηαζε θίισλ ζαο ζε θάπνην κπιέμηκν, πνπ ζα ζαο θάκνπλ φκσο
πεξηζζφηεξν θαθφ απφ ηνπο ερζξνχο.

Δίλε
Αλ νλεηξεπηείηε δίλε, ζεκαίλεη κεγάιν θίλδπλν ζηα νηθνλνκηθά ζαο, αλ δελ πξνζέμεηε πάξα πνιχ.
Επίζεο, ε ππφιεςε ζαο δηαηξέρεη κεγάιν θίλδπλν λα θειηδσζεί απφ δνινπινθίεο αλζξψπσλ πνπ
επεξγεηήζαηε.

Δίζθνο
Ο δίζθνο ζη' φλεηξν είλαη ζεκάδη φηη ν πινχηνο ζαο ζα ζπαηαιεζεί απφ απεξίζθεπηεο ελέξγεηεο. Αλ
δείηε δίζθνπο γεκάηνπο κε πξάγκαηα αμίαο, είλαη πξνκήλπκα φηη ζαο πεξηκέλνπλ αλαπάληερα
επράξηζηα πεξηζηαηηθά θαη θαιή ηχρε.

Δίρηπ
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη έρεηε κπεξδεπηεί ζε δίρηπ ή θάηη παξφκνην, ζεκαίλεη φηη νη ερζξνί ζαο ζα
ζαο θαηαπηέζνπλ θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ραιάζνπλ ηελ επηπρία ζαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν πξνιέγεη φηη ην πεξηβάιινλ ηεο ζα ηεο δεκηνπξγήζεη άζρεκεο
θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε. Αλ δεη φηη κπφξεζε λ' απνδεζκεπηεί απφ ηα δίρηπα,
ζεκαίλεη φηη δελ ζα ππνζηεί ζπθνθαληίεο.
Αλ νλεηξεπηείηε παιηφ θαη ηξππεκέλν δίρηπ, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα ρξέε ζαο,
θαζψο θαη ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο ζαο, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα ζαο θέξνπλ ζηελνρψξηεο.

Δίςα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηςάηε, είλαη κηα έλδεημε φηη νη επηδηψμεηο ζαο μεπεξλνχλ ηηο δπλάκεηο ζαο. Αλ
φκσο δείηε φηη ε δίςα ζαο ζβήζηεθε κε δξνζηζηηθά πνηά, απηφ ζεκαίλεη φηη νη επρέο θαη νη επηζπκίεο
ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ.

Δνινθόλνο
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο δερζήθαηε επίζεζε δνινθφλνπ, ζεκαίλεη φηη δε ζα βγείηε ληθεηήο ζ' φιεο
ζαο ηηο δνθηκαζίεο.
Αλ δείηε άιινλ, κε ην δνινθφλν λα ζηέθεη απνπάλσ ηνπ γεκάηνο αίκαηα, ζεκαίλεη πσο ζαο αλακέλεη
θαθνηπρία.
Αλ δείηε δνινθφλν θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε φηη κπνξεί λα πάζεηε
δεκηέο απφ θξπθνχο ερζξνχο.

Δόληηα
Σπλήζσο, ηα φλεηξα φπνπ βιέπεη θαλείο δφληηα δελ πξνκελνχλ επράξηζηα πξάγκαηα.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη θνπληνχληαη ηα δφληηα ζαο, είλαη πξνκήλπκα απνηπρίαο. Αλ δείηε γηαηξφ λα
ζαο βγάδεη δφληη, ζεκαίλεη αζζέλεηα ίζσο θαη ζαλαηεθφξα. Τν λα δείηε φηη ηα ζθξαγίδεηε είλαη
ελδεηθηηθφ φηη ζχληνκα ζα βξείηε ρακέλα αληηθείκελα.
Αλ δείηε φηη θαζαξίδεηε ηα δφληηα ζαο, πξνκελχνληαη αγψλεο γηα λα κπνξέζεηε λα δηαηεξήζεηε ηελ
πεξηνπζία ζαο. Αλ δείηε φηη ζαο θηηάρλνπλ καζέιεο, ζεκαίλεη φηη πνιιά βάξε ζα πέζνπλ επάλσ ζαο
θαη ζα η' αληηκεησπίζεηε κε κεγάιε δπζθνιία. Αλ ράζαηε δφληηα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζεκαίλεη
μαθληθή θαθνηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο ηδησηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ππνζέζεηο ζαο.
Αλ δείηε φηη εμεηάδεηε ηα δφληηα ζαο, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε φηη ζαο πεξηηξηγπξίδνπλ ερζξνί. Αλ
νλεηξεπηείηε πσο θηχλεηε δφληηα, πξνκελχεηαη αξξψζηηα δηθή ζαο, ή ηεο νηθνγέλεηαο ζαο.
Έλα απφ ηα πην δπζνίσλα φλεηξα είλαη λα δεη θαλείο δφληηα θαθν-θηηαγκέλα. Γη' απηφλ πνπ ζα δεη έλα
ηέηνην φλεηξν πξνκελχνληαη πνιιέο θαθνηπρίεο: απψιεηα πεξηνπζίαο, απνηπρία ζε πξνζπάζεηεο,
θαθή-· πγεία, εθλεπξηζκνί θαη λεπξηθέο δηαηαξαρέο αθφκα θαη γη' απηνχο πνπ δηαζέηνπλ γεξφ λεπξηθφ
ζχζηεκα.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη ζαπκάδαηε ηα δφληηα ζαο γηα ηε ζπκκεηξία θαη ηε ιεπθφηεηα ηνπο, πξνκελχνληαη
επράξηζηεο απαζρνιήζεηο, επηπρία θαη επραξίζηεζε κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ επηζπκηψλ ζαο.

Δξάθνο
Αλ νλεηξεπηείηε δξάθν, ζεκαίλεη φηη ζα επηηξέςεηε ζηνλ εαπηφ ζαο λα παξαζπξζεί απφ πάζε θαη φηη ζ'
αθεζείηε ζηα ρέξηα ησλ ερζξψλ ζαο. Τν φλεηξν απηφ ζαο πξνεηδνπνηεί ψζηε λα πξνζπαζήζεηε λα
δείμεηε εγθξάηεηα.

Δξάκα
Αλ νλεηξεπηείηε φηη παξαθνινπζείηε έλα δξάκα (ζεαηξηθφ), ζεκαίλεη επαλαζχλδεζε κε θίινπο πνπ
έιεηπαλ.
Αλ δείηε πσο γξάθαηε έλα δξάκα, ζεκαίλεη φηη ζα κπείηε ζε ρξέε θαη ζα δνθηκάζεηε απνγνεηεχζεηο
πνπ ζα είλαη ζαχκα αλ κπνξέζεηε λα ηηο μεπεξάζεηε.

Δξαπέηεπζε
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη δξαπεηεχεηε απφ θξαηεηήξην ή απφ θάπνπ φπνπ ζαο θξαηάλε δέζκην,
ζεκαίλεη φηη ζ' αλέιζεηε ζηνλ θχθιν ησλ επηρεηξήζεσλ.
Τν φλεηξν κε απφδξαζε απφ νπνηαδήπνηε δεζκά ζεκαίλεη θαιή πγεία θαη επεκεξία. Αλ δείηε πσο
πξνζπαζήζαηε λα δξαπεηεχζεηε θαη απνηχραηε, ζα ππνθέξεηε απφ θαθφβνπινπο ερζξνχο πνπ
ζρεδηάδνπλ λα ζαο δπζθεκίζνπλ.

Δξεπάλη
Τν δξεπάλη, ζη' φλεηξν, πξνκελά αηπρήκαηα θαη αξξψζηηεο, πνπ ζα γίλνπλ εκπφδην ζηηο επηρεηξήζεηο
θαη ζηα ηαμίδηα ζαο.
Παιηφ θαη ζπαζκέλν δξεπάλη ζεκαίλεη ρσξηζκφ απφ αγαπεκέλα πξφζσπα θαη θίινπο, ή απνηπρία ζε
θάπνηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή.

Δξόκνο
Αλ νλεηξεπηείηε φηη ράζαηε ην δξφκν, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα λα ζηακαηήζεηε λα βαπθαιίδεζηε κε
αίζηεο πξννπηηθέο, γηαηί νη ππνζέζεηο ζαο θηλδπλεχνπλ λ' απνηχρνπλ, εθηφο θαη πξνζπαζήζεηε πνιχ
ζθιεξά λα δηαηεξήζεηε ηε δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζαο.
Αλ δείηε φηη πεξπαηάηε ζε δξφκν, είλαη πξνκήλπκα αηπρίαο θαη ζηελνρψξηαο. Σρεδφλ ζα ζαο πηάζεη
απνγνήηεπζε φηαλ θηάζεηε ζην ηέξκα ηνπ ζθνπνχ ζαο θαη αλαθαιχςεηε απνηειέζκαηα πνπ δελ ήηαλ
ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ζαο.
Αλ δείηε φηη πεξπαηάηε ζε θσηηζκέλν δξφκν, ζεκαίλεη φηη νη επραξηζηήζεηο ζαο ζα είλαη παξνδηθέο θαη
ζα ζαο γεκίζνπλ δπζθνξία.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη πεξπαηάηε ζε δξφκν άγλσζην γεκάην εκπφδηα, πξννησλίδνληαη αγψλεο πνπ δελ ζα
θαηαιήμνπλ ζε ηίπνη' άιιν εθηφο απφ ζηελνρψξηεο. Αλ ν δξφκνο είλαη θαξδχο θαη δελδξνθπηεκέ-λνο,
ζεκαίλεη επραξίζηεζε θαη αλαπάληερε ραξά.

Δξνζνζηαιίδα
Αλ νλεηξεπηείηε δξνζνζηαιίδεο λα πέθηνπλ επάλσ ζαο, πξνβιέπεηαη ππξεηφο απφ θάπνηα ζνβαξή
αζζέλεηα. Αλ δείηε φκσο δξνζνζηαιίδεο λα ιάκπνπλ πάλσ ζε γξαζίδη πνπ ην θσηίδεη ν ήιηνο, είλαη
πξν-άγγεικα κεγάισλ ηηκψλ θαη ζχληνκεο απφθηεζεο πινχηνπ. Γηα ηνπο αλχπαλδξνπο, πξνβιέπεηαη
πινχζηνο γάκνο.

Δπλακίηεο
Αλ δείηε δπλακίηε ζη' φλεηξν ζαο, είλαη έλδεημε αιιαγήο θαη επέθηαζεο επηρεηξήζεσλ. Αλ δείηε πσο
θνβεζήθαηε απ' απηφλ, ζεκαίλεη φηη θάπνηνο θξπθφο ερζξφο δνπιεχεη ελαληίνλ ζαο θαη αλ δελ
πξνζέμεηε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο, ζα δηαπηζηψζεηε φηη είζηε αλίθαλνο λα ππεξαζπηζηείηε ηνλ εαπηφ ζαο.

Δπζθνιία
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη αληηκεησπίδεηε νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο, ζεκαίλεη παξνδηθέο αλαπνδηέο γηα
ηνπο θάζε είδνπο εκπνξεπφκελνπο, γη' απηνχο πνπ είλαη ζην ζηξαηφ, αθφκα θαη γηα ηνπο ζπγγξαθείο.
Αλ φκσο δείηε φηη απαιιαγήθαηε απφ ηηο δπζθνιίεο, ζεκαίλεη επεκεξία.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο
αξξψζηηαο θαη ερζξηθφηεηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ζεκαίλεη θαιέο ζρέζεηο.

Δπζπεςία
Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε δπζπεςία, ζεκαίλεη αλζπγηεηλφ θαη δνθεξφ πεξηβάιινλ.

Δσκάηην
Αλ δείηε πσο βξεζήθαηε ζ' έλα σξαίν θαη πινχζηα επηπισκέλν δσκάηην, ζεκαίλεη μαθληθή απφθηεζε
πεξηνπζίαο, είηε απφ θιεξνλνκηά απφ άγλσζηνπο ζπγγελείο, είηε απφ θάπνηα θεξδνζθνπία. Γηα κηα
λέα γπλαίθα, ην φλεηξν απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο πινχζηνο μέλνο ζα ηεο πξνηείλεη γάκν θαη ζα ηεο
πξνζθέξεη έλα φκνξθν ζπίηη. Αλ ην δσκάηην είλαη απιά επηπισκέλν, ζεκαίλεη πσο ηελ πεξηκέλεη κηα
κέηξηα θαη κάιινλ θησρηθή δσή.

Δώξν
Αλ νλεηξεπηείηε πσο παίξλεηε δψξα απφ θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζα πάξεηε ρξήκαηα απφ απηνχο πνπ
ζαο νθείινπλ θαη πσο ζα έρεηε αζπλήζηζηε ηχρε ζε πξνβιέςεηο θαη ζε ζέκαηα αγάπεο.
Αλ δείηε πσο ζηέιλεηε θάπνην δψξν, ζεκαίλεη φηη ζα δπζαξεζηεζείηε θαη φηη νη πξνζπάζεηεο ζαο ζα
θαηαιήμνπλ ζε απνηπρία.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν αγαπεκέλνο ηεο ηεο ζηέιλεη πινχζηα δψξα, είλαη
πξνκήλπκα φηη ζα θάλεη έλαλ πινχζην θαη επηπρηζκέλν γάκν.

