E
Εβελνο
Αλ νλεηξεπηείηε έπηπια ή άιια αληηθείκελα από έβελν, ζα έρεηε δηαθσλίεο θαη θαζαξίεο ζην ζπίηη ζαο.

Εγγξαθα
Αλ νλεηξεπηείηε όηη θξαηάηε έγγξαθν, ζεκαίλεη πσο ε δηεμαγσγή θάπνηαο επηρείξεζεο ζαο δελ ζα έρεη
ηθαλνπνηεηηθή θαηάιεμε.
Αλ δείηε πσο απνζεθεύαηε θαθέινπο, ινγαξηαζκνύο ή άιια ζεκαληηθά ραξηηά, πξνβιέπεηαη πσο ζα
ιάβεηε κέξνο ζε δσεξέο ζπδεηήζεηο γύξσ από ζέκαηα κε νπζηαζηηθό πεξηερόκελν, νη νπνίεο ζα ζαο
ελνριήζνπλ θαηά θάπνηνλ ηξόπν. Πάλησο, απηό ην όλεηξν κπνξεί λα πξνκελά αλεπηζύκεηεο
θαηαζηάζεηο.
Αλ δείηε πσο ππνγξάθαηε έγγξαθα, πξνκελύεηαη δηθαζηηθόο αγώλαο, πνπ γηα λα ηνλ θεξδίζεηε ζα
πξέπεη λα πξνζέμεηε ηελ εθινγή ηνπ δηθεγόξνπ ζαο.
Αλ δείηε πσο ππνγξάθαηε νπνηνδήπνηε ραξηί, είλαη θαθόο νησλόο.

Εγγύεζε
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη δεηνύζαηε εγγύεζε, ζαο πεξηκέλνπλ απξόβιεπηεο θαζαξίεο" πηζαλόλ λα
ζαο ζπκβνύλ αηπρήκαηα" κπνξεί αθόκα λα θάλεηε αηπρή ζπκπεζεξηάζκαηα.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δώζαηε εγγύεζε γηα θάπνηνλ άιινλ, ζα ζαο ζπκβνύλ πεξίπνπ ηα ίδηα, όρη όκσο
ηόζν νδπλεξά.

Εγθαηάιεηςε
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο είζηε εγθαηαιεηκκέλνο, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε δπζθνιίεο ζηελ θαηάζηξσζε
ησλ ζρεδίσλ ζαο γηα κειινληηθή επηηπρία.
Αλ δείηε όηη εγθαηαιείπεηε άιινπο, ζα βξεζείηε κέζα ζ' έλα πιήζνο δπζάξεζηεο ζπλζήθεο, πνπ ζα ζαο
αθήλνπλ ειάρηζηεο ειπίδεο όηη ζα ηηο ππεξληθήζεηε.
Αλ δείηε πσο εγθαηαιείπεηε ην ζπίηη ζαο, ζύληνκα ζα ιππεζείηε δνθηκάδνληαο ηελ ηύρε ζαο.
Αλ δείηε πσο εγθαηαιείπεηε ηνλ αγαπεκέλν ή ηελ αγαπεκέλε ζαο,
δε ζα θαηαθέξεηε λα αλαθηήζεηε πνιύηηκα πξάγκαηα πνπ έρεηε ράζεη, θαη ζα απνζύξεηε ηελ εύλνηα
ζαο από νξηζκέλνπο θίινπο.
Αλ δείηε πσο εγθαηαιείπεηε εξσκέλε, ζα ζαο πέζεη αλεπάληερα κηα θαιή θιεξνλνκηά.
Αλ δείηε πσο εγθαηαιείπεηε ζξεζθεία, ζα δνθηκάζεηε ζιίςε από επηζέζεηο ζαο ζε εμέρνληα άλζξσπν.
Η εγθαηάιεηςε παηδηνύ ζεκαίλεη όηη ζα ράζεηε ηελ πεξηνπζία ζαο από έιιεηςε λεθαιηόηεηαο θαη
θξίζεο.

Η εγθαηάιεηςε ηεο δνπιεηάο ζαο ζεκαίλεη δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά κε θαπγάδεο θαη ππνςία. (Απηό ην
όλεηξν κπνξεί λα εθπιεξσζεί θαηά γξάκκα, αλ έρεη εληππσζεί ζηελ μππλεηή ζαο δηάλνηα, είηε κε
εγθαηάιεηςε θάπνηνπ πξνζώπνπ είηε κε εγθαηάιεηςε δηθή ζαο από απηό ην πξόζσπν, ή, όπσο
ππνδείμακε, ζεκαίλεη άιιεο ζηελνρώξηεο).
Αλ δείηε πσο εζείο ή θάπνηνο θίινο ζαο εγθαηαιείπεη πινίν, ζεκαίλεη όηη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα
κπιερηείηε ζε θάπνηα απνηπρεκέλε επηρείξεζε· αλ όκσο δείηε ζπλάκα πσο βγαίλεηε ζηελ αθηή, ηα
ζπκθέξνληα ζαο ζα παξακείλνπλ αζθαιή.

Εγθιεκαηίαο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ήηαλ καδί ζαο έλα πξόζσπν πνπ είρε δηαπξάμεη έγθιεκα, ζεκαίλεη όηη ζα
ππνθέξεηε από αζπλείδεηα άηνκα, πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θηιία ζαο γηα ηελ
πξνώζεζε ηνπο.
Αλ δείηε έλαλ εγθιεκαηία λα μεθεύγεη από ηε δηθαηνζύλε, ζεκαίλεη όηη ζα γίλεηε θάηνρνο μέλσλ
κπζηηθώλ θαη γηα ην ιόγν απηό ζα θηλδπλεύζεηε, επεηδή νη ελδηαθεξόκελνη, θνβνύκελνη κήπσο ηνπο
πξνδώζεηε, ζα επηδηώμνπλ ηελ εθηόπηζε ζαο.

Εγθπθινπαίδεηα
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ςάρλεηε ζ' εγθπθινπαίδεηα, ζεκαίλεη όηη ζα πξνηηκήζεηε ηε δηαλνεηηθή
άλνδν από ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο άλεζεο.

Είδε παληνπσιείνπ
Aλ νλεηξεπηείηε είδε παληνπσιείνπ πνπ είλαη θξέζθα θαη θαζαξά, ατ ζεκάδη άλεζεο θαη θαινπέξαζεο.

Εηζόδεκα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο παίξλεηε ην εηζόδεκα ζαο, ζεκαίλεη πσο ίζσο απαηήζεηε θάπνηνλ θαη ζα έρεηε
πξνβιήκαηα κε ηελ νηθνγέλεηα θαη η >νπο θίινπο ζαο.
Αλ δείηε πσο θάπνηνο από ηελ νηθνγέλεηα ζαο θιεξνλνκεί θάπνην εηζόδεκα, πξνκελύεηαη επηηπρία γηα
ζαο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ράλεη θάπνην εηζόδεκα, ζεκαίλεη απνγνεηεύζεηο ζηε δσή.
Αλ δείηε πσο ην εηζόδεκα ζαο είλαη αλεπαξθέο, ζεκαίλεη πξνβιήκαηα γηα θίινπο θαη ζπγγελείο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο έλα κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ζαο πεξηζζεύεη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε επηηπρίεο γηα
έλα ζύληνκν δηάζηεκα, αιιά κπνξείηε λα πεξηκέλεηε αξθεηέο απνιαβέο.

Εθδόηεο
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο εθδόηε, ζεκαίλεη καθξηλό ηαμίδη θαη θηινδνμίεο γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ
αζρνινύληαη κε ηα γξάκκαηα θαη ηηο επηζηήκεο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ν άλδξαο ηεο είλαη εθδόηεο, ζεκαίλεη όηη ζα ππάξμνπλ βάζηκνη
ιόγνη γηα λα δειεύεη πνιιέο γπλαίθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θαη απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ζπδπγηθέο ζθελέο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη έλαο εθδόηεο απνξξίπηεη ηα ρεηξόγξαθα ζαο, είλαη ζεκάδη απνγνήηεπζεο γηα ηελ
απνηπρία ζρεδίσλ ζαο. Αλ ηα δέρηεθε, ζεκαίλεη ραξά θαη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ
ζαο. Σε πεξίπησζε πνπ ζα νλεηξεπηείηε όηη ηα ρεηξόγξαθα ζαο ράλνληαη, είλαη ζεκάδη όηη ζα
ππνθέξεηε από ελέξγεηεο αγλώζησλ ζε ζαο πξνζώπσλ.

Εθδξνκή
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη βξίζθεζηε ζε εθδξνκή, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο θαη πξαγκαηηθήο επηπρίαο.
Αλ δείηε όηη θαθνθαηξία ράιαζε ηελ εθδξνκή, πξνκελύνληαη παξνδηθέο απνγνεηεύζεηο θαη
θαζπζηέξεζε γηα ζίγνπξα θέξδε θαη απόιαπζε ζηνλ έξσηα θαη ζηηο ζπλαιιαγέο.

Εθθιεζία
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε εθθιεζία ζε απόζηαζε, ζεκαίλεη απόγνήηεπζε ζε ηέξςεηο πνπ ηηο ζρεδηάδαηε από θαηξό.
Αλ δείηε πσο κπήθαηε ζε εθθιεζία ζθπζξσπόο, ζα παξαβξεζείηε ζε θεδεία. Δπίζεο, είλαη ζεκάδη
ζθνηεηλώλ πξννπηηθώλ γηα θαιύηεξεο κέξεο.

Εθθνθηζηηθή κεραλή
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο εθθνθηζηηθή κεραλή βακβαθηνύ, είλαη ζεκάδη όηη ζα ζεκεηώζεηε πξόνδν πξνο
ηε δεκηνπξγία πεξηνπζίαο, πξάγκα πνπ ζα είλαη πνιύ επράξηζην θαη ηθαλνπνηεηηθό. Αλ δείηε ζπαζκέλε
ή ζαξαβαιηαζκέλε εθθνθηζηηθή κεραλή, ζεκαίλεη θαθνηπρία θαη ζηελνρώξηα.

Εθιεηςε
Αλ νλεηξεπηείηε έθιεηςε ειίνπ, ζεκαίλεη παξνδηθή απνηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζε άιιεο ππνζέζεηο,
θαζώο θαη νηθνγελεηαθέο δηαηαξαρέο.
Έθιεηςε θεγγαξηνύ ζη' όλεηξν, είλαη πξνκήλπκα αζζέλεηαο θαη ζαλάηνπ.

Εθινγέο
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη βξεζήθαηε ζ' εθινγέο, ζα πξέπεη λα πξνζέρεηε, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα
αλαθαηεπηείηε ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζα ζαο δεκηώζνπλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά.

Εθξεμε
Αλ δείηε έθξεμε ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα απνγνεηεπηείηε από άζηνρεο ελέξγεηεο ζπλεξγαηώλ
ζαο πνπ ζα πξνμελήζνπλ δεκηέο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Αλ δείηε ην πξόζσπν ζαο ή ην πξόζσπν
άιισλ κνπληδνπξσκέλν ή πιεγσκέλν από ηελ έθξεμε, ζεκαίλεη όηη ζα θαηεγνξεζείηε άδηθα.
Αλ δείηε όηη ν αέξαο γέκηζε θαπλνύο θαη ζθόλε κε ηελ έθξεμε, ζεκαίλεη κε ηθαλνπνηεηηθή δηεμαγσγή
ησλ εκπνξηθώλ ζαο εξγαζηώλ θαη θνηλσληθό αληαγσληζκό.
Οη λέεο θνπέιεο πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην αληίζεην θύιν, ύζηεξα από έλα ηέηνην
όλεηξν.

Εθζηαζε
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο, όηη βξεζήθαηε ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο,
* Βιέπε θαη Παξεθθιήζη
ζεκαίλεη όηη ζα ραξείηε από επίζθεςε θίινπ πνπ έιεηπε γηα πνιιά ρξόληα.

Εθζηξαηεία
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηεμάγαηε κηα πνιηηηθή εθζηξαηεία, ζεκαίλεη ηελ αληίζεζε ζαο ζηνπο
θαζηεξσκέλνπο ηξόπνπο δηεύζπλζεο κηαο επηρείξεζεο, θαη όηη ζα θαηαξηίζεηε πξσηόηππα ζρέδηα γηα
ηνλ εαπηό ζαο, αδηαθνξώληαο γηα ηνπο ερζξνύο πνπ εξγάδνληαη ελαληίνλ ζαο. Δθείλνη πνπ βξίζθνληαη
ζηελ εμνπζία ζα ράζνπλ.
Αλ νλεηξεπηείηε θάπνηνλ θιεξηθό λα δηεμάγεη εθζηξαηεία θαηά ηεο ακαξηίαο, ζεκαίλεη όηη ζα θιεζείηε λα
ζπκβάιεηε νηθνλνκηθά ζηελ ππνζηήξημε θηιαλζξσπηθώλ ηδξπκάησλ.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ελδηαθέξζεθε γηα κηα εθζηξαηεία θαηά ησλ
παξαζηξαηεκέλσλ γπλαηθώλ, ζεκαίλεη όηη ζα ππεξληθήζεη εκπόδηα θαη ζα απνδεηρζεί ζαξξαιέα ζε
θξίζηκεο ζηηγκέο.

Εθηξσζε
Η γπλαίθα πνπ νλεηξεύηεθε πσο δέρηεθε λα θάλεη έθηξσζε, ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη απηό ην όλεηξν
ζαλ κηα πξνεηδνπνίεζε όηη, αλ βάιεη ζε ελέξγεηα θάπνηα δνπιεηά πνπ ζρεδηάδεη, ζα πέζεη ζε
δπζκέλεηα θαη δπζηπρία.
Γηα έλα γηαηξό πνπ είδε πσο έθαλε έθηξσζε ζε θάπνηα γπλαίθα, ην όλεηξν πξνιέγεη όηη ε δνπιεηά ηνπ
δελ ζα πάεη θαιά από θάπνηα παξάιεηςε θαζήθνληνο εθ κέξνπο ηνπ, πξάγκα πνπ ζα ηνπ πξνθαιέζεη
πνιιή ζηελνρώξηα.

Ειάθη
Απηό είλαη επλντθό όλεηξν" ζεκαίλεη αγλή θαη βαζηά θηιία γηα ηνπο λένπο θαη ήζπρε, νκαιή δσή γηα ηνπο
παληξεκέλνπο.
Αλ δείηε πσο ζθνηώζαηε ειάθη, ζεκαίλεη όηη ζα θαηαδησρζείηε από ερζξνύο. Γηα ηνπο αγξόηεο ή ηνπο
επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ όηη θπλεγνύλ ειάθη, ζεκαίλεη απνηπρία ζηηο αληίζηνηρεο επηδηώμεηο
ηνπο.

Ειεεκνζύλε
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο δίλαηε ειεεκνζύλε, ζεκαίλεη όηη ζα ελνριεζείηε από ηθεζίεο γηα βνήζεηα
από θησρνύο θαη ε επηρείξεζε ζαο ζα πεξηέιζεη ζε ζηαζηκόηεηα.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δίλαηε ελίζρπζε ζε επαγή ηδξύκαηα, ζα ακθηζβεηεζεί ην δηθαίσκα ζαο ζε
ηδηνθηεζία. Σηελνρώξηεο θαη θαθή πγεία ζα ζαο απεηιήζνπλ.
Γηα έλα λέν, ή λέα, πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο δίλεη ειεεκνζύλε, είλαη ζεκάδη πσο ζα ελνριεζεί από
απαηεινύο αληίδεινπο.
Αλ δείηε πσο γίλεζηε ν ίδηνο αληηθείκελν ειεεκνζύλεο, ζεκαίλεη όηη ζα επηηύρεηε ζηε δσή ύζηεξα από
δύζθνινπο θαηξνύο θαη θαθνηπρίεο.
Τελ θνπέια πνπ ζα δεη πσο δίλεη ή παίξλεη απξόζπκα ειεεκνζύλε ηελ πιεζηάδεη θάπνην θαθό. Αιιηώο
πξόθεηηαη γηα θαιό όλεηξν.

Ειέθαληαο
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη είζηε πάλσ ζε ειέθαληα, ζεκαίλεη όηη ζα απνθηήζεηε πινύηε θαη ηηκέο πνπ
ζα ζαο ραξίζνπλ πξνβνιή θαη αμηνπξέπεηα, ζα αλαδεηρζείηε ζε όινπο ηνπο ηνκείο πνπ ζα αζρνιεζείηε
θαη ν ιόγνο ζαο ζην ζπίηη ζα είλαη λόκνο.
Αλ δείηε ειέθαληεο, είλαη ζεκάδη κεγάιεο επηπρίαο θαη επεκεξίαο. Αλ δείηε πσο ηνπο ηαΐδαηε, είλαη κηα
έλδεημε όηη ζα αλεβείηε θνηλσληθά ράξε ζηελ θαινζύλε πνπ δείμαηε ζην πεξηβάιινλ ζαο.

Ειηέο
Αλ δείηε όηη καδεύαηε ειηέο κε επράξηζηε παξέα, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε πνιύ επλντθά απνηειέζκαηα
ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη επράξηζηεο εθπιήμεηο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη βγάδαηε ειηέο από κηα γπάια, ζεκαίλεη επζπκία ζε ζπκπόζην.
Αλ δείηε πσο έζπαζε ε γπάια κε ηηο ειηέο, πξνκελύεηαη απνγνήηεπζε ζηηο παξακνλέο ηεο επηπρίαο.
Αλ δείηε όηη ηξώγαηε ειηέο, ζεκαίλεη ηθαλνπνίεζε θαη πηζηνύο θίινπο.

Ειημίξην δσήο
Αλ δείηε όλεηξν πνπ έρεη ζρέζε κε ειημίξην δσήο, ζεκαίλεη όηη ην πεξηβάιινλ ζαο ζα γεκίζεη κε λέεο
επθαηξίεο θαη επραξηζηήζεηο.

Ειθνο
Αλ νλεηξεπηείηε όηη έρεηε έιθνο, ζεκαίλεη όηη ζα παύζεηε λα είζηε δεκνθηιήο θαη όηη νη θίινη ζαο ζα
απνκαθξπλζνύλ εμαηηίαο ηεο επηπόιαηνο ζπκπεξηθνξάο ζαο.

Εκβνιηαζκόο
Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί όηη ηελ εκβνιηάδνπλ ζην κεξό, είλαη ζεκάδη πνπ πξνιέγεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο κε δόιηα κέζα.
Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη άιια πξόζσπα, εθηόο από ζαο, εκβνιηάδνληαη, είλαη δείγκα πσο δελ ζα
βξείηε ηθαλνπνίεζε εθεί πνπ ηελ δεηνύζαηε θαη νη ππνζέζεηο ζαο δελ ζα ζεκεηώζνπλ πξόνδν.

Εκεηόο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θάλαηε εκεηό, είλαη ζεκάδη όηη ππάξρεη θίλδπλνο αλαπεξίαο ή όηη ζα
θαηεγνξεζείηε γηα θάπνην ζθάλδαιν.
Αλ νλεηξεπηείηε άιινπο λα θάλνπλ εκεηό, ζεκαίλεη όηη ζα θαηαιάβεηε ηελ ππνθξηζία πξνζώπσλ πνπ
πξνζπαζνύλ λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ζαο.
Αλ δείηε πσο θάλαηε αηκαηέκεζε, είλαη ζεκάδη πσο γξήγνξα ζ' αξξσζηήζεηε. Μειαγρνιία θαη
θαηάζιηςε καδί κε νηθνγελεηαθέο δηαθσλίεο ζα ζπληειέζνπλ ζηε δπζθνξία ζαο.

Εκπόξην
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηεμάγεηε εκπόξην, ζεκαίλεη όηη ζα ρεηξηζηείηε ηηο επθαηξίεο ζαο ζπλεηά θαη
επσθειώο. Αλ νλεηξεπηείηε απνηπρίεο θαη δνθεξέο πξννπηηθέο ζηνπο εκπνξηθνύο θύθινπο, ζεκαίλεη
αλσκαιία θαη ζνβαξό θίλδπλν ρξενθνπίαο ζηελ πξαγκαηηθή εκπνξηθή δσή.

Ελδπκαζία
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξνύρα ιεξσκέλα θαη ζρηζκέλα, ζεκαίλεη όηη θάπνηα απάηε ζα γίλεη ζε βάξνο
ζαο. Φπιαρηείηε από θηιηθέο δνζνιεςίεο κε μέλνπο.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ηα ξνύρα ηεο είλαη ιεξσκέλα ή ζρηζκέλα, ε αξεηή ηεο ζα
θπιηζηεί ζην βόξβνξν, αλ δελ πξνζέμεη ηηο ζρέζεηο ηεο. Τα θαζαξά θαηλνύξγηα ξνύρα ζεκαίλνπλ
επεκεξία.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε κπόιηθα ξνύρα, ή κηα ζπιινγή από θνξεζηέο, είλαη ακθίβνινο νησλόο" ίζσο
ζαο ιείςνπλ ηα αλαγθαία γηα ηε δσή. Γηα έλα λεαξό άηνκν, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη αληθαλνπνίεηεο
ειπίδεο θαη απνγνεηεύζεηο.
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ελδπκαζία, ζεκαίλεη πσο νη δνπιεηέο ζαο ζα είλαη επηηπρείο ή αλεπηηπρείο,
αλάινγα κε ην αλ ε ελδπκαζία ζαο ζα θαίλεηαη ηέιεηα θαη θαζαξή ή ιεξσκέλε θαη ηξηκκέλε.
Αλ δείηε σξαία ελδπκαζία, αιιά ληεκνληέ, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε πεξηνπζία, αιιά ζα ριεπάδεηε ηηο
πξννδεπηηθέο ηδέεο.
Αλ δείηε όηη πεηάηε ελδπκαζία παιηάο κόδαο, ζα εγθαηαιείςεηε ην ησξηλό ζαο πεξηβάιινλ θαη ζα
δεκηνπξγήζεηε θαηλνύξγηεο ζρέζεηο, θαηλνύξγηεο επηρεηξήζεηο θαη θαηλνύξγηεο αγάπεο, πνπ ζα ζαο

κεηακνξθώζνπλ ζε άιιν άλζξσπν.
Αλ δείηε ηνλ εαπηό ζαο ή άιινπο ληπκέλνπο ζηα ιεπθά, ζεκαίλεη πεξηπεηεηώδεηο αιιαγέο, θαη ζρεδόλ
πάληα ε αιιαγή ζα ζαο θέξλεη θάπνηα πηθξία.
Αλ δείηε πσο πεξπαηάηε κε θάπνηνλ πνπ θέξεη ιεπθή πεξηβνιή, είλαη πξνκήλπκα πσο θάπνηνο ζα
αξξσζηήζεη ή ζα ιππεζεί, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα λέα γπλαίθα ή παηδί, νπόηε ζα έρεηε επράξηζην
πεξηβάιινλ, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεξίνδν.
Αλ δείηε πσο εζείο ή άιινη θνξνύζαλ καύξα, είλαη πξνκήλπκα θη-ινληθηώλ, απνγνεηεύζεσλ θαη
δπζάξεζηεο ζπληξνθηάο" σζηόζν, αλ ε καύξε πεξηβνιή έρεη ζρέζε κε επηρείξεζε, ε επηρείξεζε δε ζα
έρεη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα.
Αλ δείηε θίηξηλε ελδπκαζία, είλαη ζεκάδη πσο έξρνληαη ραξνύκελεο θαηαζηάζεηο θαη νηθνλνκηθέο
πξόνδνη. Αλ δείηε ηνλ εαπηό ζαο ζαλ ηπηάκελν θάληαζκα κέζα ζε αθύζηθν θσο, ην αληίζεην ζα
πξέπεη λα πεξηκέλεηε, ζα είζηε ηπρεξόο αλ δείηε θίηξηλε θνξεζηά.
Αλ δείηε γαιάδηα θνξεζηά, ζεκαίλεη πσο νη θηινδνμίεο ζαο νδεγνύληαη πξνο ηε λίθε, κέζσ δξαζηήξησλ
θαη επίκνλσλ πξνζπαζεηώλ. Φίινη πηζηνί ζα ζαο ππνζηεξίμνπλ.
Αλ δείηε βπζζηληά ελδπκαζία, ζεκαίλεη όηη ζα γιηηώζεηε από ηξνκεξνύο ερζξνύο ράξε ζηελ έγθαηξε
αιιαγή ησλ δηαθεξπγκέλσλ πξνζέζεσλ ζαο.
Αλ δείηε πξάζηλε πεξηβνιή, είλαη ειπηδνθόξν ζεκάδη επεκεξίαο θαη επηπρίαο.
Αλ δείηε πνιύρξσκε πεξηβνιή, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε γξήγνξα αιιαγέο θαη αλάκημε θαιώλ θαη
θαθώλ επηδξάζεσλ ζην κέιινλ ζαο.
Αλ δείηε ελδπκαζία πνπ δελ εθαξκόδεη θαιά ζην ζώκα ζαο, δηθνί ζαο άλζξσπνη ζα εκπνδίζνπλ ην
έξγν ζαο θαη είλαη πηζαλόλ λα δηαπξάμεηε ιάζνο ζε θάπνηα επηρείξεζε.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε ζη' όλεηξν ηεο όηη ζπλάληεζε άιιε ληπκέλε ζηα βπζζηληά κε πέλζηκν
θξέπη ζην πξόζσπν ηεο, ζεκαίλεη όηη ζα ππνζθειηζηεί από κηα άιιε, πνπ νύηε θαλ ηελ ζεσξνύζε
ηζάμηα ηεο, θαη ζα ηελ θαηαιάβεη πηθξή απνγνήηεπζε γηα ηηο γπλαίθεο γεληθά.
Ο εξκελεπηήο ηνπ νλείξνπ ηεο ελδπκαζίαο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη αλ ηα αληηθείκελα θαίλνληαη θπζηθά.
Αλ ηα πξόζσπα πνπ είδε είλαη δηαζηξεβισκέλα θαη ν θσηηζκόο εμσπξαγκαηηθόο, έζησ θη αλ ηα
ρξώκαηα είλαη ιακπξά, πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθόο: ε θαθή εθαξκνγή ελόο αμηόινγνπ ζρεδίνπ
κπνξεί λα ηνπ θέξεη δεκηά. Υπάξρνπλ νξηζκέλα όλεηξα ζηα νπνία απνπζηάδεη ην ζηνηρείν ηνπ θαθνύ,
όπσο ππάξρνπλ θαη κεξηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ μππλεηή δσή από ηηο νπνίεο έρεη απνθιεηζηεί ην
ζηνηρείν ηεο ηύρεο.

Ελέδξα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη δερζήθαηε επίζεζε από ελέδξα, ζεκαίλεη όηη θάπνηνο θίλδπλνο ζαο
παξακνλεύεη, πνπ ζα εθδεισζεί γξήγνξα θαη ζα ζαο βιάςεη, αλ δελ πξνζέμεηε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο.
Αλ είδαηε ηνλ εαπηό ζαο λα ελεδξεύεη γηα λα εθδηθεζεί άιινπο, ζα πξνβείηε αδίζηαθηα ζε άζιηεο
ελέξγεηεο γηα λα εμαπαηήζεηε θαη βιάςεηε θίινπο ζαο.

Ελέρπξν
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη βγάδεηε αληηθείκελα ελέρπξν, πξνκελύνληαη ζθελέο δπζάξεζηεο κε ηε
γπλαίθα ή ηελ αγαπεκέλε ζαο θαη πηζαλέο απνγνεηεύζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη επηζθέπηεηαη ελερπξνδαλεηζηήξην, είλαη ζεκάδη ελνρήο θαη
ππάξρεη θίλδπλνο λα ράζεη θαινύο θίινπο.
Τν λα δεη θαλείο όηη εμαξγπξώλεη αληηθείκελα ζεκαίλεη όηη ζα μαλαβξεί ρακέλα πξάγκαηα ηνπ.

Ελνίθην
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη λνηθηάδεηε ζπίηη, είλαη έλδεημε όηη ζα ππνγξάςεηε ζπκβόιαηα πνπ ζα
απνδεηρζνύλ επηθεξδή. Αλ νλεηξεπηείηε όηη πιεξώλεηε ελνίθην, ζεκαίλεη όηη ηα νηθνλνκηθά ζαο ζρέδηα
ζα εμειηρζνύλ ηθαλνπνηεηηθά. Αλ δείηε όηη αδπλαηείηε λα πιεξώζεηε ην ελνίθην, ζα πξέπεη λα
πεξηκέλεηε εκπνξηθέο απνηπρίεο θαη θαηαζηάζεηο κειαγρνιίαο.

Ελνξθνη
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη είζηε έλνξθνο, ζεκαίλεη έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο θαη δπζαξέζθεηα κε ηελ
ππεξεζία ζαο θαη όηη ζύληνκα λα πξνζπαζήζεηε λα βξείηε άιιε απαζρόιεζε.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη νη έλνξθνη ζαο θεξύζζνπλ αζών, νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα πάλε θαιά θαη όιεο ζαο νη
ππνζέζεηο ζα πάξνπλ επλντθή ηξνπή. Αλ όκσο δείηε όηη θαηαδηθαζηήθαηε, νη ερζξνί ζαο ζα ζαο
πιήμνπλ ζε ηέηνην βαζκό πνπ ζα είλαη δύζθνιν λα αληέμεηε.

Ελόριεζε
Απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη πσο έρεηε ερζξνύο. Δλνριήζεηο πνπ δνθηκάζαηε ζη' όλεηξν ζαο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ γξήγνξα ηελ επόκελε κέξα κε δηάθνξα αζήκαληα πεξηζηαηηθά.

Εληαικα
Αλ νλεηξεπηείηε όηη ζαο επηδίδνπλ έληαικα, ζεκαίλεη όηη ζα ιάβεηε κέξνο ζε κηα ζεκαληηθή δνπιεηά,
πνπ ζα ζαο πξνθαιέζεη κεγάιε δπζθνξία θαη αλεζπρία γηα ηε δηεμαγσγή θαη ηα θέξδε ηεο.
Αλ δείηε έληαικα λα επηδίδεηαη ζε ηξίηνπο, πξνβιέπεηαη θίλδπλνο λα δεκηνπξγήζεηε κε ηε ζηάζε ζαο
παξεμεγήζεηο θαη θαπγάδεο.

Εληνιή
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δερόζαζηαλ εληνιέο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα επεξεαζηείηε απεξίζθεπηα από
πξόζσπα κε ηζρπξόηεξε ζέιεζε από ηε δηθή ζαο. Αλ είδαηε πσο δηαβάδαηε ή αθνύγαηε ηηο Γέθα
Δληνιέο, ζεκαίλεη όηη ζα πέζεηε ζε ζθάικαηα ηα νπνία δύζθνια ζα επαλνξζώζεηε, αθόκε θαη κε ηηο
ζπκβνπιέο θίισλ κε ζύλεζε θαη επζπθξηζία.

Εληόζζηα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο αλζξώπηλα εληόζζηα, ζεκαίλεη ηξνκαθηηθή ζπκθνξά ρσξίο ειπίδα επηπρίαο.
Δληόζζηα άγξηνπ ζεξίνπ ζη' όλεηξν ζεκαίλνπλ θαηαηξόπσζε ζαλάζηκσλ ερζξώλ. Αλ δείηε ηα δηθά ζαο
εληόζζηα, δελ είλαη θαιό όλεηξν.
Δληόζζηα παηδηνύ ζαο, ζεκαίλνπλ όηη ζα δνθηκάζεηε απνγνήηεπζε γηα ζαο ή ηα παηδηά ζαο.

Εμάδειθνο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο εμάδειθν ή εμαδέιθε ζαο, ζεκαίλεη απν-γνηεύζεηο θαη ζηελνρώξηεο. Τν όλεηξν
απηό πξνιέγεη κηα πηθξακέλε δσή.
Αλ νλεηξεπηείηε ηξπθεξή αιιεινγξαθία κε εμάδειθν ή εμαδέιθε, είλαη πξνκήλπκα κνηξαίαο ξήμεο
αλάκεζα ζε νηθνγέλεηεο.

Εμνξία
Αλ δείηε ηέηνην όλεηξν, ζεκαίλεη θαηαηξεγκό. Αλ δείηε πσο ζαο εμόξηζαλ ζε μέλε ρώξα, ζεκαίλεη όηη
ζύληνκα ν ζάλαηνο ζα πιήμεη ην άκεζν πεξηβάιινλ ζαο. Η εμνξία παηδηνύ ζεκαίλεη παξαζπνλδία
ζπλεηαίξσλ ζε επηρείξεζε. Δίλαη έλα όλεηξν ηνπ κνηξαίνπ.
Η γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο είλαη εμόξηζηε, ζα θάλεη έλα επράξηζην ηαμίδη.

Εμσηεξηθό
Αλ δείηε πσο βξίζθεζηε ζην εμσηεξηθό, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα θάκεηε, κε παξέα, ηαμίδη αλαςπρήο,
θαη όηη ζα ρξεηαζηεί λα απνπζηάζεηε από ηελ παηξίδα ζαο γηα κηα δηακνλή ζε δηαθνξεηηθό θιίκα.

Επηβάηεο
Αλ νλεηξεπηείηε όηη είδαηε επηβάηεο λα έξρνληαη κε ηηο απνζθεπέο
ηνπο, ζεκαίλεη βειηίσζε ζην πεξηβάιινλ ζαο. Αλ δείηε όηη νη επηβάηεο θεύγνπλ, είλαη ζεκάδη όηη ζα
ράζεηε επθαηξίεο γηα ηελ απόθηεζε θάπνηαο πεξηνπζίαο πνπ επηζπκνύζαηε πνιύ.
Αλ δείηε όηη εζείο ν ίδηνο είζηε επηβάηεο θαη θεύγεηε από ην ζπίηη ζαο, ζεκαίλεη όηη ν ηξόπν ηεο δσήο
ζαο δελ ζαο ηθαλνπνηεί θαη πξνζπαζείηε λα ηνλ αιιάμεηε.

Επηγξαθή
Απηό ην όλεηξν είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο ζα επηηξέςεηε ζε ερζξό ζαο λα δεη θαη λα εηζρσξήζεη ζηηο
πξνζσπηθέο ζαο ππνζέζεηο" αθόκα πσο ζα ππνθέξεηε επεηδή ζα ζαο παξακειήζνπλ.

Επηδεξκίδα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε σξαία επηδεξκίδα, είλαη θαιό ζεκάδη, ζα δήζεηε επράξηζηα πεξηζηαηηθά.
Αλ δείηε πσο έρεηε άζρεκε θαη ζθνύξα επηδεξκίδα, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε θαη αξξώζηηα.

Επηδεκία
Αλ νλεηξεπηείηε επηδεκία, ζεκαίλεη όηη ζα αεδηάζεηε κε αληαξά θαζήθνληα θαη όηη θίινη θαη ζπγγελείο ζα
δπζαξεζηεζνύλ από θάπνηα αθνξκή πνπ ζα πξνθύςεη άζεια ζαο.

Επίζθεςε
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη επηζθέπηεζηε θάπνηνλ, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα έρεηε θάπνην επράξηζην
πεξηζηαηηθό ζηε δσή ζαο.
Δπίζθεςε αλεπηζύκεηε ζη' όλεηξν είλαη ζεκάδη θαθήο ζπκπεξηθνξάο ζπλαδέιθσλ απέλαληη ζαο.
Αλ δείηε πσο ζαο επηζθέθζεθε θίινο ζαο, ζεκαίλεη όηη επράξηζηα λέα ζύληνκα ζα ζαο δώζνπλ κεγάιε
ραξά.

Επίζθνπνο
Γάζθαινη θαη ζπγγξαθείο, πνπ ζα ηδνύλ ζη' όλεηξν ηνπο επίζθνπν, ζα ππνθέξνπλ από κεγάιεο
πλεπκαηηθέο ζθνηνύξεο, γηαηί ζα βπζηζηνύλ ζε πνιύ κπεξδεκέλα ζέκαηα.
Γηα έλαλ εκπνξεπόκελν, ην όλεηξν απηό πξνκελά άζηνρεο αγνξέο ζηηο νπνίεο είλαη πηζαλό λα ράζεη
πνιιά ρξήκαηα.
Αλ δελ έρεηε ηηο παξαπάλσ επαγγεικαηηθέο ηδηόηεηεο θαη είδαηε ζηνλ ύπλν ζαο επίζθνπν, ζαο
πεξηκέλεη ζθιεξή εξγαζία κέζα ζε αληίμνεο ζπλζήθεο. Αλ ζπλαληήζαηε ηελ επηδνθηκαζία ελόο
επηζθόπνπ πνπ ζαπκάδεηε πνιύ, ζα έρεηε επηηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη ζηνλ έξσηα.

Επηηαγή
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη δίλεηε ςεύηηθεο επηηαγέο ζε θίινπο ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα θαηαθύγεηε ζε
ππεθθπγή γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηα ζρέδηα ζαο.
Αλ δείηε πσο ιάβαηε επηηαγή, ζα κπνξέζεηε λα αληηκεησπίζεηε ηηο νθεηιέο ζαο θαη ζα θιεξνλνκήζεηε
ρξήκαηα.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη πιεξώζαηε επηηαγή, ζεκαίλεη ύθεζε θαη απώιεηα ζηελ επηρείξεζε.

Επηηξνπή
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα επηηξνπή, είλαη ζεκάδη όηη ζα πηαζηείηε λα θάλεηε θάπνην αεδηαζηηθό έξγν.
Σεκαίλεη αθόκε όηη κπνξεί λα ζαο αλαηεζεί θάπνηα κάηαηε εξγαζία.

Επσκίδεο
Γηα έλαλ άλδξα, ην λα δεη όηη θνξάεη επσκίδεο ζεκαίλεη πσο ζα πέζεη ζε δπζκέλεηα πξνζσξηλά, αιιά
ηειηθά ζα ηηκεζεί. Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη όηη ηεο παξνπζηάδνπλ θάπνηνλ πνπ θνξάεη επσκίδεο,
είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ζπλάςεη δεζκνύο πνπ δελ ζα έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα θαη ίζσο θαηαιήμνπλ
ζε ζθάλδαια.

Εξαζηηέρλεο
Αλ δείηε πσο είζαζηε εξαζηηέρλεο εζνπνηόο ζηε ζθελή, ζεκαίλεη όηη νη ειπίδεο ζαο ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ηθαλνπνηεηηθά. Αλ παίδαηε ηξαγσδία, ζεκαίλεη πσο ην θαθό ζα είλαη δηάζπαξην
κέζα ζηελ επηπρία ζαο. Αλ ππάξρνπλ ζην όλεηξν δηαζηξεβισκέλεο εηθόλεο, είλαη πηζαλό λα
αληηκεησπίζεηε κηα ζύληνκε θαη απνθαζηζηηθή απνηπρία ζε θάπνηα επηρείξεζε, έμσ από ηελ θαλνληθή
ζαο εξγαζία.

Εξγαζία
Αλ νλεηξεπηείηε πσο εξγάδεζηε ζθιεξά, ζεκαίλεη όηη ζα ζεκεηώζεηε επηηπρίεο.
Αλ δείηε άιινπο λα εξγάδνληαη, ζεκαίλεη ειπηδνθόξεο επθαηξίεο ζηνλ θύθιν ζαο.
Αλ δείηε πσο ςάρλαηε γηα δνπιεηέο, ζεκαίλεη όηη ζα επσθειεζείηε από θάπνην αλαπάληερν
πεξηζηαηηθό.
Αλ νλεηξεπηείηε θαηνηθίδηα δώα λα θνπηάδνπλ ζε ζθιεξή εξγαζία, ζεκαίλεη επεκεξία πνπ ζα
απνθηήζεηε αδηθώληαο ηνπο ππαιιήινπο ζαο.

Εξγαζηήξην
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζζε ζε εξγαζηήξην, ζεκαίλεη κεγάιε ζπαηάιε δύλακεο ζε άρξεζηεο ππνζέζεηο,
ελώ ζα κπνξνύζαηε λα επηηύρεηε ζε θάπνηεο πην πξαθηηθέο δνπιεηέο.
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο είζαζηε αιρεκηζηήο, θαη πξνζπαζνύζαηε λα κεηαβάιιεηε άιια
αληηθείκελα ζε ρξπζό, ζα αζρνιεζείηε κε άπηαζηα πνπιηά θαη δελ ζα θηάζεηε ζηελ θνξπθή ηεο
θηινδνμίαο ζαο. Ο πινύηνο ζα απνδεηρζεί κύζνο θαη ε γπλαίθα πνπ αγαπάηε δελ ζα ζαο είλαη πηζηή.
Αλ δείηε έλα εξγαζηήξην ζηνλ ύπλν ζαο, είλαη ζεκάδη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε αζπλήζηζηα κέζα γηα
λα θαηαηξνπώζεηε ηνπο ερζξνύο ζαο.

Εξγέλεο
Γηα έλαλ άληξα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηνπ πσο είλαη εξγέλεο, ην όλεηξν απηό είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε
λα θπιαρηεί από ηηο γπλαίθεο.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη άγακε, ζεκαίλεη έξσηα πνπ δελ έρεη αγλά θίλεηξα.
Σεκαίλεη αθόκε κε απόδνζε δηθαηνζύλεο. Γηα ηνπο πνιηηηθνύο ζεκαίλεη απώιεηα ηεο ηηκήο.

Εξείπηα
Αλ δείηε εξείπηα ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη όηη νη ππνζέζεηο ζαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο δελ ζα πάλε θαιά.
Τν λα νλεηξεπηείηε αξραία εξείπηα είλαη ζεκάδη όηη ζηε δσή ζαο ζα θάλεηε καθξηλά ηαμίδηα, αιιά ζα
ππάξρεη θάπνηα κειαγρνιία αλαθαηεκέλε κε επραξίζηεζε.

Εξεκνο
Αλ νλεηξεπηείηε όηη πεξηπιαληέζηε ζηελ έξεκν, ζεκαίλεη δπζηπρία θαη θπιεηηθέο ηαξαρέο, θαζώο θαη
απώιεηα δσήο θαη πεξηνπζίαο.

Εξκίλα
Αλ δείηε όηη θνξάηε απηό ην ππέξνρν θαη αθξηβό γνπλαξηθό, ζεκαίλεη ζαπκαζηό ραξαθηήξα θαη πινύηε
πνπ ζα ζαο βγάινπλ από ηελ αλέρεηα θαη ηε δπζηπρία. Αλ δείηε όηη άιινη θνξάλε εξκίλεο, ζεκαίλεη όηη
ζα ζπλαλαζηξαθείηε κε πξόζσπα εμεπγεληζκέλα θαη θαιιηεξγεκέλα (επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο). Γηα
ηνλ εξσηεπκέλν πνπ ζα δεη όηη ην πξόζσπν πνπ αγαπά θνξάεη εξκίλα, είλαη ζεκάδη αγλόηεηαο
θαη αθνζίσζεο. Αλ ε γνύλα είλαη ιεξσκέλε, ζεκαίλεη ηα αληίζεηα.

Εξσηεπκέλνο
Αλ δείηε πσο είζηε εξσηεπκέλνο, ηνύην απνηειεί πξνεηδνπνίεζε ελαληίνλ πξνζσπηθώλ επηζπκηώλ θαη
ηέξςεσλ, πνπ απεηινύλ λα ζαο θαηαπνληίζνπλ ζε ζθάλδαιν.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, πξννησλίδεηαη παξάλνκνπο δεζκνύο, αλ δελ δηαιέμεη ζνβαξνύο θαη εζηθνύο
ζπληξόθνπο. Γηα κηα παληξεκέλε , πξνκελά απνγνήηεπζε θαη επηζπκία γηα απνιαύζεηο έμσ από ην
ζπίηη.
Αλ δείηε άιινπο εξσηεπκέλνπο, ζεκαίλεη όηη ζα πεηζζείηε λα παξακειήζεηε ηηο εζηθέο ζαο
ππνρξεώζεηο. Αλ δείηε δώα ζ' απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ζεκαίλεη όηη ζα κπιερηείηε ζε ηαπεηλέο
απνιαύζεηο κε πξόζθαηξνπο άληξεο θαη γπλαίθεο.

Εζπέξα
Τν λα δείηε όηη βξαδηάδεη, ζεκαίλεη αδηθαηνιόγεηεο ειπίδεο θαη απνηπρεκέλεο ελέξγεηεο.
Τν λα δείηε όηη αξρίδνπλ λα ιάκπνπλ αζηέξηα, ζεκαίλεη δύζθνιν παξόλ, αιιά ζαο πεξηκέλεη ιακπξό
κέιινλ.
Γηα ηνπο εξαζηέο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ όηη πεξπαηνύλ ην βξάδπ, είλαη πξνκήλπκα ρσξηζκνύ ιόγσ ηνπ
ζαλάηνπ ηνπ ελόο.

Εζηαπξσκέλνο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλαλ εζηαπξσκέλν, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη πιεζηάδεη θάπνηα ζηελνρώξηα,
πνπ ζα πιήμεη θαη άιινπο εθηόο από εζάο. Αλ είδαηε πσο θηιήζαηε εζηαπξσκέλν, είλαη πξνκήλπκα όηη
ζα ζαο ζπκβεί θάηη δπζάξεζην, πνπ ζα ην δερηείηε κε θαξηεξία.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο πσο έρεη έλαλ εζηαπξσκέλν, ζεκαίλεη όηη κε ηε
κεηξηνθξνζύλε θαη ηελ θαινζύλε ζην θέξζηκν ηεο ζα θεξδίζεη ηελ αγάπε ησλ άιισλ θαη κηα θαιύηεξε
ηύρε·

Επγέλεηα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ζπλαλαζηξέθεζηε επγελείο, ζεκαίλεη πσο νη θηινδνμίεο ζαο είλαη
ιαλζαζκέλεο, κηα πνπ πξνηηκάηε ηηο πιηθέο απνιαύζεηο από ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεύκαηνο.
Γηα ηε λέα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν πξνιέγεη πσο ζα δηαιέμεη ην ζύληξνθν ηεο ιόγσ ηεο εμσηεξηθήο
ηνπ εκθάληζεο.

Επγισηηία
Αλ νλεηξεπηείηε όηη είζηε εύγισηηνο, ζεκαίλεη επράξηζηα λέα γηα
ηα ζπκθέξνληα εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο εξγάδεζηε.
Αλ δείηε όηη απνηύραηε λα εληππσζηάζεηε ηνπο άιινπο κε ηελ επ-γισηηία ζαο, ζεκαίλεη αλαζηάησζε
ζηηο ππνζέζεηο ζαο.

Επζπκία
Τν λα νλεηξεπηεί θαλείο επζπκία, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα δνθηκάζεη ραξέο από ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά
ησλ παηδηώλ ηνπ θαη ζα έρεη θαιά απνηειέζκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ.

Επινγηά
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο αλζξώπνπο κε επινγηά, ζεκαίλεη αλαπάληερεο θαη ζνβαξέο αξξώζηηεο. Έλα
ηέηνην όλεηξν είλαη ζεκάδη απνηπρίαο.

Επξώπε
Αλ δείηε όηη ηαμηδεύαηε ζηελ Δπξώπε, ζεκαίλεη επέθηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζαο θαη απόθηεζε
γλώζεσλ πνπ ζα νθείιεηαη ζηε ζπλαλαζηξνθή κε μέλνπο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη αηζζάλζεθε απνγνήηεπζε από ην ηαμίδη ηεο ζηελ Δπξώπε
ζεκαίλεη αληθαλόηεηα λα εθηηκήζεη ηηο επθαηξίεο γηα ηελ πξόνδν ηεο, θαη ην πξάγκα απηό ζα
απνγνεηεύζεη θίινπο θαη ζπγγελείο.

Εθεπξέηεο
Αλ νλεηξεπηείηε έλαλ εθεπξέηε, ζύληνκα ζα πεηύρεηε θάπνηα κνλαδηθή δνπιεηά πνπ ζα ηηκήζεη η' όλνκα
ζαο.
Αλ δείηε πσο θάλαηε θάπνηα εθεύξεζε ή πσο ελδηαθέξεζηε γηα θάπνηα εθεύξεζε, ζεκαίλεη όηη ζα
πξαγκαηνπνηήζεηε ηα ζρέδηα ζαο.

Εθεκεξίδα
Αλ δείηε όηη δηαβάδεηε ζη' όλεηξν ζαο εθεκεξίδεο, ζεκαίλεη απάηε ζηηο ζπλαιιαγέο ζαο, πνπ ζύληνκα
ζα αλαθαιπθζεί" ζεκαίλεη αθόκα πσο ε ππόιεςε ζαο ζα ζπηισζεί. Αλ δείηε πσο ηππώλεηε
εθεκεξίδεο, ζεκαίλεη επθαηξίεο γηα καθξηλά ηαμίδηα θαη θαινύο θίινπο. Τν λα πξνζπαζείηε ζη' όλεηξν
ζαο λα δηαβάζεηε εθεκεξίδα θαη λα κελ κπνξείηε, πξννησλίδεηαη ζπλαιιαγέο κε αβέβαην απνηέιεζκα.

'Εθζηαζε
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο, όηη βξεζήθαηε ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο,
* Βιέπε θαη Παξεθθιήζη

ςημαίνει ότι θα χαρείτε από επίςκεψη φίλου που έλειπε για πολλά χρόνια.

