Γ
Γάγγραινα
Αλ νλεηξεπηείηε θάπνηνλ λα έρεη πξνζβιεζεί από γάγγξαηλα, πξνκελύεηαη ν ζάλαηνο ελόο γνληνύ ή
θνληηλνύ ζπγγελή.

Γάζα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε ηπιηγκέλνο ζε γάδα, ζεκαίλεη αζηαζή ηύρε. Γηα ηνλ εξαζηή πνπ ζα δεη ηελ
αγαπεκέλε ηνπ ηπιηγκέλε κε γάδα, ζεκαίλεη πσο έρεη κεγάιε επηξξνή επάλσ ηεο.

Γάιδαρος
Αλ νλεηξεπηείηε όηη αθνύηε γάηδαξν λα γθαξίδεη ζη' όλεηξν ζαο, ζε-καίλεη όηη ζα πάξεηε θιεξνλνκηά θαη
ζα απαιιαγείηε από ππνρξεώζεηο. Αλ δείηε πσο ζαο θιώηζεζε γάηδαξνο, ζεκαίλεη όηη ππνθέξεηε από
πνιύ άγρνο θαη θόβν κήπσο εθηεζείηε γηα θάηη πνπ θάλαηε θαη δελ ήηαλ ηίκην.
Αλ δείηε πσο ηξαβνύζαηε γάηδαξν από ην ραιηλάξη, είλαη έλδεημε πσο ζα θπξηαξρήζεηε ζε θάζε
ππόζεζε. Αλ δείηε πσο ζαο πέηαμε από πάλσ ηνπ, ζεκαίλεη θαθνηπρία θαη απνγνήηεπζε. Οη εξαζηέο
ζα καιώζνπλ θαη ζα ρσξίζνπλ.
Αλ δείηε πσο πίλαηε γατδνπξηλό γάια, ζεκαίλεη όηη κηθξνεπραξη-ζηήζεηο ζα ηθαλνπνηεζνύλ ζε βάξνο
ζνβαξώλ ππνζέζεσλ.
Αλ δείηε γάηδαξν ζη' όλεηξν ζαο, ζα ζπλαληήζεηε πνιιέο ζηελνρώξηεο θαη ζα απμάλνπλ νη αλαβνιέο
ζηε ιήςε εηδήζεσλ ή πξαγκάησλ.
Αλ δείηε γάηδαξν θνξησκέλν, ζεκαίλεη όηη ζα επηηύρεηε ζ' ό,ηη επηρεηξείηε, είηε πξόθεηηαη γηα ηαμίδη είηε
γηα έξσηα, αιιά ύζηεξα από ππνκνλή θαη θόπν.
Αλ δείηε πσο ζαο θπλεγάεη γάηδαξνο, θαη ηνλ θνβεζήθαηε, ζα πέζεηε ζύκα ζθαλδάινπ ή άιισλ
δπζάξεζησλ ελεξγεηώλ.
Αλ δείηε πσο θαβαιηθεύεηε γάηδαξν απξόζπκα, ή σο ηδόθετ, κπνξεί λα επαθνινπζήζνπλ
αδηθαηνιόγεηεο θηινληθίεο. Επίζεο, ζα επηζθεθηείηε κέξε ζηα νπνία ε είζνδνο δελ είλαη εύθνιε.

Γάλα
Τν λα δείηε όηη πίλεηε γάια, ζεκαίλεη κεγάιε εζνδεία γηα ηνπο αγξόηεο θαη επηπρία γηα ηηο νηθνγέλεηεο.
Γηα ηνπο λαπηηθνύο πξνιέγεη θαιόηπρα ηαμίδηα.
Αλ δείηε πνιύ γάια ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πγεία θαη πινύηε. Αλ νλεηξεπηείηε πσο εκπνξεύεζηε γάια,
είλαη έλδεημε κεγάιεο ηύρεο.
Αλ δείηε όηη δίλεηε γάια, ζεκαίλεη όηη ε ππεξβνιηθή θαινζύλε ζαο γηα ηνπο άιινπο ζα ζαο δεκηώζεη. Αλ
δείηε πσο ρύζαηε γάια, είλαη πξνγλσζηηθό πξνζσξηλήο δπζηπρίαο πνπ ζα ππνζηείηε εμ αηηίαο θίινπ
ζαο. Αλ δείηε γάια πνπ δελ ήηαλ θαζαξό, ζα ελνριεζείηε από κε ζνβαξνύο ιόγνπο.
Ξηλό γάια ζεκαίλεη ελόριεζε θαη ιύπε γηα ηε δπζηπρία θίισλ. Καπηό γάια ζη' όλεηξν πξνιέγεη
αγώλεο, αιιά θαη ηειηθή λίθε κε πινύηε θαη επηπρία.

Γαλαηόπιηα
Γηα κηα παληξεκέλε γπλαίθα πνπ ζα ηδεί όηη θηηάρλεη ή ηξώεη γαια-ηόπηηηα, είλαη ζεκάδη πσο ζύληνκα
ζα πεξηπνηεζεί έλαλ απξόζκελν θηινμελνύκελν. Γηα κηα θνπέια, ην όλεηξν απηό ζεκαίλεη όηη ζα
ζπλαληήζεη έλαλ μέλν πνπ κε ηνλ θαηξό ζα γίλεη ζεξκόο θίινο. Αλ ε γα-ιαηόπηηηα έρεη ππεξβνιηθά
γιπθηά γεύζε, ή είλαη άλνζηε, ζα δνθηκάζεηε ιύπε θαη ζηελνρώξηα εθεί πνπ πεξηκέλαηε κηαλ επράξηζηε
εκπεηξία.

Γαλήνη
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο γαιήληεο ζάιαζζεο, ζεκαίλεη επηηπρή θαηάιεμε ακθίβνινπ εγρεηξήκαηνο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε γαιήληνο θη επηπρηζκέλνο, είλαη ζεκάδη καθξνδσίαο, ζσζηήο δσήο θαη
ξσκαιέσλ γεξαηεηώλ.
Αλ δείηε όηη γαιελεύεηε απηνύο πνπ ππνθέξνπλ, ζεκαίλεη όηη ζα αγαπεζείηε γηα ηνλ αλζξώπηλν θαη
θαιό ραξαθηήξα ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη γαιελεύεηε ηελ νξγή άιισλ είλαη ζεκάδη όηη ν αγώλαο ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ πξόνδν ηξίησλ.

Γαλοπούλα
Τν όλεηξν κε γαινπνύιεο ζεκαίλεη αθζνλία ζηα εηζνδήκαηα γηα ηνλ αγξόηε θαη θέξδε γηα ηνπο
εκπνξεπόκελνπο.
Αλ δείηε άξξσζηα γαινπνύια ή ςόθηα, είλαη πξνκήλπκα δύζθνισλ θαηξώλ θαη ηαπείλσζεο. Αλ δείηε
πσο ηξώηε γαινπνύια, ζεκαίλεη όηη έξρνληαη όκνξθεο επνρέο.

Γάμος
Τν λα δεη θαλείο όηη παξεπξίζθεηαη ζε γάκν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζύληνκα ζα βξεζεί ζε πεξίπησζε
ηέηνηα πνπ ζα ηνπ πξνμελήζεη ζιίςε θαη θαζπζηέξεζε ζηελ πξόνδν.
Πα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ν γάκνο ηεο γίλεηαη θξπθά, ζεκαίλεη αλεπηζύκεηα γεγνλόηα
θαη απνηπρίεο. Αλ δεη πσο εηνηκάδεη αλνηρηό γάκν, ζα πξέπεη ζίγνπξα λα πεξηκέλεη επηηπρία θαη
εθηίκεζε από ην πεξηβάιινλ ηεο. Αλ νλεηξεπηεί όηη ππάξρεη δηαθσλία γνλέσλ γηα ην γάκν, ζα
αλαθαιύςεη όηη κεηαμύ ησλ ζπγγελώλ ηεο ππάξρνπλ παξεμεγήζεηο. Αλ δεη όηη ν αγαπεκέλνο ηεο
παληξεύεηαη κηαλ άιιε, ζεκαίλεη πσο άδηθα αγσληά, γηαηί ν εξαζηήο ηεο ζα ηεο είλαη πηζηόο.
Αλ θάπνηνο δεη όηη παληξεύεηαη, είλαη θαθόο νησλόο. Αλ ν γάκνο είλαη ραξνύκελνο, θαη νη παπάδεο δε
θνξάλε καύξα ξάζα, ηόηε ζεκαίλεη ην αληίζεην.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη όηη θάπνηνο θνξάεη πέλζηκα ξνύρα ζην γάκν ηεο είλαη πξνκήλπκα
δπζηπρίαο θαη άζρεκεο έγγακεο δσήο. Αλ δεη πσο βξίζθεηαη ζε γάκν θάπνηνπ άιινπ, ζα ιππεζεί γηα
ηελ θαθνηπρία θίινπ ή ζπγγελή. Αθόκα, ίζσο λα δνθηκάζεη ζηελνρώξηα εθεί όπνπ πεξίκελε επηπρία θαη
πγεία. Τα ηαμίδηα αλαςπρήο, ηα δηθά ηεο θαη ησλ άιισλ, ίζσο δηαηαξαρζνύλ από δπζάξεζηεο
εθπιήμεηο.

Γάνηια
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνξάηε θαηλνύξγηα γάληηα, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε πξνζεθηηθόο ζηηο ζπλαιιαγέο
ζαο κε ηνπο άιινπο. Ίζσο αληηκεησπίζεηε κελύζεηο ή πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά ζαο, ηα νπνία όκσο
ζα μεπεξάζεηε κε επηηπρία.
Αλ δείηε πσο θνξάηε παιηά ή θνπξειηαζκέλα γάληηα, ζα ζαο πξνδώζνπλ θαη ζα έρεηε απώιεηεο. Αλ
δείηε πσο ράζαηε ηα γάληηα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο εγθαηαιείςνπλ θαη ζα πξέπεη λα θεξδίζεηε
κόλνο ην ςσκί ζαο.
Αλ δείηε πσο βξήθαηε έλα δεπγάξη γάληηα, ζεκαίλεη πσο ζα παληξεπηείηε ή ζα αξρίζεηε θαηλνύξγηα
ηζηνξία αγάπεο.
Γηα ηνλ άληξα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο βνεζά κηα θπξία λα βάιεη ηα γάληηα ηεο, ζεκαίλεη πσο ε
ζύληξνθνο ηνπ ζα ηνλ εθζέζεη.
Αλ δείηε πσο βγάδεηε ηα γάληηα ζαο, ζεκαίλεη πσο ε ηύρε δε ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ αγάπε θαη ζηηο
επηρεηξήζεηο.

Γκαρνηαρόμπα
Αλ νλεηξεπηείηε ηε γθαξληαξόκπα ζαο, είλαη κηα νλεηξηθή πξνεηδνπνίεζε όηη ε πεξηνπζία ζαο βξίζθεηαη
ζε θίλδπλν, γηαηί πξνζπαζείηε λα επηδεηρζείηε θαη λα πξνβιεζείηε πνιύ πεξηζζόηεξν από όηη ζαο
επηηξέπνπλ ηα νηθνλνκηθά ζαο.
Αλ δείηε όηη ε γθαξληαξόκπα ζαο είλαη ειιηπήο, ζα δεηήζεηε ζρέζεηο κε αγλώζηνπο.

Γάηα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο γάηα, ζεκαίλεη θαθνηπρία, αλ δελ θαηαθέξεηε λα ηε ζθνηώζεηε, ή λα ηε δηώμεηε
από ηα κάηηα ζαο. Αλ δείηε πώο ε γάηα ζαο επηηέζεθε, ζα έρεηε ερζξνύο πνπ ζα θηάζνπλ σο ηα άθξα
γηα λα ακαπξώζνπλ ηε Φήκε ζαο θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηεο πεξηνπζίαο ζαο. Αλ όκσο
είδαηε πσο πεηύραηε λα ηελ απνθξνύζεηε, ζα ππεξληθήζεηε κεγάια εκπόδηα θαη ζα απμήζεηε ηελ
πεξηνπζία ζαο θαη ην θύξνο ζαο ζηελ θνηλσλία.
Αλ δείηε πσο ζπλαληήζαηε κηα ιεπηή, κηθξόζσκε θαη βξώκηθε γαηνύια, ζα ιάβεηε δπζάξεζηα λέα από
θάπνηνλ πνπ ιείπεη. Κάπνηνο θίινο βξίζθεηαη ζην θαηώθιη ηνπ ζαλάηνπ" κα αλ είδαηε πσο ηε δηώμαηε
από κπξνζηά ζαο, ν θίινο ζαο ζα αλαξξώζεη ύζηεξα από κηα καθξηά θαη δπζζεξάπεπηε αξξώζηηα.
Αλ αθνύζεηε ζηνλ ύπλν ζαο γάηα λα ζθνύδεη ή λα ληανπξίδεη, θάπνηνο ςεύηηθνο θίινο ρξεζηκνπνηεί
θάζε ιέμε θαη πξάμε πνπ κπνξεί γηα λα ζαο βιάςεη.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ε γάηα ζαο γξαηζνύληζε, έλαο ερζξόο ζα πεηύρεη λα απνζπάζεη ηα νθέιε κηαο
δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζαο έθαγε πνιιέο κέξεο.
Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί όηη θξαηά γάηα, ή γαηάθη, ζα επεξεαζηεί θαη ζα δηαπξάμεη θάπνηα απξέπεηα
εμαηηίαο ηεο πξνδνζίαο άιισλ.
Αλ δείηε κηα θαζαξή ή άζπξε γάηα, ζεκαίλεη κπεξδέκαηα, πνπ ελώ ζα θαίλνληαη αλώδπλα, ζα
απνδεηρηνύλ πεγή ζηελνρώξηαο θαη απώιεηαο πνιιώλ ρξεκάησλ.
Όηαλ έλαο έκπνξνο νλεηξεπηεί γάηα, ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην έπαθξν, γηαηί νη
αληαγσληζηέο ηνπ πξόθεηηαη λα ηνπ «θόςνπλ» ηε δνπιεηά, θαη ζα αλαγθαζηεί λα ιάβεη άιια κέηξα,
πέξα από ηε κείσζε ησλ ηηκώλ.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε κηα γάηα λα ηξίβεηαη πάλσ ζαο θηιηθά, ζεκαίλεη ηελ έλαξμε ελόο
νξγηζκέλνπ αγώλα. Σεκαίλεη όηη θαινπηάλεηε θάπνηνλ ερζξό κε ηελ πξόζεζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε
γηα λα κάζεηε έλα κπζηηθό πνπ πηζηεύεηε όηη ζαο αθνξά' αλεζπρώληαο γηα ην ελδερόκελν λα
θνηλνινγήζεη πξάγκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηδησηηθή ζαο δσή, ζα πξνζπνηεζείηε πσο αγλνείηε όιεο ηηο
ελαληίνλ ζαο ελέξγεηεο ηνπ.

Γαηάκια
Όηαλ κηα γπλαίθα δεη ζηνλ ύπλν ηεο όκνξθα παρνπιά θαη άζπξα γαηάθηα, ζεκαίλεη όηη θάπνηνη
πξνζπαζνύλ λα ηε δηαβάιινπλ κε ζθνπό λα ηελ θαηαζηξέςνπλ, αιιά ε ζσζηή θξίζε ηεο ζα ηε
βνεζήζεη λα μεπεξάζεη απηέο ηηο επίβνπιεο ελέξγεηεο. Όλεηξν κε γαηάθηα ζεκαίλεη κηθξνθαζαξίεο θαη
απώιεηεο, εθηόο θαη νλεηξεπηείηε όηη ηα ζθνηώλεηε, νπόηε είλαη έλδεημε όηη ζα γιηηώζεηε από ηηο
ζηελνρώξηεο.
Αλ δείηε θίδηα λα ζθνηώλνπλ γαηάθηα, ζεκαίλεη όηη νη ερζξνί ζαο ζα πιεγσζνύλ κόλνη ηνπο ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα πιεγώζνπλ εζάο.

Γείηονας ιζζα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηνπο γείηνλεο ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα ράζεηε
πνιιέο ρξήζηκεο ώξεο θνπηζνκπνιεύνληαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη θαίλνληαη νη γείηνλεο ζαο ζιηκκέλνη ή
νξγηζκέλνη, πξνκελύνληαη δηαθσλίεο θαη παξεμεγήζεηο.

Γέλιο
Αλ νλεηξεπηείηε όηη γειάηε θαη είζηε εύζπκνο, ζεκαίλεη επηηπρία ζε ό,ηη θαηαπηαζηείηε θαη ραξνύκελεο
ζπληξνθηέο.
Τν άθνπζκα ζη' όλεηξν ραξνύκελσλ παηδηθώλ γέιησλ ζεκαίλεη ραξά θαη πγεία γη' απηόλ πνπ ην βιέπεη.
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη γειάηε θνξντδεπηηθά γηα θάπνηα δπζκνξθία αλζξώπσλ, ζεκαίλεη όηη ζα
πιεγώζεηε θίινπο ζαο γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηε δηθή ζαο θηιαπηία.

Γελφηοποιός
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο γεισηνπνηό, ζεκαίλεη όηη ζα αγλνήζεηε βαζηθά θαζήθνληα ιόγσ αζήκαλησλ
θαη γεινίσλ πεξηζηαηηθώλ.

Γενέθλια
Αλ έλαο λένο δεη ζη' όλεηξν ηνπ γελέζιηα, είλαη ζεκάδη επηπρίαο" γηα έλα γέξν, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη
καθξόρξνλε ηαιαηπσξία θαη ιύπε.

Γενέθλια Δώρα
Αλ δείηε πσο πήξαηε γελέζιηα δώξα, ζεκαίλεη όηη ζα εθπιεξσζνύλ πάξα πνιιέο επηζπκίεο ζαο. Γηα
έλαλ εξγαδόκελν, ζεκαίλεη πξόνδν ζηε δνπιεηά ηνπ.
Αλ δείηε πσο δίλαηε γελέζιηα δώξα, ζε γηνξηή ή δεμίσζε, ζεκαίλεη πσο ζα θάκεηε θάπνηεο
ππνρσξήζεηο, όρη κεγάιεο.

Γένι
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο γέλη, ζεκαίλεη όηη θάπνην αληηπαζεηηθό πξόζσπν ζα ζαο πάεη θόληξα θαη ζα
δηεμαρζεί άγξηα πάιε γηα ην πνηνο ζα επηθξαηήζεη, θαη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ράζεηε κεξηθά ρξήκαηα
ζηε κάρε.
Γθξίδν γέλη ζεκαίλεη γξνπζνπδηά θαη θηινληθίεο.
Αλ δείηε γπλαίθα κε γέληα, είλαη πξνκήλπκα δπζάξεζησλ ζρέζεσλ ή ζπκπξάμεσλ θαη ρξόληα
αξξώζηηα.
Αλ δείηε πσο θάπνηνο ζαο ηξαβάεη ηα γέληα, ζεκαίλεη όηη ζα δηαηξέμεηε ζνβαξό θίλδπλν ή ζα ράζεηε
πεξηνπζία.
Αλ δείηε πσο ρηελίδεηε θαη ζαπκάδεηε γέληα, είλαη ζεκάδη πσο ε καηαηνδνμία ζαο ζα κεγαιώλεη κε ηελ
επεκεξία, θαη ζα ζαο θάλεη αληίπαζεηηθό ζηα κάηηα ησλ πξώελ ζπληξόθσλ ζαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ νλεηξεύηεθε πσο ζαύκαδε έλα γέλη, είλαη ππαηληγκόο όηη επηζπκεί λα
εγθαηαιείςεη ηελ άγακε δσή' όκσο απεηιείηαη κε έλαλ άηπρν γάκν.

Γέννηζη

Γηα κηα παληξεκέλε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο γέλλεζε, είλαη ζεκάδη κεγάιεο ραξάο θαη πξνκήλπκα
θαιήο θιεξνλνκηάο.
Γηα κηα κνλαρηθή γπλαίθα, ζεκαίλεη απώιεηα αξεηήο θαη εγθαηάιεηςε από ηνλ εξαζηή ηεο.

Γεράκι
Αλ νλεηξεπηείηε γεξάθη, ζεκαίλεη πσο αλαμηόπηζηα πξόζσπα ζα ζαο θνξντδέςνπλ. Αλ ην
ππξνβνιήζαηε ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ππεξληθήζεηε εκπόδηα κεηά από ζθιεξό αγώλα. Γηα
ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο δηώρλεη γεξάθηα καθξηά από ηα θνηόπνπια ηεο, ζεκαίλεη πσο κε
επηκνλή ζα θηάζεη ζηνπο ζηόρνπο ηεο.
Απηό ην όλεηξν δείρλεη επίζεο πσο θνληά ζαο βξίζθνληαη ερζξνί πνπ πξνζπαζνύλ λα επσθειεζνύλ
από ην παξακηθξό ζαο ιάζνο. Αλ δείηε όκσο πσο θαηαθέξαηε λα ηα δηώμεηε από θνληά ζαο, ρσξίο λα
πιεγσζεί θαλείο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ηελ ηύρε κε ην κέξνο ζαο.
Αλ δείηε έλα ςόθην γεξάθη, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο ζα εθιείςνπλ. Αλ νλεηξεπηείηε πσο
ππξνβνιήζαηε γεξάθη, ζεκαίλεη πσο ζα δώζεηε κάρε κε ηνπο ερζξνύο ζαο θαη θαηά πάζα πηζαλόηεηα
ζα ληθήζεηε.
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα γεξάθη λα κηιά, είλαη πξνκήλπκα όηη θάπνην παιηό ζθάλδαιν ζα βγεη ζηε
κέζε θαη ε ζύλδεζε ηνπ κε ην πξόζσπν ζαο ζα ζαο βιάςεη.
Αλ δείηε γεξάθη λα θάζεηαη ζε ζηδεξνηξνρηά, ζεκαίλεη πσο θάπνην δπζηύρεκα θαη απώιεηα ζα ζαο
βξεη. Αλ ην δείηε λα πεηά θαζώο πιεζηάδεηε, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα θαηαθέξεηε λα εμνκαιύλεηε
θάπνηα ζθαλδαιώδε δηαθσλία αλάκεζα ζηνπο θίινπο ζαο, ή αθόκα θαη δηθή ζαο.

Αλ δείηε πνιιά γεξάθηα ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη γεληθά ιάγλα θιπαξία, ή όηη θάπνην αζπλήζηζην
ζθάλδαιν ζα ζαο ηαξάμεη.

Γερανός Βίνηζι
Γεξαλόο ζην όλεηξν θαλεξώλεη δπζθνιίεο θαη εκπόδηα ζην δξόκν ζαο πξνο ηελ επηηπρία.

Γερανός Ποσλί
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλα ζκήλνο γεξαλώλ λα ηαμηδεύνπλ πξνο ην βνξξά, είλαη ζεκάδη
ζθνηεηλώλ πξννπηηθώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Γηα κηα γπλαίθα, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε" κα αλ ηνπο δείηε
λα πεηνύλ πξνο ην λόην, πξνκελύεηαη κηα ραξνύκελε ζπλάληεζε θίισλ πνπ απνπζηάδνπλ, θαη όηη νη
εξσηεπκέλνη ζα παξακείλνπλ πηζηνί.
Αλ ηνπο δείηε λα πεηνύλ πξνο ην έδαθνο, επίθεηληαη αζπλήζηζηα ζνβαξά γεγνλόηα.

Γεύμα
Αλ νλεηξεπηείηε όηη ηξώηε κόλνη ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα ζθεθζείηε ζνβαξά γηα ηηο αλάγθεο ηεο
δσήο. Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί όηη γεπκαηίδεη κε ηνλ εξαζηή ηεο ζεκαίλεη όηη ζα έρνπλ
δηαθσλίεο, εθηόο αλ ην γεύκα γίλεηαη ζε επράξηζηε αηκόζθαηξα, νπόηε αιεζεύεη ην αληίζεην.
Αλ δείηε πσο είζζε θαιεζκέλνο, καδί κε άιινπο πνιινύο επηζθέπηεο, ζε γεύκα, ζεκαίλεη όηη ζα
θηινμελεζείηε από πξόζσπα πνπ ζα ζαο πξνζθέξνπλ πνιιέο εμππεξεηήζεηο.

Γέθσρα
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο κηα καθξηά γέθπξα γθξεκηζκέλε θαη ηπιηγκέλε ζε κπζηεξηώδεο ζθνηάδη, βαζηά
κειαγρνιία γηα ηελ απώιεηα πνιύηηκσλ θηεκάησλ θαη ζιηβεξέο θαηαζηάζεηο ζαο αλακέλνπλ. Γηα ηνπο
λένπο θαη ηνπο εξσηεπκέλνπο, πξνκελύεηαη δηάςεπζε ησλ πην αθξηβώλ ειπίδσλ ηνπο, θαζώο ην
αληηθείκελν ηεο αγάπεο ηνπο ζα απνδεηρηεί θαηώηεξν ηνπ ηδαληθνύ ηνπο.
Αλ δείηε πσο πεξάζαηε γέθπξα αζθαιήο, ζεκαίλεη όηη ηειηθά ζα ππεξληθήζεηε ηηο δπζθνιίεο πνπ
νξζώλνληαη κπξνζηά ζαο, κνινλόηη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε δε ζα θαίλνληαη θαη πνιύ
αζθαιή. Οπνηαδήπνηε αλαβνιή ή εκπόδην ζεκαίλεη θαηαζηξνθή.
Αλ δείηε γέθπξα λα θαηαξξέεη κπξνζηά ζαο, θπιαρηείηε από ηελ πξνδνζία θαη από ςεύηηθνπο
ζαπκαζηέο. Αλ θάησ από ηε γέθπξα δείηε λα θπινύλ μάζηεξα λεξά, έξρεηαη αθζνλία. Αλ όκσο ηα λεξά
είλαη ζνιά θαη ηαξαγκέλα, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηώλ ζαο ζα είλαη απνγνεηεπηηθά.

Γσάρδα Μέηρο
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο κέηξν, ζεκαίλεη αγσλία από κηα αζπλήζηζηα εληαηηθή πξνζπάζεηα γηα θάπνηα
εξγαζία.

Γιαζεμί
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο γηαζεκί, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα απνιαύζεηε κεγάιεο επραξηζηήζεηο, αιιά
πνπ ζα είλαη θεπγαιέεο.

Γιαηρός
Αλ νλεηξεπηείηε γηαηξό, ζεκαίλεη θαιή πγεία θαη επεκεξία. Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα δεη πσο
εηνηκάδεηαη λα παληξεπηεί γηαηξό, ζεκαίλεη πσο ζα εμαπαηεζεί.

Γίγανηας
Αλ νλεηξεπηείηε πσο έλαο γίγαληαο παξνπζηάδεηαη μαθληθά κπξνζηά ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ππάξμεη
κεγάινο ζπλαγσληζκόο αλάκεζα ζε ζαο θαη ζηνπο αληηπάινπο ζαο. Αλ ν γίγαληαο θαηνξζώζεη λα
ζηακαηήζεη ην ηαμίδη ζαο, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο ερζξόο ζαο ζα ζαο θα-ηαβάιεη. Αλ όκσο δείηε πσο
απνκαθξύλζεθε από ζαο, ζεκαίλεη πσο ζαο πεξηκέλεη επεκεξία θαη πγεία.

Γίδα
Αλ νλεηξεπηείηε γίδεο λα πεξηθέξνληαη ζ' έλα αγξόθηεκα, είλαη ζεκάδη θαινύ θαηξνύ θαη πινύζηαο
ζνδεηάο. Αλ ηηο δείηε δηαθνξεηηθά, ζεκαίλεη πξνζεθηηθέο ζπλαιιαγέο θαη αύμεζε ηεο πεξηνπζίαο ζαο.
Αλ δείηε έλαλ ηξάγν λα ζαο νξκά, πξέπεη λα πξνζέμεηε ηνπο ερζξνύο ζαο πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα
κάζνπλ απόξξεηα ζρέδηα ηεο δνπιεηάο ζαο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο βξίζθεηαη πάλσ ζε ηξάγν, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεη ηελ ππόιεςε
ηεο ιόγσ ηεο θαθήο δηαγσγήο ηεο.
Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο πίλεη θαηζηθίζην γάια, ζεκαίλεη πσο ζα παληξεπηεί γηα ιεθηά θαη δελ ζα
απνγνεηεπηεί.

Γιορηή
Αλ νλεηξεπηείηε θάπνηα γηνξηή, ζεκαίλεη πσο επράξηζηνη θαη ελδηαθέξνληεο μέλνη ζα δερηνύλ ηε
θηινμελία ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο δπζαξεζηήζεθε ζηε δηάξθεηα κηαο γηνξηήο,
ζεκαίλεη πσο δελ είλαη ζίγνπξε γηα ην αλ κε ηα πξνζόληα ηεο ζα κπνξέζεη λα μαλαθεξδίζεη ηελ
εκπηζηνζύλε ελόο παιηνύ θίινπ.

Γιος
Τν λα νλεηξεπηείηε ην γην ζαο, αλ έρεηε, πσο είλαη όκνξθνο θαη αθνζησκέλνο ζην θαζήθνλ, ζεκαίλεη όηη
ζα ζαο δώζεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε θαη ν ίδηνο ζα αλεβεί ζε πςειά αμηώκαηα. Αλ ηνλ δείηε άζρεκν θαη
λα ππνθέξεη από θαθή πγεία, πξνκελύνληαη θαθνηπρίεο.

Γκαζόν
Αλ δείηε όηη πεξπαηάηε πάλσ ζε πεξηπνηεκέλν γθαδόλ, ζεκαίλεη
ραξά θαη κεγάιε επεκεξία. Αλ ην ρόξην είλαη μεξό, ζεκαίλεη δηαθσλίεο θαη ρσξηζκό.
Αλ νλεηξεπηείηε θίδηα λα ζέξλνληαη ζην ρόξην κπξνζηά ζαο, πξνκελύνληαη πξνδνζίεο θαη άζρεκα
θεξζίκαηα ησλ άιισλ, πνπ ζα ζαο γεκίζνπλ απόγλσζε.
Αλ δείηε πσο πεξπαηάηε ζε καξακέλν γθαδόλ, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα πγείαο θαη
νηθνλνκηθά.
Απηό ην όλεηξν είλαη από ηα θαιύηεξα, αλ ην γθαδόλ πνπ ζα δείηε είλαη θξέζθν θαη πεξηπνηεκέλν.

Γκάινηα
Τν όλεηξν απηό δελ είλαη θαθό, εθηόο αλ ε κνπζηθή είλαη ηξαρηά θαη νη παίθηεο θνπξειήδεο.

Γκαλερί Τέτνης
Αλ δείηε πσο επηζθεθζήθαηε κηα γθαιεξί Τέρλεο, ζεκαίλεη άηπρν νηθνγελεηαθό δεζκό, ζα πξνζπαζείηε
λα παξνπζηάδεηε κηαλ εκθάληζε επηπρίαο, αιιά θξπθά ζα θξνληίδεηε γηα άιινπο δεζκνύο.

Γκάριζμα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε γθάξηζκα γατδάξνπ, ζεκαίλεη όηη ζα ιάβεηε δπζάξεζηα λέα ή ζα έρεηε
αλεπηζύκεηνπο επηζθέπηεο.

Γκαρζόν
Οη θίινη ζαο, κεηά από απηό ην όλεηξν, ζα ζαο πεξηπνηεζνύλ θαη κε εγθαξδηόηεηα.
Αλ νλεηξεπηείηε γθαξζόλη κε ζρηζκέλα θαη βξώκηθα ξνύρα, απηό ζεκαίλεη πσο θάπνηνη άλζξσπνη ζα
επσθειεζνύλ θαη ζα θάλνπλ θαθή ρξήζε ηεο θηινμελίαο ζαο.

Γκέμια
Αλ δείηε πσο έρεηε θαηλνύξγηα γθέκηα, ζεκαίλεη πσο γξήγνξα ζα θάλεηε έλα επράξηζην ηαμίδη.

Γκέηα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο γθέηεο, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε δηαζθεδάζεηο θαη αληηδειίεο.

Γκσ Φσηό
Αλ νλεηξεπηείηε γθπ, είλαη ζεκάδη εξρόκελεο επηπρίαο θαη επθνξίαο.
Γηα ηνπο λένπο, ην γθπ ζην όλεηξν ζεκαίλεη επράξηζηεο δηαζθεδάζεηο.
Αλ ην δείηε όκσο κέζα ζε άζρεκν όλεηξν, ζεκαίλεη όηη ζα απνγνεηεπζείηε από θάηη.

Γλάρος
Αλ νλεηξεπηείηε γιάξνπο, είλαη πξνκήλπκα γηα εηξεληθέο ζπκθσλίεο κε κε γελλαηόδσξνπο αλζξώπνπο.
Τν λα δείηε ςόθηνπο γιάξνπο ζεκαίλεη ρσξηζκό από θίινπο γηα πνιύ θαηξό.

Γλύκιζμα
Αλ νλεηξεπηείηε γιπθίζκαηα, είλαη ζεκάδη όηη ζα εμαπαηεζείηε από πνλεξά πξόζσπα. Αλ δείηε όηη
ηξώηε γιπθά, πξνβιέπνληαη εγθάξδηεο θηιίεο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ςήλεη γιπθά, ζεκαίλεη όηη ζα απνηύρεη ζηελ επηδίσμε ηεο λα
μεγειάζεη ηνπο άιινπο.

Γλσκό Κοσηαλιού
Τν λα δείηε όηη ηξώηε γιπθό θνπηαιηνύ ζεκαίλεη επράξηζηεο εθπιήμεηο θαη ηαμίδηα.
Αλ κηα γπλαίθα δεη όηη θηηάρλεη γιπθό, είλαη θαιόο νησλόο: ζα έρεη θαινύο θίινπο θαη επράξηζην ζπηηηθό.

Γλύπηης
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο γιύπηε, είλαη πξνκήλπκα όηη ζύληνκα ε ζέζε ζαο ζα αιιάμεη θαη από
ππνδεέζηεξε ζα γίλεη πην δηαθεθξηκέλε θαη πξνζνδνθόξα.
Γηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη ν ζύδπγνο ή ν εξαζηήο ηεο είλαη γιύπηεο, ζεκαίλεη όηη ζα επλνεζεί
από πξόζσπα κε πςειέο ζέζεηο.

Γλίζηρημα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη γιηζηξάηε, ζεκαίλεη απνγνεηεπηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο, θαη γηα ηνπο
εξσηεπκέλνπο πξνκελύεηαη ρσξηζκόο.
Τν λα δείηε όηη γιηζηξήζαηε από ιόθν ζθεπαζκέλν κε πξαζηλάδα ζεκαίλεη όηη ζα θαηαζηξαθείηε από
απαηειέο ππνζρέζεηο.

Γνφριμία

Αλ δείηε πσο ζπλαληήζαηε θάπνην γλσζηό θαη ζπλνκηιήζαηε επράξηζηα καδί ηνπ, ζεκαίλεη πσο νη
δνπιεηέο ζαο ζα θπιήζνπλ νκαιά, θαη
πσο ζα ππάξμεη θάπνηα αζπκθσλία ζηηο νηθνγελεηαθέο ζαο ππνζέζεηο, αιιά κηθξή.
Αλ δείηε πσο θηινληθνύζαηε ή κηινύζαηε ζε έληνλν ύθνο κε γλσζηό, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε
ηαπεηλώζεηο θαη κπιεμίκαηα ζην πεξηβάιινλ ζαο.
Αλ δείηε πσο ληώζαηε ληξνπή από ηε ζπλάληεζε γλσζηνύ πξνζώπνπ, ή ην ζπλαληήζαηε ζε
αθαηάιιειν ρξόλν, ζεκαίλεη όηη ζα θαηεγνξεζείηε γηα αζέκηηε δηαγσγή θαη πσο θάπνηνη άιινη ζα
πξνδώζνπλ ην κπζηηθό.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε ζηνλ ύπλν ηεο πνιιέο γλσξηκίεο ζεκαίλεη όηη νη δνπιεηέο ηεο ζα πάλε
θαιά θαη όηη ν εξσηάο ηεο αμίδεη ηνλ θόπν. Αλ δεη όηη ν θύθινο ησλ γλσξηκηώλ ηεο ήηαλ κηθξόο, ζα
ζηαζεί άηπρε ζηελ απόθηεζε θνηλσληθώλ επλνηώλ.

Γόναηα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θάζεζηε ζε θάπνηνπ πξνζώπνπ ηα γόλαηα, ζεκαίλεη επραξίζηεζε θαη
αζθάιεηα. Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί όηη θξαηάεη θάπνηνλ ζηα γόλαηα ηεο ζεκαίλεη όηη ζα
εθηεζεί ζηα κάηηα ησλ θίισλ ηεο. Τν λα δεη έλα θίδη ζηα γόλαηα ηεο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα
ληξνπηαζηεί από ηνπο ερζξνύο ηεο. Αλ δεη κηα γάηα ζηα γόλαηα ηεο, απηό πξννησλίδεηαη θηλδύλνπο θαη
ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηεο.

Γονείς
Αλ νλεηξεπηείηε ηνπο γνλείο ζαο επραξηζηεκέλνπο, ζεκαίλεη αξκνλία θαη επράξηζηεο ζπλαλαζηξνθέο.
Αλ νλεηξεπηείηε ηνπο γνλείο ζαο, ελώ είλαη πεζακέλνη, είλαη πξνεηδνπνηεηηθό ζεκάδη γηα πξνβιήκαηα
πνπ έξρνληαη θαη πξέπεη λα είζαζηε ηδηαίηεξα πξνζερηηθνί.
Αλ ηνπο δείηε - ελώ είλαη δσληαλνί θαη βξίζθνληαη ζην ζπίηη ζαο -ραξνύκελνπο, ζεκαίλεη επράξηζηεο
αιιαγέο ζηελ νηθνγέλεηα. Γηα ηε λέα γπλαίθα, ζπλήζσο ζεκαίλεη γάκν θαη επεκεξία. Αλ ηνπο δείηε
ληπκέλνπο ζηα καύξα, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε.
Τν λα νλεηξεπηείηε ηνπο γνλείο ζαο δπλαηνύο θαη ηθαλνπνηεκέλνπο ζεκαίλεη όηη βξίζθεζηε ζε επλντθό
πεξηβάιινλ1 νη επηρεηξήζεηο ζαο θαη νη ζρέζεηο ζαο ζα επεκεξήζνπλ. Τα αληίζεηα ζα ζπκβνύλ, αλ
δείηε ηνπο γνλείο ζαο ζιηκκέλνπο θαη αδύλακνπο.

Γούνα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο εκπνξεύεζηε γνύλεο, ζεκαίλεη επεκεξία θαη
* Όηαλ δείηε γλσζηνύο ζηνλ ύπλν ζαο, κπνξεί λα ηνπο δείηε ή λα ηνπο αθνύζεηε ζύληνκα θαη ζηνλ
μύπλην ζαο.
ελδηαθέξνλ ζε πνιινύο ηνκείο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε ληπκέλνο κε γνύλα, ζεκαίλεη πσο δελ · θηλδπλεύεηε από θηώρεηα.
Αλ δείηε κηαλ αθξηβή γνύλα, πξνβιέπνληαη ηηκέο θαη πινύηε. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί
πσο θνξάεη αθξηβή γνύλα, ζεκαίλεη πσο ζα παληξεπηεί ζνθό άληξα.

Γοσρούνια
Τν λα νλεηξεπηείηε παρηά, θαινζξεκκέλα γνπξνύληα ζεκαίλεη απόηνκεο αιιαγέο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη
αζθαιείο ζπκθσλίεο. Τα ηζρλά γνπξνύληα, ζη' όλεηξν, πξνκελύνπλ ελνριεηηθέο ππνζέζεηο θαη
πξνβιήκαηα κε ππαιιήινπο θαη παηδηά.
Αλ δείηε έλα ζειπθό γνπξνύλη θαη ηα κηθξά ηνπ, ζεκαίλεη άθζνλε ζνδεηά γηα ηνλ αγξόηε θαη πξνθνπή
γηα ηνπο άιινπο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε θσλέο γνπξνπληώλ, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε άζρεκα λέα από θίινπο
πνπ ιείπνπλ θαη ζα ιππεζείηε από θάπνην ζάλαην ή από ηηο ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηαΐδεηε δηθά ζαο γνπξνύληα, ζεκαίλεη πσο ζ' απμεζεί ε ηδηνθηεζία ζαο.
Αλ δείηε πσο δηαπξαγκαηεύεζηε γνπξνύληα, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε κεγάιε πεξηνπζία κεηά από
ζθιεξή δνπιεηά.

Γράμμα
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ζπζηεκέλν γξάκκα, είλαη ζεκάδη όηη ρξεκαηηθά δεηήκαηα ζα γίλνπλ αθνξκή
γηα λα ραιάζνπλ ζρέζεηο πνιιώλ ρξόλσλ.
Αλ δείηε όηη γξάςαηε γξάκκα, ζεκαίλεη όηη ζα δειέςεηε πξόζσπν πνπ πξαγκαηηθά είλαη αλώηεξν ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ιάβαηε αλώλπκν γξάκκα, ζεκαίλεη όηη ζα πιεγσζείηε από πξόζσπν πνπ δελ ην
ππνςηάδεζηε.
Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη δελ κπνξείηε λα δηαβάζεηε έλα γξάκκα, είλαη έλδεημε όηη ζα ράζεηε θάηη
ζηηο επηρεηξήζεηο ή ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα.
Σπλήζσο ηα γξάκκαηα ζη' όλεηξν ζεκαίλνπλ ζηελνρώξηα.
Έλα ζρηζκέλν γξάκκα είλαη πξνκήλπκα όηη ηα ιάζε ζαο ηείλνπλ λα ραιάζνπλ ηελ ππόιεςε ζαο.

Γραμμαηόζημο
Αλ νλεηξεπηείηε γξακκαηόζεκα, ζεκαίλεη πσο έρεηε θαιό ζύζηεκα ζηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ
ζαο θαη πσο ζα αληακεηθζείηε γηα ηνπο θόπνπο ζαο.
Αλ δείηε πσο δέρεζηε γξακκαηόζεκα ζαλ δώξν, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα δηαθξηζείηε ζε θάπνηνλ
ηνκέα. Τα ζρηζκέλα γξακκαηόζεκα
πξνκελνύλ εκπόδηα ζηελ πξόνδν ζαο.

Γραμμόθφνο

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύαηε γξακκόθσλν, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο θαηλνύξγηνο θαη επράξηζηνο θίινο
ζα θάλεη ηα πάληα γηα λα ζαο δηαζθεδάζεη.
Αλ ην γξακκόθσλν ήηαλ ραιαζκέλν, ζεκαίλεη πσο έλα γύξηζκα ηεο ηύρεο ζα εκπνδίζεη
πξνγξακκαηηζκέλεο δηαζθεδάζεηο.

Γραθείο
Τν λα νλεηξεπηείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε γξαθείν, ζεκαίλεη απξνζδόθεηε θαθνηπρία. Αλ δείηε ρξήκαηα
επάλσ ζε γξαθείν, είλαη ζεκάδη μαθληθήο απαιιαγήο από ηδησηηθέο δπζθνιίεο.

Γράυιμο
Αλ δείηε όηη γξάθεηε, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα θάλεηε ιάζε. Αλ δείηε γξάςηκν, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο
καιώζνπλ γηα θαθή ζπκπεξηθνξά θαη ίζσο ζαο θαηαγγείινπλ.
Αλ δείηε όηη πξνζπαζνύζαηε λα δηαβάζεηε πεξίεξγε γξαθή, ζεκαίλεη όηη ζα απνθύγεηε θαθόβνπια
ζρέδηα ερζξώλ ρσξίο λέεο πξνζπάζεηεο από κέξνπο ζαο.

Γροθιά
Τν λα νλεηξεπηείηε γξνζηά ζεκαίλεη θαπγάδεο θαη εξεζηζηηθό πεξηβάιινλ. Είλαη κηα νλεηξηθή
πξνεηδνπνίεζε γηα πξνζπάζεηα θαιύηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο θαη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο ζαο.

Γρύλος
Αλ αθνύζεηε γξύιν ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνκήλπκα δπζάξεζησλ λέσλ' ίζσο πιεξνθνξεζείηε ην
ζάλαην θάπνηνπ θίινπ πνπ κέλεη καθξηά.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε γξύιν, είλαη ζεκάδη ζθιεξνύ αγώλα κε ηε θηώρεηα.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί γξύιν ζεκαίλεη πσο έρεη λεπξηθό θαη εξηζηηθό ζύδπγν.

Γσάλες
Αλ δείηε άδεηεο γπάιεο, ζεκαίλεη θηώρεηα θαη απόγλσζε.
Αλ δείηε γπάιεο γεκάηεο, ζα έρεηε επηηπρίεο. Αλ αγνξάζεηε γπάιεο ζη'όλεηξό ζαο, ε επηηπρία ζαο ζα είλαη αβέβαηε θαη ηα βάξε ζαο ζα είλαη αζήθσηα.
Αλ δείηε ζπαζκέλεο γπάιεο, αξξώζηηεο θαη βαζηέο απνγνεηεύζεηο ζαο πεξηκέλνπλ.

Γσάλιζμα
Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη γπαιίδεηε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζεκαίλεη όηη ηα πνιιά πξνζόληα ζαο
ζα ζαο ηνπνζεηήζνπλ ζε αμηνδήιεπηεο ζέζεηο.

Γσλιός
Αλ δείηε γπιηό ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη όηη ηηο κεγάιεο επραξηζηήζεηο ζα ηηο βξείηε καθξηά από ηηο
γλσξηκίεο ζαο θαη ηνπο θίινπο ζαο.

Γύμνια
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη δελ θνξάηε ξνύρα, είλαη πξνκήλπκα γηα ζθάλδαια θαη επηπόιαηεο
ζπλαιιαγέο.
Αλ νλεηξεπηείηε ηνπο άιινπο γπκλνύο, ζεκαίλεη όηη θάπνηνο ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο πείζεη λα
εγθαηαιείςεηε ην ζσζηό δξόκν ηνπ θαζήθνληνο. Αζζέλεηεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ απνηπρία.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη είζηε μαθληθά ρσξίο ξνύρα θαη πξνζπαζείηε λα ζθεπάζεηε ηε γύκληα ζαο, ζεκαίλεη
όηη επηδηώμαηε απαγνξεπκέλεο απνιαύζεηο, αληίζεηεο κε ηα επγεληθά ζαο αηζζήκαηα, θαη πξνζπαζείηε
ηώξα λα επαλνξζώζεηε. Όηαλ κηα λέα θνπέια νλεηξεπηεί όηη ζαπκάδεη ηα θάιιε ηεο, είλαη ζεκάδη όηη
παξόιεο ηηο λίθεο πνπ ζα ηεο δώζεη ε νκνξθηά ηεο, δελ ζα κπνξέζεη λα θεξδίζεη ηελ εθηίκεζε ησλ
ζαπκαζηώλ ηεο. Αλ νλεηξεπηεί όηη είλαη θαθνθηηαγκέλε, ζεκαίλεη όηη ζθάλδαια ζα ηεο ραιάζνπλ ηελ
ππόιεςε ηεο. Αλ δεη όηη θνιπκπά γπκλή ζε θαζαξά λεξά, ε θύζε ζα ηελ εθδηθεζεί κε αξξώζηηα θαη
απώιεηα νκνξθηάο. Αλ δεη άληξεο λα θνιπκπνύλ γπκλνί, ζεκαίλεη πνιινύο ζαπκαζηέο.

Γσναίκα
Αλ δείηε γπλαίθεο ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη ξαδηνπξγία. Τν λα νλεηξεπηείηε κηα δηαθσλία κε γπλαίθα,
ζεκαίλεη όηη ζα ζαο μεγειάζνπλ.
Αλ νλεηξεπηείηε γπλαίθα κειαρξηλή κε πξάζηλα κάηηα, ζεκαίλεη απνκάθξπλζε από αγώλεο όπνπ ε λίθε
ήηαλε ζίγνπξε. Αλ έρεη κάηηα θαζηαλά θαη ξσκατθή κύηε, ζεκαίλεη όηη ζα εκπιαθείηε ζε αζύκθνξεο
ζπλαιιαγέο. Αλ είλαη θνθθηλνκάιια, ζεκαίλεη αγσλία θαη άγρνο. Αλ νλεηξεπηείηε μαλζή, είλαη ζεκάδη όηη
όιεο νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα έρνπλ αίζην ηέινο.

Γύπας
Τν λα δείηε γύπα ζη' όλεηξν ζαο ζεκαίλεη όηη θάπνηνο πξνζπαζεί κε
παλνπξγία λα ζαο θαηαζηξέςεη - εθηόο αλ δείηε όηη ν γύπαο πιεγώλεηαη ή είλαη ζθνησκέλνο.
Όηαλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί γύπα, ζεκαίλεη όηη ζα θαηεγνξεζεί θαη ζα ππνηηκεζεί.

Γύθηος
Αλ νλεηξεπηείηε πσο επηζθέπηεζηε θαηαζθήλσζε γύθησλ, είλαη ζίγνπξν πσο ζα ζαο θάλνπλ κηα
ζεκαληηθή πξόηαζε θαη εζείο ζα εξεπλήζεηε ηε ζέζε ησλ άιισλ απέλαληη ζαο θαη ζα ιάβεηε ηα κέηξα
ζαο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο έλαο γύθηνο ή γύθηηζζα ηεο ιέεη ηε κνίξα ηεο, είλαη πξνκήλπκα
βηαζηηθνύ θαη απεξίζθεπηνπ γάκνπ. Αλ είλαη ήδε παληξεκέλε, ζα θάλεη κηα άδηθε ζθελή δεινηππίαο
ζηνλ άληξα ηεο.
Γηα ηνλ άληξα πνπ ζα δεη πσο κηιά κε γύθην, πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή απώιεηα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.
Αλ δείηε πσο θάλεηε ζπλαιιαγέο κε γύθηνπο, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε ιεθηά ελ γλώζεη ζαο. Απηό ην
όλεηξν δείρλεη πσο ηα πιηθά πξάγκαηα έρνπλ ηελ πξώηε ζέζε ζηελ δσή ζαο.

Γιαγιά
Αλ νλεηξεπηήθαηε ηνλ παππνύ ή ηε γηαγηά ζαο θαη κηιήζαηε καδί ηνπο, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε
ζνβαξέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο όκσο ζα μεπεξαζηνύλ κε ζνθέο ζπκβνπιέο.

Γφνία
Αλ θάπνηνο δεη ζη' όλεηξν ηνπ πσο θξύθηεθε θνβηζκέλνο ζε κηα γσλία, κπνξεί λα πεξηκέλεη λα ηνπ
ζπκβνύλ δπζάξεζηα πξάγκαηα.
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θάπνηνπο λα ζηγνκηινύλ ζε κηα γσληά, ζεκαίλεη πσο ερζξνί επηδηώθνπλ λα ζαο
θαηαζηξέςνπλ. Είλαη πηζαλό πσο θάπνηνο πνπ ηνλ ζεσξνύζαηε θίιν λα απνδεηρζεί πξνδόηεο ησλ
ζπκθεξόλησλ ζαο.

