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Ηγοσμένη 

Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη ζη' όλεηξν ηεο εγνπκέλε, ζεκαίλεη όηη ζα εμαλαγθαζηεί λα εθηειέζεη δπζάξεζηα 

θαζήθνληα θαη ζα ππνηαρζεί ζηηο αξρέο κόλν κεηά από αλεπηηπρή αληαξζία. 

Αλ δείηε εγνπκέλε ρακνγειαζηή θαη θηιόθξνλα, ζεκαίλεη όηη ζα ζπγθεληξώζεηε γύξσ ζαο αιεζηλνύο 

θίινπο θαη ζα έρεηε επράξηζηεο πξννπηηθέο.  

Ηγούμενος 

Αλ δείηε πσο είζηε εγνύκελνο, ζεκαίλεη όηη εμπθαίλεηαη δνινπινθία κε ζθνπό ηελ πηώζε ζαο. 

Αλ δείηε απηόλ ηνλ επζεβή άλζξσπν λα αζθεί ηα ιαηξεπηηθά ηνπ θαζήθνληα, ηνύην απνηειεί κηα 

πξνεηδνπνίεζε όηη πξέπεη λα θπιαρηείηε από ηελ θνιαθεία θαη ηελ απάηε πνπ ζαο ζπξώρλνπλ 

επηδέμηα ζε θάπνηα άζρεκε παγίδα. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ε ζπλνκηιία κε εγνύκελν δειώλεη όηη ζα ππνρσξήζεη ζε ύπνπιεο θνιαθείεο, 

πξάγκα πνπ ζα βιάςεη ηελ θαιή ηεο θήκε. Αλ δεη πσο παληξεύεηαη εγνύκελν, ζεκαίλεη όηη ζα 

θξαηήζεη ςειά ην όλνκα θαη ηελ ηηκή ηεο παξά ηε θηώρεηα θαη ηνλ πεηξαζκό.  

Ηθοποιός 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα εζνπνηό, ζεκαίλεη όηη ε ησξηλή ζαο θαηάζηαζε ζα είλαη κηα θαηάζηαζε 

αδηάθνπσλ ηέξςεσλ θαη επλνηώλ. 

Αλ δείηε πσο είζηε εζείο εζνπνηόο, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεηαζηεί λα εξγαζηείηε γηα ηελ ύπαξμε ζαο, αιιά 

νη κόρζνη ζαο ζα θαηαβάιινληαη κέζα ζε επράξηζην θιίκα. 

Αλ δείηε πσο είζηε εξσηεπκέλνο (-ε) κε εζνπνηό, ε θιίζε θαη ην ηαιέλην ζαο ζα ζπλδπαζηνύλ κε ηελ 

επραξίζηεζε θαη ζ' απνθύγεηε ηε ζθιεξή εξγαζία. 

Βιέπε παξόκνηεο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε εθθιεζίεο, ηεξείο θιπ. 

Αλ δείηε λεθξό εζνπνηό, ε θαιή ζαο ηύρε ζα θαηαπνληηζηεί ζε βίαηε θαη αμεπέξαζηε αζιηόηεηα. 

Αλ δείηε εζνπνηνύο πεξηθεξόκελνπο θαη αδέθαξνπο, ζεκαίλεη όηη νη ππνζέζεηο ζαο ζα ππνζηνύλ κηαλ 

αιιαγή από ηελ αηζηόδνμε πξννπηηθή ζηελ απεηιή ηεο απνηπρίαο. Γηα εθείλνπο πνπ απνιακβάλνπλ 

ζπηηηθέο αλέζεηο, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε δπζάξεζηεο ηξνπήο ησλ πξαγκάησλ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε πσο αξξαβσληάζηεθε κε εζνπνηό, ή όηη πξόθεηηαη λα ηνλ παληξεπηεί, ην 

όλεηξν πξνιέγεη όηη νη παξαμεληέο ηεο ζα ηεο πξνθαιέζνπλ κεηακέιεηα κόιηο εμαθαληζηεί ε αίγιε ηεο 

απόιαπζεο. 

Αλ έλαο άληξαο νλεηξεπηεί όηη θάλεη ζπνξ κε κηα εζνπνηό, ην όλεηξν ηνπ πξνιέγεη πξνζηξηβέο κε ηε 

ζύδπγν ηνπ ή ηελ αγαπεκέλε ηνπ, πξάγκα πνπ ζα ηνλ θάλεη λα ππνθέξεη πνιύ.  



Ηλεκτρική σσστοιτία 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ειεθηξηθή ζπζηνηρία, ζεκαίλεη όηη νη θεξδνζθνπηθέο ηνπνζεηήζεηο ζαο ζα 

απνδεηρζνύλ πνιύ επηθεξδείο.  

Ηλεκτρογεννήτρια 

Αλ δείηε θάηη ηέηνην ζη' όλεηξν ζαο, είλαη ζεκάδη επηηπρώλ επελδύζεσλ.  

Ηλικία 

Αλ δείηε όλεηξν ζρεηηθό κε ειηθία, ζεκαίλεη απνηπρίεο ζε θάζε ινγήο εγρεηξήκαηα. 

Αλ ην όλεηξν έρεη ζρέζε κε ηε δηθή ζαο ειηθία, είλαη έλδεημε όηη ζα ππάξμνπλ παξεμεγήζεηο κε 

ζπγγελείο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ηελ αγαλάθηεζε ηνπο ελαληίνλ ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ νλεηξεύηεθε πσο ηελ θαηεγνξνύζαλ όηη ήηαλ πην ειηθησκέλε από όζν είλαη, 

ζεκαίλεη όηη ζα πέζεη ζε θαθή ζπληξνθηά, θαη ε άξλεζε ηεο νξηζκέλσλ πξαγκάησλ ζα νδεγήζεη ζην 

ριεπαζκό ηεο. Αλ δεη ηνλ εαπηό ηεο γεξαζκέλν, ζεκαίλεη πηζαλή αξξώζηηα ή δπζάξεζηεο πεξηπέηεηεο. 

Αλ δεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο γεξαζκέλν, ζα ππάξμεη θίλδπλνο λα ηνλ ράζεη.  

Ηλιος 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ήιην ιακπεξό, ζεκαίλεη επράξηζηα γεγνλόηα θαη επεκεξία κε αθόκα πην 

ζαπκάζηεο ππνζρέζεηο. 

Ήιηνο κεζεκεξηνύ, ζην όλεηξν, επηβεβαηώλεη ηελ σξηκόηεηα θάζε θηινδνμίαο ζαο θαη πξνιέγεη 

αηέιεησηεο απνιαύζεηο. 

Γύζε ειίνπ, ζην όλεηξν, είλαη ζεκάδη ραξάο θαη επεκεξίαο, πνπ θζάλεη ζην δελίζ θαη ζαο πξνεηδνπνηεί 

λα ιάβεηε ηα κέηξα ζαο θαη λα 

επαγξππλείηε γηα ηα ππάξρνληα ζαο 

Αλ νλεηξεπηείηε ήιην λα ιάκπεη κέζα από ζύλλεθα, είλαη πξνκήλπκα δπζθνιηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

ηέινο θαη επεκεξίαο πνπ πιεζηάδεη. 

Αλ δείηε έλαλ ήιην παξάμελν ή έθιεηςε ειίνπ, είλαη ζεκάδη δύζθνιεο επνρήο πνπ ζα πεξάζεη θαη 

ηειηθά ζ' αθήζεη επηρεηξήζεηο θαη νηθνγελεηαθέο θαηαζηάζεηο θαιύηεξεο από πξηλ.  

Ημέρα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα κέξα όκνξθε θαη θσηεηλή, ζεκαίλεη βειηίσζε ζηελ θαηάζηαζε ζαο θαη 

επράξηζηνπο δεζκνύο. Μηα θαηζνύθηθε ή ζπλλεθηαζκέλε κέξα είλαη πξνκήλπκα απώιεηαο θαη 

απνηπρίαο ζε λέεο επηρεηξήζεηο.  

 

 

 

 



Ημέρα κρίσεως 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη δείηε κηα ηέηνηα κέξα, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα λα πξνζέμεηε ηηο ππνζέζεηο ζαο, 

επεηδή θάπνηνη επηηήδεηνη «θίινη» ζαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζθεηεξηζηνύλ ηελ πεξηνπζία ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε έλαλ άλζξσπν 

ηίκην πνπ βξίζθεηαη θνληά ηεο θαη λα ζηακαηήζεη λα επηδηώθεη ζρέζεηο κε πξόζσπα αλώηεξα από 

εθείλε.  

Ημερολόγιο 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη θξαηάηε εκεξνιόγην, είλαη ζεκάδη όηη ζα είζηε πάξα πνιύ ηαθηηθόο θαη 

ζπζηεκαηηθόο ζηηο ζπλήζεηεο ζαο ζε όιν ην ρξόλν. 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο εκεξνιόγην, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε ζηνπο ππνινγηζκνύο ζαο, αζηάζεηα ζηα 

νηθνλνκηθά ζαο θαη απαηειέο ηέξςεηο. 

Αλ δείηε πσο κειεηνύζαηε ην δσδηαθό θύθιν, ζεκαίλεη όηη ζα θαηαπνλεζείηε από κηθξνπξάγκαηα πνπ 

ζα ζαο θάλε ην ρξόλν.  

Ηράνθεμο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο καδεύαηε εξάλζεκα, πξνκελύεηαη αηπρήο θαηάιεμε κηαο θαηλνκεληθά 

ζηελήο θαη ζεξκήο θηιίαο" κα αλ ηα δείηε λα θπηξώλνπλ, ζεκαίλεη κηα πεξηνξηζκέλε θαηαιιειόηεηα ζηα 

εξσηηθά δεηήκαηα. Γεληθά, ην όλεηξν απηό είλαη δπζνίσλν. 

Αλ δείηε νιάλζηζηα εξάλζεκα, είλαη ζεκάδη πσο ζα ππάξμεη θξίζε ζηηο εκπνξηθέο ζαο ππνζέζεηο. 

Αθόκε, κπνξεί λα αθνινπζήζεη δηάιπζε ελόο επηπρηζκέλνπ ζπηηηθνύ.  

Ηυαίστειο 

Βίαηε δηακάρε πνπ ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ ππόιεςε ζαο πξννησλίδεηαη ην εθαίζηεην ζην όλεηξν. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη εθαίζηεην ζηνλ ύπλν ηεο, ζεκαίλεη όηη ε θηιαπηία θαη ε απιεζηία ηεο ζα 

ηελ νδεγήζνπλ ζε άζρεκεο πεξηπέηεηεο.  

 


