
I 
Ιαμαηικό νερό 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πίλαηε ηακαηηθό λεξό, ζεκαίλεη πσο ε ηύρε ζα ζαο βνεζήζεη ζηηο πξνζπάζεηεο 

ζαο θαη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επθαηξία γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο αλάγθεο ζαο γηα δηαζθέδαζε.  

Ιδρώηας 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη έρεηε ηδξώζεη, ζεκαίλεη πσο ζα μεπεξάζεηε θάπνηεο δπζθνιίεο.  

Ιερογλσθικά 

Τα ηεξνγιπθηθά ζην όλεηξν ζεκαίλνπλ πσο κία ζπγθερπκέλε θξηηηθή ζα ζαο δεκηνπξγήζεη άζρεκεο 

θαηαζηάζεηο θαη ρξεκαηηθέο απώιεηεο. Αλ δείηε όηη κπνξέζαηε λα ηα δηαβάζεηε, ζεκαίλεη πσο ε 

επηηπρία ζαο ζην λα μεπεξάζεηε θάπνηα εκπόδηα είλαη εμαζθαιηζκέλε.  

Ιεροκήρσκας 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηεξνθήξπθα, ζεκαίλεη πσο ν δξόκνο γηα ηελ επηηπρία είλαη εύθνινο. 

Αλ δείηε πσο είζηε ηεξνθήξπθαο, πξνβιέπνληαη απώιεηεο ζηε δνπιεηά θαη ηαπεηλέο απνιαύζεηο. 

Αλ δείηε πσο αθνύγαηε θήξπγκα, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε αηπρίεο. 

Αλ δείηε πσο ινγνθέξαηε κε έλαλ ηεξνθήξπθα, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε ζε θάπνην δηαγσληζκό. 

Αλ δείηε πσο έλαο ηεξνθήξπθαο θεύγεη από θνληά ζαο, ζεκαίλεη πσο νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα θηλεζνύλ 

κε θαηλνύξγηεο δπλάκεηο. Αλ ηνλ είδαηε ιππεκέλν, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο θαηαθξίλνπλ. 

Αλ δείηε έλαλ ηεξνθήξπθα κε καθξηά καιιηά, ζεκαίλεη πσο ζα θαπγαδίζεηε κε έλα αλππόθνξν θαη 

εγσθεληξηθό πξόζσπν.  

Ιλαρά 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πάζρεηε από ηιαξά, ζεκαίλεη πσο ε δνπιεηά ζαο ζα ζαο πξνθαιέζεη ζηελνρώξηεο 

θαη αλεζπρίεο. 

Αλ δείηε πσο άιινη πάζρνπλ από απηή ηελ αξξώζηηα, ζεκαίλεη πσο ζα πξνβιεκαηηζηείηε ιόγσ ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ άιισλ.  

 

 

 

 

 



Ιππαζία 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ηππεύαηε, ζεκαίλεη αηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο. Σπλήζσο απηό ην όλεηξν ζπλνδεύεηαη 

από αξξώζηηα. 

Αλ δείηε πσο βαδίδαηε έθηππνο, αιιά ζηγά, είλαη ζεκάδη όηη νη ππνζέζεηο ζαο δελ ζα εμειηρζνύλ 

ηθαλνπνηεηηθά. 

Αλ δείηε πσο θαιπάδεηε, κεξηθέο θνξέο ζεκαίλεη επεκεξία θάησ από επηθίλδπλεο ζπλζήθεο.  

Ιππικό 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα κεξαξρία ηππηθνύ, ζεκαίλεη πξνζσπηθή πξόνδν θαη δηάθξηζε. Κάπνηα 

κηθξή αίζζεζε κπνξεί λα ζπλνδέςεη ηελ άλνδν ζαο.  

Ιζπανική μανηήλα 

Αλ νλεηξεπηείηε κηα ηζπαληθή καληήια, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε έλα επηθίλδπλν εγρείξεκα πνπ ζα ζαο 

θέξεη ζε δύζθνιε ζέζε.  

Ιζηός 

Τν λα νλεηξεπηείηε ηζηνύο, είλαη πξνκήλπκα όηη επηδήκηνη θίινη ζα ζαο δπζαξεζηήζνπλ θαη ζα ζαο 

βιάςνπλ. Αλ ν ηζηόο δελ ήηαλ ειαζηηθόο, ζεκαίλεη όηη ζ' αληέμεηε ζηηο επηζέζεηο πξνζώπσλ πνπ ζαο 

θζνλνύλ θαη πξνζπαζνύλ λ' απνζπάζνπλ νθέιε.  

Ιηιά 

Αλ δείηε ηηηά ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα θάλεηε δπζάξεζην ηαμίδη, αιιά ζα ζαο 

παξεγνξήζεη έλαο πηζηόο θίινο.  

 


