
Λ 
Λαβύπινθορ 

Μπιέμηκν ππνζέζεσλ θαη ε γπλαίθα ζαο ζα θάλεη ην ζπηηηθό πεξηβάιινλ δπζάξεζην ύζηεξα από έλα 

ηέηνην όλεηξν. Οη εξσηεπκέλνη ζα ράζνπλ ην θέθη ηνπο θαη δελ ζα είλαη θαζόινπ ζπλεξγάζηκνη. 

Αλ δείηε πσο βξηζθόζαζηαλ ζε ιαβύξηλζν θαη ήηαλ ζθνηάδη, πξνκελύνληαη πεξαζηηθή, αιιά 

αγσληώδεο, πεξηπέηεηα θαη αξξώζηηα. Λαβύξηλζνο κε πεξηθνθιάδεο θαη δνθάξηα ζεκαίλεη αλαπάληερε 

επηπρία. 

Λαβύξηλζνο κε ζηδεξνδξόκνπο ζεκαίλεη καθξηλό θαη θνπξαζηηθό ηαμίδη. Ελδηαθέξνληα πξόζσπα ζα 

ζαο πιεζηάζνπλ ζ' απηό ην ηαμίδη, αιιά ρσξίο νηθνλνκηθό όθεινο.  

Λάδι 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο είζηε αιεηκκέλνο κε ιάδη, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε ε θηλεηήξηα δύλακε ζε 

νξηζκέλεο ππνζέζεηο. 

Πνζόηεηεο ιαδηνύ είλαη πξνγλσζηηθό ππεξβνιηθήο δηαζθέδαζεο. 

Γηα ηνλ άληξα πνπ ζα δεη πσο εκπνξεύεηαη ιάδη, πξνβιέπεηαη άηπρνο εξσηηθόο δεζκόο, ιόγσ ησλ 

πεξίεξγσλ απαηηήζεσλ ηνπ. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο είλαη αιεηκκέλε κε ιάδη, ζεκαίλεη πσο ζα είλαη επηξξεπήο ζε 

αδηαθξηζίεο.  

Λαιμόρ 

Αλ νλεηξεπηείηε έλαλ θαινθακσκέλν ιαηκό, είλαη πξνκήλπκα αλόδνπ θαη επηηπρίαο. 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη έρεηε πνλόιαηκν, ζα αλαθαιύςεηε όηη νη θίινη ζαο δελ είλαη εηιηθξηλείο θαη 

απηό ζα ζαο δεκηνπξγήζεη άγρνο.  

Λάκκορ 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο θνηηάδαηε κέζα ζε έλα βαζύ ιάθθν, ζεκαίλεη πσο ζα δηαθηλδπλέςεηε γηα 

αλόεηα πξάγκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο, θαη πσο ζα δεκηνπξγήζεηε δπζθνιίεο ζηνλ έξσηα. 

Αλ δείηε πσο πέζαηε ζε έλα ιάθθν, πξνβιέπνληαη ζπκθνξέο θαη ιύπεο. Αλ μππλήζαηε ηελ ώξα πνπ 

βιέπαηε πσο πέθηεηε ζε ιάθθν, ζεκαίλεη πσο ζα μεθύγεηε ηηο ζηελνρώξηεο ρσξίο απώιεηεο. 

Αλ δείηε όηη θαηεβαίλεηε κέζα ζε έλα ιάθθν, ζεκαίλεη πσο κε ηελ ζέιεζε ζαο ζα δηαθηλδπλέςεηε ηελ 

πγεία θαη ηελ πεξηνπζία ζαο ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεηαη πην πινύζηνο.  

 

 



Λάμπα 

Τν λα νλεηξεπηείηε ιάκπεο γεκάηεο πεηξέιαην, θαλεξώλεη επηρεηξήζεηο από ηηο νπνίεο ζα σθειεζείηε. 

Άδεηεο ιάκπεο ζη' όλεηξν ζεκαίλνπλ απειπηζία θαη κειαγρνιία. 

Αλακκέλεο ιάκπεο κε θαζαξή θιόγα πξνκελύνπλ άλνδν, επεκεξία θαη νηθνγελεηαθή επηπρία. 

Αλ δείηε πσο ζαο έδσζαλ ιάκπα κε ζακπή θιόγα, ζεκαίλεη όηη ζαο δειεύνπλ, ζαο κηζνύλ θαη ζαο 

ππνςηάδνληαη" ζα είζηε επραξηζηεκέλνο αλ βξείηε ην ζσζηό πξόζσπν γηα λα εθδηθεζείηε. 

Αλ δείηε πσο ζαο έπεζε αλακκέλε ιάκπα από ηα ρέξηα, ηα ζρέδηα θαη νη ειπίδεο ζαο ζα κεηαβιεζνύλ 

απόηνκα ζε απνηπρία. 

Αλ ε ιάκπα εθξαγεί, παιηνί θίινη ζα ζπκκαρήζνπλ.  

Λαμππίηζα 

Αλ νλεηξεπηείηε ιακπξίηζα, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε έλα ζύληξνθν κε θαθό ραξαθηήξα παξά ηηο 

πξνβιέςεηο ζαο.  

Λανηώ 

Τν λα νλεηξεπηεί θαλείο όηη είλαη ζε ιαληώ, καδί κε θίιν ή εξσηηθό ζύληξνθν, ζεκαίλεη όηη επράξηζηα 

αιιά όρη ζνβαξά πεξηζηαηηθά ζα πεξάζνπλ ην έλα θαηόπηλ ηνπ άιινπ από ηε δσή ηνπ. 

Αλ ην ιαληώ αλαπνδνγπξηζηεί, ζεκαίλεη όηη νη επραξηζηήζεηο ζα ζηακαηήζνπλ απόηνκα θαη ζα ηηο 

δηαδερηνύλ απνγνεηεύζεηο θαη ζηελνρώξηεο.  

Λαπςγγίηιδα 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ην παηδί ζαο λα ππνθέξεη από δηθζεξηηηθή ιαξπγγίηηδα, ζεκαίλεη ειαθξηά 

αξξώζηηα, αιιά δελ πξέπεη λα θνβάζηε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ. Τν όλεηξν απηό είλαη ζπλήζσο θαιόο 

νησλόο γηα ηελ πγεία θαη ηελ νηθνγελεηαθή αξκνλία.  

Λάζπη 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξπαηάηε ζηε ιάζπε, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θίισλ ζαο 

θαη πσο ζα έρεηε απώιεηεο θαη αλεζπρίεο ζηελ νηθνγελεηαθή ζαο δσή. 

Αλ δείηε άιινπο λα πεξπαηνύλ ζηε ιάζπε, ζεκαίλεη πσο άζρεκεο θήκεο γηα έλα θίιν ή ππάιιειν ζα 

θηάζνπλ ζη' απηηά ζαο. Γηα ηνλ αγξόηε, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη κηθξή ζνδεηά. 

Αλ δείηε ιάζπε ζηα ξνύρα ζαο, ζεκαίλεη πσο ε ππόιεςε ζαο θηλδπλεύεη. 

Αλ δείηε πσο ηελ ζθνππίδεηε από ηα ξνύρα ζαο, είλαη ζεκάδη πσο ζα απνθύγεηε ηηο επηζέζεηο ησλ 

ερζξώλ ζαο.  

 

 

 

 



Λάζηισο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη είζηε ληπκέλνο κε ιαζηηρέληα ξνύρα, είλαη ζεκάδη όηη ζα ηηκσξεζείηε γηα ην 

ζηαζεξό θαη ηίκην ραξαθηήξα ζαο. 

Αλ ηα ξνύρα ήηαλ ζρηζκέλα, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο, γηαηί ζθάλδαια είλαη 

πηζαλόλ λα βιάςνπλ ηελ ππόιεςε ζαο. 

Αλ νλεηξεπηήθαηε όηη ηα κέιε ζαο κπνξνύλ λα ηελησζνύλ ζαλ ιάζηηρν, είλαη ζεκάδη εμαζζέλεζεο ηεο 

πγείαο θαη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε δόιν γηα λα πεηύρεηε ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο αληηθείκελα θηηαγκέλα από ιάζηηρν, είλαη ζεκάδη όηη ζα θάλεηε ηηο δνπιεηέο 

ζαο κε κπζηηθό ηξόπν θαη νη θίινη ζαο δελ ζα κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζαο νξηζκέλεο 

θνξέο.  

Λαηομείο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη βξηζθόζαζηε ζε έλα ιαηνκείν, όπνπ νη εξγάηεο είλαη απαζρνιεκέλνη, 

ζεκαίλεη πσο ζα πξννδεύζεηε κε ζθιεξή δνπιεηά. 

Αλ νη εξγάηεο απηνί δελ δνύιεπαλ, πξνβιέπεηαη απνγνήηεπζε, απνηπρία θαη θακηά θνξά ζάλαηνο.  

Λάσανο 

Είλαη θαθό αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ιάραλν. Αλσκαιίεο θάζε ινγήο ζ' αλαζηαηώζνπλ ηε δσή ζαο. Αλ 

νλεηξεπηείηε πξάζηλα ιάραλα, ζεκαίλεη απηζηία ζηνλ έξσηα θαη ζην γάκν. 

Αλ είδαηε πσο θόβαηε θεθάιηα ιάραλνπ, ζεκαίλεη όηη ζθίγγνληαη γύξσ ζαο ηα ζθνηληά ζπκθνξάο 

εμαηηίαο αιόγηζηεο ζπαηάιεο.  

Λασείο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξηεξγαδόζαζηε ιαρείν, ζεκαίλεη πσο ζ' αζρνιεζείηε κε θάπνηα κηθξήο αμίαο 

επηρείξεζε, ιόγσ ηεο νπνίαο ζα 

θάλεηε έλα αλώθειν ηαμίδη. Αλ δείηε πσο έρεηε ηνλ ηπρεξό αξηζκό, θάπνηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή ζα 

ζαο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. 

Αλ δείηε άιινπο λα θεξδίδνπλ ην ιαρείν, ζεκαίλεη ζπγθεληξώζεηο θαη δηαζθεδάζεηο κε πνιινύο θίινπο. 

Αλ δείηε πσο ράλεηε ζε ιαρεηνθόξν αγνξά, ζεκαίλεη πσο ζαο απεηινύλ ερζξηθά πξόζσπα, ζα 

αηζζαλζείηε θαηαπίεζε ιόγσ ηεο δνπιεηάο ζαο. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί ιαρείν, πξνβιέπεηαη πσο ε απξνζεμία ηεο ζα ηεο δεκηνπξγήζεη 

απνγνεηεύζεηο θαη πσο ν ζύδπγνο ηεο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζηαζεξόο. 

Αλ νλεηξεπηείηε ιαρείν θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζεκαίλεη πσο ζα δεκηνπξγήζεηε επηθίλδπλεο θηιίεο. 

Από ηνλ έξσηα ζα έρεηε κόλν παξνδηθή επραξίζηεζε.  

 

 

 



Λασηάπα πόθορ 

Αλ δείηε όηη πνζείηε ηελ παξνπζία θάπνηνπ πξνζώπνπ, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα αθνύζεηε επράξηζηα 

λέα γηα θηιηθό πξόζσπν πνπ απνπζηάδεη. 

Η λέα θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ν αγαπεκέλνο ηεο ηελ πνζεί, ζα έρεη ηελ επραξίζηεζε λα αθνύζεη 

κηα πνιππόζεηε πξόηαζε. Αλ νλεηξεπηεί πσο είπε όηη ηνλ πνζεί θαη ε ίδηα, ζεκαίλεη πσο ζα κείλεη 

κόλε ηεο θαη ε ιαρηάξα ηεο ζα πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο.  

Λεκάνη 

Αλ νλεηξεπηείηε ιεθάλε, είλαη ζεκάδη πσο ζα βάιεηε θαηλνύξγηεο θξνληίδεο πνπ ζα επραξηζηήζνπλ 

πνιύ ηνπο αλζξώπνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ζαο. 

Τν λα δείηε όηη πιέλαηε ηα ρέξηα θαη ην πξόζσπν ζαο ζε θαζαξό λεξό, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα 

ηθαλνπνηεζνύλ επηζπκίεο ζαο θαη πνπ ζα ζαο ζπλδέζνπλ κε πξόζσπν πνπ ζαο ελδηαθέξεη. 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ε ιεθάλε ήηαλ βξώκηθε ή ζπαζκέλε, είλαη πξνκήλπκα όηη ζ' αλακηρζείηε ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα θάλνπλ ηνπο άιινπο λα πνλέζνπλ θαη ζε ζαο ζα δώζνπλ κηθξνραξέο.  

Λεκέρ 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ηα ρέξηα ή ηα ξνύρα ζαο είλαη ιεθηαζκέλα, ζεκαίλεη όηη ζα ππνθέξεηε κε 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από κηθξναθνξκέο. 

Τν λα δείηε ιεθέδεο ζε ξνύρα άιισλ ή ζην δέξκα ηνύο, πξνκελά όηη θάπνην πξόζσπν ζα ζαο 

πξνδώζεη.  

Λεμονιά 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ηξώηε ιεκόληα, ζεκαίλεη ηαπείλσζε θαη 

απνγνήηεπζε. 

Πξάζηλα ιεκόληα, ζη' όλεηξν, ζεκαίλνπλ αξξώζηηα θαη επηδεκία. Αλ δείηε δαξσκέλα ιεκόληα, ζεκαίλεη 

δηαδύγην γηα ηνπο παληξεκέλνπο θαη ρσξηζκό γηα ηνπο εξαζηέο.  

Λεξικό 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ςάρλαηε ζε ιεμηθό, ζεκαίλεη όηη εμαξηηόζαζηε πνιύ από ηε γλώκε θαη ηηο ππνδείμεηο 

ηξίησλ, ελώ ε δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ ζαο ζα ήηαλε πην επηηπρεκέλε αλ αθνινπζνύζαηε ηηο δηθέο 

ζαο ηδέεο θαη γλώζεηο.  

 

 

 

 

 

 



Λεοπάπδαλη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη κηα ιενπάξδαιε ζαο επηηίζεηαη, ζεκαίλεη όηη, ελώ ην κέιινλ θαίλεηαη θαιό, 

ζα πξνθύςνπλ δπζθνιίεο από έιιεηςε εκπηζηνζύλεο. Τν λα ζθνηώζεηε κηα ιενπάξδαιε ζεκαίλεη λίθε 

θαη απόθηεζε πινύηνπ. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ε ιενπάξδαιε ήηαλ ζην θινπβί, είλαη ζεκάδη πσο νη ερζξνί ζαο ζα ζαο 

πιεζηάζνπλ, αιιά δελ ζα επηηύρνπλ λα ζαο βιάςνπλ. 

Αλ δείηε δέξκα ιενπάξδαιεο, ζεκαίλεη όηη ηα ζπκθέξνληα ζαο ζα θηλδπλέςνπλ από πξόζσπα 

αλππόιεπηα πνπ θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ζαο.  

Λεύκερ 

Οη ιεύθεο, ζην όλεηξν, είλαη θαιόο νησλόο, αλ έρνπλ πξάζηλα θύιια. 

Η λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ζηέθεηαη κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο θάησ από σξαίεο ιεύθεο, ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πην κεγάιεο ηεο επηζπκίεο. Ο εξαζηήο ηεο ζα είλαη σξαίνο θαη επγεληθόο θαη ζα 

έρεη πινύηε θαη θαινύο θίινπο. Αλ όκσο νη ιεύθεο ήηαλ μεξέο θαη δελ είραλ θύιια, ε θνπέια ζα 

αληηκεησπίζεη απνγνεηεύζεηο.  

Λεύκυμα αποκομμάηυν 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα ιεύθσκα απνθνκκάησλ, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα θάλεηε δπζάξεζηεο 

γλσξηκίεο.  

Λιβάδι 

Αλ νλεηξεπηείηε ιηβάδηα, ζεκαίλεη ραξνύκελεο ζπγθεληξώζεηο κε ιακπξέο ππνζρέζεηο γηα κειινληηθή 

επεκεξία.  

Λιμάνι 

Αλ δείηε ζην όλεηξν ζαο όηη βξηζθόζαζηε ζε ιηκάλη, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο δνζνύλ επθαηξίεο λα 

ηαμηδέςεηε θαη λα απνθηήζεηε γλώζεηο. Αιιά πξέπεη λα πξνζέμεηε θάπνηνλ πνπ ζα έρεη αληηξξήζεηο 

γηα ηα ηαμίδηα ζαο.  

Λίμνη 

Γηα ηε λέα θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη είλαη κόλε ηεο ζε κηα ηαξαγκέλε θαη ζνιή ιάζπε, 

πξνβιέπνληαη πεξηπέηεηεο εμαηηίαο παξαθνήο θαη πξνεγνύκελεο ππεξβνιηθήο ζπαηάιεο. 

Αλ ηα λεξά κπνπλ ζην πιενύκελν ηεο θαη θηάζεη κε κεγάιν αγώλα ζηελ αθηή, ζεκαίλεη πσο παξ" όιε 

ηε ζθαιεξή θαζνδήγεζε από ηξίηνπο, ηειηθά ζα μεπεξάζεη θάζε δπζθνιία θαη ζα δξέςεη ηηκεηηθέο 

δηαθξίζεηο. Αθόκε, κπνξεί λα είλαη πξνεηδνπνίεζε αζζέλεηαο θνληηλνύ πξνζώπνπ. 

Γηα έλα λεαξό δεπγάξη πνπ θαηάθεξε λα ζσζεί, ζεκαίλεη όηη θάπνηνο θίινο πνπ έρεη θεξζεί αδηάθξηηα 

ζην παξειζόλ ηειηθά ζα ηνπο θεξζεί θαιά. 

Αλ θάπνηνο νλεηξεπηεί όηη πιέεη ζε θαζαξή θαη ήζπρε ιίκλε κε επράξηζηε ζπληξνθηά, ζεκαίλεη επηπρία, 



πινύην, ηθαλνπνίεζε. 

Λαζπώδεο ιίκλε, πεξηηξηγπξηζκέλε κε βξάρνπο θαη γπκλά δέληξα, ζεκαίλεη άζρεκε εμέιημε 

επηρείξεζεο θαη ζρέζεσλ. 

Λαζπώδεο ιίκλε, πεξηηξηγπξηζκέλε κε πξάζηλα δέλδξα, ζεκαίλεη όηη ην εζηθό κέξνο ηνπ ραξαθηήξα 

ζαο ζα ππεξηζρύζεη θαη ζα ζαο νδεγήζεη ζε αζθαιή θαη πξνζνδνθόξν ηνκέα. 

Τν λα δείηε πσο θαζξεθηίδεζηε ζε θαζάξηα ιίκλε, ζεκαίλεη επραξίζηεζε θαη πνιινύο έλζεξκνπο 

θίινπο. 

Αλ δείηε θπηά θαη δέληξα λα θαζξεθηίδνληαη ζηε ιίκλε, πξνβιέπεηαη θινγεξόο θαη παζηαζκέλνο 

έξσηαο.  

Λίμνη με τάπια 

Αλ νλεηξεπηείηε κηα θαζαξή ιίκλε κε ςάξηα, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε επηθεξδείο επηρεηξήζεηο θαη ζα 

ιάβεηε κέξνο ζε δηαζθεδάζεηο. 

Αλ ην λεξό ηεο ιίκλεο ήηαλ βξώκηθν, πξνβιέπεηαη πσο ζα αξξσζηήζεηε. 

Αλ ε ιίκλε ήηαλ άδεηα, πξνβιέπεηαη όηη ζα ζαο πιεζηάζνπλ άλζξσπνη πνπ ζέινπλ ην θαθό ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο πέθηεη ζε θαζαξή ιίκλε, πξνβιέπεηαη θαιή ηύρε θαη αγάπε 

πνπ πιεζηάδεη. Αλ ε ιίκλε πνπ είδε ήηαλ βξώκηθε, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ηα αληίζεηα.  

Λιμνοθάλαζζα 

Αλ νλεηξεπηείηε ιηκλνζάιαζζα, ζεκαίλεη όηη ζα παξαζπξζείηε ζε 

κηα δίλε ακθηβνιίαο θαη παξαδάιεο εμαηηίαο ηεο απεξηζθεςίαο ζαο.  

Λιμοκηονία 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ιηκνθηνλείηε, ζεκαίλεη πσο ζαο πεξηκέλεη απνθαξδησηηθή απνηπρία ζε κηαλ 

επηρείξεζε πνπ πηζηεύαηε πσο ζα έρεη ζίγνπξε επηηπρία. 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο άιινπο λα ιηκνθηνλνύλ, ζεκαίλεη ιύπε γηα ηνπο άιινπο θαζώο θαη γηα ηνλ 

εαπηό ζαο.  

Λιμόρ 

Αλ νλεηξεπηείηε ιηκό, ζεκαίλεη πσο νη δνπιεηέο ζαο δελ ζα απνθέξνπλ θέξδε θαη όηη κηα αξξώζηηα ζα 

ζαο βαζαλίζεη. Γεληθά, απηό ην όλεηξν είλαη άζρεκν.  

Λινά 

Αλ δείηε ιηλά ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη επηπρία θαη επραξίζηεζε. Αλ θάπνην πξόζσπν εκθαληζηεί ζη' 

όλεηξν ζαο ληπκέλν κε ιηλά ξνύρα, είλαη ζεκάδη πσο ζύληνκα ζα πάξεηε θιεξνλνκηά. 

Αλ δείηε πσο είζαζηαλ ληπκέλνο κε θίλα θαη θαζαξά ιηλά, ε θαιή ζαο ηύρε είλαη εμαζθαιηζκέλε. Αλ ηα 

ιηλά ζαο ήηαλ ιεξσκέλα, ζεκαίλεη θαθνηπρία θαη θαινηπρία αλάκηθηεο.  

 



Λιονηάπι 

Τν ιηνληάξη, ζην όλεηξν, είλαη ζεκάδη ηζρπξνύ ραξαθηήξα. 

Αλ δείηε όηη θαηαθέξαηε λα ππνηάμεηε ιηνληάξη, είλαη πξνκήλπκα λίθεο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Αλ 

ην ιηνληάξη ζαο λίθεζε, ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηαηί ππάξρεη θόβνο λα ππεξηζρύζνπλ νη ερζξνί ζαο. 

Αλ δείηε θάπνηνλ λα έρεη ιηνληάξη κέζα ζε θινπβί, ζεκαίλεη επηηπρία ζην εκπόξην θαη εζηθή δύλακε. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί λεαξά ιηνληάξηα ζεκαίλεη θαηλνύξγηνπο θαη ζαπκάζηνπο εξαζηέο. 

Αλ αθνύζαηε βξπρεζκό ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη αλαπάληερεο επηηπρίεο. 

Δέξκα ιηνληαξηνύ, ζην όλεηξν, ζεκαίλεη άλνδν θαη επηπρία.  

Λίπαζμα 

Αλ νλεηξεπηείηε ιίπαζκα, είλαη θαιόο νησλόο. Πνιιά επράξηζηα πξάγκαηα ζα αθνινπζήζνπλ απηό ην 

όλεηξν. Κπξίσο νη γεσξγνί ζα απμήζνπλ ηα εηζνδήκαηα ηνπο θαη ε ηύρε ζα ηνπο ρακνγειάζεη.  

Λιποθςμία 

Αλ δείηε ζην όλεηξν ζαο ιηπνζπκία, ζεκαίλεη αξξώζηηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη δπζάξεζηα λέα από 

θάπνηνλ πνπ ιείπεη. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηεο ιηπνζπκία, ζεκαίλεη όηη ζα έρεη πξνβιήκαηα πγείαο θαη 

όηη ζα απνγνεηεπηεί ιόγσ απξνζεμηώλ.  

Λογαπιαζμοί 

Αλ δείηε πσο ζαο παξνπζηάδνπλ ινγαξηαζκνύο γηα πιεξσκή, ζα βξεζείηε ζε επηθίλδπλε ζέζε. Καη 

κπνξεί λα θαηαθύγεηε ζηε δηθαηνζύλε γηα λα μεκπιέμεηε. Αλ πιεξώλαηε ινγαξηαζκνύο, ζη' όλεηξν 

ζαο, ζύληνκα ζα έξζεηε ζε ζπκβηβαζκό ζε θάπνηα ζνβαξή δηέλεμε. 

Αλ δείηε πσο θάλαηε ινγαξηαζκνύο ζε ρξέσζε άιισλ, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά 

ζαο, πνπ ζα είλαη ζε βάξνο ηεο θαιήο ηεο δηαρείξηζεο. 

Γηα κηα λεαξή ινγίζηξηα πνπ είδε πσο θαηάξηηδε ινγαξηαζκνύο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεη θαζαξίεο ζηε 

δνπιεηά ηεο, αιιά θαη ζηηο εξσηηθέο ηεο ππνζέζεηο* όκσο θάπνην αμηόινγν πξόζσπν ζα ηελ πείζεη λα 

ελδηαθεξζεί γηα ηε επηπρία ηνπ. Οη λένη εξγνδόηεο ηεο ζα ηεο δείμνπλ κεγάιε εθηίκεζε θαη ζεβαζκό.  

Λόγση 

Η ιόγρε, ζη' όλεηξν, ζεκαίλεη ερζξνύο θαη επηθίλδπλα πεηξάκαηα. 

Αλ δείηε όηη πιεγσζήθαηε από ιόγρε, πξνκελύεηαη όηη ζα ελνριεζείηε πνιύ από ιαζεκέλε θξηηηθή. 

Τν λα νλεηξεπηείηε όηη ζπάδεηε κηα ιόγρε, ζεκαίλεη όηη ηα κέρξη ηώξα αδηέμνδα ζα μεπεξαζηνύλ θαη ζα 

κπνξέζεηε λα ηθαλνπνηήζεηε όιεο ζαο ηηο επηζπκίεο.  

 

 

 



Λοηαπία 

Αλ δείηε πσο παίξλεηε κέξνο ζε ινηαξία, ζεκαίλεη πσο ζα πέζεηε ζύκα θεξδνζθνπίαο. 

Αλ ε ινηαξία ήηαλ ηεο εθθιεζίαο, ζύληνκα ζα θαηαιάβεηε πσο ζαο πεξηκέλνπλ απνγνεηεύζεηο. Γηα κηα 

θνπέια, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη κάηαηεο πξνζδνθίεο.  

Λοςκάνικα 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη θηηάρλαηε ινπθάληθα, ζεκαίλεη επηηπρία ζε νηηδήπνηε επηρεηξήζεηε. 

Αλ δείηε όηη ηξώγαηε ινπθάληθα, ζεκαίλεη ηαπεηλό θαη επράξηζην ζπηηηθό.  

Λούζιμο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο άιινπο λα ινύδνληαη, ζεκαίλεη πσο ζα αλαθαηεπηείηε ζε κηα αλαμηνπξεπή 

επηρείξεζε γηα λα επραξηζηήζεηε θάπνηνπο άιινπο. 

Αλ δείηε πσο ινύδαηε ηα καιιηά ζαο, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα θάλεηε έλα κπζηηθό ηαμίδη ζην νπνίν ζα 

δηαζθεδάζεηε πνιύ, αλ βέβαηα θαηαθέξεηε λα θξαηήζεηε θξπθό από ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνλ 

πξαγκαηηθό ζθνπό ηνπ ηαμηδηνύ.  

Λοςζηπάπιζμα 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ινπζηξάξαηε νηηδήπνηε, ζεκαίλεη όηη ζ' αλαδεηήζεηε δηαθξίζεηο κε αλέληηκα κέζα. 

Αλ δείηε άιινπο λα ινπζηξάξνπλ επηθάλεηεο, ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο θίινη ζαο λα 

πξνζπαζήζνπλ λα ζαο απνζπάζνπλ ηελ πεξηνπζία ζαο.  

Λοςηπό 

Γηα έλα λεαξό άηνκν πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηνπ όηη θάλεη κπάλην, ζεκαίλεη κεγάιε αλεζπρία γηα θάπνηνλ 

ηνπ αληίζεηνπ θύινπ, από θόβν κήπσο ράζεη ηελ θαιή ηνπ γλώκε εμαηηίαο ηεο επηξξνήο άιισλ. 

Γηα κηα έγθπν γπλαίθα, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη απνβνιή ή αηύρεκα. Γηα έλαλ άληξα, ζεκαίλεη κνηρεία. 

Δηαθξηηηθέο δνζνιεςίεο θάζε ινγήο ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη ύζηεξα από απηό ην όλεηξν. 

Αλ δείηε όηη πεγαίλαηε ζην κπάλην καδί κε άιινπο, ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα απνθύγεηε ηηο θαθέο 

παξέεο. Μείσζε ηεο ππόιεςεο ζαο πηζαλόλ λα αθνινπζήζεη απηό ην όλεηξν. Αλ ην λεξό ήηαλ 

ιαζπεξό, ην θαθό, ν ζάλαηνο θαη νη ερζξνί είλαη πνιύ θνληά ζαο. 

Γηα κηα ρήξα πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηεο ην ινπηξό ηεο, ζεκαίλεη όηη ιεζκόλεζε ηνπο πξνεγνύκελνπο 

δεζκνύο θαη ζπεύδεη ζε επίγεηεο αγάπεο. Τα θνξίηζηα ζα πξέπεη λα απνθύγνπλ ηηο αληξηθέο 

ζπληξνθηέο. Οη άληξεο ζα κπιερηνύλ ζε αθόιαζηεο ηζηνξίεο. 

Έλα δεζηό κπάλην ζεκαίλεη ζπλήζσο θαθό. Έλα θξύν, θαζαξό κπάλην είλαη πξνάγγεινο πγείαο. 

Μπάλην ζε θαζαξή ζάιαζζα, ζεκαίλεη επέθηαζε επηρεηξήζεσλ θαη επηηπρείο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

γλώζεο. 

Αλ δείηε ιεπθά ηξηαληάθπιια κέζα ζε ινπηξό, θαη θίηξηλα ζε δνρείν, ζεκαίλεη όηη ζηελ επραξίζηεζε ζα 

αλακηρζεί ε αξξώζηηα" ηειηθά όκσο απ' απηήλ ηελ απνγνήηεπζε ζα πξνθύςεη κηα δηαξθέζηεξε ραξά.  



Λύκορ 

Τν λα νλεηξεπηεί θαλείο ιύθν, ζεκαίλεη όηη θάπνηνο πνπ εξγάδεηαη γη' απηόλ είλαη επηθίλδπλνο θαη θιέβεη 

ηα κπζηηθά ηνπ. 

Αλ δείηε πσο ζθνηώλαηε ιύθν, ζεκαίλεη όηη ζα ληθήζεηε ηνπο ερζξνύο πνπ ζα δεηήζνπλ λα ζαο 

ηαπεηλώζνπλ. 

Αλ αθνύζαηε ζη' όλεηξν ζαο νύξιηαζκα ιύθνπ, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα αλαθαιύςεηε θάπνηα ζθεπσξία 

ελαληίνλ ζαο.  

Λύπα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύγαηε ήρνπο ιύξαο, ζεκαίλεη κηθξέο ραξέο θαη θαιή ζπληξνθηά. Η δνπιεηά ζαο 

ζα θπιήζεη ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο παίδεη ιύξα, πξνβιέπεηαη πσο ζα απνιαύζεη ηελ 

ηξπθεξόηεηα ελόο αμηόινγνπ άληξα.  

Λύζζα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πξνζβιεζήθαηε από ιύζζα, ζεκαίλεη ερζξνύο θαη αιιαγή ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Αλ δείηε άιινπο πξνζβιεκέλνπο από ιύζζα, ζεκαίλεη πσο ε δνπιεηά ζαο ζα δηαθνπεί ιόγσ ζαλάηνπ 

από άιιε αηηία αλεμάξηεηα από ηε ζέιεζε ζαο. 

Αλ δείηε πσο έλα ιπζζαζκέλν δών ζαο δάγθσζε, ζεκαίλεη πσο ν θαιύηεξνο ζαο θίινο ζα ζαο 

πξνδώζεη θαη πσο πνιιά ζθάλδαια ζα έξζνπλ ζην θσο.  

Λύηπα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θάπνηνη δεηνύλ ιύηξα γηα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο εμαπαηήζνπλ θαη ζα 

ζαο πάξνπλ ρξήκαηα. Γηα κηα θνπέια, απηό ην όλεηξν είλαη θαθόο νησλόο, εθηόο αλ δεη πσο θάπνηνο 

πιήξσζε ηα ιύηξα θαη ηελ ειεπζέξσζε.  

Λυποδύηηρ διαππήκηηρ 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ςάρλνπλ ηηο ηζέπεο ζαο ισπνδύηεο, ζα έρεηε λα παιέςεηε κε επηθίλδπλνπο 

ερζξνύο, πνπ ζα ζαο θαηαζηξέςνπλ αλ δε θαλείηε πνιύ πξνζεθηηθνί ζηηο δνζνιεςίεο ζαο κε μέλνπο. 

Αλ δείηε πσο έρεη γίλεη δηάξξεμε ζην ζπίηη ζαο ή ζηνλ ηόπν ηεο δνπιεηάο ζαο, ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

ζαο βιάςνπλ νηθνλνκηθά ή θνηλσληθά, αιιά ην ζάξξνο κε ην νπνίν ζα αληηκεησπίζεηε απηέο ηηο 

επηζέζεηο ζα ζαο πξνζηαηέςεη. Αηπρήκαηα κπνξεί λα ζπκβνύλ ζηνπο απξόζεθηνπο ύζηεξα από απηό 

ην όλεηξν.  

 


