N
Νάλος

Απηφ είλαη έλα πνιχ επλντθφ φλεηξν. Αλ ν λάλνο είλαη θαινθακσκέ-λνο θαη επράξηζηνο, δελ ζα
ππνηηκεζείηε πνηέ θαη πγεία θαη επηηπρία ζα ζαο ζπλνδεχνπλ ζε νηηδήπνηε επηρεηξήζεηε. Τν λα δείηε
ηνπο θίινπο ζαο λα γίλνληαη λάλνη, θαλεξψλεη θαιή πγεία θαη φηη ζα απνιαχζεηε καδί ηνπο πνιιέο
επράξηζηεο ζηηγκέο.
Άζρεκνη θαη θαθνί λάλνη, ζη' φλεηξν, ζεκαίλνπλ δπζάξεζηα γεγνλφηα.

Νασάγηο
Αλ δείηε λαπάγην ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα δνθηκάζεηε απνκφλσζε θαη μαθληθή απνηπρία ζηηο
επηρεηξήζεηο.

Νασαγοζωζηηθή βάρθα

Αλ νλεηξεπηείηε φηη είζαζηε ζε βάξθα λαπαγνζσζηηθή, ζεκαίλεη φηη μεθχγαηε απφ κεγάιν θίλδπλν. Αλ ε
βάξθα βνπιηάδεη, νη θίινη ζαο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζηελνρψξηα ζαο.
Αλ δείηε πσο είζαζηαλ ρσκέλνο ζε βάξθα, ζεκαίλεη φηη ζα κπιερηείηε ζε θαζαξίεο θαη νη θίινη ζαο
επίζεο ζα κπιερηνχλ καδί ζαο. Αλ δηαζσζήθαηε, ζεκαίλεη φηη ζα μεθχγεηε απφ κεγάιε θαηαζηξνθή.

Ναύηες

Αλ δείηε λαχηε ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη καθξηλφ θαη επράξηζην ηαμίδη. Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα δεη ζη'
φλεηξν ηεο λαχηε, ζεκαίλεη ρσξηζκφ απ' ηνλ αγαπεκέλν ηεο γηα αζήκαληνπο ιφγνπο. Αλ νλεηξεπηεί
πσο ε ίδηα ήηαλ λαχηεο, είλαη ζεκάδη φηη ζα παξαδνζεί ζε αλάξκνζηεο γηα θνπέιεο αζρνιίεο θαη ζα
θηλδπλέςεη λα ράζεη κηα πηζηή αγάπε.

Νασηηθό
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο λαπηηθφ, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε ληθεθφξνπο αγψλεο ελάληηα ζε αφξαηα"
εκπφδηα* αθφκε, πξνβιέπνληαη ηαμίδηα αλαςπρήο. Αλ ζην, φλεηξν ζαο, είζαζηε θνβηζκέλνη, ζεκαίλεη
πσο ζα ρξεηαζηεί λα μεπεξάζεηε νξηζκέλα εκπφδηα πξηλ δεκηνπξγήζεηε πεξηνπζία.
Έλα απνδεθαηηζκέλν λαπηηθφ είλαη ζεκάδη άηπρσλ ζρέζεσλ ζηε δνπιεηά ή ηελ αγάπε.

Νέα
Αλ δείηε πσο αθνχζαηε θαιέο εηδήζεηο ζην φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα επλνεζείηε ζηηο επηρεηξήζεηο
θαη ζα έρεηε αξκνληθέο ζπλεξγαζίεο.
Αλ φκσο ηα λέα ήηαλ άζρεκα, πξνκελχνληαη αληίζεηεο θαηαζηάζεηο.

Νέγρος
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλα λέγξν λα ζηέθεηαη κέζα ζηελ απιή ζαο, ζεκαίλεη πσο ην άκεζν κέιινλ
ζαο, κφιν πνπ πξνδηαγξάθεηαη επράξηζην, ζ' απνδεηρζεί κάιινλ δπζάξεζην γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα, δηφηη ζα ζπλαληήζεηε δηαθσλίεο.
Αλ νλεηξεπηείηε έλα ζσκαηψδε λέγξν, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε αληηπάινπο ζηε δνπιεηά θαη ζηνλ
έξσηα.
Αλ δείηε έλα κηγάδα, πξνβιέπνληαη ζπλερείο αλεζπρίεο θαη δηαθσλίεο κε θάπνηνλ ππάιιειν ζαο.
Αλ δείηε πσο έρεηε πξνβιήκαηα κε έλα λέγξν, ζεκαίλεη πσο δελ ζα κπνξέζεηε λα απνθχγεηε ην
δπζάξεζην πεξηβάιινλ ζαο. Πξνβιέπνληαη επίζεο απνγνεηεχζεηο θαη αηπρία.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί λέγξν, πξνβιέπεηαη πσο ζα αλαγθαζηεί λα δνπιέςεη γηα λα
δήζεη, ή πσο ζα απνγνεηεπηεί απφ ηνλ αγαπεκέλν ηεο.
Αλ νλεηξεπηείηε έλα λεγξάθη, πξνβιέπνληαη κηθξνζηελνρψξηεο θαη αλεζπρίεο.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη αηρκάισηε λέγξνπ, πξνβιέπεηαη πσο ζα δεκηνπξγήζεη
δπζαξέζθεηα θαη ζα αλαιάβεη δπζάξεζηα θαζήθνληα. Δπίζεο, ζα καιψζεη κε ηνπο θαιχηεξνπο θίινπο
ηεο.
Αξξψζηηα αθνινπζεί κεξηθέο θνξέο ηα φλεηξα κε ειηθησκέλνπο λέγξνπο.
Αλ δείηε λέγξν γπκλφ, ζεκαίλεη πσο δελ είζηε ηθαλφο λα θάλεηε αηηκίεο. Οη ερζξνί ζαο ζα
πξνζπαζήζνπλ λα ζαο θάλνπλ θαθφ θαη ίζσο κάζεηε δπζάξεζηα λέα γηα θάπνηνλ πνπ ιείπεη.
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ζπλαληεζήθαηε κε έλα λέγξν άμην εκπηζηνζχλεο, ζε κέξνο φπνπ εθείλνο
δελ ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη, ζεκαίλεη πσο θάπνην πξφζσπν ηεο εκπηζηνζχλεο ζαο ζα ζαο
πξνδψζεη. Ίζσο εθλεπξηζηείηε πνιχ ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο θάπνηνπ ππεξέηε ή ππαιιήινπ ζαο.
Καζπζηεξήζεηο θαη αλεζπρίεο ίζσο αθνινπζήζνπλ.

Νεθρογέλλεηο

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο λεθξνγέλλεην βξέθνο, είλαη πξνάγγεινο
ζηελνρψξηαο. :

Νεθροζάιακος

Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη ζη' φλεηξν ηεο λεθξνζάιακν, ζεκαίλεη αξξψζηηα θαη θαπγάδεο κε ηνλ
αγαπεκέλν ηεο. Αλ δεη θάπνην δσληαλφ πξφζσπν λα είλαη πεζακέλν θαη λα βγαίλεη απφ λεθξνζάιακν,
ζεκαίλεη πσο ζα ζπλδεζεί έκκεζα κ' απηφ ην πξφζσπν ζε θάπνηα θαζαξία, αιιά ηειηθά ηα πξάγκαηα

ζα εμειηρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά.
Αλ δεη ηνλ αδειθφ ηεο, πνπ έρεη πεζάλεη απφ θαηξφ, λα βγαίλεη απφ λεθξνζάιακν, είλαη κηα
πξνεηδνπνίεζε φηη ζα έρεη κπιεμίκαηα, πνπ ζα κπνξέζεη λα ηα απνθχγεη βάδνληαο ζ' ελέξγεηα φιε ηεο
ηε ζέιεζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ςάρλεηε ζε έλα λεθξνζάιακν γηα θάπνην λεθξφ, ζεκαίλεη πσο ζα ζνθαξηζηείηε
απφ ην ζάλαην θάπνηνπ θίινπ ή ζπγγελή.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε πνιιά πηψκαηα ζε λεθξνζάιακν, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο βαζαλίζνπλ
ζηελνρψξηεο θαη πξνβιήκαηα.

Νεθροιογία

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο γξάθαηε επηθήδεην, ζεκαίλεη πσο δπζάξεζηα θαη αληαξά θαζήθνληα ζα
ζαο αλαηεζνχλ.
Αλ δείηε πσο δηαβάδαηε επηθήδεην, αλεζπρεηηθά λέα ζα αθνχζεηε ζχληνκα.

Νεθρός
*

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο λεθξφ, είλαη ζπλήζσο θαθφ πξνκήλπκα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ή
ζπλνκηινχζαηε κε ηνλ πεζακέλν παηέξα ζαο, ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη λα έρεηε κηαλ αηπρή ζπλαιιαγή.
Πξνζέμηε ηηο ζπκθσλίεο πνπ ζα ππνγξάςεηε, ζαο πεξηβάιινπλ ερζξνί. Άληξεο θαη γπλαίθεο
πξνεηδνπνηνχληαη λα πξνζέμνπλ ηελ ππφιεςε ηνπο, χζηεξα απφ απηφ ην φλεηξν.
Αλ νλεηξεπηείηε ηελ πεζακέλε κεηέξα ζαο, πξνεηδνπνηείζηε λα ειέγμεηε ηελ ηάζε γηα θαιιηέξγεηα
λνζεξήο θαη θαθφβνπιεο δηάζεζεο πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ζαο. Αλ δείηε πεζακέλν αδειθφ, ή
άιινπο ζπγγελείο ή θίινπο, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα κπνξεί λα ζαο δεηεζεί βνήζεηα γηα θηιαλζξσπηθνχο
ζθνπνχο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ηνλ λεθξφ, δσληαλφ θαη επηπρηζκέλν, ζεκαίλεη φηη ζα αθεζείηε ζε ιαζεκέλεο
επηξξνέο ζηε δσή ζαο, πξάγκα πνπ ζα ζαο πξνθαιέζεη πιηθή δεκηά, αλ δελ επαλνξζψζεηε έγθαηξα
επηζηξαηεχνληαο φιε ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζπλνκηινχζαηε κε πεζακέλν ζπγγελή, θαη απηφο ν ζπγγελήο πξνζπαζνχζε λα
ζαο απνζπάζεη κηαλ ππφζρεζε, είλαη πξνεηδνπνίεζε επεξρφκελεο ζηελνρψξηαο. Οιέζξηεο ζπλέπεηεο
ζα κπνξνχζαλ ζπρλά λα απνθεπρζνχλ, αλ νη δηάλνηεο κπνξνχζαλ λα ζπιιάβνπλ ηηο εζψηεξεο
δηεξγαζίεο θαη νξάκαηα ηνπ ππέξηεξνπ πλεπκαηηθνχ εγψ. Η θσλή ζπγγελψλ είλαη απιψο απφ ην
ππέξηεξν εγψ πνπ ιακβάλεη κνξθή γηα λα πιεζηάζεη πην δηαθξηηηθά ηε δηάλνηα πνπ δεη θνληά ζην πιηθφ
επίπεδν. Υπάξρεη ηφζν κηθξή νκνηφηεηα αλάκεζα ζηηο θνηλέο ή πιηθέο θχζεηο, ψζηε ηα άηνκα ζα
πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε δηθή ηνπο ππνθεηκεληθφηεηα γηα αιεζηλή ηθαλνπνίεζε θη επραξίζηεζε.
* Ο Παξάθειζνο, πάλσ ζ' απηφ ην ζέκα, ιέγεη: «Σπκβαίλεη θάπνηε ε ςπρή αλζξψπσλ, πνπ έρνπλ
πεζάλεη ίζσο θαη πελήληα ρξφληα πξηλ, λα εκθαληζηεί ζε καο ζηε δηάξθεηα ελφο νλείξνπ, θαη αλ καο
κηιήζεη, ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζ' απηφ πνπ ζα πεη, δηφηη έλα ηέηνην φξακα δελ είλαη

απηαπάηε ή παξαίζζεζε, θαη είλαη δπλαηφλ έλαο άλζξσπνο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηθφ
ηνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ ζψκαηνο ηνπ φζν θαη φηαλ απηφ είλαη μχπλην" θαη αλ ζε κηα
ηέηνηα πεξίπησζε εκθαληζηεί ζ' απηφλ κηα ςπρή θαη ηε ξσηήζεη, ζα αθνχζεη απαληήζεηο πνπ είλαη
αιεζηλέο. Μέζσ απηψλ ησλ αλήζπρσλ ςπρψλ κπνξνχκε λα κάζνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Πνιιά
άηνκα έιαβαλ έηζη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Μεξηθνί άλζξσπνη πνπ ήηαλ άξξσζηνη πιεξνθνξήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπο ηη θάξκαθα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη αθνχ ηα
ρξεζηκνπνίεζαλ, γηαηξεχηεθαλ, θαη ηέηνηα πξάγκαηα έρνπλ ζπκβεί φρη κφλν ζε Φξηζηηαλνχο αιιά θαη
ζε Δβξαίνπο, Πέξζεο θαη εηδσινιάηξεο - ζε θαινχο θαη θαθνχο αλζξψπνπο. Ο ζπγγξαθέαο δελ
ππνζηεξίδεη φηη κηα ηέηνηα γλψζε απνθηάηαη κφλν απφ εμσηεξηθά ή εθηφο ζάξθαο πλεχκαηα, αιιά
κάιινλ κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ Πλεπκαηηθψλ Αλαιακπψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ άλζξσπν.

Νεθροηαθείο

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε ζ' έλα φκνξθν θαη θξνληηζκέλν λεθξνηαθείν, ζα έρεηε αλεπάληερα λέα γηα
ηελ αλεχξεζε θάπνηνπ πνπ ηνλ είραηε πελζήζεη σο λεθξφ, θαη ζα απνθηήζεηε ηνπο ηίηινπο θηεκάησλ
πνπ είραλ θαηαιεθζεί απφ ζθεηεξηζηέο.
Αλ δείηε έλα μεραζκέλν, γεκάην βάηνπο λεθξνηαθείν, ζα δήζεηε λα δείηε φινπο ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο
λα ζαο εγθαηαιείπνπλ θαη λα ζαο αθήλνπλ ζηε θξνληίδα ελφο μέλνπ.
Γηα ηνπο λένπο πνπ ζα ηδνχλ ζηνλ χπλν ηνπο φηη πεξηπιαλνχληαλ ζηα ζησπειά δξνκάθηα ησλ λεθξψλ,
είλαη ζεκάδη φηη ζα βξνπλ ηξπθεξή αληαπφθξηζε θαη αγάπε απφ θίινπο, αιιά ζα ρξεηαζηεί λα
αληηκεησπίζνπλ ιχπεο πνπ νη θίινη ζα είλαη αλήκπνξνη λα απνηξέςνπλ.
Νχθεο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ φηη πεξλνχλ λεθξνηαθείν πεγαίλνληαο ζηε γακήιηα ηειεηή, ζα ζηεξεζνχλ
ηνπο ζπδχγνπο ηνπο απφ κνηξαία δπζηπρήκαηα πνπ ζα ζπκβνχλ ζε ηαμίδηα.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξπαηνχζαηε ζε λεθξνηαθείν ρεηκψλα, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε έλα καθξχ θαη
ζθιεξφ αγψλα κε ηε θηψρεηα, θαη ζα δηακείλεηε καθξηά απφ ην ζπίηη ησλ παηδηθψλ ζαο ρξφλσλ, θαη ζα
απνρσξηζηείηε θίινπο" αιιά αλ δείηε ηα ζεκάδηα ηεο άλνημεο, ζα πάηε ζε πην επράξηζηα κέξε θαη ζα
ραξείηε ηε ζπληξνθηά θίισλ.
Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ πσο βξέζεθαλ ζε λεθξνηαθείν, ζεκαίλεη φηη νπδέπνηε ζα
παληξεπηνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά ζα ηδνχλ άιινπο λα παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπο.
Γηα κηα κεηέξα πνπ ζα δεη ζηνλ χπλν ηεο φηη πήγε θξέζθα ινπινχδηα ζε λεθξνηαθείν, είλαη ζεκάδη φηη
ε νηθνγέλεηα ηεο ζα δηαηεξήζεη ηελ θαιή ηεο πγεία.
Γηα κηα λεαξή ρήξα πνπ ζα δεη πσο επηζθέθηεηαη λεθξνηαθείν, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα αληηθαηαζηήζεη
ηα πέλζηκα θνξέκαηα κε ηα γακήιηα. Αλ αηζζάλεηαη πίθξα θαη θαηάζιηςε, ζα έρεη θαηλνχξγηεο
θξνληίδεο θαη ιχπεο.
Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ λεθξνηαθείν, είλαη έλδεημε φηη ζχληνκα ζα θάκνπλ έλα
ηαμίδη φπνπ ζα βξνπλ ηέιεηα αλάπαπζε.
Αλ νλεηξεπηείηε κηθξά παηδηά λα καδεχνπλ ινπινχδηα αλάκεζα ζηνπο ηάθνπο, ζεκαίλεη αιιαγέο πξνο

ηελ επεκεξία, θαη φηη δε ζα θιάςεηε πάλσ απφ ηνλ ηάθν θαλελφο θίινπ ζαο. Αθφκε, είλαη ζεκάδη
θαιήο θαη καθξφρξνλεο πγείαο.

Νεθροθόρα

Αλ νλεηξεπηείηε λεθξνθφξα, ζεκαίλεη αλψκαιεο νηθνγελεηαθέο θαηαζηάζεηο θαη απνηπρία ζηελ
δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζαο. Πξνκελχεηαη επίζεο ζάλαηνο ή αξξψζηηα θαη ιχπε θάπνηνπ
θνληηλνχ ζαο πξνζψπνπ.
Αλ δείηε πσο κηα λεθξνθφξα πεξλνχζε απφ θνληά ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεηαζηεί λα ληθήζεηε
θάπνηνλ δπλαηφ ερζξφ.

Νέοη
Αλ δείηε λένπο αλζξψπνπο ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα ζπκθηιησζείηε κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζαο
θαη ζα έρεηε επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο.
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη είζζε λένο μαλά, ζεκαίλεη φηη ζα θάλεηε κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα
επαλαθέξεηε ρακέλεο επθαηξίεο, αιιά δπζηπρψο ζα απνηχρεηε.
Γηα κηα κάλα, ην λα δεη ηα παηδηά ηεο κηθξά μαλά, ζεκαίλεη φηη παιηέο πιεγέο ζα επνπισζνχλ θαη εθείλε
ζα αηζζαλζεί λέα θαη δπλαηή.
Αλ νλεηξεπηείηε κηθξά παηδηά ζην ζρνιείν, ζεκαίλεη επεκεξία θαη ρξεζηκφηεηα.

Νέολ έηος

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηνλ θαηλνχξγην ρξφλν, ζεκαίλεη επεκεξία θαη πξνβιέπνληαη γακήιηεο ηειεηέο.
Αλ δείηε πσο αληηθξίδεηε ηνλ θαηλνχξγην ρξφλν κε ζθεπηηθηζκφ, πξνβιέπεηαη αξξαβψλαο κε
δπζνίσλεο ζπλζήθεο.

Νεράηδα

Τν λα νλεηξεπηεί θαλείο κηα λεξάηδα, είλαη θαιφο νησλφο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κηα πνπ πάληα
πξφθεηηαη γηα κηα ζθελή φπνπ εκθαλίδεηαη έλα ραξνχκελν παηδί ή γπλαίθα.

Νερό

Καζάξηα λεξά ζη' φλεηξν, ζεκαίλνπλ ραξά, επεκεξία θαη ηθαλνπνίεζε.
Αλ ηα λεξά είλαη ζνιά θαη βνξβνξψδε, ππάξρεη θίλδπλνο δπζηπρίαο.
Νεξά πνπ πιεκκπξίδνπλ ην ζπίηη ζαο, δείρλνπλ φηη κε δπζθνιία ζα αληηζηαζείηε ζην πνλεξφ, εθηφο θαη
δείηε ηα λεξά λα θαηεβαίλνπλ, νπφηε ζα ππνθχςεηε ζε επηθίλδπλν πεηξαζκφ.
Αλ δείηε φηη πξνζπαζείηε λα δηψμεηε ηα λεξά, αιιά ηα πφδηα ζαο βξέρνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν,

ζεκαίλεη πσο κε πνιιή πξνζπάζεηα θαη πξνζνρή ζα θαηαθέξεηε λα θαηαληθήζεηε ηε δπζηπρία θαη ηελ
αξξψζηηα. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ιαζπφλεξα πνπ κπαίλνπλ κέζα ζε ζθάθνο.
Αλ θάπνηνο δεη πσο έπεζε ζε βξψκηθα λεξά, είλαη ζεκάδη φηη ζα θάλεη πηθξά ιάζε θαη ζα ππνθέξεη
απφ απηά.
Αλ δείηε πσο πίλαηε ιαζπφλεξα, είλαη πξνκήλπκα αξξψζηηαο, αιιά ην λα πίλεηε θαζαξφ θαη δξνζεξφ
λεξφ ζεκαίλεη πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειπίδσλ.

Νεροσιάς

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο λεξνπιά, ζεκαίλεη πσο νη πξννπηηθέο γηα επεκεξία είλαη επλντθέο θαη φηη ζα
ππάξμνπλ επθαηξίεο γηα έξσηα θαη απνιαχζεηο.
Αλ νλεηξεπηείηε ηνλ εαπηφ ζαο λεξνπιά, ζα αλεβείηε ζε πςειφηεξεο θνηλσληθέο ζέζεηο.

Νέθηη

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο λέθηη, είλαη πξνκήλπκα πσο ην κέιινλ ζαο επηθπιάζζεη απνγνεηεχζεηο θαη
απνηπρίεο.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη ρξεζηκνπνηεί λέθηη γηα λα γηαηξέςεη πιεγέο άιισλ, είλαη ζεκάδη
πσο ζα απνθηήζεη θηιίεο θαη δεζκνχο ράξε ζηνλ θαιφ ραξαθηήξα ηεο θαη ηηο πξάμεηο ηεο.

Νήκα

Τν λήκα, ζε φλεηξν, ζεκαίλεη επηηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ χπαξμε ελφο εξγαηηθνχ πξνζψπνπ
ζηελ νηθνγέλεηα ζαο.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη ζηε δνπιεηά ηεο κεηαρεηξίδεηαη θισζηέο, είλαη ζεκάδη φηη ζα
εθηηκεζεί απφ αμηφινγν πξφζσπν ζηε δσή ηεο.

Νεζί

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε ζε λεζί πνπ πεξηβάιιεηαη απφ θαζαξφ λεξφ, ζεκαίλεη επράξηζηα ηαμίδηα
θαη επηηπρείο επηρεηξήζεηο. Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη επηπρηζκέλν γάκν.
Έλα μεξνλήζη, ζη' φλεηξν, ζεκαίλεη ηελ απψιεηα επηπρίαο θαη ζπαηάιε ρξεκάησλ.
Αλ δείηε έλα λεζί, ζεκαίλεη άλεζε θαη επεκεξία κεηά απφ ζθιεξφ αγψλα θαη αλεζπρίεο.
Αλ δείηε αλζξψπνπο πάλσ ζε λεζί, ζεκαίλεη πσο ζα αγσληζηείηε λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο
ςειφηεξα απφ άιινπο.

Νίθε

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη θεξδίδεηε θάπνηα λίθε, είλαη ζεκάδη φηη ζ' αληηζηαζείηε κε κεγάιε επηηπρία
ζηηο επηζέζεηο ησλ ερζξψλ ζαο.
Γηα ηνπο άληξεο, έλα ηέηνην φλεηξν είλαη ζεκάδη πσο νη γπλαίθεο δελ ζα κπνξνχλ λα ηνπο αληηζηαζνχλ.

Νοκίζκαηα

Αλ νλεηξεπηείηε ρξπζά λνκίζκαηα, ζεκαίλεη επεκεξία θαη πνιιή επραξίζηεζε απφ επίζθεςε
αμηνζέαησλ θαη ππεξπφληησλ ηαμηδηψλ.
Τα αζεκέληα λνκίζκαηα ζην φλεηξν είλαη θαθφο νησλφο. Γηρφλνηεο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζηηο πην
αξκνληθέο νηθνγέλεηεο.
Γηα κηα θνπέια πνπ ζα δεη ζη' φλεηξν ηεο ηνλ αγαπεκέλν ηεο λα ηεο δίλεη έλα αζεκέλην λφκηζκα,
ζεκαίλεη φηη ζα ηελ αθήζεη «ζηα θξχα ηνπ ινπηξνχ».
Τα ράιθηλα λνκίζκαηα ζεκαίλνπλ απειπηζία θαη ζσκαηηθφ κφρζν. Τα ληθειέληα, ζεκαίλνπλ πσο ζα
θαηαπηαζηείηε κε εξγαζία ηεο πην ηαπεηλήο κνξθήο.
Αλ ηα αζεκέληα λνκίζκαηα είλαη ην ηδαληθφ γηα ζαο ρξήκα, θαη δείηε ηέηνηα λνκίζκαηα θαζαξά θαη
αζηξαθηεξά, ή δείηε μεθάζαξα πσο είλαη ζηελ θαηνρή ζαο, ην φλεηξν είλαη επνίσλν.

Νοζοθοκείο

Αλ νλεηξεπηείηε πσο λνζειεπφζαζηε ζε λνζνθνκείν, θάπνηα επηδεκία ζα πξνζβάιεη ηελ πεξηνρή ζαο
θαη εζείο κε δπζθνιία ζα απνθχγεηε ηε κφιπλζε.
Αλ δείηε πσο επηζθεπηφζαζηε αζζελείο ζε λνζνθνκείν, ζεκαίλεη πσο ζα αθνχζεηε άζρεκα λέα απφ
θάπνηνλ πνπ ιείπεη.

Νοζοθόκος
Αλ νλεηξεπηείηε πσο κηα λνζνθφκα βξίζθεηαη ζην ζπίηη ζαο, πξνκελχεηαη αξξψζηηα ή άηπρεο
επηζθέςεηο ζε θίινπο.
Αλ δείηε πσο ε λνζνθφκα θεχγεη απφ ην ζπίηη ζαο, ζεκαίλεη θαιή πγεία ζηελ νηθνγέλεηα ζαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο είλαη λνζνθφκα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεη ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ
ιφγσ ηεο απηνζπζίαο ηεο. Αλ δεη πσο θεχγεη απφ θάπνηνλ αζζελή, ζεκαίλεη πσο ζα πέζεη ζχκα
απάηεο.

Νοζηαιγία

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ππνθέξαηε απφ λνζηαιγία, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε επθαηξίεο λα ηαμηδέςεηε θαη
λα θάλεηε επράξηζηεο επηζθέςεηο.

Νοσζεζία

Αλ δείηε πσο λνπζεηείηε ην γην ή ηελ θφξε ζαο, ή θάπνην λεαξφ άηνκν, ζεκαίλεη φηη νη θαιέο αξρέο πνπ
έρεηε ζα ζαο εμαζθαιίζνπλ εχλνηεο, θαη κε ηα ραξίζκαηα ζαο ζα απνθηήζεηε πεξηνπζία.

Νούκερα

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αξηζκνχο, ζεκαίλεη πσο νξηζκέλεο δηαηαξαρέο ζηε δνπιεηά ζα ζαο
δεκηνπξγήζνπλ αλεζπρίεο θαη απνγνήηεπζε.

Νούθαρα

Αλ δείηε λα θπηξψλνπλ λνχθαξα, ζεκαίλεη πσο ζα ππάξμεη έλα αλαθάησκα επηπρίαο, ζιίςεο θαη
ζηέξεζεο.

Νηάιηα

Αλ δείηε ληάιηεο ζη' φλεηξν ζαο - θξέζθηεο θαη ιακπεξφρξσκεο - είλαη ζεκάδη θαινηπρίαο.

Νηάκα

Αλ νλεηξεπηείηε πσο παίδαηε ληάκα, ζα κπιερηείηε ζε δπζθνιίεο ζνβαξήο κνξθήο, θαη μέλνη άλζξσπνη
ζα κπνπλ ζηε δσή ζαο θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο βιάςνπλ.
Αλ δείηε πσο θεξδίζαηε ην παηρλίδη, ζα επηηχρεηε ζε κηαλ ακθίβνιε επηρείξεζε.

Νηεπόδηηο

Νηεπφδηην, ζην φλεηξν, είλαη πξνάγγεικα επεκεξίαο, πνπ ζα ζαο ηθαλνπνηήζεη πέξα απφ θάζε
πξνζδνθία. Αλ δείηε φηη ην ληεπφδηην ζηάδεη, πξνκελχεηαη απψιεηα ζηηο εκπνξηθέο ππνζέζεηο ζαο.

Νηέθη

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ληέθη, είλαη ζεκάδη ζχληνκεο επραξίζηεζεο πνπ ζα πξνέιζεη απφ θάπνην
αζπλήζηζην πεξηζηαηηθφ.

Νηοκάηες

Αλ νλεηξεπηείηε φηη ηξψγαηε ληνκάηεο, είλαη δείγκα θαιήο πγείαο. Αλ ηηο είδαηε λα θπηξψλνπλ, ζεκαίλεη
νηθνγελεηαθή επηπρία.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζη' φλεηξν ηεο ψξηκεο ληνκάηεο, πξνιέγνληαη απνιαχζεηο θαη
επηπρηζκέλνο γάκνο.

Νηοσέηο

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχγαηε έλα ληνπέην, ζεκαίλεη δπζάξεζηα λέα απφ καθξηά, πνπ φκσο δελ ζα
θξαηήζνπλ πνιχ γηαηί επράξηζηεο εηδήζεηο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο δπζάξεζηεο.

Νηοσιάπη

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλα ληνπιάπη, ζεκαίλεη επραξίζηεζε θαη άλεζε, ή θηψρεηα θαη ζηελνρψξηα,
αλάινγα κε ην αλ ην ληνπιάπη είλαη θαζαξφ θαη γεκάην κε αζηξαθηεξά ζθεχε, ή άδεην θαη βξψκηθν.

Νηύζηκο

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο δπζθνιεπφζαζηαλ λα ληπζείηε, ζεκαίλεη πσο θάπνην πνλεξφ πξφζσπν
ζα ζαο ζηελνρσξήζεη θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο βγάιεη απφ ην ζσζηφ δξφκν.

Νύκθες

Αλ δείηε ζην φλεηξν ζαο λχκθεο λα θνιπκπνχλ ζε θαζαξφ λεξφ, ζεκαίλεη πσο νη εξσηηθέο ζαο
επηζπκίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Δχζπκεο ζπγθεληξψζεηο ζα ζαο
δηαζθεδάζνπλ.
Αλ δείηε λχκθεο λα βξίζθνληαη έμσ απφ ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ζεκαίλεη απνγνεηεχζεηο.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη λχκθεο λα θνιπκπνχλ, ζεκαίλεη πσο ζα έρεη κεγάιε ράξε ή
επραξίζηεζε, αιιά δελ ζα βξίζθεηαη απφιπηα κέζα ζε εζηθά πιαίζηα. Αλ νλεηξεπηεί πσο είλαη λχκθε,
είλαη ζεκάδη πσο ρξεζηκνπνηεί ηα ζέιγεηξα ηεο κε εγσηζηηθέο πξνζέζεηο ζε βάξνο ησλ αληξψλ.

Νηπηήρας

Νέεο θξνληίδεο ζα ζαο απαζρνιήζνπλ θαη ζα δψζνπλ επραξίζηεζε ζε ηξίηνπο θαη ζε ζαο ελδηαθέξνλ,
αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ληπηήξα.
Αλ δείηε πσο είραηε ην πξφζσπν θαη ηα ρέξηα κέζα ζε ληπηήξα κε θαζαξφ λεξφ, γξήγνξα νη επρέο ζαο
λα ζπλδεζείηε κε πξφζσπν πνπ ζαο ελδηαθέξεη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ.

Βξψκηθνο θαη ξαγηζκέλνο ληπηήξαο ζεκαίλεη φηη ζα κπιερηείηε ζε παξάλνκεο ππνζέζεηο πνπ ζα
ζηελνρσξήζνπλ ηνπο άιινπο θαη ζε ζαο ζα δψζνπλ επηπφιαηεο ηέξςεηο.

Νύθε

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηε λχθε ζαο (ζχδπγν ηνπ γηνπ ζαο), είλαη ζεκάδη φηη θάπνην αζπλήζηζην
πεξηζηαηηθφ ζα ζπκβάιεη ζηελ επηπρία ζαο ή ζα ζαο πξνθαιέζεη αλεζπρία, αλάινγα κε ην αλ ήηαλ
επράξηζηε ή παξάινγε.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη λχθε, είλαη ζεκάδη πσο γξήγνξα ζα ιάβεη θιεξνλνκηά
πνπ ζα ηελ ραξνπνηήζεη εμαηξεηηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ληψζεη επραξίζηεζε θάλνληαο ηε
λπθηθή ηεο ηνπαιέηα. Αλ ήηαλ δπζαξεζηεκέλε, ζα δνθηκάζεη απνγνεηεχζεηο ζηηο πξνζδνθίεο ηεο.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη θηιάηε λχθε, ζεκαίλεη επηπρηζκέλε ζπκθηιίσζε αλάκεζα ζε θίινπο. Γηα κηα
λχθε πνπ ζα ηδεί φηη θηιά άιινπο, ην φλεηξν πξνιέγεη πνιινχο θίινπο θαη απνιαχζεηο* αλ δείηε πσο
ζαο θηινχλ, ζεκαίλεη φηη ζα απνιαχζεηε πγεία θαη φηη ν θαιφο ζαο ζα θιεξνλνκήζεη αλαπάληερε
πεξηνπζία.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θηιήζαηε λχθε πνπ θαηλφηαλ πνιχ ζθεθηηθή θαη άξξσζηε, είλαη ζεκάδη φηη δε ζα
είζηε επραξηζηεκέλνο κε ηελ επηηπρία ζαο θαη ηελ ελέξγεηα θίισλ ζαο.
Αλ κηα λχθε νλεηξεπηεί πσο ήηαλ αδηάθνξε πξνο ην ζχδπγνο ηεο, είλαη πξνκήλπκα φηη πνιιά άηπρα
πεξηζηαηηθά ζα ζθηάζνπλ ηηο ραξέο ηνπο.

Νσθηθά ρούτα
Αλ δείηε φηη θνξνχζαηε θνξεζηά γάκνπ, ζα ιάβεηε κέξνο ζε επράξηζηεο ππνζέζεηο θαη ζα ζπλαληεζείηε
κε θίινπο. Αλ ηα ξνχρα ήηαλ ιεξσκέλα ή αθαηάζηαηα, ζεκαίλεη φηη ζα ραιάζνπλ νη ζρέζεηο ζαο κε
πξφζσπν πνπ ζαπκάδεηε πνιχ.

Νύτηα
Αλ δείηε νη' φλεηξν ζαο φηη γχξσ απιψλεηαη λχρηα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε αζπλήζηζηε θαηαπίεζε θαη
ηαιαηπσξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Αλ ε λχρηα δηαιχεηαη ζηγά-ζηγά, ζεκαίλεη φηη θαηαζηάζεηο πνπ
θαίλνληαλ άζρεκεο, ζα μεθαζαξίζνπλ, θαη νη ππνζέζεηο ζαο ζα γλσξίζνπλ επεκεξία.

Νστηερίδα
Τξνκεξή είλαη ε κνίξα ηνπ άηπρνπ πνπ ζα νλεηξεπηεί απηφ ην άζρεκν δψν. Λχπεο θαη ζπκθνξέο ηνλ
πεξηκέλνπλ, ζάλαηνο ζπγγελψλ θαη θίισλ, απψιεηα κειψλ ηνπ ζψκαηνο ή ηεο φξαζεο κπνξεί λα
αθνινπζήζνπλ, αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο απηά ηα δηαβνιηθά ηέξαηα. Μηα ιεπθή λπρηεξίδα είλαη ζρεδφλ
ζίγνπξν ζεκάδη ζαλάηνπ. Σπρλά απηφ ην φλεηξν αθνινπζεί ν ζάλαηνο παηδηνχ.

Νστηηθό
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνξάηε ην λπρηηθφ ζαο, ζα πξνζβιεζείηε απφ ειαθξηά αζζέλεηα. Αλ δείηε άιινπο
λα θνξνχλ λπρηηθφ, ζεκαίλεη πσο ζα ιάβεηε δπζάξεζηα λέα απφ θίινπο πνπ ιείπνπλ, θαη νη
επηρεηξήζεηο ζαο ζα έρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα.
Αλ έλαο εξσηεπκέλνο δεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ κε λπρηηθφ, ζεκαίλεη πσο εθείλε ζα ηνλ δηψμεη.

Νστηοπούιη
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη αθνχζαηε ηε δηαπεξαζηηθή θσλή ελφο λπρηνπνπιηνχ, πξνβιέπεηαη πσο ζα
μαθληαζηείηε θαη ζα ζηελαρσξεζείηε ιφγσ ηεο ζνβαξήο αξξψζηηαο ή ηνπ ζαλάηνπ θάπνηνπ
αγαπεκέλνπ.

