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Ψάζεο παηώκαηνο, ζη' όλεηξν, πξνκελνύλ επράξηζηεο πξννπηηθέο θαη ραξνύκελα λέα από
μεληηεκέλνπο. Αλ δείηε όηη νη ςάζεο ήηαλ παιηέο θαη θνπξειηαζκέλεο, ζα έρεηε λ' αληηκεησπίζεηε
θαηαζηάζεηο πάξα πνιύ ελνριεηηθέο.

Ψαλίδι
Τν ςαιίδη, ζη' όλεηξν, είλαη θαθόο νησλόο: νη παληξεκέλεο γπλαίθεο ζα είλαη δειόηππεο θαη δελ ζα
εκπηζηεύνληαη ηνπο άληξεο ηνπο' νη εξσηεπκέλνη ζα θαβγαδίδνπλ θαη ζα θαηεγνξνύλ ν έλαο ηνλ άιιν'
δπζθνιίεο ζα ππάξμνπλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δνπιεηάο.
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη αθνλίδαηε ην ςαιίδη ζαο, πξνκελύεηαη όηη ζα θάλεηε θάηη πνπ απερζάλεζηε.
Αλ δείηε πσο ραιάζαηε έλα ςαιίδη, πξνβιέπνληαη θαβγάδεο θαη ίζσο ρσξηζκνί ζην θνληηλό
πεξηβάιινλ ζαο.
Αλ δείηε πσο ράζαηε ςαιίδη, ζεκαίλεη όηη ζα πξνζπαζήζεηε λα μεθύγεηε από δπζάξεζηεο
θαηαζηάζεηο.
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα κεγάιε ςαιίδα, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε κίδεξνο θαη αληηπαζεηηθόο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγώλ ζαο.
Αλ δείηε ζπαζκέλε ςαιίδα, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε ηνπο θίινπο ζαο θαη ζα απνκνλσζείηε ιόγσ ηεο
εθθεληξηθήο ζπκπεξηθνξάο ζαο.

Ψαραγορά
Αλ νλεηξεπηείηε πσο επηζθέπηεζζε ςαξαγνξά, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε επραξίζηεζε θαη δηαζθέδαζε.
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ραιαζκέλα ςάξηα, ζεκαίλεη πσο θάπνην ζύλλεθν ζα ζθηάζεη ηελ επηπρία ζαο.
. Τν δίρηπ ηνπ ςαξέκαηνο πξνιέγεη πνιιέο κηθξνραξέο, εθηόο αλ δείηε πσο ήηαλ ζθηζκέλν, νπόηε ζαο
πεξηκέλνπλ απνγνεηεύζεηο.

Ψαράς
Τν λα δείηε ςαξά ζηνλ ύπλν ζαο πξνκελά, όηη βξίζθεζηε πνιύ θνληά ζηελ πην κεγάιε επεκεξία πνπ
ζα κπνξνύζαηε πνηέ λα θαληαζηείηε.
Αλ νλεηξεπηείηε αγθίζηξη ςαξέκαηνο, είλαη ζεκάδη πσο ζα ζαο παξνπζηαζηνύλ επθαηξίεο γηα λα
δεκηνπξγήζεηε πεξηνπζία θαη κεγάιν όλνκα, θαη ζα ην επηηύρεηε αλ πξάγκαηη κπνξέζεηε λα
επσθειεζείηε θαη λα ηηο αμηνπνηήζεηε.

Ψάρεμα
Αλ δείηε πσο πηάζαηε ςάξη, είλαη θαιό. Αλ δελ θαηαθέξαηε λα ην πηάζεηε, ζα είλαη θαθό γηα ζαο.

Ψάρια
Αλ νλεηξεπηείηε ςάξηα πνπ θνιπκπνύλ ζε θαζαξά λεξά, ζεκαίλεη πσο ζα επλνεζείηε από ηνπο
πινύζηνπο θαη δπλαηνύο.
Τα ςόθηα ςάξηα ζη' όλεηξν ζεκαίλνπλ ράζηκν πεξηνπζίαο θαη δύλακεο, ζαλ επαθόινπζν κηαο κεγάιεο
αηπρίαο.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ νλεηξεύηεθε ςάξηα, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα ζπλδεζεί κε έλαλ σξαίν θαη
ηαιαληνύρν άληξα.
Αλ δείηε πσο πηάλαηε κηθξά ςαξάθηα, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο
δηαβάινπλ, αιιά εζείο ζα μεθύγεηε από ηελ άζρεκε θαηάζηαζε.
Αλ δείηε πσο πηάλαηε ςάξηα ελώ είζαζηε κέζα ζην λεξό, ζεκαίλεη πσο ζα δεκηνπξγήζεηε πεξηνπζία
βαζηζκέλνη ζηηο δηθέο ζαο δπλάκεηο.
Αλ δείηε πσο ςαξεύαηε, ζεκαίλεη πσο ζα αλαπηύμεηε ελεξγεηηθόηεηα θαη ζα ζεκεηώζεηε επηηπρία ζηηο
πξνζπάζεηεο ζαο.

Ψείρες
Αλ δείηε ςείξεο ζηνλ ύπλν ζαο, λα πεξηκέλεηε ζηελνρώξηα.Αλ νλεηξεπηείηε ςείξεο πάλσ ζε δώα, είλαη
ζεκάδη απώιεηαο θαη πείλαο. Τν λα δείηε πσο είραηε ςείξεο επάλσ ζαο, ζεκαίλεη όηη ε ζπκπεξηθνξά
ζαο ζα ζαο θάλεη αληηπαζεηηθό ζηνλ θύθιν ζαο.
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πηάλαηε ςείξεο, πξνιέγεηαη αξξώζηηα θαη λνζεξόηεηα.
Όλεηξν κε ςείξεο γεληθά πξνκελά επηζθαιή πγεία. Αθόκε ζεκαίλεη όηη νη ερζξνί ζαο ζα
πξνζπαζήζνπλ λα ζαο δεκηνπξγήζνπλ ελνριεηηθέο θαηαζηάζεηο, πξνβαίλνληαο ζε ύπνπιεο ελέξγεηεο
θαη ππόλνκεύνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζαο πξνζπάζεηεο.

Ψεσδάργσρος
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη δνπιεύεηε κε ςεπδάξγπξν, ζεκαίλεη ζεκαληηθή πξόνδν. Οη επηρεηξήζεηο
ζαο ζα πάξνπλ κεγάιε θαη δσεξή άλνδν ζε πνιιέο θαηεπζύλζεηο.
Τν λα νλεηξεπηείηε ςεπδάξγπξν είλαη ππόζρεζε γηα κηα κεγάιε επηηπρία πνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά
ζαο.

Ψεσδός

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είπαηε ςέκαηα γηα λα γιηηώζεηε θάπνηα ηηκσξία, ζεκαίλεη πσο ζα θεξζείηε άηηκα
ζε θάπνην αζών πξόζσπν.
Αλ δείηε πσο είπαηε ςέκαηα γηα λα πξνζηαηέςεηε θάπνην θίιν από βαξηά ηηκσξία, ζεκαίλεη πσο ζα

δερηείηε άδηθεο επηθξίζεηο, αιιά ζα ηηο μεπεξάζεηε θαη ζα απνιαύζεηε ηα πξνλόκηα ελόο μερσξηζηνύ
αλζξώπνπ.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο άιινη είπαλ ςέκαηα, ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ πξόζσπα πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ
λα ζαο απνγνεηεύζνπλ.
Αλ λνκίζαηε, «η' όλεηξν ζαο, όηη θάπνηνη ζαο είπαλ ςεηηέο, ζεκαίλεη όηη ζα ράζεηε ηελ πίζηε ζαο γηα έλα
έξγν πνπ είραηε ζθνπό λα θάλεηε.
Αλ δείηε όηη θάπνηνο ζαο απνθάιεζε ςεύηε, ζεκαίλεη όηη ζα ελνριεζείηε από δόιηα πξόζσπα.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη ν αγαπεκέλνο ηεο είλαη ςεύηεο ζεκαίλεη πσο ε άπξεπε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζα ηεο θνζηίζεη ηελ απώιεηα θίινπ.

Ψήζιμο υφμιού

Τν όλεηξν απηό είλαη δπζκελέο γηα κηα γπλαίθα. Πξνκελά θαθή πγεία θαη πνιιά παηδηά* θηώρεηα θαη
απνπζία ππνζηεξηθηώλ.

Ψήφος
Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ςεθίδαηε γηα νηηδήπνηε, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα κπιερηείηε ζε ηαξαρέο
πνπ ζα έρνπλ αληίρηππν ζε νιόθιεξε ηελ θνηλόηεηα ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη ςεθίδαηε κε δόιν, είλαη ζεκάδη όηη ε αηηκία ζα θαηαπλίμεη θαη ηηο πην έληηκεο
πιεπξέο ηνπ ραξαθηήξα ζαο.

Ψίθσρος
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε ςίζπξν, ζεκαίλεη όηη ζα ελνριεζείηε από ην θνπηζνκπνιηό αλζξώπσλ πνπ είλαη πνιύ θνληά ζαο.
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη θάπνηνο ζαο ςηζύξηδε ζπκβνπιέο ή πξνεηδνπνίεζε, είλαη ζεκάδη όηη
πξάγκαηη ζαο ρξεηάδεηαη ζπκπαξάζηαζε θαη ζπκβνπιή.

Ψσγείο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ςπγείν, ζεκαίλεη πσο ε εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζαο ζα πιεγώζεη θάπνηνλ
πνπ πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ην ςσκί ηνπ ηίκηα.
Αλ δείηε πσο βάδαηε πάγν ζε ςπγείν, ζεκαίλεη πσο ζα πέζεηε ζε δπζκέλεηα.

Ψύλλος
Αλ νλεηξεπηείηε ςύιινπο, ζεκαίλεη πσο ζα νξγηζηείηε κε ηηο ζαηαληθέο θνκπίλεο απηώλ πνπ βξίζθνληαη
γύξσ ζαο.
Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ην λα δνπλ ςύιινπο ζηνπο ζπληξόθνπο ζαο ζεκαίλεη αζηάζεηα ραξαθηήξσλ.

Ψσταγφγία
Αλ δείηε δηαζθέδαζε κε κνπζηθή θαη ρνξό, νη ζρέζεηο ζαο κε θάπνηνπο πνπ ιείπνπλ ζα πάλε θαιά θαη
ζ' απνθηήζεηε πινύηε θαη επηπρία.
Γηα ηνπο λένπο, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη πνιππνίθηιεο επραξηζηήζεηο θαη κεγάιε ππόιεςε από κέξνπο
ησλ θίισλ.

Ψστή
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ε ςπρή ζαο θεύγεη από ην ζώκα ζαο, ζεκαίλεη πσο θηλδπεύεηε λα
αθνζησζείηε ζε αλώθειεο ππνζέζεηο, πνπ ζα ζαο θαηαξξαθώζνπλ εζηθά.
Ο θαιιηηέρλεο πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ε ςπρή ηνπ βξίζθεηαη ζην ζώκα θάπνηνπ άιινπ, ζα δηαθξηζεί αλ
αθνζησζεί ζηε δνπιεηά ηνπ θαη αθήζεη θαηά κέξνπο ηνπο ζπλαηζζεκαηηζκνύο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο κέζα ζην ζώκα ζαο βξίζθεηαη ε ςπρή θάπνηνπ άιινπ, ζα βξείηε παξεγνξηά θαη
ζα πεξάζεηε, επηπρηζκέλεο κέξεο θνληά ζε θάπνηνλ μέλν πνπ πξόθεηηαη λα κπεη ζηε δσή ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζπδεηνύζαηε γηα ηελ αλεζηθόηεηα ηεο ςπρήο ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα εθκεηαιιεπηείηε
ηηο επθαηξίεο γηα λα απνθηήζεηε γλώζεηο θαη πσο ζα απνιαύζεηε ηε ζπληξνθηά κνξθσκέλσλ
αλζξώπσλ.

Ψφμί
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ηξώεη ςσκί, ζεκαίλεη όηη ζα πηθξαζεί από πεηζκαηάξηθα παηδηά,
γηα ηα νπνία ζα μνδέςεη πνιιέο κέξεο αλώθεινπ κόρζνπ θαη ζηελνρώξηαο.
. Αλ δείηε όηη ηξώγαηε ςσκί καδί κε άιινπο, είλαη έλδεημε όηη ζα απνρηήζεηε ηα θαηάιιεια εθόδηα γηα
λα ηα βγάιεηε πέξα ζηε δσή.
Αλ δείηε έλα θνκκάηη αθάζαξην ςσκί, ζαο πεξηκέλεη ζηέξεζε θαη αζιηόηεηα. Αλ ην ςσκί ήηαλ θαιό θαη
ην πηάλαηε, ην όλεηξν είλαη θαιό.

Ψφμί ζίκαλης
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ηξώγαηε ή είραηε ςσκί από αιεύξη ζίθαιεο, είλαη ζεκάδη όηη ζα έρεηε
επράξηζην θαη νξγαλσκέλν ζπηηηθό.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη θηηάρλαηε κόλνη ζαο ςσκί από ζίθαιε, είλαη έλδεημε πσο όιεο ζαο νη ελέξγεηεο είλαη
απνηέιεζκα ζσζηήο θξίζεο θαη κπνξείηε λα ηηο θαηεπζύλεηε ρσξίο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο.

