ζ
ζαιακεγός
Αλ δείηε ζαιακεγό ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη επράξηζηεο δηαθνπέο καθξηά από θξνληίδεο θαη
επηρεηξήζεηο. Μηα ηζαθηζκέλε ζαιακεγόο πξνιέγεη απνηπρία ζηα ζρέδηα ζαο.

ζακκέλος δωλταλός
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο έρνπλ ζάςεη δσληαλό, ζεκαίλεη όηη πξόθεηηαη λα δηαπξάμεηε έλα κεγάιν
ιάζνο, πνπ νη αληίπαινη ζαο δε ζ' αξγήζνπλ λα ην εθκεηαιιεπηνύλ γηα λα ζαο βιάςνπλ.
Αλ δείηε πσο δξαπεηεύζαηε από ηνλ ηάθν, ν αγώλαο ζα δηνξζώζεη ηειηθά ηελ θαθνηπρία ζαο.

ζαλατηθή εθτέιεσε
Αλ δείηε όηη εθηεινύλ θάπνηνλ ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα ππνθέξεηε εμ αηηίαο απξνζεμίαο άιισλ.
Αλ δείηε όηη επξόθεηην λα εθηειέζνπλ εζάο θαη από θάπνην ζαύκα γιηηώζαηε, ζεκαίλεη όηη ζα
θαηαληθήζεηε ηνπο ερζξνύο ζαο θαη ζα επηηύρεηε ηελ απόθηεζε πινύηνπ.

ζάλατος
*

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε νπνηνλδήπνηε από ηνπο δηθνύο ζαο λεθξό, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε όηη
επέξρεηαη δηάιπζε ή ιύπε. Όλεηξα ηέηνηνπ είδνπο αθνινπζνύληαη πάληα από απνγνεηεύζεηο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο κάζαηε ην ζάλαην θάπνηνπ θίινπ ή ζπγγελή, ζύληνκα ζα έρεηε άζρεκα λέα γηα
θάπνηνλ απ' απηνύο.
Όλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζάλαην ή ηελ επηζαλάηηα αγσλία, αλ δελ νθείινληαη ζε ςπρηθέο αηηίεο,
είλαη δύζθνια ζηελ εξκελεία ηνπο από πξσηόπεηξνπο αλζξώπνπο. Κάπνηνο πνπ ζηνράδεηαη έληνλα
γεκίδεη ηελ απόπλνηά ηνπ κε ζθέςεηο ή ππνθεηκεληθέο εηθόλεο δσληαλεκέλεο από ηα πάζε πνπ ηηο
γέλλεζαλ" ζθεπηόκελνο θαη ελεξγώληαο πξνο άιιεο θαηεπζύλζεηο, κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη απηέο ηηο
εηθόλεο κε άιιεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή θαη θύζε. Σηα όλεηξα ηνπ κπνξεί λα ηδεί απηέο ηηο
εηθόλεο λα πεζαίλνπλ, λεθξέο ή ηελ θεδεία ηνπο, θαη λα ηηο λνκίζεη γηα θίινπο ή ερζξνύο. Καη' απηό ηνλ
ηξόπν κπνξεί, ελώ θνηκάηαη, λα ηδεί ηνλ εαπηό ηνπ ή έλα ζπγγελή λα πεζαίλεη, ελώ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα πξνεηδνπνηήζεθε όηη θάπνηα θαιή ζθέςε ή πξάμε πξόθεηηαη λα ππνθαηαζηαζεί από
κηα θαθή. Γηα παξάδεηγκα: Αλ δεη ζη όλεηξν ηνπ αγαπεκέλν θίιν ή ζπγγελή ζε επηζαλάηηα αγσλία, είλαη
κηα πξνεηδνπνίεζε ελάληηα ζε αλήζηθε ή άιιε άπξεπε ζθέςε θαη πξάμε, αιιά αλ δεη ερζξό ή θάπνην
απνθξνπζηηθό πξάγκα πνπ πεζαίλεη, κπνξεί λα δηνξζώζεη ηνπο θαθνύο ηνπ ηξόπνπο θαη λα δώζεη έηζη
ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζηνπο θίινπο ηνπ ηε ραξά. Σπρλά, ην ηέινο ή ε αξρή αγσλίαο ή δνθηκαζίαο

πξνιέγνληαη κε όλεηξα απηνύ ηνπ είδνπο. Απηά ζπκβαίλνπλ επίζεο ζπρλά όηαλ ν νλεηξεπόκελνο
ειέγρεηαη από θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο θαθνύ ή θαινύ. Έλαο άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζ' απηή ηελ
θαηάζηαζε δελ είλαη πηα απηόο ν ίδηνο, αιιά απηό πνπ ηνλ θάλνπλ νη δεζπόδνπζεο επηδξάζεηο. Μπνξεί
λα πξνεηδνπνηεζεί γηα θαηαζηάζεηο πνπ πιεζηάδνπλ ή γηα ην μέκπιεγκα ηνπο απ' απηέο. Σηα όλεηξα
καο βξηζθόκαζηε πην θνληά ζην πξαγκαηηθό εγώ καο παξά ζηνλ μύπλην καο. Απηά ηα απερζή ή
επράξηζηα πεξηζηαηηθά πνπ είδακε ή αθνύζακε γηα καο ζηα όλεηξα καο είλαη όια «δηθήο καο
θαηαζθεπήο», αληαλαθινύλ ηελ αιεζηλή θαηάζηαζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο καο, θαη δελ
κπνξνύκε λα μεθύγνπκε απ' απηά, αλ δελ ηα εθδηώμνπκε από ηελ ύπαξμε καο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
θαιώλ ζθέςεσλ θαη πξάμεσλ, κε ηε δύλακε ηνπ πλεύκαηνο πνπ ππάξρεη κέζα καο.

ζασκασκός
Αλ δείηε πσο ζαο ζαπκάδνπλ, ζεκαίλεη όηη ζα θξαηήζεηε ηελ αγάπε πξώελ ζπλεηαίξσλ, κόιν πνπ ε
ζέζε ζαο ζα ζαο ηνπνζεηήζεη πάλσ από ηνλ θύθιν ηνπο.

ζέατρο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη βιέπαηε ζέαηξν, ζεκαίλεη κεγάιε επραξίζηεζε από ηελ ζπληξνθηά λέσλ
θίισλ. ΟΙ επηρεηξήζεηο ζαο ζ' απνδεηρζνύλ ηθαλνπνηεηηθέο. Αλ ιακβάλαηε κέξνο ζην ζέαηξν, νη
επραξηζηήζεηο δελ ζα θξαηήζνπλ πνιύ. Αλ ην ζέακα είλαη όπεξα, είλαη πξνκήλπκα επηηπρίαο ζε όινπο
ηνπο ηνκείο.
Τν λα νλεηξεπηείηε όηη πξνζπαζνύζαηε λα γιηηώζεηε από ηελ έμνδν θηλδύλνπ ζεάηξνπ, είλαη έλδεημε όηη
ζα ζπζηάζεηε ην θαζήθνλ γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηνλ εγσηζκό ζαο, θαη όηη ζ' αλακηρζείηε ζ' επηθίλδπλεο
ζπλαιιαγέο.
Σεκαίλεη όηη ζα δερηεί έληνλεο παξαηεξήζεηο γηα θάπνηα πξάμε ηεο, πξάγκα πνπ ζα ηε ιππήζεη πνιύ.
Αλ απηή ε ζπγγελήο εκθαληζηεί ρακνγειαζηή ή επηπρηζκέλε, γξήγνξα κηα κηθξνδηαθνξά ζα δώζεη ηε
ζέζε ηεο ζηελ επραξίζηεζε.

ζεία Κοηλωλία
Αλ νλεηξεπηείηε πσο παίξλεηε κέξνο ζε ζεία Κνηλσλία, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη ζα απαξλεζείηε ηηο
ηδέεο αλεμαξηεζίαο πνπ έρεηε γηα λ' απνιαύζεηε θάπνηα άλνκε επηζπκία ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δελ ππάξρεη νύηε ςσκί, νύηε θξαζί ζην ηξαπέδη ζαο, ζεκαίλεη πσο ζ'
απνγνεηεπηείηε από ηηο πξνζπάζεηεο ζαο λα θηάζεηε ζην ζθνπό ζαο.
Αλ δείηε πσο αξλεζήθαηε ηε κεηάιεςε, θαη αηζζαλζήθαηε άμηνο, ζεκαίλεη πσο ππάξρεη ειπίδα λα
πάξεηε θάπνηα ζέζε πνπ ζηελ αξρή ζαο θαηλόηαλ άπηαζηε ιόγσ ησλ ηζρπξώλ αληηπάισλ ζαο. Αλ
όκσο αηζζαλζήθαηε αλάμηνο, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε δπζθνιίεο.

ζεηάυη
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ζεηάθη, ζεκαίλεη όηη ζα ράζεηε πνιινύο θίινπο, αλ δελ επαλνξζώζεηε ηα ιάζε
πνπ θάλαηε ζε θαθόπηζηεο δνζνιεςίεο.
Αλ δείηε θσηηά από ζεηάθη, ζεκαίλεη όηη ζα απεηιεζείηε κε απώιεηα από κεηαδνηηθή αξξώζηηα ζηε
γεηηνληά ζαο.

ζείος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα ζείν ζαο, ζα έρεηε δπζάξεζηα λέα.
Τν λα νλεηξεύεζηε επαλεηιεκκέλα θάπνην ζείν θαηάθνηην, είλαη ζεκάδη πσο ζα έρεηε θαζαξίεο κε ηνπο
ζπγγελείο ζαο, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε απνμέλσζε, ηνπιάρηζην γη' αξθεηόλ θαηξό.
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ζείν ζαο πεζακέλν, ρξεηάδεηαη πξνζνρή από ζαλάζηκνπο ερζξνύο.
Αλ δείηε όηη έρεηε παξεμεγεζεί κε ζείν ζαο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζηελ νηθνγέλεηα ζα δεκηνπξγεζνύλ
δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο θαη δελ ζα ιείςνπλ νη αξξώζηηεο.

ζεός
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ην ζεό, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο θαηαπηέζεη κηα ηπξαλληθή γπλαίθα πνπ ζα
θνξάεη ξάζν. Απηό ην όλεηξν δελ είλαη θαιό νησλόο.
είλαη πξνάγγεινο πξνβιεκάησλ πγείαο.
Αλ δείηε πσο πξνζεύρεζηε ζην ζεό, ζεκαίλεη πσο ζα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα από δηθό ζαο
ιάζνο. Ρίμηε κηα καηηά ζηηο δέθα εληνιέο κεηά από απηό ην όλεηξν.
Τν λα δείηε όηη ν ζεόο ζαο δίλεη πξνλόκηα, ζεκαίλεη πσο έλα ζπνπδαίν πξόζσπν ζα ρξεζηκνπνηήζεη
ηελ δύλακε ηνπ γηα λα ζαο βνεζήζεη.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη ν ζεόο ζαο ζηέιλεη ηε ζεία Χάξε, ζεκαίλεη πσο ζα γίλνπλ αιιαγέο ζηα πηζηεύσ
ζαο. Μεηά από απηό ην όλεηξν πξέπεη λα είζηε πην πξνζεθηηθόο ζηηο ηδέεο ζαο, γηαηί ίζσο ζεκαίλεη
πσο είζηε ν επλννύκελνο ηνπ ζενύ.

ζερκόκετρο
Αλ νλεηξεπηείηε όηη βιέπαηε ζεξκόκεηξν, ζεκαίλεη δηαθσλίεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη αηπρίεο ζηελ
επηρείξεζε.
Σπαζκέλν ζεξκόκεηξν πξνκελά αξξώζηηα. Αλ είδαηε ηνλ πδξάξγπξν λα θαηεβαίλεη, νη ππνζέζεηο ζαο
δελ ζα έρνπλ θαιή έθβαζε. Αλ ν πδξάξγπξνο αλέβαηλε, είλαη ζεκάδη όηη ζα κπνξέζεηε λα μεπεξάζεηε
δπζθνιίεο θαη λα αλαλεώζεηε ηηο επηρεηξήζεηο ζαο.

ζειασκός
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ζειάδεη ην κσξό ηεο πξνβιέπεηαη πξόζιεςε ζε θαιή δνπιεηά.
Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ζειάδεη έλα κσξό, πξνβιέπεηαη πσο ζα απαζρνιεζεί ζε
ζέζεηο ηηκεηηθέο θαη εκπηζηεπηηθέο.
Γηα ηνλ άληξα πνπ ζα δεη ηε γπλαίθα ηνπ λα ζειάδεη ην κσξό ηνπο, πξνβιέπεηαη αξκνλία ζηηο
επηδηώμεηο ηνπο.

ζερηοτρουείο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθόζαζηε κέζα ζε ζεξηνηξνθείν, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε νξηζκέλα
πξνβιήκαηα.

ζεσασρός
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη βξήθαηε ζεζαπξό, είλαη ζεκάδη όηη ζα ζαο ζπκπαξαζηαζνύλ ζηελ
πξνζπάζεηα ζαο γηα επηηπρία. Τν λα νλεηξεπηείηε όηη ράζαηε ζεζαπξό, είλαη ζεκάδη θαθνηπρίαο θαη
αζηάζεηαο θίισλ.

ζόιος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ζόιν, ή νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε θάησ από έλα ζόιν, ζεκαίλεη όηη ςεύηηθνη
θίινη ζαο σζνύλ πξνο αλεπίηξεπηνπο ηξόπνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε θέξδνπο, ζα θάκεηε θαιά λα
θπιαρηείηε απ' απηνύο ηνπο θίινπο.

ζόρσβος
Αλ αθνύζαηε θάπνην πεξίεξγν ζόξπβν ζην όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε άζρεκα
λέα.
Αλ ν ζόξπβνο απηόο ζαο μύπλεζε, ζα ππάξμεη κηα μαθληθή αιιαγή ζηηο ππνζέζεηο ζαο.

ζράθα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θάξβνπλα αλακκέλα, είλαη ζεκάδη επραξίζηεζεο θαη πνιιώλ επράξηζησλ
αιιαγώλ.
Αλ δείηε όηη ηα ρεηξίδεζηε ν ίδηνο, ζεκαίλεη κεγάιε ραξά. Αλ δείηε ζβεζηά θάξβνπλα, κπνξείηε λα
πεξηκέλεηε θαζαξίεο θαη απνγνεηεύζεηο.

ζρήλος
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζξελείηε, ζεκαίλεη θαθνηπρία θαη δπζηπρία.
Αλ δείηε άιινπο λα ζξελνύλ, ζεκαίλεη πσο ζ' απνγνεηεπηείηε θαη ζα ράζεηε ιόγσ ηεο θαθήο επηξξνήο
νξηζκέλσλ θίισλ. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη θαπγάδεο θαη πηζαλό ρσξηζκό.
Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ζξελνύζαηε πηθξά έλα θίιν ή ηελ απώιεηα πεξηνπζίαο, ζεκαίλεη αγώλεο
θαη απειπηζία πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε ραξά θαη θέξδνο.
Αλ δείηε όηη ζξελνύζαηε ην ρακό ζπγγελώλ, ζεκαίλεη αξξώζηηα θαη απνγνεηεύζεηο πνπ ζα ζαο θέξνπλ
πην θνληά ζηελ αξκνλία κε ηνπο ζπληξόθνπο ζαο θαη ζα ζαο βνεζήζνπλ γηα έλα ιακπξόηεξν κέιινλ.

ζρεσθεία
Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί όηη είλαη πνιύ ζξήζθα ζεκαίλεη όηη, κε ην λα πξνζπνηείηαη ηελ
αζώα θαη ηελ θαιή, ζα θάλεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο λα ηε ζηραζεί. Αλ δεη όηη είλαη άζξεζθε, είλαη ζεκάδη
αλεμαξηεζίαο θαη εηιηθξίλεηαο, θαζώο θαη αγάπεο γηα ηνπο άιινπο, πξάγκα πνπ ζα ηεο εμαζθαιίζεη
εθηίκεζε θαη ζαπκαζκό από ην αληίζεην θύιν. Αλ όκσο νλεηξεπηεί όηη θαηαπαηεί ηνπο λόκνπο ηεο
ζξεζθείαο, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε θαη ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα λα κελ μεπέζεη ζηα κάηηα ησλ άιισλ.
Τν λα νλεηξεπηείηε όηη κηα ζξεζθεία παξαθκάδεη, ζεκαίλεη όηη ε δσή ζαο ζα είλαη πην αξκνληθή από
πξηλ.
Αλ δείηε όηη έλαο ηεξέαο έπαςε λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ, ζεκαίλεη όηη ζα πέζεηε ζύκα ζθεπσξίαο ή
απνγνεηεύζεσλ.
Τα όλεηξα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζξεζθεία επαιεζεύνληαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή όπσο είλαη, ρσξίο
ζπκβνιηζκνύο.

ζρόλος
Αλ νλεηξεπηείηε όηη θάζεζηε ζε ζξόλν, ζεκαίλεη ζύληνκε άλνδν.
Αλ δείηε όηη θαηεβαίλαηε από ζξόλν, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε απνγνεηεύζεηο.
Αλ δείηε άιινπο λα θάζνληαη ζε ζξόλν, είλαη πξνκήλπκα όηη κε ηε βνήζεηα άιισλ ζ' απνθηήζεηε
πινύην.

ζσγατέρα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηε ζπγαηέξα ζαο, ζεκαίλεη όηη πνιιά δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά ζα
παξαρσξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ επραξίζηεζε θαη ζηελ αξκνλία. Αλ ηελ νλεηξεπηείηε λ' απνηπραίλεη
ζηελ εθπιήξσζε ησλ επηζπκηώλ ζαο, ζα δνθηκάζεηε ελόριεζε θαη δπζαξέζθεηα από δηάθνξεο αηηίεο.

ζύειια
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξεζήθαηε ζε ζύειια, πξνκελύνληαη απώιεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη πξνβιήκαηα
γη' απηνύο πνπ δνπιεύνπλ.

ζύκα
Αλ νλεηξεπηείηε όηη είζηε ζύκα νπνηαζδήπνηε ξαδηνπξγίαο, είλαη ζεκάδη πσο ππάξρεη θίλδπλνο λα
θαηαπηεζηείηε από ερζξνύο. Οη ζπγγελείο θαη νη γλσζηνί ζαο ζα απνκαθξπλζνύλ.

ζσκός
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο είζαζηε ζπκσκέλνο, ζεκαίλεη όηη ζαο πεξηκέλεη ηξνκεξή δνθηκαζία.
Απνγνεηεύζεηο γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο θαη δηαθνπή δεζκώλ, ή ερζξνί κπνξεί λα θάκνπλ λέεο
επηζέζεηο ηόζν ζηελ πεξηνπζία ζαο όζν θαη ζην πξόζσπν ζαο.
Αλ δείηε όηη θίινη ή ζπγγελείο είλαη ζπκσκέλνη καδί ζαο, ελώ εζείο αληηκεησπίδεηε ην ζπκό ηνπο κε
ζύλεζε, ζεκαίλεη όηη ζα κεζνιαβήζεηε αλάκεζα ζε αληηηηζέκελνπο θίινπο θαη ζα θεξδίζεηε ηελ
παληνηηλή εύλνηα θαη επγλσκνζύλε ηνπο.

ζσρωρός
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ζπξσξό, ζεκαίλεη θαιή δηαρείξηζε θαη ππάθνπα παηδηά.
Αλ δείηε πσο ςάρλαηε λα βξείηε ηνλ ζπξσξό θαη δελ ηνλ βξίζθαηε, ζεκαίλεη κηθξνελνριήζεηο' αλ ηνλ
βξήθαηε, είλαη ζεκάδη πσο ζα έρεηε επράξηζηεο επαθέο κε άγλσζηνπο θαη πσο νη ππνζέζεηο ζαο δελ
ζα ζπλαληήζνπλ εκπόδηα

