
Y 
Ύαινα 

Αλ νλεηξεπηείηε ύαηλα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαθνηπρία θαη απνγνεηεύζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη νη 

παξέεο ζαο ζα είλαη αθαηάιιειεο. Αλ δνπλ απηό ην όλεηξν εξσηεπκέλνη, ζεκαίλεη πσο ζα έρνπλ 

πνιινύο θαβγάδεο κεηαμύ ηνπο. 

Αλ δείηε πσο ζαο επηηέζεθε ύαηλα, ε ππόιεςε ζαο ζα θηλδπλεύζεη από αλζξώπνπο πνπ ηνπο αξέζνπλ 

νη θαζαξίεο.  

Υάκινθος 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπαηε ή καδεύαηε πάθηλζνπο, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα ππνζηείηε ηε ιύπε ηνπ 

ρσξηζκνύ από έλα θίιν, πξάγκα όκσο πνπ καθξνρξόληα ζα ζαο σθειήζεη.  

Υδαηοθράκηης 

Αλ νλεηξεπηείηε θαζαξό λεξό λα ηξέρεη πάλσ από έλα πδαηνθξά-θηε, ζεκαίλεη επράξηζηεο θαηαζηάζεηο 

είηε ζηε δνπιεηά είηε ζηελ θνηλσληθή δσή. 

Αλ ην λεξό ήηαλ ζνιό ή βξώκηθν, ζαο αλακέλνπλ απώιεηεο θαη θαζαξίεο ζα ππάξμνπλ εθεί πνπ 

πεξηκέλαηε επράξηζηα πξάγκαηα. ' Αλ ε δεμακελή ήηαλ άδεηα, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαγθαζηείηε λα 

πεξηνξίζεηε ησλ θύθιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζαο.  

Υδράργσρος 

Αλ νλεηξεπηείηε πδξάξγπξν, ζεκαίλεη πσο ζα γίλνπλ δπζάξεζηεο αιιαγέο ζηε δσή ζαο θάησ από ηελ 

πίεζε ερζξώλ ζαο. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο δειεηεξηάζηεθε κε πδξάξγπξν, ζεκαίλεη πσο ζα θύγεη θαη ζα 

εγθαηαιεηθζεί από ηελ νηθνγέλεηα ηεο.  

Υδρία 

Αλ νλεηξεπηείηε πδξία, ζεκαίλεη όηη ζε κεξηθνύο ηνκείο ζα επηπρίζεηε ελώ ζε άιινπο ζα ζπκβεί ην 

αληίζεην. Σπαζκέλεο πδξίεο, ζη' όλεηξν, είλαη ζεκάδη δπζηπρίαο.  

Υδρωπικία 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη είραηε πδξσπηθία, ζεκαίλεη πξνζσξηλή αζζ 4έλεηα από ηελ νπνία ζα 

αλαξξώζεηε θαη θαηόπηλ ζα αγσληζζείηε κε ;·αλαλεσκέλεο δπλάκεηο. Τν λα δείηε άιινπο λα 



ππνθέξνπλ από π-δξ πηθία, ζεκαίλεη όηη ζα ιάβεηε λέα από μεληηεκέλνπο θαη ζα επρα-ξη> ηεζείηε γηα 

ηελ θαιή ηνπο πγεία.  

Υιοθεζία 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ην ζεηό παηδί ή ζεηό γνλέα ζαο, είλαη έλδεημε όηη ζα ζπγθεληξώζεηε πεξηνπζία 

κε ηα ζρέδηα θαη ηηο θεξδνζθνπίεο μέλσλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο εζείο ή άιινη πηνζεηνύλ παηδί, ζα θάκεηε κηα αηπρή αιιαγή δηακνλήο.  

Ύμνος 

 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύηε ύκλνπο, ζεκαίλεη ηθαλνπνίεζε ζην ζπίηη θαη ηηο θαιύηεξεο πξννπηηθέο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζαο.  

Υπακοή 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ππαθνύεηε ζε θάπνηνλ, πξνβιέπεηαη πσο ζα έρεηε ζπλεζηζκέλε ζέζε θαη κηα 

επράξηζηε, αιιά ήζπρε πεξίνδν ζηε δσή ζαο. 

Αλ δείηε πσο άιινη ζαο ππάθνπζαλ, ζεκαίλεη πσο ζ' απνιαύζεηε π; νηνπζία θαη κεγάιε εθηίκεζε.  

Υπηρέηης Υπηρέηρια 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλαλ ππεξέηε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαιή ηύρε, κόιν πνπ απηό κπνξεί λα 

αξγήζεη ιίγν λα θαλεί. Αθόκε, κηα θξίζε ζπκνύ ζα ζαο δεκηνπξγήζεη αλώθειεο αλεζπρίεο θαη 

θαζαξίεο. 

Αλ δείηε πσο απνιύζαηε ππεξέηε, πξνβιέπνληαη ιύπεο θαη νηθνλνκηθέο απώιεηεο. 

Αλ δείηε πσο θαπγαδίδαηε κε έλαλ ππεξέηε, ζεκαίλεη πσο ην ίδην θηόιαο\αο πξσί ζα πξέπεη λα θάλεηε 

έιεγρν ζε θάπνηνλ πνπ παξακειεί ην θαζήθνλ ηνπ. 

Αλ δείηε πσο έλαο ππεξέηεο ζαο έθιεςε θάηη, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο από ην πεξηβάιινλ ζαο δε 

ζέβεηαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηδηνθηεζίαο-ο.  

Υπνοβάηης 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη είζηε ππλνβάηεο, ζεκαίλεη πσο άζεια ζαο ζα ζπκκεηάζρεηε ζε κηα 

ππόζεζε πνπ ζα ζαο δεκηνπξγήζεη, άγρνο ή απνηπρία.  

Ύπνος 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θνηκόζαζηε ζε θαζαξά ζεληόληα, ζεκαίλεη πσο ζ' απνιαύζεηε ηελ αγάπε 

θαη ηελ εθηίκεζε εθείλσλ πνπ αγαπάηε. 

Αλ δείηε πσο θνηκόζαζηε ζε κέξε πνπ ζπλήζσο δε ρξεζηκεύνπλ γηα ύπλν, ζεκαίλεη πσο ζαο 

πεξηκέλεη αξξώζηηα ή δηάιπζε αξξαβώλσλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηκόζαζηε καδί κε έλα κηθξό παηδί, πξνβιέπνληαη νηθνγελεηαθέο ραξέο θαη 



ακνηβαία αγάπε. 

Αλ δείηε άιινπο λα θνηκνύληαη, ζεκαίλεη πσο ζα μεπεξάζεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ηειηθά ζα θαηαθηήζεηε 

ηελ θαξδηά ηεο αγαπεκέλεο ζαο. 

Αλ δείηε πσο θνηκόζαζηε κε έλα πξόζσπν ή αληηθείκελν πνπ ζαο απσζεί, ζεκαίλεη πσο ε αγάπε ζαο 

γηα ηε ζύληξνθν ζαο ζα κεησζεί θαη ζα ληώζεηε ηύςεηο γηα ηελ πξνδνζία ζαο. 

Η θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο θνηκάηαη κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο ή κε θάπνην αληηθείκελν πνπ αγαπά 

πνιύ, πξέπεη λα πξνζέμεη λα κελ πέζεη ζύκα θάπνηνπ γνεηεπηηθνύ πξνζώπνπ.  

Υπογάζηριο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ην ππνγάζηξην ζαο, απηό ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε κεγάιεο πξνζδνθίεο, αιιά ζα 

πξέπεη λα κεηώζεηε ηελ ηζρπξν-γλσκνζύλε ζαο θαη λα πνιιαπιαζηάζεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζαο ζηε 

δνπιεηά ζαο, αιιηώο ηα πξάγκαηα κπνξεί λα πάξνπλ δπζάξεζηε ηξνπή. 

Αλ δείηε ηελ θνηιηά ζαο δαξσκέλε, ζεκαίλεη όηη ζα θαηαδησρζείηε θαη ζα πξνθιεζείηε από ςεύηηθνπο 

θίινπο. 

Αλ ηε δείηε θνπζθσκέλε, ζα ππνζηείηε δνθηκαζίεο, αιιά ζα ηηο ππεξληθήζεηε θαη ζα απνιαύζεηε ηνπο 

θαξπνύο ησλ κόρζσλ ζαο. 

Αλ δείηε λα ηξέρεη αίκα από ην ππνγάζηξην ζαο, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε θάπνην δπζηύρεκα ή 

ηξαγσδία ζηελ νηθνγέλεηα ζαο. 

Αλ δείηε ην ππνγάζηξην παηδηώλ πνπ ηπραίλεη λα είλαη άξξσζηα, ζεκαίλεη πσο ζα θνιιήζεηε θη εζείο 

ηελ αξξώζηηα.  

Υποδοτή 

Μηα ζεξκή θνηλσληθή ππνδνρή, ζην όλεηξν, ζεκαίλεη όηη ζα δηαθξηζείηε ζην πεξηβάιινλ ζαο. Τν λα 

ζπλνδεύζεηε άιινπο ζε ππνδνρή, δείρλεη όηη ε ζπκπαζήο θαη δεζηή θύζε ζαο ζα ζαο δώζεη ηελ 

επθαηξία γηα ζεκαληηθέο δηαζπλδέζεηο θαη επράξηζηα επηηεύγκαηα.  

Υποθήκη 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ππνζεθεύεηε ηελ πεξηνπζία ζαο, ζεκαίλεη πσο ζ' απεηιεζείηε από νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. 

Αλ δείηε πσο είραηε ζηα ρέξηα ζαο ππνζήθε άιινπ, ζεκαίλεη πσο ε πεξηνπζία ζαο είλαη αξθεηή γηα λα 

θαιύςεη ηηο αλάγθεο ζαο. 

Αλ δείηε πσο δηαβάδαηε ή εμεηάδαηε ππνζήθεο, ζεκαίλεη πσο έρεηε θαιέο πξννπηηθέο ζηελ αγάπε θαη 

ηε δνπιεηά. 

Αλ δείηε πσο ράζαηε κηα ππνζήθε πνπ δελ κπνξείηε λα μαλαβξείηε, ζεκαίλεη απώιεηα θαη αλεζπρία.  

Υπόζτεζη 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη δώζαηε εζείο ππόζρεζε ή αθνύζαηε άιινπο λα δίλνπλ έλνξθε ππόζρεζε, 

είλαη πξνκήλπκα πσο ζα δεκηνπξγεζνύλ παξάπνλα ελαληίνλ ζαο πνπ ζ' αθνξνύλ αζπλέπεηα ζηηο 



επηρεηξήζεηο, ή πνπ ζα έρνπλ ζρέζε κε θάπνην εξσηηθό δεζκό. 

Τν λα νλεηξεπηείηε όηη πήξαηε όξθν ζε εθθιεζία, ζεκαίλεη όηη ζα ππνθέξεηε πνιύ εμαηηίαο ηεο 

αιύγηζηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ ραξαθηήξα ζαο. 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη θαηαπαηείηε ή αγλνείηε όξθν ζαο, είλαη πξνκήλπκα όηη νη δηαπξαγκαηεύζεηο 

ζαο ζα έρνπλ άζρεκν ηέινο.  

Υποτρέωζη 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ππνρξεώλεζηε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζεκαίλεη πσο ζα ελνριεζείηε ιόγσ 

αβάζηκσλ παξαπόλσλ άιισλ. 

Αλ δείηε πσο άιινη ππνρξεώλνληαη ζε ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα θεξδίζεηε ην ζεβαζκό ησλ γλσζηώλ θαη 

θίισλ ζαο.  

Υποτώρηζη 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ππνρσξήζαηε ζε επηζπκίεο άιισλ, ζεκαίλεη όηη ε αλαπνθαζηζηηθόηεηα ζαο ζα ζαο 

θάλεη λα ράζεηε ηελ επθαηξία γηα άλνδν θαη επηηπρία. 

Αλ δείηε όηη άιινη ππνρώξεζαλ ζε ζαο, πξνβιέπνληαη πξνλόκηα θαη πςειή ζέζε, θαηά πνιύ αλώηεξε 

από εθείλεο ησλ ζπλεξγαηώλ ζαο.  

 


