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Ζάρια 

Γεληθά, ηα δάξηα δελ πξνκελνύλ ηίπνηα θαιό' αληίζεηα, είλαη ζεκάδη απνγνήηεπζεο, δπζηπρίαο θαη 

αληθαλόηεηαο.  

Ζαυείρι 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο δαθείξη, είλαη ζεκάδη θαιήο ηύρεο θαη θέξδνπο. Γηα ηηο γπλαίθεο, ζεκαίλεη θαιή 

εθινγή ζπδύγνπ ή εξαζηή.  

Ζάταρη 

Η δάραξε, ζην όλεηξν, είλαη πξνάγγεινο ζηελνρώξηαο. 

Αλ δείηε όηη ηξώηε δάραξε, πξνβιέπνληαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, πνπ όκσο ζα πξέπεη λα 

ππνκείλεηε γηαηί ζα έρνπλ απνηέιεζκα θαιύηεξν από θάζε πξνζδνθία ζαο. 

Τν λα δείηε όηη δηαπξαγκαηεύεζηε δάραξε ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, είλαη ζεκάδη, πσο ππάξρεη θίλδπλνο 

κεγάιεο απώιεηαο.  

Ζαταροπλαστείο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο αθάζαξην δαραξνπιαζηείν, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο ερζξόο, κεηακθηεζκέλνο ζε 

θίιν, ζα εηζρσξήζεη ζηελ ηδησηηθή ζαο δσή θαη ζα απνθαιύςεη ζνβαξά κπζηηθά ζαο ζηνπο ερζξνύο 

ζαο.  

Ζέβρα 

Αλ νλεηξεπηείηε δέβξα, ζεκαίλεη όηη ζ' αζρνιεζείηε κε πνιιέο θαη πξόζθαηξεο ηνπνζεηήζεηο. 

Τν λα δείηε άγξηα δέβξα ζε ρσξάθη, ζεκαίλεη εθήκεξεο απνιαύζεηο.  

Ζεμάτισμα 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη δεκαηηζηήθαηε, κε νηηδήπνηε, πξνκελύνληαη α απνγνεηεπηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζα 

θαηαζηξέςνπλ επράξηζηεο πξνζδνθίεο.  

 

 

 

 



Ζήλια 

Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί όηη δειεύεη ηνλ άλδξα ηεο, ζεκαίλεη όηη ζα ηεο ζπκβνύλ ζπγθινληζηηθά 

πεξηζηαηηθά. Αλ κηα λέα θνπέια δεη όηη δειεύεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ζεκαίλεη όηη εθείλνο ζα 

εληππσζηαζηεί από ηα ζέιγεηξα κηαο άιιεο. 

Γεληθά, ε δήιηα ζην όλεηξν ζεκαίλεη πνιιέο ζηελνρώξηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Τν λα δείηε όηη δειεύεηε ηνπο άιινπο, ζεκαίλεη όηη ζα θάλεηε ζεξκνύο θίινπο, γηαηί εζείο είζηε 

αληδηνηειήο θαη ζέιεηε πάληα ην θαιό ησλ άιισλ. 

Αλ δείηε όηη άιινη ζαο δειεύνπλ, ζεκαίλεη όηη ζα ππνθέξεηε από θαηαπίεζε θίισλ πνπ ζέινπλ λα ζαο 

εμππεξεηήζνπλ.  

Ζητιάνος 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα γέξν, θνπξειή δεηηάλν, είλαη ζεκάδη θαθήο δηαρείξηζεο, θαη αλ δελ θάλεηε 

νηθνλνκίεο, ζα ράζεηε πνιιή πεξηνπζία. Σθαλδαιώδεηο αλαθνξέο ζα απνδεηρζνύλ πνιύ επηδήκηεο γηα 

ηελ ππόιεςε ζαο. 

Αλ δείηε πσο δίλεηε ειεεκνζύλε ζε δεηηάλν, ζεκαίλεη δπζαξέζθεηα κε ην ησξηλό ζαο πεξηβάιινλ. 

Αλ είδαηε όηη αξλεζήθαηε λα δώζεηε ζε δεηηάλν, είλαη πνιύ θαθό. 

Η γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί δεηηάλνπο, ζ' αληηκεησπίζεη δπζάξεζηεο παξεκβνιέο ζηα ζρέδηα ηεο γηα 

άλνδν θαη δηαζθέδαζε.  

Ζσγαριά 

Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη δπγίδεηε θάηη, ζεκαίλεη όηη ε ζπκπεξηθνξά ζαο είλαη άςνγε θαη ε 

επεκεξία ζαο ζα πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο.  

Ζύγισμα 

Αλ δείηε όηη δπγίδεζηε, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη πσο ζίγνπξα νη πξνζπάζεηεο ζαο ζα ζαο 

εμαζθαιίζνπλ πνιινύο θαξπνύο. 

Τν λα δείηε πσο δπγίδεηε άιινπο, ζεκαίλεη όηη ζα ηνπο πξνζαξκόζεηε πξνο δηθά ζαο ελδηαθέξνληα. 

Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί όηη δπγίδεηαη κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ζεκαίλεη όηη εθείλνο είλαη 

έηνηκνο αλά πάζα ζηηγκή λα εθηειέζεη θάζε επηζπκία ηεο.  

Ζσγός 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο δπγό, ζεκαίλεη όηη ζα ζπκκνξθσζείηε παξά 

ηε ζέιεζε ζαο ζηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ. 

Τν λα δείηε όηη δεύεηε βόδηα, ζεκαίλεη όηη ε γλώκε ζαο ζα γίλεη ζεβαζηή απ' απηνύο πνπ εμαξηώληαη 

από ζαο. Αλ είδαηε πσο δπζθνιεπηήθαηε λα ηα δέςεηε, ηόηε ζα βξεζείηε ζε δύζθνιε ζέζε ιόγσ ησλ 

ελεξγεηώλ θίινπ ζαο.  

 



Ζσθοποιείο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθόζαζηε ζε κηα κεγάιε εγθαηάζηαζε δπζνπνηίαο, ζεκαίλεη άδηθν θαηαηξεγκό 

από θξαηηθνύο αμησκαηνύρνπο, αιιά ηειηθά ζα απνδείμεηε ηελ αζσόηεηα ζαο θαη ζα αλπςσζείηε πάλσ 

από ηνπο δηώθηεο ζαο. 

Αλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν δείηε ζη' όλεηξν ζαο παξαζθεπή κπύξαο, ζεκαίλεη αγσλία ζηελ αξρή, 

πνπ όκσο θαηαιήγεη ζπλήζσο ζε όθεινο θαη ηθαλνπνίεζε.  

Ζωμός 

Ο δσκόο, ζη' όλεηξν, ζεκαίλεη ηελ εηιηθξίλεηα θίισλ, ζα ζαο ππνζηεξίδνπλ ζε όιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Αλ 

ρξεηάδεζηε ρξεκαηηθή βνήζεηα ζα ηελ έρεηε. Σηνπο εξσηεπκέλνπο είλαη ππόζρεζε ζηεξεήο θαη 

καθξόρξνλεο αθνζίσζεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο παξαζθεπάδεηε δσκό, ζα δηαθεληέςεηε ηε κνίξα ηε δηθή ζαο, αιιά θαη ηε κνίξα 

άιισλ.  

Ζώνη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θνξάηε δώλε, ζεκαίλεη όηη ζα επηδηώμεηε ηελ πξνζνρή θαη ηε ζπκπάζεηα 

πξνζώπνπ πνπ ζπλεζίδεη λα εξσηνηξνπεί. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη αγόξαζε δώλε, πξνβιέπεηαη όηη ζα είλαη πηζηή ζηνλ έξσηα 

θαη όηη ζα θεξδίζεη ηελ εθηίκεζε όισλ γηα ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηε ζειπθόηεηα ηεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε κηα δώλε ηεο κόδαο, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα δεκηνπξγήζεηε ζρέζεηο κε 

θάπνηνλ μέλν, νη νπνίεο ζα ζαο βιάςνπλ εζηθά θαη πιηθά. Αλ ε δώλε πνπ θνξνύζαηε ήηαλ πεξαζκέλεο 

κόδαο, ζα επηθξηζείηε δίθαηα γηα ζθιεξόηεηα.  

Ζωολογικός κήπος 

Αλ δείηε όηη επηζθέπηεζηε δσνινγηθό θήπν, ζεκαίλεη πνιππνίθηιε εύλνηα ηεο ηύρεο. Μεξηθέο θνξέο 

θαίλεηαη όηη νη ερζξνί ζαο θαηνξζώλνπλ λα ζαο θαηαβάινπλ, αιιά πάιη εζείο ζηέθεζηε κπξνζηά ηνπο 

θαη ηνπο επηζθηάδεηε κε ηελ επηηπρία ζαο  

 


