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Φαγούρα
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αλζξψπνπο πνπ είραλ θαγνχξα θαη εζείο πξνζπαζνχζαηε λ' απνθχγεηε ηελ
επαθή καδί ηνπο, ζεκαίλεη πσο άδηθα ζ' αλεζπρήζεηε γηα κεξηθά απνηειέζκαηα.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο εζείο είραηε θαγνχξα, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο ζα ζαο εθκεηαιιεπηεί θαη εζείο ζα
ππεξαζπίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο ελνρνπνηψληαο άιινπο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο ζα δεκηνπξγήζεη αθφιαζηεο θηιίεο.

Φάθειιος
Φάθεινο, ζη' φλεηξν, ζεκαίλεη ζιηβεξά λέα.
Όλεηξν ζην νπνίν ζα δείηε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν θάθειν, είλαη πξνκήλπκα απνηπρίαο ζηηο
επηρεηξήζεηο. Αθφκα, ζεκαίλεη αλεθπιήξσηα ζρέδηα.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη άλνημε θάθειν πνπ πξννξηδφηαλ γη' απηήλ, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα
ζ' αθνχζεη θάπνηα επράξηζηε είδεζε γηα ηελ ίδηα ή γηα δηθά ηεο πξφζσπα. Αλ ν θάθεινο δελ πεξηείρε
ηίπνηα, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε απφ θάπνηα πξνζδνθία. Αλ ν θάθεινο ήηαλε πέλζηκνο, πξνκελχεηαη
θαθή εμέιημε αξξψζηηαο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ. Αλ πέηαμε ην θάθειν ρσξίο λα ηνλ αλνίμεη, ζεκαίλεη
φηη ζα απνξξίςεη πξφηαζε, γηα ηελ νπνία πηζαλφλ λα κεηαλνηψζεη. Αλ έθαςε ην θάθειν ζηε θσηηά,
ζεκαίλεη απαιιαγή απφ έλα άγρνο πνπ ηε βαζάληδε θαηξφ. Ο ρξσκαηηζηφο θάθεινο πξνκελά
ζπλαηζζεκαηηθέο δνθηκαζίεο ρσξίο αίζηα θαηάιεμε.

Φαθές
Αλ δείηε θαθέο ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη θαβγάδεο θαη αλζπγηεηλφ πεξηβάιινλ.
Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί θαθέο είλαη πξνκήλπκα απνγνήηεπζεο απφ ηνλ εξαζηή ηεο, αιιά
ε παηξηθή ζπκβνπιή ζα ηελ βνεζήζεη λα δερηεί ην αλαπφθεπθην.

Φαθίδες
Γηα κηα γπλαίθα πνπ νλεηξεχηεθε φηη έρεη θαθίδεο ζην πξφζσπν ηεο, ην φλεηξν απηφ πξνκελά
δπζάξεζηα γεγνλφηα πνπ ζα ηεο δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεδίσλ ηεο θαη
ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ επηπρία ηεο.
Αλ νλεηξεπηεί φηη είδε ηηο θαθίδεο ηεο ζηνλ θαζξέθηε, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο λα ράζεη ηνλ
αγαπεκέλν ηεο εμαηηίαο θάπνηαο άιιεο.
Αλ έλαο άληξαο νλεηξεπηεί πσο είρε ζην πξφζσπν ηνπ θαθίδεο, ζεκαίλεη φηη δίλεη ππεξβνιηθή
πξνζνρή ζηελ εκθάληζε ηνπ, παξακειψληαο νπζηαζηηθφηεξα πξνζφληα.

Φαθίρες
Αλ νλεηξεπηείηε έλαλ Ιλδφ θαθίξε, πξνκελχνληαη αζπλήζηζηε δσηηθφηεηα θαη πξσηνθαλείο αιιαγέο ζηε
δσή ζαο. Τέηνηνπ είδνπο φλεηξα κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία.

Φάιαηλα
Αλ νλεηξεπηείηε θάιαηλα λα πιεζηάδεη πινίν, ζεκαίλεη φηη ζα ρξεηαζηεί λα κνρζήζεηε γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ζαο θαη φηη ππάξρεη θφβνο απψιεηαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Αλ είδαηε ηε θάιαηλα λα ζθνηψλεηαη, ζα ζαο είλαη εχθνιν λα απνθαζίζεηε κεηαμχ ηνπ ηη ζπκθέξεη θαη ηη
είλαη επηδήκην, κε απνηέιεζκα ηελ επηηπρία.
Αλ δείηε πσο ε θάιαηλα αλέηξεςε πιενχκελν, ζεκαίλεη δπζάξεζηεο πξννπηηθέο θαη δπζθνιία γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο γαιήλεο.

Φαιάθρα
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο θαιαθξφ άληξα, ζεκαίλεη φηη ηα ζπκθέξνληα ζαο ππνλνκεχνληαη απφ αγχξηεο,
αιιά ζα ηνπο εμνπδεηεξψζεηε θξαηψληαο ηα κάηηα ζαο νξζάλνηρηα.
Αλ έλαο άληξαο δεη ζηνλ χπλν ηνπ θαιαθξή γπλαίθα, απνηειεί ζίγνπξε έλδεημε πσο ζα έρεη κηα ζχδπγν
κηα ζηξίγγια.
Έλαο θαιαθξφο ιφθνο ή βνπλφ, πξνκελά πείλα θαη βάζαλα κε δηάθνξεο κνξθέο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί θαιαθξφ άληξα, είλαη πξνεηδνπνίεζε φηη πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επθπία ηεο ελάληηα ζηελ πξνζερή πξνζθνξά γάκνπ.
Φαιαθξά κσξά ζεκαίλνπλ επηπρηζκέλν ζπηηηθφ, αγαπεκέλν δεπγάξη θαη ππάθνπα παηδηά.

Φαλάρη
Τν λα δείηε ζηνλ χπλν ζαο έλα θαλάξη λα πεγαίλεη κπξνζηά ζαο κέζα ζην ζθνηάδη, πξνκελχεη
αλαπάληερε επεκεξία. Αλ μαθληθά ραζαηε ην θαλάξη απφ ηνλ νξίδνληα ζαο, ηφηε ε επηηπρία ζα πάξεη δπζκελή ηξνπή.
Αλ βαζηνχζαηε εζείο θαλάξη ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη ε θαινζχλε ζαο ζα ζαο εμαζθαιίζεη
πνιινχο θίινπο. Αλ ζαο έζβεζε μαθληθά, ζεκαίλεη απνηπρία. Τν λα ζθνληάςεηε θαη λα ζπάζεηε ην
θαλάξη, είλαη ζεκάδη φηη, ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βνεζήζεηε άιινπο, ζα δεκηψζεηε εζείο.
Αλ δείηε πσο θαζαξίδαηε ην θαλάξη ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα ζαο παξνπζηαζηνχλ κεγάιεο επθαηξίεο.
Τν λα δείηε πσο αγνξάζαηε θαλάξη, ζεκαίλεη εκπνξηθέο επηηπρίεο.
Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη αλάβεη ην θαλάξη ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, είλαη πξνκήλπκα
θαινχ ζπδχγνπ θαη επράξηζηνπ ζπηηηθνχ.

Φάληαζκα
Πάξηε μερσξηζηέο πξνθπιάμεηο φζν εμαξηάηαη απφ ζαο, αλ νλεηξεπηείηε θάληαζκα. Σπκθνξά πεξηκέλεη
εζάο θαη ηνπο δηθνχο ζαο. Τφζν ε πεξηνπζία ζαο φζν θαη ε δσή ζαο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Οη λένη ζα
πξέπεη λα είλαη απφιπηα εληάμεη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην άιιν θχιν. Είλαη πηζαλφ λα ράζνπλ ηελ
ππφιεςε ηνπο.
Γεληθά, ην λα δείηε θάληαζκα ζηνλ χπλν ζαο πξνιέγεη απξνζδφθεηεο θαζαξίεο.
Αλ ην θάληαζκα θνξνχζε ιεπθά, ζεκαίλεη πσο ε πγεία θάπνηνπ θίινπ ζαο θηλδπλεχεη, ή θάπνηα
επηρείξεζε ζαο δελ ζα είλαη απνδνηηθή.
Αλ ην θάληαζκα ήηαλ ληπκέλν ζηα καχξα, είλαη ζεκάδη πσο θάπνηνο απφ ην πεξηβάιινλ ζαο ζα ζαο
πξνδψζεη.
Τν λα δείηε πσο ην θάληαζκα κηινχζε, ζεκαίλεη φηη θάηη πνλεξφ ζαο πιεζηάδεη, ην νπνίν ζα κπνξνχζε
λα απνθεπρζεί κφλν αλ πξνζέραηε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο νδεγίεο πξνζψπνπ πνπ ζαο αγαπά.
Αλ ην θάληαζκα ρηππνχζε ηελ πφξηα ζαο ή ηνλ ηνίρν, πξνιέγεηαη αλαπάληερε αλαηαξαρή. Τν λα είλαη
πίζσ απφ θνπξηίλεο, είλαη ζεκάδη πσο πξέπεη λα πξνζέμεηε θαη λα ραιηλαγσγήζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα
ζαο, γηαηί ππάξρεη πηζαλφηεηα λα θαλείηε αδηάθξηηνη. Επίζεο, ζα δεκηνπξγεζνχλ δηαθσλίεο θαη
θηινλεηθίεο.
Αλ αθνχζαηε κνπζηθή λα έξρεηαη απφ θάπνην πλεχκα, είλαη ζεκάδη δπζάξεζηεο αιιαγήο θαη ζιίςεο
κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.
Αλ παξνπζηαζηεί ζη' φλεηξν ζαο έλαο απφ ηνπο γνλείο, ζαλ θάληαζκα, είλαη πξνκήλπκα φηη είζηε
εθηεζεηκέλνο ζε θηλδχλνπο θαη ζα πξέπεη λα πξνζέρεηε ηηο ζπλεξγαζίεο κε μέλνπο.
Αλ δείηε ην θάληαζκα θάπνηνπ πεζακέλνπ θίινπ, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα θάλεηε έλα καθξηλφ ηαμίδη κε
δπζάξεζηε ζπληξνθηά θαη ζ' απνγνεηεπηείηε.
Αλ ζαο παξνπζηαζηεί, ζηνλ χπλν ζαο, έλα θάληαζκα αησξνχκελν ζηνλ νπξαλφ, πξνκελχεηαη αηπρία
θαη απψιεηα.
Έλα ζειπθφ θάληαζκα ζηα δεμηά ζαο θαη έλα αξζεληθφ ζη' άξηζηεξά, θαη πνπ θαίλνληαη επράξηζηα θαη
ηα δπν, ζεκαίλνπλ πσο γξήγνξα ζα βγείηε απφ ηελ αθάλεηα θαη ζα απνθηήζεηε δφμα, πνπ φκσο δελ
ζα δηαξθέζεη πνιχ, γηαηί πιεζηάδεη ε ψξα ηεο αλαρψξεζεο απφ ηα επίγεηα.
Αλ δείηε ζειπθφ θάληαζκα κε καθξηά ηνπαιέηηα πνπ θπκαηίδεη ζηνλ αέξα, ζεκαίλεη πξφνδν ζηηο
επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη απφθηεζε πινχηνπ, ζρεδφλ σο εθ ζαχκαηνο, αιιά πάληα ζα ππάξρεη ζηε
δσή ζαο κηα λφηα κειαγρνιίαο.
Τν θάληαζκα ελφο δσληαλνχ ζπγγελή ή θίινπ, ζην φλεηξν, πξνκελά φηη δηαηξέρεηε θίλδπλν απφ θαθία
θηιηθνχ πξνζψπνπ θαη πξνεηδνπνηείζηε λα θξαηήζεηε απηφ ην πξφζσπν ζε απφζηαζε.

Φαληοκάς
Αλ νλεηξεπηείηε θαληνκά λα ζαο θαηαδηψθεη, ζεκαίλεη πεξίεξγεο θαη αλεζπρεηηθέο εκπεηξίεο.
Τν λα δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη ν θαληνκάο απνκαθξχλεηαη απφ θνληά ζαο, είλαη ζεκάδη φηη ηα
πξνβιήκαηα ζαο ζα πάξνπλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο απ' απηέο πνπ πεξηκέλαηε.

Φάρκαθο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο παίξλαηε έλα εχγεπζην θάξκαθν, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα εμειηρζνχλ επλντθά γηα ζαο. Αλ φκσο ην θάξκαθν είρε άζρεκε
γεχζε, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα ππνθέξεηε απφ θνιιεηηθή αξξψζηηα ή απφ κεγάιε ιχπε ή απφ
θάπνηα απψιεηα.
Αλ δείηε πσο δίλαηε θάξκαθν ζε άιινπο, ζεκαίλεη πσο ζα πιεγψζεηε θάπνηνλ πνπ ζαο
εκπηζηεχζεθε.

Φάρος
Τν λα δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη βξεζήθαηε ζε θαηαηγίδα θαη αληηθξχ-ζαηε θάξν, ζεκαίλεη φηη παξ' φιεο
ηηο ησξηλέο δπζθνιίεο, ε επεκεξία θαη ε επηπρία ζαο πεξηκέλνπλ.
Γηα έλα λαπηηθφ πνπ ζα δεη ζηνλ χπλν ηνπ θάξν, είλαη πξνκήλπκα σξαίσλ ζαιαζζψλ θαη θεξδνθφξνπ
ηαμηδηνχ.
Γηα άηνκα ζηελνρσξεκέλα, ζεξκνί θαη άξξεθηνη δεζκνί ζα δεκηνπξγεζνχλ.
Γηα ηνλ άξξσζην είλαη πξνάγγεικα ηαρείαο αλάξξσζεο θαη αδηάθνπεο πγείαο. Οη επηρεηξήζεηο ζα
γλσξίζνπλ θαηλνχξγηα νξκή. Αλ δείηε θάξν λα ζβήλεη ζε ψξα ζχειιαο ή ζηελνρψξηαο, είλαη ζεκάδη
αλαπνδηάο, ηε ζηηγκή πνπ εζείο πηζηεχηαηε φηη ε ηχρε ζαο ηα έθεξλε επλντθά.

Φαζθόκειο
Αλ νλεηξεπηείηε θαζθφκειν, είλαη ζεκάδη φηη ε νηθνγέλεηα ζαο δελ ζα είλαη θαζφινπ ζπάηαιε.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη έρεη πάξα πνιχ θαζθφκειν, ζεκαίλεη φηη ζα κεηαλνηψζεη γηα ηε
ζπαηάιε ηεο ζην ρξήκα θαη ζηνλ έξσηα.

Φαζόιηα
Απηφ είλαη άζρεκν φλεηξν. Αλ δείηε θαζφιηα ζηνλ θήπν, πξνκελχνληαη ζηελνρψξηεο θαη αξξψζηηεο ζηα
παηδηά.
Τα μεξά θαζφιηα ζεκαίλνπλ κεγάιε απνγνήηεπζε ζηηο θνηλσληθέο ππνζέζεηο. Πξέπεη λα θπιαρηείηε
απφ ηηο κεηαδνηηθέο αξξψζηηεο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξψγαηε θαζφιηα, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε θάπνηα θαθνηπρία ή αξξψζηηα
αγαπεκέλνπ θίινπ.

Φάηλε
Γηα θείλνλ πνπ ζα νλεηξεπηεί θάηλε, είλαη πξνκήλπκα κεγάιεο επεκεξίαο. Αλ είδε ην Άγην Πλεχκα λα
θσηίδεη ηε θάηλε, είλαη ζεκάδη πσο ζα δείμεη αθνζίσζε ζην θαζήθνλ θαη απηαπάξλεζε. Αθφκα, έλα
ηέηνην φλεηξν πξννησλίδεηαη απμαλφκελε επεκεξία .θαη πηζηνχο θίινπο.

Φασιόηεηα
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη ελζαξξχλαηε νπνηαδήπνηε θαπιφηεηα, είλαη ζεκάδη φηη κε ηηο ελέξγεηεο ζαο
θηλδπλεχεηε λα βιάςεηε ηελ ππφιεςε ζαο.
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη άιινη δηέπξαηηαλ θαπιφηεηεο, ζεκαίλεη φηη θάπνηα θαθνηπρία πεξηκέλεη ζπγγελή
ή ζπλάδειθν ζαο.

Φεβροσάρηος
Ο κήλαο Φεβξνπάξηνο, ζη' φλεηξν, πξνκελά ζπλερή θαθνδηαζεζία θαη, γεληθά, κειαγρνιία.
Αλ ηχρεη θαη νλεηξεπηείηε κηα θσηεηλή θαη ειηφινπζηε κέξα απηνχ ηνπ κήλα, είλαη ζεκάδη αλαπάληερεο,
αιιά επράξηζηεο έθπιεμεο πνπ ζα θέξεη θαιή ηχρε.

Φεγγάρη
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηηάδαηε ην θεγγάξη κέζα ζε ήξεκν νπξαλφ, ζεκαίλεη επηηπρία ζηελ αγάπε θαη ηε
δνπιεηά ζαο.
Έλα καγεπηηθφ θεγγάξη, ζη' φλεηξν, ζεκαίλεη άηπρεο εξσηηθέο ηζηνξίεο, νηθνγελεηαθέο απηζηίεο θαη
απνγνεηεχζεηο ζηε δνπιεηά.
Φεγγάξη ζε έθιεηςε, ζεκαίλεη πσο θάπνηα επηδεκία ζα βαζαλίζεη ηελ θνηλφηεηα ζαο.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο θαηλνχξγην θεγγάξη, ζεκαίλεη πινχην θαη θαιφ ζχληξνθν ζην γάκν.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο κηινχζε κε ην θεγγάξη, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα παληξεπηεί. Αλ δεη
δχν θεγγάξηα, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο ιφγσ ηεο θηινρξεκαηίαο ηεο. Αλ δεη πσο ην
θεγγάξη ήηαλ ζακπφ, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεη ηελ επθαηξία ηεο δσήο ηεο απφ έιιεηςε γπλαηθείαο
ιεπηφηεηαο.
Αλ δεη έλα θφθθηλν θεγγάξη, ζεκαίλεη πσο ζα μεζπάζεη πφιεκνο θαη πσο ν αγαπεκέλνο ηεο ζα πάεη
ζηξαηηψηεο.

Φειιός
Αλ νλεηξεπηείηε φηη βγάδαηε θειινχο απφ κπνπθάιηα ζε θάπνην γεχκα, ζεκαίλεη πσο γξήγνξα ζα
βξεζείηε ζε θαηάζηαζε επεκεξίαο, ζηελ νπνία ζα πεξλάηε ηνλ θαηξφ ζαο πνιχ επηπρηζκέλνο.
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θαξκαθεπηηθνχο θειινχο, ζεκαίλεη αξξψζηηα θαη ζπαηαιεκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε αιηεπηηθνχο θειινχο λα επηπιένπλ ζε θαζαξφ λεξφ, ζεκαίλεη επηηπρία. Αλ
ην λεξφ ήηαλ ηαξαγκέλν, ζα ελνριεζείηε απφ άηνκα ρσξίο αξρέο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βνπιψλαηε κπνπθάιηα κε θειινχο, ζεκαίλεη κηα θαιά νξγαλσκέλε δνπιεηά θαη
ζχζηεκα ζηε δσή ζαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη μεβνπιψλεη ζακπάληεο, είλαη έλδεημε φηη ζα έρεη έλαλ εχζπκν
θαη σξαίν εξαζηή, πνπ ζα ζπαηαιήζεη πνιχ ελδηαθέξνλ θαη ρξήκα γη' απηήλ, ζα πξέπεη λα πξνζέμεη
πνιχ ηε θήκε ηεο θαη λα αθνχζεη ηελ πξνεηδνπνίεζε ησλ γνληψλ ηεο χζηεξα απ' απηφ ην φλεηξν..161

Φέρεηρο
Τν φλεηξν απηφ θέξλεη αηπρία. Αλ είζηε αγξφηεο, ζα ηδείηε ηηο ζνδεηέο ζαο λα θαηαζηξέθνληαη θαη ηα
δψα ζαο λ' αδπλαηίδνπλ θαη λ' αξξσζηαίλνπλ. Γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ζεκαίλεη ρξέε, πνπ ζα είλαη
αδχλαην λ' απνθχγνπλ ηε ζπζζψξεπζε ηνπο. Γηα ηνπο λένπο, ζεκαίλεη άηπρνπο δεζκνχο θαη ζάλαην
αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ.
Αλ νλεηξεπηείηε ην ίδην ζαο ην θέξεηξν, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε θάπνηα νηθνγελεηαθή ιχπε.
Αλ νλεηξεπηείηε θέξεηξν λα θηλείηαη απφ κφλν ηνπ, ζεκαίλεη αξξψζηηα θαη γάκν θνληά-θνληά. Λχπε θαη
ραξά αλαθαηεκέλεο, ζάλαηνο κπνξεί λα αθνινπζήζεη απηφ ην φλεηξν, αιιά ζα ππάξμεη επίζεο θαη
θαιφ.
Αλ δείηε ην πηψκα ζαο ζε θέξεηξν, ζεκαίλεη φηη ζα ζπληξηβείηε ζε ήηηα θαη αηίκσζε.
Αλ νλεξεηηεπηείηε πσο θαζφζαζηαλ πάλσ ζ' έλα θέξεηξν κεηαθεξφκελν κε λεθξνθφξα, ζεκαίλεη
απειπηζία, αλ φρη κνηξαία αξξψζηηα γηα ζαο ή γηα θάπνην πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη ζηελά καδί ζαο.
Υπάξρεη αθφκε ην ελδερφκελν λα έρεηε δηελέμεηο κε πξφζσπα ηνπ άιινπ θχινπ, ζα ληψζεηε βαξηέο
ηχςεηο γηα ην θέξζηκν ζαο απέλαληη ζε θίιν.
Αλ δείηε έλα θέξεηξν πνπ ήηαλ ζθεπαζκέλν κε ινπινχδηα θαη βξηζθφηαλ κέζα ζε εθθιεζία,
πξνβιέπεηαη άηπρνο γάκνο.

Φήκε
Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε θήκε, ζεκαίλεη φηη νη επηδηψμεηο ζαο ζα θαηαιήμνπλ ζε απνγνήηεπζε.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο θεκηζκέλνπο αλζξψπνπο, ζεκαίλεη πσο ζα βγείηε απφ ηελ αθάλεηα.

Φζηλόπφρο
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ν θαηξφο είλαη θζηλνπσξηλφο, πξνβιέπεηαη πσο ζα δεκηνπξγήζεη
πεξηνπζία, ζηεξηδφκελε ζηνπο αγψλεο θαη ηηο αγσλίεο άιισλ.
Αλ δεί πσο ζθέθηεθε λα παληξεπηεί ην θζηλφπσξν, ζα θάλεη έλαλ επλντθφ γάκν θαη ζα απνθηήζεη έλα
ραξνχκελν ζπηηηθφ.

Φίδηα
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θίδηα, είλαη ζεκάδη λνζεξήο θαηάζηαζεο θαη θαηαζιηπηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ύζηεξα απ' απηφ ην φλεηξν, ππάξρεη ζπλήζσο θάπνηα απνγνήηεπζε.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ην θίδη αζπίδα ή λάγηα, είλαη θαθφ πξνκήλπκα. Οη γπλαίθεο κπνξεί λα ράζνπλ
ην ζεβαζκφ ηίκησλ θαη ελάξεησλ αλζξψπσλ, ζαλάζηκνη ερζξνί απεξγάδνληαη ηε δπζθήκεζε ζαο.
Αγάπεκέλα πξφζσπα ζα αδηθήζνπλ ην έλα ην άιιν.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα ηδεί φηη ηε δάγθσζε έλα θίδη πνπ ην λφκηδε γηα ςφθην, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα
ππνθέξεη απφ ηελ παλνπξγία πξνζψπνπ πνπ ηεο παξίζηαλε ηνλ θίιν.
Αλ νλεηξεπηείηε πνιιά θίδηα καδί λα ηξέρνπλ πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε
έλα ζνβαξφ θαθφ πνπ ζα ζαο παξνπζηαζηεί κε πνηθίιεο κνξθέο θαη ζηαδηαθά.
Αλ δείηε θίδηα λα θνπινπξηάδνληαη θαη λα πέθηνπλ επάλσ ζε άιια, πξνκελχνληαη αγψλεο κε επηηπρίεο,

αιιά θαη ηχςεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ θηάζαηε ζηελ επηηπρία.
Αλ δείηε πσο ζθνηψλαηε θίδηα, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θάζε επθαηξία γηα ηελ πξνψζεζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ζαο θαη πσο ζα επηβάιεηε ηειηθά ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζαο ζε φιν ηνλ
θφζκν.
Αλ δείηε φηη δξαζθειιήζαηε θίδη θαη πεξάζαηε, ζεκαίλεη φηη ζα δήζεηε κέζα ζε κφληκν θφβν
αξξψζηηαο, θαη φηη ηδηνηειή θαη αλέληηκα πξφζσπα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζθεηεξηζηνχλ ηε ζέζε ζαο
πιάη ζην ζχληξνθν ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο δάγθσζε θίδη, ζα ππνθχςεηε ζε θαθέο επηξξνέο, θαη ερζξνί ζα βιάςνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο ζαο.
Αλ δείηε πσο έλα θνηλφ πηηζηισηφ θίδη ζαο πιεζίαζε βγαίλνληαο κέζα απφ ηε ριφε, θαη παξακεξίζαηε
γξήγνξα, ελψ εθείλν ζαο πξνζπεξλνχζε, έπεηηα δε, αθνχ μεράζαηε ην πεξηζηαηηθφ, μαλαείδαηε ην
εξπεηφ λα επηζηξέθεη θαηά πάλσ ζαο θαη λα γίλεηαη νινέλα θαη πην κεγάιν, κε ηεξαηψδεηο δηαζηάζεηο,
θαζψο πιεζίαδε, ηφηε: αλ, χζηεξα απφ απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο, θαηαθέξαηε λ' απνθχγεηε ηελ
επίζεζε ηνπ, θαη ην ράζαηε εληειψο απφ ηα κάηηα ζαο, ζχληνκα ηα πξάγκαηα ζα πάλε γηα ζαο απφ ην
θαθφ ζην ρεηξφηεξν, εμαηηίαο θπξίσο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζα ζαο δεκηνπξγεζεί ε εζθαικέλε εληχπσζε
φηη ζαο δνιηεχνληαη θαη δελ εθηεινχλ ηηο εληνιέο ζαο. Αθφκε: ζην κπαιφ ζαο ζα πάξνπλ ηξνκαρηηθέο
δηαζηάζεηο ππνςίεο φηη πάζρεηε απφ ζνβαξέο αξξψζηηεο θαη ηελ παξακηθξή αδηαζεζία ζα ηελ
εξκελεχεηε ζαλ έλδεημε φηη ζαο παξακνλεχεη ν ζάλαηνο. Τειηθά, φκσο, ζα θαηαθέξεηε λα
πξνζαξκνζηείηε ζε κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, παξακεξίδνληαο ηηο θαληαζηψζεηο, θαη ζα δήζεηε
ηθαλνπνηεκέλνο.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη έλα θίδη θνπινπξηάζηεθε γχξσ απφ ην ζψκα ή απφ θάπνην κέινο ζαο, θαη ηηλάδεη ηε
γιψζζα ηνπ ελαληίνλ ζαο, είλαη ζεκάδη φηη ζα βξεζείηε ζε ζέζε αδπλακίαο ζηα ρέξηα ερζξψλ, ή φηη ζα
πξνζβιεζείηε απφ θάπνηα αζζέλεηα.
Αλ θαηαθέξαηε λα ην βγάιεηε απφ πάλσ ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηε έμππλε ζηξαηεγηθή γηα
λα ππεξληθήζεηε ζνβαξέο αληηδξάζεηο ζηα ζρέδηα ζαο.
Αλ δείηε πινθάκνπο καιιηψλ λα κεηακνξθψλνληαη ζε θίδηα, ζαλ ηεο Μέδνπζαο, είλαη πξνκήλπκα φηη
θαηλνκεληθά αζήκαληα πεξηζηαηηθά ζα ζαο βάινπλ ζε κεγάινπο κπειάδεο, δεκηνπξγψληαο ζαο
πνηθίια πξνβιήκαηα θαη ζηελνρψξηεο.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο θίδηα λα κεηακνξθψλνληαη ζε αθχζηθα ζρέδηα, ζα έρεηε θαζαξίεο πνπ ζα
εθιείςνπλ αλ δείμεηε ςπρξαηκία, αδηαθνξία θαη ηζρπξή ζέιεζε.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη παηήζαηε θίδη ηελ ψξα πνπ βαδίδαηε ή θάλαηε κπάλην, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα
δνθηκάζεηε ζηελνρψξηεο χζηεξα απφ άλνκεο ηέξςεηο πνπ απνιαχζαηε.
Αλ δείηε θίδηα λα δαγθψλνπλ άιινπο, είλαη ζεκάδη πσο θάπνηνο θίινο ζα δερζεί πξνζβιεηηθά ιφγηα
θαη επηθξίζεηο εθ κέξνπο ζαο.
Τα κηθξά θίδηα ζην φλεηξν ζεκαίλνπλ φηη ζα πεξηπνηεζείηε κε εμαηξεηηθή θηιηθφηεηα πξφζσπα πνπ
θξπθά ζα ζαο δπζθεκήζνπλ θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαηξέςνπλ ηηο αηζηφδνμεο πξννπηηθέο ζαο.
Αλ δείηε παηδηά λα παίδνπλ κε θίδηα, είλαη ζεκάδη φηη δελ ζα είζηε ηθαλφο λα μερσξίζεηε ηνπο θίινπο
απφ ηνπο ερζξνχο ζαο θαη, θπζηθά, ζα ππνζηείηε θάπνηεο δεκηέο θαη απνγνεηεχζεηο.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα λνκίζεη, ζηνλ χπλν ηεο, φηη έλα παηδί έβαιε πίζσ απφ ην θεθάιη ηεο έλα θίδη

θαη εθείλν ζθχξημε, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα πεηζζεί λα παξαηηεζεί απφ θάπνην απφθηεκα ηεο
θαηλνκεληθά γηα ην θαιφ ηεο, αιιά ζα αλαθαιχςεη αξγφηεξα φηη έρεη κπιερηεί ζε κηα δνινπινθία ζηελ
νπνία νη ερζξνί ηεο ζα ηελ ηαιαηπσξήζνπλ άζρεκα.
Αλ δείηε θίδηα λα πςψλνπλ ην θεθάιη ηνπο ζ' έλα κνλνπάηη αθξηβψο πίζσ απφ έλα θίιν ζαο, ζεκαίλεη
φηη ζ' αλαθαιχςεηε κηα ζπλσκνζία πνπ ζθαξψζεθε γηα λα βιάςεη ην θίιν ζαο, αιιά θη εζάο ηνλ ίδην.
Αλ δείηε ην θίιν ζαο λα ηα θαηαηξνπψλεη, ζεκαίλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην ηζρπξφ πξφζσπν γηα
λα αλαηξέςεη ηηο ζθεπσξίεο πνπ έρνπλ εμπθαλζεί ζε βάξνο ηνπ θαη νη νπνίεο ζα είραλ αληίρηππν θαη ζε
ζαο.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα ηδεί φηη ππλψηηζε έλα θίδη, ζεκαίλεη φηη ηα δηθαηψκαηα ηεο ζα θαηαπαηεζνχλ,
αιιά ζα βξεη ηειηθά πξνζηαζία απφ ην λφκν θαη ζα ηεο ζπκπαξαζηαζνχλ ηζρπξνί θίινη.

Φηιάργσρος
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλαλ θηιάξγπξν, ζεκαίλεη πσο δελ ζα βξείηε ηελ πξαγκαηηθή επηπρία, εμαηηίαο
ηνπ εγσηζκνχ ζαο θαη ζα απνγνεηεπηείηε ζηνλ έξσηα.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είρε θηιίεο κε θάπνηνλ θηιάξγπξν, ζεκαίλεη πσο ζα θεξδίζεη
αγάπε θαη πεξηνπζία ράξε ζηελ εμππλάδα θαη ηε δηαθξηηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε θηιάξγπξνο, ζεκαίλεη πσο ζα γίλεηαη απνθξνπζηηθφο ζηνπο άιινπο ιφγσ
ηεο αιαδνλείαο ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο νη θίινη ζαο είλαη θηιάξγπξνη, ζεκαίλεη πσο ζα ζηελνρσξεζείηε απφ ηηο αηπρίεο
άιισλ.

Φηιί
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο λα θηιηνχληαη, ζεκαίλεη επαλαζχλδεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηθαλνπνηεηηθή
εξγαζία
Αλ δείηε πσο θηινχζαηε ηε κεηέξα ζαο, ζα επηηχρεηε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζαο θαη ζα εθηηκεζείηε
απφ ηνπο θίινπο ζαο. Τν λα δείηε πσο θηινχζαηε ηνλ αδειθφ ζαο ή ηελ αδειθή ζαο, πξνκελά πσο ζα
δνθηκάζεηε κεγάιε επραξίζηεζε.
Αλ θηινχζαηε ηνλ αγαπεκέλν (ή ηελ αγαπεκέλε) ζαο, ζεκαίλεη θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ αλήζηθεο
ζπλαλαζηξνθέο. Αλ θηινχζαηε αγλψζηνπο, ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηηο πεπνηζήζεηο ζαο.
Γηα ηνπο παληξεκέλνπο, ην λα νλεηξεπηνχλ φηη θηιηνχληαη ζεκαίλεη αξκνλία θαη ήξεκε νηθνγελεηαθή δσή.
Αλ δείηε φηη θηιήζαηε ηνλ ερζξφ ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα ζπκθηιησζείηε κε ζπκσκέλν θίιν ζαο.
Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί φηη ν αγαπεκέλνο ηεο θηιάεη θάπνηνλ άιιε, ζεκαίλεη φηη νη ειπίδεο
ηεο γηα γάκν ζα δηαςεπζζνχλ.

Φίιληηζη
Τν θίιληηζη ζεκαίλεη εχλνηα γηα θείλνλ πνπ ζα ην νλεηξεπηεί. Μεγάια θνκκάηηα θίιληηζη ζεκαίλνπλ
νηθνλνκηθή επηηπρία θαη επεκεξία.

Φίιος

Αλ νλεηξεπηείηε θίινπο ζαο γεξνχο θαη επηπρηζκέλνπο, ζεκαίλεη πσο ζ' αθνχζεηε επράξηζηα λέα γη'
απηνχο ή πσο ζχληνκα ζα δείηε ηνπο ίδηνπο ή θάπνηνπο ζπγγελείο ζαο.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ζηελνρσξεκέλνπο θαη ζπιινγηζκέλνπο θίινπο, ζεκαίλεη πσο απεηινχληαη απφ
αξξψζηηα θαη πξνβιήκαηα.
Αλ δείηε ηνπο θίινπο ζαο αιεηκκέλνπο κε καχξν ρξψκα, ζεκαίλεη αζπλήζηζηε αξξψζηηα ή πξνβιήκαηα
γηα ζαο ή γηα θείλνπο.
Αλ ηνπο δείηε λα παίξλνπλ ην ζρήκα δψσλ, ζεκαίλεη πσο ερζξνί ζα ζαο ραιάζνπλ ηηο ζηελφηεξεο
θηιίεο ζαο.
Αλ δείηε φηη θάπνηνο θίινο ζαο, πνπ ζπλήζσο ληχλεηαη κε ζθνχξα ρξψκαηα, θνξάεη θάηη ρξσκαηηζηφ
ζην θφθθηλν ηεο θσηηάο, ζεκαίλεη πσο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζα ζαο αλεζπρήζνπλ.
Αλ νλεηξεπηείηε έλα θίιν ζαο λα ζηέθεηαη ζαλ άγαικα πάλσ ζ' έλα ιφθν, ζεκαίλεη πσο ζα
πξνρσξήζεηε πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη πηζηεχαηε, αιιά ζα απνθηήζεηε λέεο αληηιήςεηο γηα ηε δηθαηνζχλε
θαη ηε κάζεζε. Αλ ε ζηινπέηα πνπ είδαηε βξηζθφηαλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ εζάο, ζεκαίλεη πσο
ζα αγλνήζεηε ηνπο παιηνχο ζαο θίινπο φηαλ ζα πξννδεχζεηε.
Αλ βξηζθφηαλ ζε ιηβάδη ή ζην ίδην επίπεδν κ' εζάο, ζα απνηχρεηε ζηηο θηινδνμίεο ζαο γηα λα θηάζεηε
ζε θαηλνχξγηνπο ζηφρνπο.
Αλ θεχγαηε καθξηά απφ απηή ηελ νλεηξηθή ζηινπέηα, ζεκαίλεη πσο ζα επηβάιεηε ζηνλ εαπηφ ζαο κηα
αιιαγή πνπ ζα ζαο θέξεη ζε αληίζεζε κε ηνπο θίινπο ζαο.Αλ νλεηξεπηείηε ην θίιν ζαο κε η&,πξφζσπν
δεκέλν κ' έλα άζπξν παλί, ζεκαίλεη πσο ζα πιεγσζείηε απφ θάπνην πξφζσπν πνπ πξνζπαζεί λα
γίλεη θίινο ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θάλαηε ρεηξαςία κε έλα πξφζσπν πνπ ζαο έθαλε θαθφ θαη πνπ θεχγεη δείρλνληαο
ιππεκέλν, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε δηαθνξέο κε θάπνην θίιν θαη ίζσο επαθνινπζήζεη δηαθνπή ζρέζεσλ
καδί ηνπ.

Φηιοληθία
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη θηινλεηθνχζαηε γηα κηθξνπξάγκαηα, είλαη πξνκήλπκα θαθήο πγείαο θαη
άδηθεο θξηηηθήο γηα αλζξψπνπο ηνπ θχθινπ ζαο.
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη θηινλεηθνχζαηε κε κνξθσκέλνπο αλζξψπνπο είλαη έλδεημε φηη θαηέρεηε θάπνην
θξπθφ ηαιέλην, πνπ φκσο ζα ρξεηαζηεί κεξηθφ ρξφλν κέρξη λα εθδεισζεί θαη λα ηειεηνπνηεζεί.
Φηινλεηθίεο γεληθά, ζην φλεηξν, είλαη ζεκάδη θαθνηπρίαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα είλαη αλαπφθεπθηε
ζπκθνξά θαη γηα ηηο παληξεκέλεο πξνκελά δηαθσλίεο θαη ρσξηζκφ.
Αλ δείηε φηη αθνχζαηε θηινλεηθίεο, είλαη ζεκάδη απνηπρίαο ζην εκπφξην θαη γεληθά ζηηο επηρεηξήζεηο.

Φιάοσηο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχγαηε ήρνπο απφ θιάνπην, πξνβιέπεηαη κηα επράξηζηε ζπλάληεζε κε θίινπο
πνπ ζα έξζνπλ θαη ζα θάλεηε επηθεξδείο ζπκθσλίεο.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο παίδεη θιάνπην, πξνβιέπεηαη πσο ζχληνκα ζα εξσηεπηεί ηνλ
κειινληηθφ ηεο ζχληξνθν ράξε ζηνπο θαινχο ηνπ ηξφπνπο.

Φιέβα
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη θνηηάδαηε ηηο θιέβεο ζαο θαη ήηαλ θπζηνινγηθέο, είλαη ζεκάδη φηη είζηε
άηξσηνο ζηηο ζπθνθαληίεο.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη νη θιέβεο ζαο αηκνξξαγνχζαλ, είλαη πξνκήλπκα ζιίςεο, πνπ δπζηπρψο δελ κπνξεί
λ' απνθεπρζεί.
Αλ δείηε φηη νη θιέβεο ζαο ήηαλ πξεζκέλεο, είλαη ζεκάδη πσο ζ' αλεβείηε ςειά θαη ζα δηαθξηζείηε ζην
πεξηβάιινλ ζαο.

Φιερη
Καθή, πνιχ θαθή ζα είλαη ε κνίξα ηεο γπλαίθαο πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ηε θιεξηάξνπλ. Σπρλά ζα
λνκίζεη πσο ζα ηεο θάλεη πξφηαζε ν θίινο ηεο, αιιά ζπρλά ζ' απνγνεηεπζεί. Οη απνγνεηεχζεηο ζ'
αθνινπζνχλ ηηο απαηειέο ειπίδεο θαη ηηο θεπγαιέεο απνιαχζεηο.
Γηα έλαλ άληξα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη θιεξηάξεη, ζεκαίλεη φηη δελ είλαη άμηνο κηαο ζπληξφθνπ.

Φιόγες
Αλ νλεηξεπηείηε φηη πξνζπαζνχζαηε λα ζβήζεηε θιφγεο, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα θαηαβάιεηε
ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο ζηελ επηζπκία ζαο λα θηάζεηε ςειά ζπζζσξεχνληαο πινχην θαη
επηηπρίεο. Αλ δείηε φηη ζβήζαηε ηηο θιφγεο, ε επηηπρία ζαο ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε. Αλ δελ ην
θαηαθέξαηε, ηφηε θαιφ είλαη λα επαλεμεηάζεηε ηηο θηινδνμίεο ζαο θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηα ζρέδηα ζαο.
Γεληθά, νη θιφγεο ζη' φλεηξν πξνκελνχλ επηζθαιή πγεία, γη' απηφ ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηηο θαηαρξήζεηο
θάζε ινγήο.

Φοβηζκέλος
ε)
Τν λα νλεηξεπηεί θαλείο φηη γηα νπνηαδήπνηε αηηία ήηαλ θνβηζκέλνο, πξνκελά πξνζσξηλέο θαη
θεπγαιέεο ζηελνρψξηεο.
Γηα κηα γπλαίθα, ην φλεηξν απηφ καξηπξεί φηη ππνθέξεη απφ θάπνηνλ θξπθφ θαεκφ, αιιά δελ ζ' αξγήζεη
ε κέξα πνπ ζα ληψζεη αλαθνχθηζε θαη ηθαλνπνίεζε.

Φόβος
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε θνβηζκέλνο (-ε), απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ζεκαίλεη πσο δελ ζα θαηαθέξεηε λ'
αληαπνθξηζείηε ζηηο ππνρξεψζεηο ζαο, φπσο πηζηεχαηε.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη απνγνεηεπηηθή θαη άηπρε αγάπε.
Αλ δείηε πσο θνβεζήθαηε λα πξνρσξήζεηε ζε θάπνηα ππφζεζε ζαο, ή λα ζπλερίζεηε θάπνην ηαμίδη,
ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε θαζαξίεο ζην ζπίηη ζαο θαη νη επηρεηξήζεηο ζαο δε ζα πάλε θαιά.
Αλ δείηε πσο θνβήζεθαλ άιινη, ζεκαίλεη φηη θάπνηνο θίινο δε ζα κπνξέζεη λα ζαο πξνζθέξεη κηαλ
εθδνχιεπζε απφ πξνζσπηθέο ηνπ δπζθνιίεο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε πσο θνβήζεθε απφ ζθχιν, ζα ζπκβεί θάηη πνπ ζα ηεο δεκηνπξγήζεη
ακθηβνιίεο γηα θάπνην θίιν.

Φόλος
Αλ δείηε θφλν ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ιππεζείηε ιφγσ αδεμηφηεηαο άιισλ. Οη ππνζέζεηο ζαο
ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ άγρνο θαη βίαηνη ζάλαηνη ζα ζαο ηαξάμνπλ.
Αλ δείηε πσο ζθνηψζαηε θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαθαηεπηείηε ζε ζθνηεηλή ππφζεζε πνπ ζα
ζηηγκαηίζεη η' φλνκα ζαο.
Αλ δείηε πσο δνινθνλεζήθαηε, ζεκαίλεη πσο χπνπινη ερζξνί δνπιεχνπλ ζε βάξνο ζαο.
Αλ δείηε ην θφλν ελφο άνπινπ αλζξψπνπ, πξνβιέπεηαη ζιίςε θαη απνηπρία.
Αλ δείηε πσο ζθνηψζαηε θάπνηνλ γηα λα ππεξαζπίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο, ή πσο ζθνηψζαηε έλα άγξην
ζεξίν, πξνβιέπεηαη λίθε θαη πςειή θνηλσληθή ζέζε.

Φοράδα άιογο
Τν λα νλεηξεπηείηε θνξάδεο λα βφζθνπλ ζε πξάζηλν ιεηβάδη είλαη πξνκήλπκα επηηπρίαο ζηηο
επηρεηξήζεηο θαη ζηελ εθινγή ζπληξφθνπ. Αλ ην ιεηβάδη ήηαλ γπκλφ, πξνκελχεηαη θηψρεηα, αιιά ζα
έρεηε πξφζραξνπο θαη ζεξκνχο θίινπο.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί θνξάδα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλνπ γάκνπ θαη απφθηεζεο
φκνξθσλ παηδηψλ.
Αλ δείηε θνξάδα κε έλα κηθξφ πνπιάξη θνληά ηεο, ζεκαίλεη επηπρία, πνπ φκσο ζα ρξεηαζηεί αξθεηνχο
ρξφλνπο ψζπνπ λα ηελ θαηαθηήζεηε χζηεξα απφ αγψλεο.
Αλ δείηε φηη ζαο θιψηζεζε θνξάδα, είλαη θαθφ ζεκάδη: πξνκελχεηαη θάπνηα θαθή είδεζε πνπ ζα ζαο
μαθληάζεη άζρεκα. Αλ ζαο ρηχπεζε, ζεκαίλεη απξφβιεπην αηχρεκα.

Φόρκα δοσιεηάς
Αλ κηα γπλαίθα δεη ζη' φλεηξν ηεο έλαλ άληξα κε θφξκα δνπιεηάο, ζεκαίλεη πσο ζα πέζεη έμσ σο πξνο
ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο. Αλ είλαη παληξεκέλε, ζεκαίλεη πσο νη ζπρλέο απνπζίεο ηνπ
άληξα ηεο ζα ηεο δεκηνπξγήζνπλ ηχςεηο.

Φοροιογία
Αλ νλεηξεπηείηε φηη πιεξψλαηε ηνπο θφξνπο ζαο, πξνβιέπεηαη επηηπρία ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα
εμνπδεηεξψζεηε θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ελαληίνλ ζαο. Τν λα δείηε άιινπο λα πιεξψλνπλ θφξνπο, είλαη
πξνκήλπκα φηη ζ' αλαγθαζηείηε λα δεηήζεηε ηε βνήζεηα θίισλ ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη δελ κπνξνχζαηε λα πιεξψζεηε ηνπο θφξνπο ζαο, είλαη δείγκα απνηπρίαο ζηα
πεηξάκαηα ζαο.

Φορηίο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνπβαιάηε έλα βαξχ θνξηίν, ζεκαίλεη φηη ζα θαζεισζείηε απφ θαηαζιηπηηθά βάξε
θξνληίδσλ θαη απφ αδηθίεο, πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εχλνηα ησλ θπβεξλψλησλ πξνο ηνπο ερζξνχο
ζαο. Ωζηφζν, ράξε ζηνλ αγψλα ζαο, ζα αλαξξηρεζείηε ηειηθά ζηηο αλψηαηεο θνξπθέο ηεο επηηπρίαο.
Τν λα δείηε άιινπο λα θνπβαινχλ έλα θνξηίν, ζεκαίλεη γη' απηνχο δνθηκαζίεο πνπ δελ ζα ζαο αθήζνπλ
αδηάθνξν.

Φούληα
Αλ δείηε θνχληεο ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα επηηχρεηε ηνπο πην πςεινχο ζηφρνπο ζαο. Γηα κηα λέα
γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη έραζε θνχληεο ζεκαίλεη φηη ζα έρεη δπζάξεζηεο εκπεηξίεο.

Φοσληούθηα
Απηφ ην φλεηξν είλαη θαιφο νησλφο. Πξνιέγεη εηξεληθέο θαη αξκνληθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη θαιή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξψγαηε θνπληνχθηα, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε / επράξηζηεο γλσξηκίεο θαη ζα
απνθηήζεηε πξαγκαηηθνχο θίινπο.

Φούρλος
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν θνχξλνο ηεο είλαη θαπηφο, πξνβιέπεηαη πσο ζ' αγαπεζεί απφ
ηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο ηεο ιφγσ ηνπ γιπθνχ θαη αληδηνηειή ραξαθηήξα ηεο.
Αλ δεη πσο καγεηξεχεη ζε θνχξλν, ηελ πεξηκέλνπλ παξνδηθέο απνγνεηεχζεηο. Αλ δεη πσο ν θνχξλνο
ήηαλ ραιαζκέλνο, ζεκαίλεη πσο ζα ελνριεζεί απφ ηα παηδηά θαη ηνπο ππεξέηεο ηεο.

Φοσρλέιιο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχζαηε ή είδαηε ηελ έθξεμε θνπξλέιινπ, είλαη πξνκήλπκα εληππσζηαθψλ αιιά
θαιψλ εηδήζεσλ. Τν λα δείηε φηη έπεζαλ επάλσ ζαο ζξαχζκαηα απφ έθξεμε θνπξλέιινπ, ρσξίο λα
ζαο ηξαπκαηίζνπλ ζνβαξά, είλαη ζεκάδη πσο θάπνηνη ερζξνί ζαο ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ δπζθνιίεο
θαη πξνβιήκαηα ζηνλ αγψλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζαο ζηαδηνδξνκία.

Φραγθοζηάθσια
Τν λα νλεηξεπηείηε θξαγθνζηάθπια, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα γιηηψζεηε απφ θάπνηα κνρζεξή ελέξγεηα.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη ηξψεη θξαγθνζηάθπια ζεκαίλεη απνγνήηεπζε ζηηο πξνζδνθίεο
ηεο.
Αλ δείηε φηη καδεχαηε θξαγθνζηάθπια, είλαη πξνκήλπκα επηπρίαο έπεηηα απφ πνιινχο αγψλεο θαη
επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη ηξψγαηε άγγνπξα θξαγθνζηάθπια, πξνκελά φηη ζα θάλεηε θάπνην ιάζνο ζηελ
πνξεία ζαο γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ. Μεηά απφ φλεηξν κε άγγνπξα θξαγθνζηάθπια ρξεηάδεηαη
πξνζνρή, γηαηί ζπλήζσο αθνινπζνχλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο.

Φραληδόιες
ςσκί)

Αλ νλεηξεπηείηε θξαληδφιεο ςσκηνχ, είλαη έλδεημε ιηηφηεηαο. Αθφκα, ην φλεηξν απηφ πξνκελά ζηνλ
νλεηξεπφκελν ραξά γηα ηελ θαιή ηχρε ηνπ ζηνλ έξσηα, πινχην θαη επραξίζηεζε.
Σπαζκέλεο θξαληδφιεο, ζη' φλεηξν, δελ είλαη θαιφ ζεκάδη γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο θξαληδφιεο λα πιεζαίλνπλ, είλαη πξνκήλπκα κεγάιεο επηηπρίαο. Οη εξαζηέο
ζα είλαη παλεπηπρείο γηα ηελ εθινγή ηνπο.

Φράοσιες
Όλεηξν ζην νπνίν ζα δείηε θξάνπιεο, είλαη πξνκήλπκα επηηπρίαο θαη επραξίζηεζεο. Επίζεο ζ'
απνθηήζεηε θάηη πνπ πνζνχζαηε γηα πνιχλ θαηξφ.
Αλ δείηε πσο ηξψγαηε θξάνπιεο, ζεκαίλεη επηηπρία ζηνλ έξσηα.
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη δηαπξαγκαηεχεζηε θξάνπιεο, ζεκαίλεη αθζνλία θαη επηπρία.

Φράτηες
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζθαξθαιψλαηε ζηελ θνξπθή ελφο θξάρηε, ζεκαίλεη πσο νη πξνζπάζεηεο ζαο ζα
ζηεθζνχλ απφ επηηπρία.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πέζαηε απφ έλα θξάρηε, ζεκαίλεη φηη ζα αλαιάβεηε κηα επηρείξεζε γηα ηελ νπνία
δελ είζηε θαηάιιεινο, θαη έηζη ζα δείηε ηηο πξνζπάζεηεο ζαο λα θαηαιήγνπλ ζην κεδέλ.
Τν λα δείηε πσο θαζφζαζηε πάλσ ζε θξάρηε καδί κε άιινπο θαη θαηέξξεπζε ν θξάρηεο, είλαη
πξνκήλπκα φηη ζα ζπκβεί θάπνην αηχρεκα, ζην νπνίν θάπνηνο ζα πιεγσζεί άζρεκα.
Αλ δείηε πσο πεξλνχζαηε απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ θξάρηε ζηελ άιιε, ζεκαίλεη πσο ζα
ρξεζηκνπνηήζεηε κέζα φρη θαη ηφζν εζηθά γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο επηζπκίεο ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο γθξεκίζαηε θξάρηε θαη πεξάζαηε απφ πάλσ ηνπ, ζεκαίλεη πσο ζα μεπεξάζεηε ηα
κεγάια εκπφδηα πνπ ζαο ρσξίδνπλ απφ ηελ επηηπρία.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο έλα θνπάδη αγειάδσλ λα πεδά έλα θξάρηε, ζεκαίλεη πσο ελψ βξηζθφζαζηε
ζε απειπηζηηθή θαηάζηαζε, ζα δερζείηε βνήζεηα απφ πεγέο πνπ δελ θαληαδφζαζηαλ.

Αλ δείηε πσο θαηαζθεπάδαηε θξάρηε, ζεκαίλεη πσο βάδεηε γεξά ζεκέιηα γηα ηε κειινληηθή ζαο άλνδν.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο ζα έρεη επηηπρίεο ζηνλ έξσηα.
Αλ νλεηξεπηείηε θξάρηε απφ πξαζηλάδα, ζεκαίλεη ραξά θαη θέξδνο. Γπκλνί θξάρηεο ζεκαίλνπλ
θαηαπίεζε θαη επηπφιαηεο ζπκθσλίεο.
Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί φηη πεξπαηά πιάη ζ' έλαλ πξάζηλν θξάρηε κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ζεκαίλεη
πσο ν γάκνο ηεο ζχληνκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο κπιερηήθαηε ζε θξάρηε κε αγθάζηα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα ζηελ
επηρείξεζε ζαο απφ ζπλεηαίξνπο ή ππαιιήινπο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη
θαβγάδεο θαΐ' δήιεηεο.

Φρόλεζε
Αλ νλεπξεπηείηε φηη δηαζέηαηε θξφλεζε, είλαη πξνκήλπκα φηη κε ηε γελλαηφηεηα ζαο ζα θαηαθέξεηε λα
μεπεξάζεηε κεγάιεο δνθηκαζίεο θαη ζα κπνξέζεηε λα θηάζεηε ζε πςειά επίπεδα, φπνπ ζαο πεξηκέλεη
επεκεξία θαη επράξηζηε δσή.
Αληίζεηα, αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη ζηεξείζηε θξφλεζεο, ζεκαίλεη φηη δελ αμηνπνηείηε ηα θπζηθά ζαο
ηαιέληα.

Φρούρηο
Αλ δείηε πσο ππεξαζπηδφζαζηε έλα θξνχξην, ζεκαίλεη πσο ε ηηκή θαη ε πεξηνπζία ζαο ζα δερηνχλ
επίζεζε θαη ζ' αληηκεησπίζεηε πξνβιήκαηα.
Αλ δείηε πσο θάλαηε επίζεζε θαη θαηαιακβάλαηε έλα θξνχξην, ζεκαίλεη πσο ζα ληθήζεηε ηνλ
ρεηξφηεξν αληίπαιν ζαο θαη ζα θιείζεηε επηθεξδείο ζπκθσλίεο.
Αλ δείηε πσο είζαζηε πεξηνξηζκέλνο ζε έλα θξνχξην, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο θαηαθέξνπλ λα ζαο
θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε.
Αλ δείηε πσο θιείζαηε άιινπο ζε θξνχξην, ζεκαίλεη πσο έρεηε ηελ ηθαλφηεηα λα δηνηθείηε επηρεηξήζεηο
θαη λα επηβάιιεζηε ζηηο γπλαίθεο.

Φροσρός
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θξνπξφ, ζεκαίλεη φηη πεξηζηνηρίδεζηε απφ θαιφθαξδνπο πξνζηάηεο θαη φηη ε
δσή ζαο ζα είλαη πνιχ νκαιή.

Φρούηα
Αλ νλεηξεπηείηε θξνχηα λα σξηκάδνπλ πάλσ ζε δέληξα, ζεκαίλεη ζπλήζσο έλα πξνζνδνθφξν κέιινλ.
Άγνπξα θξνχηα ζεκαίλνπλ απνθαξδησηηθέο πξνζπάζεηεο θαη βηαζηηθέο απνθάζεηο.
Γηα ηε λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί πσο ηξψεη άγνπξα θξνχηα, ζεκαίλεη φηη ζα ππνηηκεζεί θαη ζα
ράζεη θάπνηα θιεξνλνκηά. Τν λα δεη θαλείο φηη ηξψεη θξνχηα, είλαη ζπλήζσο θαθφ ζεκάδη.
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη πνπινχζαηε θξνχηα, πνιχ ζχληνκα ζα επαλαθηήζεηε ηελ ρακέλε
πεξηνπζία ζαο· ρξεηάδεηαη φκσο πξνζνρή, γηαηί ππάξρεη θφβνο λα θάλεηε αλεπηηπρείο ηνπνζεηήζεηο.

Σσξνί απφ θξέζθα, κπξσδάηα θξνχηα ζην φλεηξν ζαο, είλαη ζεκάδη ζσκαηηθήο επξσζηίαο θαη πγείαο.
Αλ δείηε πσο ηξψγαηε απ' απηά ηα θξνχηα κε φξεμε, ζεκαίλεη πσο νη δνπιεηέο ζαο ζα πάλε θαιά θαη
ζα επεκεξήζεηε.
Τα άγνπξα θξνχηα, ζην φλεηξν, πξνκελνχλ φηη πηζαλφλ λα. θάλεηε βηαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ δε ζα
έρνπλ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα.
Τν λα δείηε ή λα θάηε ψξηκα θξνχηα ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη αζηάζεηα ζηελ ηχρε θαη ζηελ ςπρηθή
δηάζεζε.
Αλ νλεηξεπηείηε έλα καλάβε, ζεκαίλεη πσο ζα αλαπιεξψζεηε κηαλ απψιεηα πνιχ ζχληνκα θαη ζ'
αξξαβσληαζηείηε θάησ απφ απξφβιεπηεο ζπλζήθεο.

Φρσγαληά
Τν λα δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη εηνηκάδαηε θξπγαληέο ή ηηο ηξψγαηε, ζεκαίλεη φηη νη ππνζέζεηο ζαο ζα
γίλνπλ πνιχ κπεξδεκέλεο, ιφγσ ηεο επηπνιαηφηεηαο ζαο θαη ηεο ξνπήο πνπ έρεηε λα παξαζχξεζηε
απφ κηθξνδηαζθεδάζεηο.
Αθφκε, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηελ πγεία ζαο, πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί επηζθαιήο εμαηηίαο ηεο
αλψκαιεο δσήο θαη εξγαζίαο πνπ θάλεηε.

Φρύδηα
Τα θξχδηα, ζην φλεηξν, ζεκαίλνπλ φηη ζα ζπλαληήζεηε ζνβαξά εκπφδηα ζην πξνζερέο κέιινλ.

Φηάρληζκα
Αλ νλεηξεπηείηε φηη θηαξληδφζαζηαλ, είλαη πξνκήλπκα φηη επείγνληα πεξηζηαηηθά ζα ζαο αλαγθάζνπλ λ'
αιιάμεηε ηα ζρέδηα ζαο. Αλ αθνχζαηε ή είδαηε άιινπο λα θηαξλίδνληαη, ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιάβεηε
ηα κέηξα ζαο, γηαηί θάπνηνη γλσζηνί ζα ζαο δψζνπλ βάξνο κε ηηο επηζθέςεηο ηνπο. Ωζηφζν, θαιφ είλαη
λα πξνζέμεηε θαη ηελ πγεία ζαο, δηφηη κπνξεί λα έρεηε θάπνηα κηθξνπξνβιήκαηα.

Φηερά
Τα θηεξά, ζη' φλεηξν αλζξψπσλ πνπ θαηαγίλνληαη κε ηα γξάκκαηα, πξνκελνχλ κηα επνρή γεκάηε
επηηπρίεο.
Τν λα νλεηξεπηείηε θηεξά ζαλ ζηνιίδηα, ζεκαίλεη γξήγνξα θαη απνδνηηθά εκπφξηα.
Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί φηη έβαδε θηεξά ζην θαπέιν ηεο, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα επηρεηξήζεη
πνιιέο θαηαθηήζεηο, αιιά ε επηηπρία ηεο ζα εμαξηεζεί απφ ηα ραξίζκαηα ηεο.
Γηα θάπνηνλ πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη έγξαθε κε θηεξφ, φπσο ζηα παιηά ρξφληα, ην φλεηξν απηφ είλαη θαιφ
ζεκάδη: ζα απνρηήζεη θήκε θαη δφμα, αιιά ζα πεζάλεη θησρφο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο γχξσ ζαο πέθηνπλ θηεξά, ζεκαίλεη πσο ηα βάξε ηεο δσήο ζαο ζα γίλνπλ πην
ειαθξηά.
Αλ νλεηξεπηείηε θηεξά αεηνχ, ζεκαίλεη πσο νη επηδηψμεηο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
Αλ νλεηξεπηείηε θηεξά θφηαο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε κηθξνελνριή-ζεηο. Αλ δείηε πσο πνπινχζαηε ή

αγνξάδαηε θηεξά ρήλαο ή πάπηαο, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε νηθνλνκία θαη ζα έρεηε ηχρε.
Αλ νλεηξεπηείηε καχξα θηεξά, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε θαη έξσηα πνπ ζα ζαο ιππήζεη.
Αλ νλεηξεπηείηε θηεξά ζηξνπζνθακήινπ ή άιια δηαθνζκεηηθά θηεξά, ζεκαίλεη πσο ζα κπείηε ζηελ
πςειή θνηλσλία.

Φηέρες
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θηέξεο, πξνβιέπεηαη πσο επράξηζηεο ζηηγκέο ζα ζπάζνπλ ηελ κνλνηνλία. Αλ
ηηο δείηε μεξέο, ζεκαίλεη πσο πνιιέο θαη πνηθίιεο αξξψζηηεο ζηνλ νηθνγελεηαθφο ζαο ρψξν ζα ζαο
δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα.

Φησάρη
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θηπάξη, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαιάβεηε θάπνηα δχζθνιε αιιά επηθνδνκεηηθή
δνπιεηά. Έλα ζπαζκέλν ή παιηφ θηπάξη είλαη ζεκάδη κε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θηινδνμηψλ ζαο.

Φηύζηκο
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη θηχλαηε, πξνκελχεηαη απφηνκε θαη δπζκελήο έθβαζε δηαπξαγκαηεχζεσλ,
πνπ αξρηθά έδεηρλαλ φηη ζα είραλ αίζην ηέινο. Τν λα δείηε φηη θάπνηνο θηχλεη επάλσ ζαο, είλαη ζεκάδη
δηαθσλίαο θαη απνμέλσζεο απφ αγαπεκέλν πξφζσπν.

Φηφτοθοκείο
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θησρνθνκείν, ζεκαίλεη πσο έρεηε άπηζηνπο θίινπο πνπ κέλνπλ θνληά ζαο
επεηδή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ρξήκαηα ή ηελ πεξηνπζία ζαο.

Φηφτός(ή

Τν λα δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη είζηε θησρφο(ή) πξνκελά αλεπηζχκεηα ζπκβάληα γηα ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε θησρνχο, ζεκαίλεη πσο θάπνηνη ζα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ζαο, βαζηδφκελνη ζηε
γελλαηνδσξία ζαο.

Φσιατηό
Αλ δείηε φηη θνξνχζαηε θπιαρηφ, ζεκαίλεη επράξηζηεο ζπλαλαζηξνθέο θαη εχλνηα απφ πινχζηνπο
θίινπο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη ν εξαζηήο ηεο ηεο έδηλε θπιαρηφ είλαη ζεκάδη φηη νη επρέο ηεο
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φζνλ αθνξά ην γάκν ηεο.

Φύιια
Τα θχιια, ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλνπλ επηπρία θαη ζαπκάζηα βειηίσζε ζηα νηθνλνκηθά.Μαξακέλα
θχιια, ζεκαίλνπλ ςεχηηθεο ειπίδεο θαη απψιεηα.
Αλ κηα λέα θνπέια δεη πξάζηλα θαη δσεξά θχιια, ζεκαίλεη φηη ζα θάλεη πινχζην γάκν κε δηαθεθξηκέλν
ζχδπγν.

Φύιια τρσζού
Αλ νλεηξεπηείηε θχιια ρξπζνχ, είλαη πξνκήλπκα φηη ζαο πεξηκέλεη ιακπξφ κέιινλ.
Σπαζκέλα θχιια ρξπζνχ, ζη' φλεηξν, πξνκελχνπλ απνγνήηεπζε ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ πςειψλ ζηφρσλ ζαο. Αλ ν ρξπζφο ήηαλ ζακπφο, πηζηνί θίινη ζα ζαο πξνδψζνπλ θαη
νη θξνληίδεο ηεο δνπιεηάο ζαο ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα.

Φύιαθας θσιαθώλ
Αλ νλεηξεπηείηε ηέηνηνπ είδνπο θχιαθα, είλαη ζεκάδη πξνδνζίαο θαη πξνζβνιήο ζε βάξνο ζαο.
Τν λα δείηε ζηνλ χπλν ζαο φριν λα επηηίζεηαη ζε δεζκνθχιαθα θαη λα πξνζπαζεί λα ζπάζεη ηηο
πφξηεο θπιαθήο, είλαη πξνκήλπκα θαθνχ. Αθφκα, είλαη ζεκάδη φηη ζα γίλνπλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα
λα ζαο απνζπάζνπλ ρξήκαηα θαη άιια πιηθά αγαζά.

Φσιαθή
Τν λα δείηε αλζξψπνπο θπιαθηζκέλνπο ζεκαίλεη φηη ζα ππνρξεσζείηε λα δψζεηε δηθαηψκαηα ζε άηνκα
πνπ ηα ζεσξείηε αλάμηα.
Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα δεη φηη ν αγαπεκέλνο ηεο είλαη ζηε θπιαθή, πξνκελά ζηελνρψξηα θαη
απνγνήηεπζε γηα ην ραξαθηήξα ηνπ.
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη βξηζθφζαζηαλ ζε κπνπληξνχκη θπιαθήο, πξνκελά αγψλεο γηα δσηηθά
πξνβιήκαηα, αιιά κε ηε ζπλεηή ζπκπεξηθνξά ζαο ζα θαηαθέξεηε λα μεκπιέμεηε απφ ηα εκπφδηα θαη
ηνπο παλνχξγνπο ερζξνχο ζαο. Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν δελ πξνκελά επράξηζηα γεγνλφηα: κε
ηηο αδηάθξηηεο ελέξγεηεο ηεο, ζα ράζεη ηελ ηηκεηηθή ζέζε πνπ είρε αλάκεζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζην
πεξηβάιινλ ηεο.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο θσηηζκέλν κπνπληξνχκη, είλαη πξνκήλπκα φηη θηλδπλεχεηε λα εκπιαθείηε ζε
επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, αιιά ε θξφλεζε θαη ε ζσζηή θξίζε ζαο ζα ζαο πξνεηδνπνηήζνπλ θαη ζα
ζαο πξνθπιάμνπλ.

Φσκαηίφζε
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είραηε θπκαηίσζε, ζεκαίλεη πσο είζηε εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν. Να παξακέλεηε
κε ηνπο θίινπο ζαο.

Φσζερό
Αλ δείηε πσο δνπιεχαηε θπζεξφ, ζεκαίλεη αγψλα, αιιά θαη ηειηθφ ζξίακβν επάλσ ζηε θηψρεηα θαη ηε
κνίξα, κε ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη ηελ επηκνλή.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε θπζεξφ, καθξηλνί θίινη ιαρηαξνχλ λα ζαο δνπλ.
Αλ αθνχζαηε ζη' φλεηξν ζαο θπζεξφ, ζα απνθηήζεηε απφθξπθεο γλψζεηο κε ηε βνήζεηα ηζρπξψλ
κέζσλ. Αλ είδαηε θπζεξφ άρξεζην, ζεκαίλεη φηη ζα ζπαηαιήζεηε ελέξγεηεο θάησ απφ άζηνρεο
παξνξκήζεηο.

Φσζίγγη
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο θπζίγγηα, είλαη πξνκήλπκα θαβγάδσλ θαη δηρνγλσκηψλ.
Κάπνηα αλαπνδηά ηεο κνίξαο απεηιεί εζάο ή θάπνηνλ πνπ ζπλδέεηαη ζηελά καδί ζαο.
Αλ ηα θπζζίγηα πνπ ζα νλεηξεπηείηε ήηαλ άδεηα, ζα δεκηνπξγήζεηε πνηθίιεο θαη απεξίζθεπηεο ζρέζεηο.

Φώθηα
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θψθηεο, ζεκαίλεη πσο πξνζπαζείηε λα θαηαθηήζεηε θάηη πνπ είλαη πάλσ απφ
ηηο δπλάκεηο ζαο.
Τα φλεηξα κε θψθηεο πξνιέγνπλ γεληθά πσο έρεηε κεγάιεο θηινδνμίεο, ηηο νπνίεο φκσο δελ ζα
κπνξέζεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε.

Φφιηά ποσιηού
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θσιηέο πνπιηψλ, ζεκαίλεη πσο ζα ελδηαθεξζείηε γηα θάπνηα ππφζεζε πνπ ζα
είλαη επηθεξδήο. Γηα ηε γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη αιιαγή δηακνλήο.Αλ δείηε κηα άδεηα θσιηά,
ζεκαίλεη πσο ζα ιππεζείηε ιφγσ ηεο απνπζίαο θάπνηνπ θίινπ.
Αλ δείηε θσιηέο θιψζζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ελδηαθεξζείηε γηα ηηο ζπηηηθέο δνπιεηέο θαη πσο ζα έρεηε
ραξνχκελα θαη ππάθνπα παηδηά.
Αλ δείηε κηα θσιηά γεκάηε κε ζπαζκέλα ή ραιαζκέλα απγά, πξνιέγνληαη απνγεηεχζεηο θαη απνηπρία.
Αλ ηα απγά ήηαλ θαιά, πξνκελχεηαη επράξηζην απνηέιεζκα γηα ηηο ππνζέζεηο ζο.
Αλ κέζα ζηε θσιηά ππήξραλ λενζζνί, πξνβιέπνληαη επηηπρεκέλα ηαμίδηα θαη ηθαλνπνηεηηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο. Αλ ηα κηθξά ήηαλ κφλα θαη εγθαηαιεηκκέλα, ζα ζηελνρσξεζείηε ιφγσ ηεο ιχπεο ή
ηεο αθξνζχλεο δηθψλ ζαο αλζξψπσλ.

Φφλή
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχγαηε επράξηζηεο θσλέο, είλαη ζεκάδη ραξνχκελεο επηθνηλσλίαο θαη
επαλαζχλδεζεο. Οη δπλαηέο θαη νξγηζκέλεο θσλέο ζη' φλεηξν είλαη πξνκήλπκα απνγνήηεπζεο θαη
δπζάξεζηεο αηκφζθαηξαο.
Τα θιάκαηα κε μεθσλεηά, ζη' φλεηξν, πξνκελχνπλ φηη μαθληθφο ζπκφο ζα γίλεη αθνξκή λα πιεγψζεηε
θίιν ζαο.
Αλ δείηε φηη αθνχζαηε θσλή ηνπ ζενχ, είλαη ζεκάδη πσο ζα θάλεηε θάζε επγελή πξνζπάζεηα γηα

άλνδν, ρξεζηκνπνηψληαο αληδηνηειή θαη έληηκα κέζα, πνπ ζα εθηηκεζνχλ απφ πςειά πξφζσπα θαη ζα
ζαο εμαζθαιίζνπλ ην ζαπκαζκφ ηνπο.
Γηα κηα κεηέξα, ην λα νλεηξεπηεί φηη αθνχεη ηε θσλή ηνπ παηδηνχ ηεο, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα
επηθείκελε ζηελνρψξηα.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη ζαο θαιεί κηα απεγλσζκέλε θσλή, είλαη ζεκάδη πσο θάπνηα ζνβαξή αηπρία απεηιεί
εζάο ή δηθφ ζαο πξφζσπν. Αλ γλσξίζαηε ηε θσλή πνπ ζαο θαινχζε, ζπρλά είλαη πξνκήλπκα
αηπρήκαηνο ή αξξψζηηαο.
Αλ αθνχζαηε ζη' φλεηξν ζαο λα θσλάδνπλ η' φλνκα ζαο κε παξάμελε θσλή, ζεκαίλεη πσο ε
επηρείξεζε, ή ε δνπιεηά ζαο ζα πεξηέιζεη ζε επηζθαιή θαηάζηαζε, θαη φηη μέλνη κπνξεί λα ζαο
δψζνπλ βνήζεηα, ή φηη κπνξεί λα βξεζείηε ζ' αδπλακία λ' αληαπνθξηζείηε ζηηο ππνρξεψζεηο ζαο.
Αλ αθνχζαηε ηε θσλή θίινπ ή ζπγγελή ζαο, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο απ' απηνχο ζα αξξσζηήζεη
απειπηζηηθά, θαη ίζσο πεζάλεη" ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα ζαο θαιέζνπλ λα παίμεηε ην ξφιν
ηνπ θχιαθα θάπνηνπ, πνπ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζα πξέπεη λα θάκεηε κε πνιιή δηαθξηηηθφηεηα.
Εξσηεπκέλνη πνπ ζ' αθνχζνπλ ζη' φλεηξν ηνπο ηε θσλή ηεο αγαπεκέλεο ή ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο, ζα
πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηελ πξνεηδνπνίεζε. Αλ έρνπλ παξακειήζεη ην πξφζσπν ζην νπνίν αλήθεη ε
θσλή, ζα πξέπεη λα επαλνξζψζνπλ. Αιιηψο είλαη πηζαλφ λα ρσξίζνπλ απφ έιιεηςε ζπλλελφεζεο.
Αλ αθνχζαηε ηε θσλή πεζακέλνπ, κπνξεί λα είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε γηα δηθή ζαο ζνβαξή αξξψζηηα,
ή γηα θάπνηα ζηελνρψξηα ζηε δνπιεηά, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ θαθή θξίζε. Η θσλή απηή είλαη
κηα ερψ πνπ ξίρλεηαη πξνο ηα πίζσ απφ ην κέιινλ ζηε αληηθεηκεληθή δηάλνηα παίξλνληα ηνλ ήρν ηεο
θσλήο ηνπ πξνγφλνπ ζαο απφ ηνλ εξρνκφ ηεο ζ' επαθή κε ηκήκα ηνπ πξνγφλνπ ζαο πνπ παξακέλεη
ζε ζαο. Έλα νξηζκέλν πνζνζηφ απφ ην πιηθφ ηεο δηάλνηαο παξακέλεη ην ίδην ζηηο θαηηνχζεο
νηθνγελεηαθέο ζεηξέο.

Φφς
Αλ νλεηξεπηείηε έληνλν θσο, ζαο πεξηκέλεη κεγάιε επηηπρία Τν λα νλεηξεπηείηε θάπνην πεξίεξγν θσο, ή
έλα θσο πνπ ζβήλεη, ζεκαίλεη πσο ζα εθπιαγείηε θαη ζα ιππεζείηε γηα η' απνηειέζκαηα θάπνηαο
πξνζπάζεηαο ζαο, πνπ ζα είλαη κεδακηλά.
Τν κηζφθσην πξνκελά κεξηθή, φρη νινθιεξσκέλε επηηπρία.
Αλ δείηε έλα θσο καθξηλφ πνπ ηξεκνζβήλεη κέζα ζηε λχρηα, είλαη ζεκάδη φηη θάπνηνο δηθφο ζαο ζηα
μέλα πεξλά αγσληψδεηο ζηηγκέο θαη θαιά ζα θάλεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί ηνπ.
Αλ δείηε θσο κέζα ζε λπρηεξηλή ζχειια, είλαη ζεκάδη πσο θάπνηνη καθξφρξνλνη πφζνη ζαο δε ζ'
αξγήζνπλ λα εθπιεξσζνχλ.

Φφζθόρος
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θσζθφξν, πξνβιέπνληαη παξνδηθέο απνιαχζεηο.
Γηα κηα θνπέια, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο ζα έρεη παξνδηθνχο ζαπκαζηέο.

Φφηαέρηο
Αλ νλεηξεπηείηε θσηαέξην, ζεκαίλεη πσο ζα πξνθαιέζεηε ηε δπζαξέζθεηα ησλ γχξσ ζαο, πξάγκα πνπ
ζα ζαο αλαγθάζεη λα ζπκβηβαζηείηε κε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο.
Αλ δείηε πσο πάζαηε αζθπμία απφ θσηαέξην, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέιζνπλ
απφ ηελ απξνζεμία θαη ηελ ακέιεηα ζαο.
Αλ πξνζπαζνχζαηε, ζη' φλεηξν ζαο, λα αλάςεηε θσηαέξην, ζεκαίλεη πσο ζα δψζεηε αθνξκέο ζηνπο
ερζξνχο ζαο, νη νπνίνη κπνξεί λα ζαο θαηαζηξέςνπλ αλ δελ πξνζέρεηε.
Αλ δείηε πσο εμαθαλίζαηε ην θσηαέξην, ζεκαίλεη πσο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ζαο ζα θαηαζηξέςεηε ηελ
επηπρία ζαο.
Αλ δείηε ιάκπα θσηαεξίνπ, ζεκαίλεη πσο ζα πξννδεχζεηε θαη πσο ζα έρεηε επράξηζην πεξηβάιινλ.
Αλ φκσο ηε δείηε λα αλαηηλάδεηαη, ζεκαίλεη πσο ζαο απεηιεί άγρνο θαη θαθνθεθηά.

Φφηαυία
Αλ νλεηξεπηείηε πεξίεξγεο θαη εμσηεξηθέο θσηαςίεο, ζαο πεξηκέλνπλ απνγνεηεχζεηο θαη απνηπρίεο ζε θάζε ππφζεζε ζαο.
Έληνλα θσηηζκέλα πξφζσπα, δείρλνπλ κπεξδεκέλεο ππνζέζεηο πξνζσπηθέο θαη εξγαζηαθέο.
Αλ δείηε ην ζηεξέσκα θσηηζκέλν, κε ην θεγγάξη ζε φιε ηνπ ηελ νκνξθηά, κε αθχζηα αζηέξηα θαη κε
θφθθηλν ήιην, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε θαζαξίεο ηεο ρεηξφηεξεο κνξθήο: ζάλαην, νηθνγελεηαθά
πξνβιήκαηα, εζληθέο αλαζηαηψζεηο... Αλ δείηε παηδηά ζην θσηηζκέλν ζηεξέσκα, είλαη πξνεηδνπνίεζε
πσο πξέπεη λα ραιηλαγσγήζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο.
Αλ δείηε ζηινπέηεο αλζξψπσλ ή δψσλ ζην θσηηζκέλν ζηεξέσκα, ζεκαίλεη απνηπρία θαη θαζαξίεο.
Αλ δείηε θσηηζκέλα θίδηα ή νπνηνδήπνηε άιιν εξπεηφ, ζεκαίλεη πσο ζαο πεξηβάιινπλ ερζξνί πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ άηηκα κέζα γηα λα ζαο εθκεδελίζνπλ.

Φφηηά
Η θσηηά ζην φλεηξν είλαη θαιφ ζεκάδη, αλ βέβαηα απηφο πνπ ην βιέπεη δελ θαίγεηαη. Είλαη έλα
πξνκήλπκα αχμεζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη πξνθνπήο ζε νπνηνδήπνηε επάγγεικα.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θαίγεηαη ην ζπίηη ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα βξείηε έλα ζχληξνθν ζηε δσή ζαο.
Γηα έλαλ επηρεηξεκαηία πνπ ζα δεη ην καγαδί ηνπ λα θαίγεηαη, πξνβιέπεηαη πσο ε δνπιεηά ηνπ ζα πάεη
θαιά θαη πσο ζα έρεη κεγάια θέξδε. Αλ νλεηξεπηεί πσο πξνζπαζνχζε λα ζβήζεη κηα θσηηά, ρσξίο λα
θαίγεηαη ν ίδηνο, ζεκαίλεη πσο ζα δνπιέςεη πνιχ, ρσξίο φκσο λα έρεη ηελ επηζπκεηή απφδνζε. Καη αλ
νλεηξεπηεί ηα εξείπηα ηνπ καγαδηνχ ηνπ κεηά απφ θσηηά, ζεκαίλεη πσο ε ηχρε δελ είλαη κε ην κέξνο ηνπ.
Δελ πξέπεη σζηφζν λ' απνγνεηεπηεί, γηαηί ηα πξάγκαηα ζ' αιιάμνπλ εθεί πνπ δελ ην πεξηκέλεη.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αλάβαηε θσηηά, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε πνιιέο εθπιήμεηο θαη επηζθέςεηο ζε
θαινχο θίινπο.
Αλ νλεηξεπηείηε θσηηά κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ζεκαίλεη, γηα ηνπο λαπηηθνχο έλα αζθαιέο ηαμίδη, γηα ηνπο
ινγνηέρλεο πξφνδν θαη θήκε θαη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζπλερείο επηηπρίεο.

Φφηογραθία

Αλ δείηε θσηνγξαθίεο ζη' φλεηξν ζαο, πξνβιέπεηαη θάπνηα απνγνήηεπζε.
Αλ δείηε φηη παίξλαηε ηε θσηνγξαθία ηνπ (ηεο) ζπληξφθνπ ζαο, ζεκαίλεη πσο δελ είλαη ηδηαίηεξα
πηζηφο, κνινλφηη πξνζπαζεί λα ζαο πείζεη γηα ην αληίζεην.
Γηα ηνπο παληξεκέλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ φηη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θσηνγξαθίεο άιισλ,
πξνβιέπεηαη φηη ζα ηνπο γίλεη θάπνηα δπζάξεζηε απνθάιπςε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ελφο πξνζψπνπ.
Αλ δείηε πσο έρεηε ηε δηθή ζαο θσηνγξαθία, ζεκαίλεη φηη παξά ηε
ζέιεζε ζαο, ζα δεκηνπξγήζεηε πξνβιήκαηα ζηνλ εαπηφ ζαο θαη ηνπο άιινπο.

Φφηογραθίες εηθόλες
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ζαο έδεηρλαλ θσηνγξαθίεο, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα απάηε πνπ γίλεηαη ζε
βάξνο ζαο απφ θαθφβνπινπο ζπλνκειίθνπο ζαο.
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη βγάδαηε θσηνγξαθίεο, ζεκαίλεη φηη ζα πάξεηε κέξνο ζε επηρείξεζε πνπ δελ ζα
είλαη θαζφινπ απνδνηηθή.
Αλ δείηε πσο θαηαζηξέςαηε θσηνγξαθίεο, είλαη ζεκάδη πσο ζα ζαο ζπγρσξήζνπλ ηα αλνξζφδνμα
κέζα πνπ κεηαρεηξηζηήθαηε γηα ηελ άλνδν ζαο.
Τν λα δείηε φηη αγνξάδαηε θσηνγξαθίεο, πξνιέγεη επηδήκηα ηνπνζέηεζε. Αλ δείηε ηελ δηθή ζαο φςε ζε
θσηνγξαθία πνπ εκθαλίδεηαη θαη εμαθαλίδεηαη, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα επεκεξήζεηε θαη πξνθαλψο ζα
είζηε ηθαλνπνηεκέλνο, αιιά ζα ζαο πξνμελήζεη απνγνήηεπζε ην γεγνλφο φηη νη θίινη θαη γεληθά νη
άλζξσπνη ηνπ θχθινπ ζαο δελ ζα εκθνξνχληαη απφ πςειά ηδεψδε.

Φφηογραθηθή κεταλή
Αλ νλεηξεπηείηε θσηνγξαθηθή κεραλή, ζεκαίλεη φηη θάπνηεο αιιαγέο ζα δεκηνπξγήζνπλ άδηθν
πεξηβάιινλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη ηξαβνχζε θσηνγξαθίεο κε θσηνγξαθηθή κεραλή,
είλαη πξνκήλπκα φηη ην άκεζν κέιινλ ηεο επηθπιάζζεη πνιιά δπζάξεζηα, θαη θάπνηνο θίινο ζα ηεο
δψζεη κεγάιε απνγνήηεπζε.

