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Κάβα θραζηού
Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θάβα θξαζηνύ είλαη ζεκάδη πσο ππέξηαηεο ραξέο θαη επραξηζηήζεηο
βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζαο θαη ζηε δηάζεζε ζαο.

Καβούρηα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαβνύξηα, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε πνιιέο πεξίπινθεο ππνζέζεηο, πνπ γηα ηελ
επίιπζε ηνπο ζα αλαγθαζηείηε λα αζθήζεηε ηελ πην πγηή θξίζε. Απηό ην όλεηξν πξννησλίδεηαη γηα ηνπο
εξσηεπκέλνπο έλα καθξύ θαη δύζθνιν θιεξη.

Καγθοσρό
Αλ δείηε θαγθνπξό ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη όηη κε ηελ θαιή ζηξαηεγηθή ζαο ζα κπνξέζεηε λα θέξεηε
ηνπο ερζξνύο πνπ ζαο επηθξίλνπλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε.
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα θαγθνπξό λα ζαο επηηίζεηαη, είλαη ζεκάδη πσο ε ππόιεςε ζαο θηλδπλεύεη.
Αλ δείηε πσο ζθνηώζαηε θαγθνπξό, ζεκαίλεη όηη ζα ππεξληθήζεηε όια ηα εκπόδηα. Αλ δείηε ην δέξκα
ελόο θαγθνπξό, ζεκαίλεη όηη βξίζθεζηε ζην δξόκν πξνο ηελ επηηπρία.

Καδάλη
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλα ραιαζκέλν θαδάλη, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε από θαθή δηαρείξηζε ή
απνγνήηεπζε.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη όηη κπαίλεη ζε θειάξη γηα λα ςάμεη γηα θαδάλη, είλαη πξνκήλπκα αξξώζηηαο
θαη απσιεηώλ γύξσ ηεο.

Καδίλο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο παίδεηε θαη θεξδίδεηε, ζεκαίλεη ρακεινύ επηπέδνπ γλσξηκίεο θαη απνιαύζεηο ζε
βάξνο ησλ άιισλ.
Αλ είδαηε πσο ράζαηε, ζεκαίλεη πσο ε θαθή ζπκπεξηθνξά ζαο ζα απνκαθξύλεη έλα αγαπεηό
πξόζσπν από θνληά ζαο.

Κάζηζκα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θάπνηνο πήξε ην θάζηζκα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα θαηαπηεζηείηε από
αλζξώπνπο πνπ ζα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ζαο.
Αλ δείηε πσο δίλεηε ην θάζηζκα ζαο ζε κηα γπλαίθα, πξνβιέπεηαη πσο ζα πέζεηε ζύκα ηεο
επηδεμηόηεηαο θάπνηνπ.

Καζρέθηες
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηηαδόζαζηε ζε θαζξέθηε, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε απνζαξξπληηθέο
θαηαζηάζεηο θαη αξξώζηηα ζα ζαο ζηνηρίζεη ηελ απώιεηα ηεο ηύρεο ζαο.
Αλ δείηε ζπαζκέλν θαζξέθηε, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο ζπγγελήο, γλσζηόο ή θίινο ζα πεζάλεη από
μαθληθό ή βίαην ζάλαην.
Αλ δείηε άιινπο λα θαζξεθηίδνληαη, ζεκαίλεη πσο θάπνηνη ζα ζαο αδηθήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο.
Αλ δείηε δώα λα θαζξεθηίδνληαη, ζεκαίλεη απνγνεηεύζεηο θαη αηπρία.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο έζπαζε θαζξέθηε, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεη άηπρεο θηιίεο θαη
δπζηπρηζκέλν γάκν. Αλ είδε ηνλ αγαπεκέλν ηεο λα θαζξεθηίδεηαη θαη λα είλαη ρισκόο θαη
θαηαβεβιεκέλνο, ζεκαίλεη ζάλαην ή δηάιπζε αξξαβώλα. Αλ είδε πσο ήηαλ επηπρηζκέλνο, ζεκαίλεη
πσο ζα ππάξμεη κεηαμύ ηνπο έλαο πξόζθαηξνο ρσξηζκόο.

Καηρός
Αλ νλεηξεπηείηε ηνλ θαηξό, είλαη ζεκάδη γηα θάπνηεο ηάζεηο αιιαγήο ηεο ηύρεο. Υπάξρεη πηζαλόηεηα
γξήγνξεο πξνόδνπ, πνπ ζα πξνζθξνύζεη ζε ακθηβνιίεο θαη θόβνπο γηα απνηπρία.
Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη κειεηάηε ην δειηίν θαηξνύ, ζεκαίλεη όηη ζ' αιιάμεηε θαηνηθία, ύζηεξα από
πνιύ ζθέςε, αιιά ηειηθά ζα σθειεζείηε από ηελ αιιαγή.

Καθάο
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θαθάν, ζεκαίλεη όηη ζα δηαηεξείηε θηιίεο κε αληηπαζείο αλζξώπνπο γηα ηελ
πξναγσγή ζαο θαη ηελ επραξίζηεζε ζαο.

Καθάρηζκα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε θαθαξίζκαηα από θόηεο, ζεκαίλεη μαθληθό ζνθ πνπ ζα πξνθιεζεί από
ηελ είδεζε ελόο απξνζδόθεηνπ
ζαλάηνπ ζηε γεηηνληά ζαο. Αξξώζηηα ζα πξνθαιέζεη θηώρεηα.

Καθοποίεζε
Αλ νλεηξεπηείηε όηη ζαο θαθνπνηνύλ, είλαη ζεκάδη όηη νη ερζξνί ζαο ζα ππεξηζρύζνπλ.
Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη εζείο θαθνπνηείηε άιινπο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ππνζηείηε απώιεηα
ρξεκαηηθή θαη εζηθή εμαηηίαο ηεο α-αμηνθαηάθξηηεο θαη αζπλείδεηεο ζπκπεξηθνξάο ζαο.

Καιάζη
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ή θξαηνύζαηε θαιάζη, ζεκαίλεη όηη ζαο πεξηκέλεη κεγάιε επηηπρία, εθόζνλ
ην θαιάζη ήηαλ γεκάην" αλ όκσο ην θαιάζη ή ηα θαιάζηα ήηαλ άδεηα, ζεκαίλεη δπζαξέζθεηα θαη ιύπε.

Καιάκη
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαιάκη θπηξσκέλν, είλαη πξνκήλπκα ζεκαληηθήο πξνόδνπ ζηνλ νηθνλνκηθό
ηνκέα. Αλ δείηε θαιάκη θνκκέλν, ζεκαίλεη απόιπηε απνηπρία ζε θάζε εγρείξεκα.

Καιακπόθη
Αλ νλεηξεπηείηε πσο μεθινπδίδεηε θαιακπόθηα, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε πνηθίιεο επηηπρίεο θαη
απνιαύζεηο. Αλ δείηε άιινπο λα καδεύνπλ θαιακπόθηα, είλαη ζεκάδη όηη ζα ραξείηε γηα ηελ επεκεξία
θίισλ ή ζπγγελώλ.

Καιακπόθη θαη τφράθη θαιακποθηού

Γηα έλαλ αγξόηε πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηνπ όηη πεξλά κέζα από έλα πξάζηλν θαη ζαιεξό
θαιακπνθνρώξαθν, κε θαιακπνθηέο θνξησκέλεο βαξηά θαιακπόθηα, είλαη πξνκήλπκα κεγάινπ
πινύηνπ.
Τν όλεηξν απηό ζεκαίλεη πινύζηα ζνδεηά θαη αξκνλία ζηελ νηθνγέλεηα. Γηα ηνπο λένπο, πξννησλίδεηαη
πνιιή επηπρία θαη αιεζηλνύο θίινπο, κα αλ δνπλ ηα ζηάρπα αλνηγκέλα, ζεκαίλεη απνγνεηεύζεηο θαη
ζηεξήζεηο.
Αλ δείηε λεαξέο θαιακπνθηέο θξεζθνζθαιηζκέλεο, ζεκαίλεη εύλνηα εθ κέξνπο ηζρπξνύ πξνζώπνπ θαη
επηηπρία πνπ έξρεηαη. Αλ δείηε ζεξηζκέλν θαιακπόθη, ζεκαίλεη δόμα θαη πινύην.
Αλ ην δείηε δεκαηηαζκέλν, είλαη ζεκάδη όηη νη κεγαιύηεξεο επηζπκίεο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.
Αλ δείηε μεθινπδηζκέλν θαιακπόθη, ζεκαίλεη θεξδνθόξεο επηρεηξήζεηο θαη απεξηόξηζηεο εύλνηεο.
Γηα ηνπο λένπο πνύ ζα ηδνύλ πσο ηξώλε λσπό θαιακπόθη, ζεκαίλεη αξκνλία κεηαμύ θίισλ θαη
επηπρηζκέλεο ελώζεηο.

Καιηαθούδα
Όλεηξν κε θαιηαθνύδα ζεκαίλεη θαθή πγεία θαη θηινληθίεο. Αλ δείηε πσο πηάζαηε θαιηαθνύδα, είλαη
ζεκάδη όηη ζα κπνξέζεηε λα μεγειάζεηε ηνπο ερζξνύο ζαο. Τν ζθόησκα κηαο θαιηαθνύδαο, ζη' όλεηξν,
πξνιέγεη όηη ζα δηεθδηθήζεηε πεξηνπζία κε πνιιά πξνβιήκαηα.

Καιόγερος
Αλ νλεηξεπηείηε θαιόγεξν, πξνκελύνληαη δηαθσλίεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη δπζάξεζηα ηαμίδηα. Γηα κηα λέα
γπλαίθα, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη πσο ζα ππνζηεί θαθνινγία θαη απάηε.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε θαιόγεξνο, ζεκαίλεη πξνζσπηθέο απώιεηεο θαη αξξώζηηα.

Καιόγρηα
Γηα έλα ζξεζθόιεπην πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηνπ θαιόγξηεο, είλαη πξνκήλπκα πσο νη πιηθέο απνιαύζεηο
ζα παξακεξίζνπλ ηελ πλεπκαηηθόηεηα ηνπ.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί θαιόγξηεο, ζεκαίλεη πσο ζα ρεξέςεη ή ζα ρσξίζεη από ηνλ
αγαπεκέλν ηεο. Αλ νλεηξεπηεί πσο είλαη θαιόγξηα, πξνβιέπνληαη δπζαξέζθεηεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο.
Αλ δεη λεθξή θαιόγξηα, πξνβιέπεηαη απνγνήηεπζε εμαηηίαο ηεο απηζηίαο αγαπεκέλσλ ηεο πξνζώπσλ
θαη αηπρίαο.
Αλ νλεηξεπηεί πσο ε θαιόγξηα έβγαιε ην ξάζν ηεο, πξνβιέπεηαη πσο ζα έρεη θιίζε ζηηο πιηθέο
απνιαύζεηο.

Κάιος
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο έρεηε θάινπο ζηα πόδηα θαη ζαο πνλνύλ, ζεκαίλεη όηη θάπνηνη ερζξνί ζαο
ππνλνκεύνπλ" κα αλ δείηε πσο θαηαθέξαηε λα θαζαξίζεηε ηα πόδηα ζαο από ηνπο θάινπο, ζα
θιεξνλνκήζεηε έλα κεγάιν αγξόθηεκα από θάπνηα άγλσζηε πεγή.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο έρεη θάινπο ζηα πόδηα, είλαη έλδεημε πσο ζα πεξάζεη
πνιιά βάζαλα θαη πσο ζα ηεο θεξζνύλ ςπρξά άηνκα ηνπ θύινπ ηεο.

Καιοκέιαλο θάρκαθο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαινκέιαλν, είλαη ζεκάδη όηη θάπνην πξόζσπν επηδηώθεη λα ζαο εμαπαηήζεη
θαη λα ζαο βιάςεη κε ηελ αζπλείδεηε βνήζεηα θίισλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη παίξλεη θαινκέιαλν, είλαη πξνκήλπκα
όηη ζα παγηδεπηεί κε επηδέμηα θαηαζηξσκέλα ζρέδηα αλζξώπσλ ηνπο νπνίνπο εκπηζηεύεηαη. Αλ δεη όηη
ην εθαξκόδεη εμσηεξηθά, ζα θιείζεη ηα κάηηα ηεο ζηελ απάηε γηα λα ραξεί κηα ζύληνκε πεξίνδν ηέξςεο

Καιοθαγάς
Αλ νλεηξεπηείηε όηη είζηε θαινθαγάο, ζεκαίλεη όηη ζα βειηηώζεηε ην κπαιό ζαο, ην ζώκα θαη ην γνύζην
ζαο.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη έλα θαινθαγά, ζεκαίλεη όηη ζα
δηαθξηζεί γηαηί ζα παληξεπηεί δηαθεθξηκέλν ζύδπγν, αιιά ζα ππνθέξεη από ηελ ηπξαλληθόηεηά ηνπ.

Καιηζοδέηα
Γηα έλαλ εξαζηή πνπ ζα δεη πσο βξήθε ηελ θαιηζνδέηα ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, είλαη ζεκάδη πσο εθείλε
ζα ράζεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζην πξόζσπν ηνπ θαη πσο ζα ζπλαληήζεη ζην δξόκν ηνπ ερζξνύο.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο έραζε ηελ θαιηζνδέηα ηεο, πξνβιέπεηαη όηη ζα έρεη ζθελέο
δεινηππίαο από ηνλ εξαζηή ηεο κε αθνξκή θάπνηνλ σξαηόηεξν άληξα.
Γηα έλαλ παληξεκέλν άληξα πνπ ζα νλεηξεπηεί θαιηζνδέηα, είλαη πξνκήλπκα πσο ε γπλαίθα ηνπ ζα
κάζεη γηα ηηο θξπθέο εξσηηθέο ηνπ ηζηνξίεο θαη ζα ηνπ δεκηνπξγήζεη ζθελή δεινηππίαο.
Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο θνξά θαιηζνδέηεο κε ζηνιίδηα, ζεκαίλεη πσο νη αηνκηθέο ηεο ππνζέζεηο
ζα θαλεξσζνύλ θαη ε ππόιεςε ηεο ζα δηαθπβεπηεί. Αλ δεη πσο ν εξαζηήο ηεο ηεο θνξά θαιηζνδέηεο,
ζεκαίλεη πσο ζα θαηαθέξεη λα ηνλ θξαηήζεη θνληά ηεο παξαιέο ηηο αληημνόηεηεο.

Καιύβα
Αλ νλεηξεπηείηε θαιύβα, ζεκαίλεη αδηάθνξε επηηπρία.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηκάζηε ζε θαιύβα, ζεκαίλεη θαθή πγεία θαη δπζαξέζθεηα.
Αλ δείηε θαιύβα κέζα ζε ιηβάδη, ζεκαίλεη επθνξία, αιιά πεξαζηηθή επηπρία.

Κακαρηέρα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θακαξηέξα, ζεκαίλεη θαθνηπρία θαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί ζα
γίλνπλ.
Γηα έλαλ άληξα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη έθαλε έξσηα κε θακαξηέξα, είλαη ζεκάδη όηη κπνξεί λα γίλεη
αληηθείκελν γεινηνπνίεζεο εμαηηίαο αδηάθξηηεο ζπκπεξηθνξάο θαη έιιεηςεο ηαθη.

Κακέο θόζκεκα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα πόξπε θακέν, ζεκαίλεη όηη θάπνην ιππεξό πεξηζηαηηθό ζύληνκα ζα
απνξξνθήζεη ηελ πξνζνρή ζαο.

Κακήια
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θακήια, ζεκαίλεη όηη ζα δείμεηε κεγάιε ππνκνλή θαη θαξηεξία ζε θαηξό
αβάζηαρηεο ζρεδόλ αγσλίαο θαη απνηπρηώλ, πνπ θαηλνκεληθά ζα ζαξώζνπλ θάζε ίρλνο ειπίδαο ζηελ
ςπρή ζαο.
Αλ-δείηε πσο είζηε ηδηνθηήηεο θακήιαο, είλαη ζεκάδη όηη ζα απνθηήζεηε πινύζηα κεηαιιεπηηθή
ηδηνθηεζία.
Αλ δείηε θνπάδη από θακήιεο ζηελ έξεκν, ζεκαίλεη ζπκπαξάζηαζε όηαλ θάζε αλζξώπηλε βνήζεηα
θαίλεηαη ζρεδόλ αλύπαξθηε, θαη αξξώζηηα από ηελ νπνία ζα ζεθσζείηε αλέιπηζηα ζύληνκα.

Κακπαλαρηό
Αλ νλεηξεπηείηε θακπαλαξηό, είλαη πξνάγγεινο αξξώζηηαο θαη αληηζέζεσλ.
Εξεηπσκέλν θακπαλαξηό ζεκαίλεη ζάλαην γλσζηνύ ή θίινπ.
Τν λ' αλεβαίλεηε, ζη' όλεηξν ζαο, ζε θακπαλαξηό πξνκελά ζνβαξέο δπζθνιίεο, πνπ όκσο ζα
κπνξέζεηε λα ηηο μεπεξάζεηε. Αλ δείηε όηη πέζαηε από θακπαλαξηό, είλαη ζεκάδη θαθήο πγείαο θαη
απώιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Κακπάλες
Αλ αθνύζαηε θακπάλεο ζη' όλεηξν ζαο, θάπνηνο καθξηλόο θίινο ζα πεζάλεη θαη θαθόβνπιν πξόζσπν
ζα ζαο ζηελνρσξήζεη.

Κάκπηα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θάκπηα, ζεκαίλεη όηη ζην άκεζν κέιινλ ζαο ζα ππάξμνπλ άλζξσπνη ηαπεηλνί
θαη ππνθξηηέο, θαη θαιά ζα θάκεηε λα θπιαρηείηε από ηηο απαηειέο εκθαλίζεηο. Μπνξεί λα ππνζηείηε
θάπνηα απώιεηα ζηνλ έξσηα ή ζηηο επηρεηξήζεηο.
Αθόκε, ε θάκπηα ζη' όλεηξν είλαη πξνκήλπκα όηη ζα βξεζείηε ζε θαηαζηάζεηο ακεραλίαο, θαη δε ζα
πξέπεη λα πεξηκέλεηε ζεκαληηθή δηάθξηζε ή θέξδε.

Κακπίλα
Η θακπίλα ελόο πινίνπ είλαη κάιινλ θαθά ζεκάδη, αλ ηε δείηε ζη' όλεηξό ζαο. Κάπνηα βξσκνδνπιεηά ζθαξώλεηαη ζε βάξνο ζαο. Είλαη πνιύ πηζαλό λα ζπξζείηε ζηα
δηθαζηήξηα, όπνπ ζα ράζεηε εμαηηίαο ηεο αζηάζεηαο ησλ καξηύξσλ ζαο.

Κακπούρες
Αλ νλεηξεπηείηε έλαλ θακπνύξε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε απξόζκελεο αιιαγέο ζηα ζρέδηα ζαο.

Καλάιη
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ην λεξό ελόο θαλαιηνύ ζνιό θαη ζηεθνύκελν, ζεκαίλεη αξξώζηηα, ζηνκαρηθέο
δηαηαξαρέο θαη ζθνηεηλά ζρέδηα ησλ ερζξώλ. Αλ όκσο ην λεξό ήηαλ μάζηεξν, είλαη πξνάγγεικα κηαο
ήξεκεο δσήο κε αθνζησκέλνπο θίινπο θνληά ζαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη λα γιηζηξάεη κε θάλσ ζηα λεξά ελόο θαλαιηνύ, ζεκαίλεη εγθξαηή δσή
θαη ζύδπγν πνπ ζα ηε ιαηξεύεη. Αλ δεη πσο δηαζρίδεη ην θαλάιη από γέθπξα πνπ πςώλεηαη πάλσ ζε
μάζηεξν λεξό θαη όηη καδεύεη θηέξεο θαη άιιεο πξαζηλάδεο ζηηο όρζεο, ζα ραξεί κηα δσή γεκάηε
απνιαύζεηο θαη πςειέο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. Αλ όκσο ην λεξό ζηξνβηιηδόηαλ, ζα βξεζεί ζπρλά
κπεξδεκέλε ζε άζρεκεο ηζηνξίεο θαη ζα είλαη ζύκα λεπξηθώλ δηαηαξαρώλ.

Καλαπές
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε αλαγεξκέλνο πάλσ ζε θαλαπέ, ζεκαίλεη όηη ζα βαπθαιηζηείηε κε ςεύηηθεο
ειπίδεο, ζα πξέπεη λα αγξππλείηε ζε θάζε κεηαβνιή πνπ ζα γίλεηαη ζηηο δνπιεηέο ζαο, γηαηί κόλν έηζη
ζα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ειπίδεο ζαο.

Καλαρίλη
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο απηό ην γιπθό θειαεδνπνύιη, είλαη ζεκάδη αλαπάληερσλ απνιαύζεσλ. Γηα έλα
λέν πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο έρεη έλα όκνξθν θαλαξίλη, ζεκαίλεη πςειέο θνηλσληθέο ηηκέο θαη έλα
επηηπρεκέλν πέξαζκα από ηνλ θόζκν ηεο ινγνηερλίαο, ή κηα επηπρηζκέλε θαηάιεμε ελόο εξσηηθνύ
δεζκνύ.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο ράξηζαλ έλα θαλαξίλη, είλαη έλδεημε κηαο εππξόζδεθηεο θιεξνλνκηάο. Αλ δείηε
πσο δηώρλεηε έλα θαλαξίλη, ζεκαίλεη πσο ζα δνθηκάζεηε απνγνήηεπζε ζηηο πην αθξηβέο ζαο επηζπκίεο.
Αλ νλεηξεπηείηε θαλαξίλη λα πεζαίλεη, ζεκαίλεη πσο ζα πιεγσζείηε από ηελ απηζηία αγαπεκέλσλ
θίισλ.
Αλ δείηε θαλαξίληα λα θηεξνπγίδνπλ θαη λα θειαεδνύλ ζε πνιπηειή δηακεξίζκαηα, είλαη θαιόο νησλόο:
γιέληηα θαη κηα δσή εμαηξεηηθήο ιεπηόηεηαο, πινύηνο θαη ηθαλνπνηεηηθέο θηιίεο ζαο πεξηκέλνπλ.

Καλάηη
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα θαλάηη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαιή δηάζεζε θαη πσο νη πξνζπάζεηεο ζαο
ζα ζηεθζνύλ από επηηπρία. Έλα ζπαζκέλν θαλάηη είλαη ζεκάδη απώιεηαο θαιώλ θίισλ.

Καλλάβη
Αλ νλεηξεπηείηε θαλλάβη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε επηηπρία ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζαο, θαη θπξίσο ζηηο
κεγάιεο ζπκθσλίεο.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο παζαίλεη θάπνην αηύρεκα ζε ρσξάθη ζπαξκέλν κε θαλλάβη,
πξνβιέπεηαη πσο κεηά από θαπγά ζα ρσξίζεη από ηνλ αγαπεκέλν ηεο.
Αλ νλεηξεπηείηε ζπόξνπο θαλλαβηνύ, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα βξείηε κηα βαζηά θαη καθξνρξόληα
θηιία. Γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρνπλ επθαηξίεο γηα λα θάλνπλ ρξήκαηα.

Καλόλη
Απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη όηη ην ζπίηη θαη ε ρώξα βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εμσηεξηθήο εηζβνιήο, από ηελ
νπνία νη λένη καο ζα ππνθέξνπλ ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ νλεηξεύηεθε πσο άθνπζε ή είδε θαλόληα, ζεκαίλεη όηη ζα γίλεη ζύδπγνο
ζηξαηησηηθνύ θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα ηνλ θαηεπνδώλεη, θαζώο ζα πεγαίλεη γηα λα ππεξαζπίζεη
ηελ ίδηα θαη ηελ ηηκή ηεο.
Ο αλαγλώζηεο ζα πξέπεη λα εξκελεύεη απηνύ ηνπ είδνπο ηα όλεηξα ζύκθσλα κε ηηο επηδξάζεηο πνπ
ηνλ πεξηβάιινπλ, θαη κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζηελ ππνθεηκεληθή ηνπ δηάλνηα. Αλ έρεηε
ζθεθηεί πνιύ γηα θαλόληα θαη ηα είδαηε ζηνλ ύπλν ζαο, ελώ δελ ππάξρεη πόιεκνο, είλαη πνιύ πηζαλό
λα απνηεινύλ κηα πξνεηδνπνίεζε ελαληίνλ θάπνηνπ αγώλα θαη πηζαλήο ήηηαο. Ή, αλ ρεηξίδεζηε ν ίδηνο
επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα επαθνινπζήζνπλ επηηπρεκέλεο ζπκθσλίεο, ύζηεξα από πνιιέο ζηελνρώξηεο
θαη αλαπνδηέο.

Καλοληού βιήκα
Απηό ζεκαίλεη, γηα θείλνλ πνπ ζα ην νλεηξεπηεί, όηη θξπθνί ερζξνί ελώλνληαη ελαληίνλ ηνπ. Γηα κηα
αλύπαληξε θνπέια πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηεο βιήκα θαλνληνύ, ζεκαίλεη όηη ζα εξσηεπηεί ζηξαηησηηθό.
Γηα έλα λέν, ην ίδην όλεηξν ζεκαίλεη όηη ζα θιεζεί λα ππεξαζπίζεη ηελ παηξίδα ηνπ.

Κάλφ
Αλ δείηε πσο θσπειαηείηε πάλσ ζ' έλα θάλσ ζε ήξεκν ξεύκα, ζεκαίλεη ηελ απόιπηε εκπηζηνζύλε ζαο
ζηελ ηθαλόηεηα ζαο λα δηεπζύλεηε ηελ επηρείξεζε ζαο θαηά επσθειή ηξόπν.
Αλ θσπειαηείηε παξέα κε ηελ αγαπεκέλε ζαο, ζα ρξεηαζηεί λα δακάζεηε κηα ζηξίγγια πξηλ λα
θηάζεηε ζηε γακήιηα καθαξηόηεηα. Οη δνπιεηέο ζηνλ θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ ζα απνδεηρηνύλ
απνγνεηεπηηθέο, αλ νλεηξεπηείηε πσο θσπειαηείηε ζε ζνιά λεξά. Αλ ηα λεξά είλαη ξερά θαη
γνξγνθίλεηα, είλαη ζεκάδη όηη ζα έρεηε έλαλ απεξίζθεπην εξσηηθό δεζκό ή ιαζξαίεο απνιαύζεηο από
ηηο νπνίεο δε ζα βγεη θαλέλα κόληκν θαιό.
Αλ δείηε πσο θσπειαηείηε ζε άβαζα, θαζαξά θαη ήξεκα λεξά, ζεκαίλεη επηπρία, αιιά πνπ δε ζα
δηαξθέζεη πνιύ.
Τν λεξό ζηα όλεηξα είλαη έλα ηππηθό ζηνηρείν κειινληηθόηεηαο. Αλ ηνλ νλεηξεπόκελν αλακέλεη έλα
επράξηζην άκεζν κέιινλ, απηό ζα έξζεη εγγύηεξα κε ην μάζηεξν λεξό. Αλ δεη πσο αλαδύεηαη κέζα από
ηαξαγκέλα πδάηηλα ζηνηρεία, ην άκεζν κέιινλ ζηελ μππλεηή δσή ζα είλαη γεκάην βάζαλα γη' απηόλ.

Καπέιο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ράζαηε ην θαπέιν ζαο, ζεκαίλεη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο θαη αδπλακία
νξηζκέλσλ πξνζώπσλ λα θξαηήζνπλ ηηο ζπκθσλίεο ηνπο.
Γηα ηνλ άληξα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο θνξά θαηλνύξγην θαπέιν, είλαη ζεκάδη πσο ζ' αιιάμεη ζέζε θαη
δνπιεηά κε θαιύηεξεο πξννπηηθέο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο θνξά θαηλνύξγην όκνξθν θαπέιν, πξνβιέπεηαη πσο πιεζηάδεη ηνλ
πινύην θαη πσο ζα γίλεη αληηθείκελν ζαπκαζκνύ.
Αλ δείηε πσο ν άλεκνο παίξλεη ην θαπέιν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα γίλνπλ αιιαγέο ζηε δσή ζαο πνπ ζα
είλαη θαηά θάπνην ηξόπν γηα θαθό ζαο.

Καπεηάληος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαπεηάλην, ζεκαίλεη όηη νη επγελέζηεξεο θηινδνμίεο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.
Αλ κηα γπλαίθα δεη πσο ν αγαπεκέλνο ηεο είλαη θαπεηάληνο, ζα βαζαληζηεί πνιύ από δήιηα θαη
αληηδειία.

Καπίζηρη
Τν λα νλεηξεπηείηε πσο βάδεηε θαπίζηξη ζε έλα πνπιάξη, ζεκαίλεη όηη ζα δηεπζύλεηε κηα πξνζνδνθόξα
θαη θαζαξή δνπιεηά. Οη εξσηηθέο ζαο ππνζέζεηο ζα δηακνξθσζνύλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ζαο.
Αλ δείηε άιια δώα κε θαπίζηξη, ζεκαίλεη πσο ε ηύρε ζα ζαο εγθαηαιείςεη γηα ιίγν, αιιά ζα ηελ
μαλαθεξδίζεηε κε θάπνηνλ θόπν.

Καπλά
Όλεηξν κε θαπλά πξνιέγεη επηηπρία ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά απνηπρία ζηνλ έξσηα.
Αλ δείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε θαπλά, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα ερζξνύο θαη παξεθηξνπέο.
Τν λα νλεηξεπηείηε θαπλά θπηεκέλα, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο. Ξεξά θύιια θαπλνύ πξνιέγνπλ θαιή
εζνδεία γηα ηνπο αγξόηεο θαη θέξδε γηα ηνπο εκπόξνπο.
Αλ δείηε όηη θνπκάξεηε θαπλό, είλαη ζεκάδη πηζηήο θηιίαο.

Καπληά
Αλ δείηε θαπληά ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε θαθνηπρία ζηηο ππνζέζεηο ζαο. Οη
εξσηεπκέλνη ζα θαπγαδίδνπλ θαη δελ ζα ηθαλνπνηνύληαη εύθνια.

Καπλοδότος
Αλ νλεηξεπηείηε θαπλνδόρνπο, ζεκαίλεη πσο θάπνην πνιύ δπζάξεζην πεξηζηαηηθό ζα ζπκβεί ζηε δσή
ζαο. Κάπνηα μαθληθή είδεζε γηα αξξώζηηα ζα ζαο ζηελνρσξήζεη. Αλ δείηε πεζκέλε θαπλνδόρν, ζπκαίλεη ιύπε θαη πηζαλώο ζάλαην ζηελ νηθνγέλεηα ζαο.
Αλ δείηε θαπλνδόρν θαιπκκέλε κε θηζζό ή άιια αλαξξηρεηηθά, είλαη πξνκήλπκα επηπρίαο πνπ ζα έξζεη
κεηά από ιύπε γηα ηελ απώιεηα ζπγγελώλ.

Αλ δείηε θσηηά λα θαίεη κέζα ζε θαπλνδόρν, ζεκαίλεη όηη θάηη πνιύ θαιό πιεζηάδεη ζε ζαο. Αλ
νλεηξεπηείηε πσο είραηε θξπθηεί ζε θαπλνδόρν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ππνθέξεηε από ζηελνρώξηα
θαη ακθηβνιία. Οη δνπιεηέο δε ζα πάλε θαη πνιύ θαιά.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα ηδεί πσο έπεζε από θαπλνδόρν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα θαηεγνξεζεί γηα
θάπνηα απξέπεηα, πξάγκα πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηελνρώξηα ζηνπο δηθνύο ηεο. Αλ δεη πσο αλέβεθε ζε
θαπλνδόρν, ζεκαίλεη όηη ζα μεθύγεη από έλα κπιέμηκν πνπ είρε ζρεδηαζηεί γη' απηήλ.

Καπλός
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαπλό, ζεκαίλεη πσο ζα βαζαληζηείηε από ακθηβνιίεο θαη θνβίεο.
Αλ δείηε πσο ζαο θάιπςε θαπλόο, ζεκαίλεη πσο επηθίλδπλα πξόζσπα ζαο θνιαθεύνπλ κε θαθό
ζθνπό.

Καράβη
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαξάβηα, πξνβιέπνληαη γηα ζαο ηηκέο θαη απξόζκελε θνηλσληθή άλνδνο.
Αλ δείηε πσο καζαίλεηε γηα θάπνην λαπάγην, πξνκελύνληαη άζρεκεο εμειίμεηο ζηηο ππνζέζεηο ζαο.
Επίζεο, νη θίιεο ζαο ζα ζαο πξνδώζνπλ.
Αλ δείηε πσο ράλεηε ηε δσή ζαο ζε έλα λαπάγην, ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε πνιύ ηε δσή ή
ηελ ππόιεςε ζαο.
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη έλα θαξάβη βξίζθεηαη ζε θαηαηγίδα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε αηπρία ζηηο
ζπλαιιαγέο ζαο θαη πσο ζα δπζθνιεπηείηε λα θαιύςεηε θάπνηα θνκπίλα ζαο, όηαλ ν ζπλεηαίξνο ζαο
ζειήζεη λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ από ηε δηθή ζαο.
Αλ δείηε άιινπο λα λαπαγνύλ, ζεκαίλεη πσο δελ ζα κπνξέζεηε λα ζώζεηε θάπνην θίιν ζαο από ηε
δπζκέλεηα θαη ηε ρξενθνπία.

Καραβίδα
Σίγνπξα ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε ηελ απάηε, αλ είζηε λένο θαη δείηε ζη' όλεηξν ζαο απηό ην πξάγκα
πνπ πεξπαηάεη πξνο ηα πίζσ.

Καρακέια
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θηηάρλεηε δαραξσηά, ζεκαίλεη αύμεζε θεξδώλ από βηνηερλία ή νπνηαδήπνηε
δνπιεηά.
Αλ δείηε πσο ηξώηε ηξαγαλέο, θξέζθεο θαξακέιεο, είλαη ζεκάδη θνηλσληθώλ απνιαύζεσλ θαη
ζαξθηθνύ έξσηα, ηόζν γηα ηνπο λένπο όζν θαη γηα ηνπο ειηθησκέλνπο.
Ξηλέο θαξακέιεο ζη' όλεηξν, είλαη ζεκάδη αξξώζηηαο ή όηη ζηελνρώξηεο ζα πξνθιεζνύλ από
θαηάρξεζε εκπηζηνζύλεο.
Γηα έλα λέν (ή λέα) πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο έιαβε έλα θνπηί θαξακέιεο ή άιια δαραξσηά, πξνβιέπεηαη
πσο ζα γίλεη δέθηεο πνιιήο θνιαθείαο.
Αλ δείηε πσο ζηείιαηε θνπηί κε δαραξσηά, ζα θάλεηε κηα πξόηαζε, αιιά ζ' αληηκεησπίζεηε
απνγνήηεπζε.

Καραληίλα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη είζαζηε ζε θαξαληίλα, ζεκαίλεη πσο ζα βξεζείηε ζε δύζθνιε ζέζε ιόγσ ηεο
δνιηόηεηαο ησλ ερζξώλ ζαο.

Κάρβοσλο
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ζβεζηό πεηξνθάξβνπλν, ζεκαίλεη άζιηεο θαηαζηάζεηο θαη δπζηπρία. Αλ ην
θάξβνπλν ήηαλ αλακκέλν θαη έβγαδε ιακπεξέο θιόγεο, ππάξρνπλ πξννπηηθέο κεγάιεο αύμεζεο ηεο
πεξηνπζίαο ζαο, θαη ζ' απνιαύζεηε αιεζηλέο ραξέο.

Καρδηά
Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε πόλν ζηελ θαξδηά θαη δύζπλνηα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα ζηε
δνπιεηά ζαο. Κάπνην δηθό ζαο ιάζνο ζα θέξεη απώιεηεο, αλ δε δηνξζσζεί.
Τν λα δείηε ζε όλεηξν ηελ θαξδηά ζαο, είλαη ζεκάδη αξξώζηηαο θαη έιιεηςεο ελεξγεηηθόηεηαο.
Τν λα δείηε ηελ θαξδηά ελόο δώνπ, ζεκαίλεη πσο ζα ληθήζεηε ηνπο ερζξνύο ζαο θαη ζα θεξδίζεηε ην
ζεβαζκό όισλ.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξώηε ηελ θαξδηά ελόο θνηόπνπινπ, ζεκαίλεη πσο πξσηνθαλείο επηζπκίεο ζα ζαο
σζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα πξόνδν.

Καρδηλάιηος
Αλ νλεηξεπηείηε θαξδηλάιην κε ηα άκθηα ηνπ, είλαη θαθό ζεκάδη, ζα ζπλαληήζεηε ηέηνηεο θαθνηπρίεο πνπ
ζα ρξεηαζηεί λα θύγεηε ζε καθξηλνύο ή μέλνπο ηόπνπο γηα λ' αξρίζεηε από ηελ αξρή κηα
θαηεζηξακκέλε ζηαδηνδξνκία. Γηα κηα γπλαίθα, ην όλεηξν απηό είλαη ζεκάδη όηη ζα πέζεη ρακειά
εμαηηίαο ςεύηηθσλ ππνζρέζεσλ.
Αλ ν ηεξέαο ή ν ηεξνθήξπθαο είλαη πλεπκαηηθόο νδεγόο θαη ζύκβνπινο, θαη νη ππεξεζίεο ηνπ ππνηίζεηαη
πσο είλαη αλαγθαίεο, εηδηθά ζε ώξα πεηξαζκνύ, ηόηε βξίζθνπκε ηνλ εαπηό καο λα νλεηξεύεηαη έλα
θαξδηλάιην ζαλ πξνεηδνπνίεζε ελάληηα ζην θαθό πνπ πιεζηάδεη.

Καρέθια
Αλ δείηε θαξέθια ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη απνηπρία λ' αληηκεησπίζεηε θάπνηα ππνρξέσζε. Αλ δελ
πξνζέμεηε, ζα ράζεηε επίζεο πνιύ επσθειείο ζέζεηο.
Αλ δείηε θίιν λα θάζεηαη ζε θαξέθια θαη λα κέλεη αθίλεηνο, ζεκαίλεη πσο ζ' αθνύζεηε γη' απηόλ όηη
πέζαλε ή αξξώζηεζε.

Καρεθιάς
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλαλ θαξεθιά, ζεκαίλεη όηη ζ' αληηκεησπίζεηε ζηελνρώξηεο από θαηλνκεληθά
επράξηζηε εξγαζία.

Καρθίλος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαξθίλν πνπ ζεξαπεύηεθε κ' επηηπρία, ζεκαίλεη μαθληθή άλνδν από ηε ζθνηεηλή
θηώρεηα ζ' έλα πινύζην πεξηβάιινλ.
Αλ νλεηξεπηείηε θαξθίλν, ζεκαίλεη αξξώζηηα θάπνηνπ θνληηλνύ ζαο πξνζώπνπ, θαη θηινληθίεο κ' απηνύο
πνπ αγαπάηε. Αλ ν άλζξσπνο πνπ ζα δεη απηό ην όλεηξν είλαη επηρεηξεκαηίαο, κπνξεί λα πεξηκέλεη
νηθνλνκηθή θξίζε.
Αθόκε, ν θαξθίλνο ζην όλεηξν είλαη πξνκήλπκα ιύπεο ζηελ πην άζρεκε κνξθή ηεο. Ο έξσηαο ζα
δηαιπζεί κέζα ζε ςπρξή ηππηθόηεηα, θαη νη επηρεηξήζεηο ζα θαξθηλνβαηνύλ θαη δε ζα απνθέξνπλ
θέξδε.

Καρλαβάιη
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζπκκεηέρεηε ζε θαξλαβάιη, είλαη πξνκήλπκα όηη ζύληνκα ζα ραξείηε θάπνηα
αζπλήζηζηε απόιαπζε ή αλαςπρή. Έλα θαξλαβάιη, όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κάζθεο ή αλάξκνζηεο
θιννπλίζηηθεο θηγνύξεο, είλαη ζεκάδη νηθνγελεηαθήο δηαθσλίαο" νη επηρεηξήζεηο δε ζα είλαη
ηθαλνπνηεηηθέο θαη ν έξσηαο ζα κείλεη ρσξίο αληαπόδνζε.

Κάρο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ηξέρεηε πάλσ ζ' έλα θάξν, θαθνηπρία θαη αδηάθνπε εξγαζία ζα ζαο ηξώεη ην
ρξόλν, αλ εμαθνινπζήζεηε λα ζπληεξείηε ηελ νηθνγέλεηα ζαο. Αλ δείηε απιώο θάξν, ζεκαίλεη άζρεκα
λέα από ζπγγελείο ή θίινπο.
Αλ δείηε πσο νδεγείηε θάξν, ζα ζεκεηώζεηε επάμηα επηηπρία ζε επηρεηξήζεηο θαη άιιεο θηινδνμίεο.
Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ πσο ηξέρνπλ καδί πάλσ ζε θάξν, ζεκαίλεη όηη ζα είλαη
ζσζηνί θαη ηίκηνη παξά ηηο ζθεπσξίεο ησλ αληηπάισλ ηνπο.
Αθόκε, ην θάξν, ζη' όλεηξν, είλαη πξνκήλπκα όηη ν γάκνο ζαο δελ ζα είλαη επηηπρεκέλνο, θαη νη
ζηελνρώξηεο ζα ζαο γεξάζνπλ πξόσξα.
Τν λα νδεγείηε θάξν ζε θαηήθνξν, ζεκαίλεη απώιεηα θαη δπζθνξία. Αλ ην νδεγείηε ζε αλήθνξν,
πξνκελά βειηίσζε ζηηο ππνζέζεηο ζαο.
Έλα θνξησκέλν θάξν είλαη ζεκάδη πσο, ελώ ην θαζήθνλ ζαο θξαηά ζε κηα εζηθή ζηάζε, ζηελ

πξαγκαηηθόηεηα ζα ζέιαηε λα θάλεηε ην αληίζεην.
Τν λα νδεγείηε θάξν ζε ιαζπσκέλα λεξά, είλαη πξνκήλπκα θαθνηπρίαο. Έλα ζθεπαζκέλν θάξν είλαη
ζεκάδη όηη θάπνηεο κπζηεξηώδεηο ελέξγεηεο ζα θαζπζηεξήζνπλ ηελ πξόνδν ζαο. Αλ ην θάξν ήηαλ
ζπαζκέλν, ζεκαίλεη απνηπρία θαη απνγνήηεπζε.
Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο όηη νδεγεί θάξν κέζα ζε θαζαξά λεξά, είλαη ζεκάδη
επραξίζηεζεο θαη επεκεξίαο.

Καρόηο
Αλ νλεηξεπηείηε θαξόηα, είλαη ζεκάδη επεκεξίαο θαη πγείαο. Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο
όηη ηξώεη θαξόηα, ζεκαίλεη όηη ζα παληξεπηεί θαη ζα απνρηήζεη πνιιά θαη γεξά παηδηά.

Καροηζάθη κφρού
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θαξνηζάθη κσξνύ, ζεκαίλεη όηη έρεηε έλα θίιν πνπ ζαο ηαηξηάδεη θαη πνπ ζα
επηλνήζεη πνιιέο επράξηζηεο εθπιήμεηο γηα ζαο.

Καρύδα
Οη ηλδηθέο θαξύδεο ή θνθθνθάξπδα ζηα όλεηξα είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη κπνξνύλ λα ζαο ζπκβνύλ
κνηξαία πξάγκαηα, γηαηί ύπνπινη ερζξνί ππνλνκεύνπλ ηα δηθαηώκαηα ζαο θάησ από ην θακνπθιάδ
έλζεξκσλ θίισλ. Ξεξέο θνθθνθνίληθεο είλαη ζεκάδη απώιεηαο θαη ιύπεο. Μπνξεί, ύζηεξα απ' απηό ην
όλεηξν, λα ζξελήζεηε ην ζάλαην θάπνηνπ θνληηλνύ ζαο πξνζώπνπ.

Καρύδη
Δείγκα ραξάο θαη γόληκνπ θέξδνπο. Αλ δείηε όηη ζπάδεηε θνύθηα θαξύδηα, ζεκαίλεη όηη όιεο νη
πξνζδνθίεο ζαο ζα θαηαιήμνπλ ζε απνγνήηεπζε θαη κεηακέιεηα.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη έρεη ζηα ρέξηα ηεο ιεθέδεο από θαξύδηα, είλαη ζεκάδη πσο
γξήγνξα ν εξαζηήο ηεο ζα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε άιιε.

Καρθηά
Αλ δείηε θαξθηά ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη ζθιεξή δνπιεηά κε κηθξέο απνιαβέο.
Αλ δείηε πσο εκπνξεπόζαζηε θαξθηά, ζεκαίλεη πσο ζα ηνπνζεηεζείηε ζε θαιή ζέζε.
Αλ δείηε πσο ηα θαξθηά ήηαλ ζθνπξηαζκέλα ή ζπαζκέλα, ζεκαίλεη αξξώζηηα θαη απνηπρία ζηηο
επηρεηξήζεηο.

Καρθίηζες
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαξθίηζεο, πξνβιέπνληαη δηαθσλίεο θαη θαπγάδεο ζηελ νηθνγέλεηα.
Γηα κηα θνπέια, νη θαξθίηζεο ζην όλεηξν είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο
ηνλ αγαπεκέλν ηεο.
Αλ δείηε όηη θαηαπίλεηε κηα θαξθίηζα, ζεκαίλεη όηη αηπρήκαηα ζα ζαο νδεγήζνπλ ζε άζρεκεο
θαηαζηάζεηο.
Αλ δείηε όηη ράλεηε κηα θαξθίηζα, πξνβιέπεηαη κηθξή απώιεηα ή δπζαξέζθεηα.
Αλ δείηε ιπγηζκέλε ή ζθνπξηαζκέλε θαξθίηζα, ζεκαίλεη όηη ζα ρά-ζηε ηελ ππόιεςε ζαο ιόγσ ησλ
απξνζεμηώλ ζαο.
Αλ δείηε πσο ζαο ηξππάεη θαξθίηζα, ζεκαίλεη όηη θάπνηνο ζα ζαο λεπξηάζεη.

Καρταρίας
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαξραξίεο, πξνιέγνληαη ηξνκεξνί ερζξνί.
Αλ δείηε πσο έλαο θαξραξίαο ζαο αθνινπζεί θαη ζαο επηηίζεηαη, ζεκαίλεη πσο αλαπόθεπθηεο
δπζθνιίεο ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ θαθν-θεθηά.
Αλ δείηε θαξραξίεο λα θνιπκπνύλ ζε θαζαξό λεξό, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο πνπ ζαο δειεύεη ζα
πξνζπαζήζεη ζηγά αιιά ζηαζεξά λα ζαο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη λα δηαηαξάμεη ηελ επηπρία
ζαο.
Αλ δείηε έλαλ ςόθην θαξραξία, πξνβιέπεηαη επαλαζύλδεζε κε θάπνην πξόζσπν θαη επεκεξία.

Καζθέηο
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είδε θαζθέην, ζεκαίλεη όηη ζα ιάβεη πξόζθιεζε γηα θάπνηα
γηνξηή.
Γηα έλα θνξίηζη πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηεο ηνλ αγαπεκέλν ηεο κε θαζθέην, ζεκαίλεη όηη ζα είλαη
ληξνπαιή θαη ζπλεζηαικέλε κπξνζηά ηνπ.
Αλ δείηε θαζθέην θπιαθηζκέλνπ, ζεκαίλεη όηη ζα ράζεηε ην ζάξξνο ζαο ζε ώξα θηλδύλνπ.
Αλ δείηε θαζθέην κεηαιισξύρνπ, ζεκαίλεη όηη ζα θιεξνλνκήζεηε αξθεηή πεξηνπζία.

Κάζηαλα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πηάλεηε θάζηαλα, είλαη πξνκήλπκα απσιεηώλ ζε επηρείξεζε, αιιά πξνκελύεηαη
επίζεο όηη ζα έρεηε έλαλ επράξηζην ζύληξνθν ηεο δσήο.
Αλ είδαηε πσο ηξώγαηε θάζηαλα, ζαο πεξηκέλεη ιύπε γηα έλα δηάζηεκα, αιιά ηειηθά ζα έξζεη ε
επηπρία.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ηξώεη θάζηαλα ή όηη θάλεη εκπόξην κ' απηά, ζεκαίλεη όηη ζα
έρεη έλαλ εύπνξν εξαζηή θαη ζρεηηθή επκάξεηα.

Κάζηρο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε ζ' έλα θάζηξν, ζα απνρηήζεηε πινύην αξθεηό γηα λα θάκεηε ηε δσή πνπ
επηζπκείηε. Έρεηε πξννπηηθέο λα γίλεηε έλαο κεγάινο ηαμηδηώηεο θαη λα ραξείηε ηε γλσξηκία ησλ ιαώλ
πνιιώλ εζλώλ.
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο έλα παιηό θάζηξν ζθεπαζκέλν κε θιήκαηα, ζα γίλεηε πηζαλώο ξνκαληηθόο ζηα
γνύζηα ζαο, θαη ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ώζηε λα κελ θάκεηε έλαλ αλεπηζύκεην γάκν ή αξξαβώλα. Οη
δνπιεηέο, ύζηεξα από απηό ην όλεηξν, ζα ζεκεηώζνπλ θάκςε. Αλ δείηε όηη εγθαηαιείπεηε έλα θάζηξν,
ζα ζαο θιέςνπλ, ή ζα ραζηε ηελ αγαπεκέλε (-ν) ζαο, ή θάπνην άιιν πξνζθηιέο πξόζσπν, από ζάλαην.

Καηάδηθοη
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θαηάδηθνπο, ζεκαίλεη θαηαζηξνθέο θαη πηθξά λέα. Αλ δείηε πσο είζηε ν ίδηνο
θαηάδηθνο, είλαη ζεκάδη όηη ζα ζηελνρσξεζείηε γηα κηα ππόζεζε* αιιά ζα απαιείςεηε όια ηα
ζθάικαηα.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είδε ηνλ αγαπεκέλν ηεο κε θόξκα θαηάδηθνπ, ζεκαίλεη πσο
ζύληνκα ζα έρεη ιόγνπο λα ακθηζβεηήζεη ην ραξαθηήξα ηεο αγάπεο ηνπ.

Καηαρράθηες
Ο θαηαξξάθηεο ζη' όλεηξν ζεκαίλεη αζθάιεηα θαη εθπιήξσζε ηεο πην ηνικεξήο επηζπκίαο, θαη ε ηύρε
ζαο ζα μεπεξάζεη όια ηα όξηα ηεο πξνόδνπ.
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ζαο παξαζύξεη έλαο θαηαξξάθηεο, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε από
απώιεηεο ιόγσ ηεο παξακέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ ζαο.

Κάζηορας
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θάζηνξεο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα επηηύρεηε αλέζεηο κε ππνκνλεηηθό αγώλα. Αλ
νλεηξεπηείηε πσο ηνπο ζθνηώλεηε γηα ην δέξκα ηνπο, ζα θαηεγνξεζείηε γηα απάηε θαη άπξεπε
ζπκπεξηθνξά πξνο έλα αζών πξόζσπν.

Καηαζθήλφζε
Αλ νλεηξεπηείηε θαηαζθήλσζε ζην ύπαηζξν, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε θάπνηα αιιαγή ζηηο ππνζέζεηο"
επίζεο, κπνξείηε λα πξνεηνηκαζηείηε γηα έλα καθξύ θαη θνπηαζηηθό ηαμίδη.
Αλ δείηε κηα εγθαηάζηαζε θάκπηλγθ, πνιινί από ηνπο ζπληξόθνπο ζαο ζα κεηαθνκίζνπλ αιινύ θαη νη
πξννπηηθέο ζαο ζα εκθαληζηνύλ ζθπζξσπέο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη βξίζθεηαη ζε θαηαζθήλσζε, ζεκαίλεη όηη ν θαιόο ηεο δε ζα
αξγήζεη λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπο, θαη όηη ζα απνδεηρηεί θαιόο ζύδπγνο. Αλ δεη πσο
είλαη ζε ζηξαηησηηθή θαηαζθήλσζε, ζα παληξεπηεί κε ηελ πξώηε επθαηξία.
Αλ κηα παληξεκέλε δεη πσο είλαη ζε ζθελή ζηξαηησηηθνύ, θηλδπλεύεη λα θειηδώζεη ην όλνκα ηνπ άληξα
ηεο θαη λα ηξαβηέηαη ζηα δηθαζηήξηα γηα δηαδύγην.

Καηάζθοπος
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ζαο θαηαζθνπεύνπλ, ζεκαίλεη επηθίλδπλνπο θαπγάδεο θαη δπζθνξία.
Τν λα νλεηξεπηείηε όηη είζηε θαηάζθνπνο, είλαη πξνκήλπκα αηπρίαο ζηα ζρέδηα ζαο.

Καηάζηεκα
Αλ νλεηξεπηείηε θαηάζηεκα γεκάην εκπόξεπκα, είλαη δείγκα επηπρίαο θαη επεκεξίαο.
Άδεην θαηάζηεκα, ζην όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη όηη νη πξνζπάζεηεο ζαο ζ' απνηύρνπλ.
Τν λα δείηε όηη ην θαηάζηεκα ζαο θαίγεηαη, είλαη ζεκάδη αλαλέσζεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη επραξίζηεζε.
Αλ δείηε πσο βξεζήθαηε ζε κεγάιν θαηάζηεκα, ζεκαίλεη όηη ζα δνθηκάζεηε επραξίζηεζε από έζνδα
πνπ ζ' απνθηήζεηε θαη πνπ ζα πξνέξρνληαη από δηάθνξεο πεγέο θέξδνπο.
Τν λα δείηε όηη πνπιάηε εκπνξεύκαηα, δει. δνπιεύεηε ζε θαηάζηεκα, είλαη πξνάγγεινο αλόδνπ.

Καηαζηροθή
Τν λα δεη θαλείο όηη βξέζεθε ζε κηα θαηαζηξνθή, ζεκαίλεη απώιεηα ή ζάλαην. Αλ όκσο νλεηξεπηείηε όηη
θάπνηνο ζαο ζώδεη, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα βξεζείηε ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, αιιά ηειηθά ζα
μεθύγεηε ηνλ θίλδπλν.

Καηάζηρφκα πιοίοσ
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθόζαζηε πάλσ ζε πινίν θαη καίλεηαη ε ζύειια, ζα ζαο βξνπλ κεγάιεο
ζπκθνξέο θαη ζα δεκηνπξγήζεηε άηπρνπο δεζκνύο θαη ζπκπεζεξηάζκαηα' αλ όκσο ε ζάιαζζα ήηαλ
ήξεκε θαη ην θσο έληνλν, ν δξόκνο ζαο είλαη αλνηρηόο πξνο ηελ επηηπρία.

Καηαθύγηο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ρηίδεηε έλα θαηαθύγην, πξνβιέπεηαη πσο ζα μεθύγεηε από ηα ύπνπια
ζρέδηα ησλ ερζξώλ ζαο.
Αλ δείηε πσο δεηάηε θαηαθύγην, ζεκαίλεη πσο αλ θαη ζα είζηε έλνρνο γηα θάπνηα πξάμε, ζα
πξνζπαζήζεηε λα δηθαηνινγήζεηε ηνλ εαπηό ζαο.

Καηάτρεζε

Αλ δείηε όηη δηαπξάμαηε θαηάρξεζε ζε βάξνο ελόο πξνζώπνπ, ζεκαίλεη όηη ζα αηπρήζεηε ζηηο δνπιεηέο
ζαο, ράλνληαο πνιιά ρξήκαηα από ηελ επηκνλή ζαο λα δηαηεξείηε επηρεηξεζηαθέο ζρέζεηο κε άιινπο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη εζείο είζηε ζύκα θαηάρξεζεο, ζα ελνριεζείηε ζηηο θαζεκεξηλέο ζαο επηδηώμεηο από
ηελ ερζξόηεηα άιισλ.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ νλεηξεύηεθε πσο άθνπζε θαηαρξεζηηθά θαη πβξηζηηθά ιόγηα, ζεκαίλεη όηη ζα
απνηειέζεη αληηθείκελν δήιηαο θαη θζόλνπ θάπνηνπ πξνζώπνπ. Αλ ε ίδηα ρξεζηκνπνίεζε ζη' όλεηξν ηεο
ηέηνηα ιόγηα, ζα αληηκεησπίζεη αλεπάληερεο άζρεκεο αληηδξάζεηο, πνπ ζα ηε γεκίζνπλ κε ηαπείλσζε
θαη ηύςεηο γηα αλάμηα ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο θίινπο ζην παξειζόλ.

Κάυηκο
Τν θάςηκν ζην όλεηξν είλαη πξνάγγεινο θαιώλ εηδήζεσλ. Αλ δείηε πσο θάςαηε ην ρέξη ζαο ζε θαζαξή
θαη ξένπζα θσηηά, ζεκαίλεη αγλόηεηα πξνζέζεσλ θαη επηδνθηκαζία ησλ θίισλ. Αλ θάςαηε ηα πόδηα
ζαο πεξπαηώληαο κέζα από ζξάθα, ή από θιεγόκελν κέξνο, ζεκαίλεη ηθαλόηεηα λα εθπιεξώζεηε
νπνηνδήπνηε θαζήθνλ, κνινλόηη απηό κπνξεί λα είλαη αδύλαην γηα ηνπο άιινπο. Η ζπλεζηζκέλε θαιή
ζαο πγεία ζα δηαηεξεζεί, αιιά αλ δείηε πσο εμαληιεζήθαηε ζηε θσηηά, ηα ζπκθέξνληα ζαο ζα
απεηιεζνύλ από ηελ πξνδνζία ππνηηζέκελσλ θίισλ.

Καηεγορία
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θαηεγνξείηε θάπνηνλ γηα κηα ηαπεηλή πξάμε, ζεκαίλεη όηη ζα θηινληθήζεηε κε ηνπο
πθηζηακέλνπο ζαο, θαη ε αμηνπξέπεηα ζαο ζα πέζεη ρακειά.
Αλ δείηε πσο ζαο θαηεγνξνύλ, θηλδπλεύεηε λα ελνρνπνηεζείηε όηη δεκηνπξγείηε ζθάλδαιν θαηά ηξόπν
ύπνπιν θαη θαθεληξερή.

Καηήτεζε
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο ζπκκεηέρεηε ζε θαηήρεζε, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ζαο πξνζθεξζεί
επηθεξδήο ζέζε, αιιά νη επηθξίζεηο ζα είλαη ηέηνηεο ώζηε ζα βξεζείηε ζε δίιεκκα γηα ην αλ ζα ηελ
απνδερηείηε ή όρη

Κάηηζτλος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα θάηηζρλν πξόζσπν, ζεκαίλεη αηπρίεο θαη ήηηα ζηελ αγάπε.
Αλ δείηε ην δηθό ζαο πξόζσπν θάηηζρλν θαη ιππεκέλν, ζεκαίλεη πσο ζα κπιερηείηε κε γπλαίθεο θαη
δελ ζα αληηκεησπίζεηε ηηο δνπιείεο ζαο κε ηε ζνβαξόηεηα πνπ ρξεηάδεηαη.

Καηοηθία
*

Αλ δείηε όηη δελ κπνξείηε λα βξείηε ην ζπίηη ζαο, ζα ράζηε εληειώο ηελ πίζηε ζαο ζηελ αθεξαηόηεηα
ησλ άιισλ.
Αλ δε βιέπεηε δηόινπ θαηνηθία ζηα όλεηξα ζαο, ζα είζηε άηπρνο ζηηο δνπιεηέο ζαο θαη ζα ράζεηε ζηηο
θεξδνζθνπηθέο ζαο επηρεηξήζεηο.
Αλ δείηε πσο αιιάδεηε θαηνηθία, ζύληνκα ζα κάζεηε λέα θαη ζα θάκεηε εζπεπζκέλα ηαμίδηα.
Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη πσο άθεζε ην ζπίηη ηεο, ζεκαίλεη πσο ραιθεύνληαη ελαληίνλ ηεο ςεύδε θαη
ζπθνθαληίεο.

Καηραθύιηζκα
Τν λα νλεηξεπηείηε όηη θαηξαθπιήζαηε από νπνπδήπνηε, είλαη ζεκάδη όηη είζηε απξόζεθηνη θαη
ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζε όιεο ηηο ελέξγεηεο ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη θαηξαθπινύζαλ, είλαη ζεκάδη όηη ζα σθειεζείηε από ηελ απξνζεμία ησλ
άιισλ.

Καηράκη
Αλ δεηέ θαηξάκη ζηνλ ύπλν ζαο, είλαη δείγκα θαηάπησζεο θαη πξνεηδνπνίεζε γηα ζρέδηα θαθόβνπισλ
αλζξώπσλ.
Καηξάκη ζηα ρέξηα ή ζηα ξνύρα, πξνιέγεη αξξώζηηα θαη ζιίςε.

Καύζφλας
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο ελνριεί ε δέζηε, ζεκαίλεη πσο δελ ζα θαηνξζώζεηε λα ηειεηώζεηε νξηζκέλα
ζρέδηα ζαο ιόγσ ηεο πξνδνζίαο θάπνηνπ θίινπ ζαο. Απηό ην όλεηξν δελ είλαη ηδηαίηεξα θαιό.

Καθελείο
Αλ δείηε ή επηζθεθζείηε ζη' όλεηξν ζαο θαθελείν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα δηαηεξήζεηε αζύλεηα θηιηθέο
ζρέζεηο κε πξόζσπα πνπ είλαη απνδεηγκέλνη ερζξνί ζαο. Παλνύξγεο γπλαίθεο κπνξεί λα ζθεπσξήζνπλ ελάληηα ζηελ εζηθή ζαο ππόζηαζε θαη ζηελ πεξηνπζία ζαο.

Καθές
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πίλεηε θαθέ, ζεκαίλεη ηελ απνδνθηκαζία θίισλ γηα ηηο πξνζέζεηο ζαο λα
παληξεπηείηε. Αλ είζηε παληξεκέλνο, ζα έρεηε δπζαξέζθεηεο θαη ζπρλνύο θαπγάδεο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο παδαξεύαηε θαθέ, ζεκαίλεη απνηπρίεο ζε επηρεηξήζεηο. Αλ δείηε πσο πνπινύζαηε
θαθέ, ζίγνπξα ζα ράζεηε. Αλ δείηε πσο αγνξάδαηε, ζα κπνξέζεηε άλεηα λα δηαηεξήζεηε ηελ πίζηε ζαο
ζηελ αγνξά.
Μηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είδε ή ρεηξηδόηαλ θαθέ, ζα γίλεη αληηθείκελν θνπηζνκπνιηνύ, αλ
δελ είλαη ζπλεηή ζηηο ελέξγεηεο ηεο.
Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη πσο έςελε θαθέ, ζεκαίλεη όηη ζα μεθύγεη από ηε κηδέξηα ράξε ζ' έλαλ
επηηπρεκέλν γάκν κε θάπνηνλ μέλν.
Αλ δείηε πσο αιέζαηε θαθέ, είλαη πξνκήλπκα επηηπρεκέλσλ αγώλσλ ελάληηα ζε αληημνόηεηεο.
Καβνπξδηζκέλνο θαθέο είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη θάπνηνη μέλνη έρνπλ ζηξακκέλε πνλεξά ηελ πξνζνρή
ηνπο επάλσ ζαο.
Αθαβνύξληηζηνο θαθέο ζεκαίλεη όηη έρεηε ζξαζείο ερζξνύο, πνπ ζα αγσληζηνύλ θακνπθιαξηζκέλα γηα
λα ζαο αλαηξέςνπλ.

Κέδρος
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε θέδξνπο πξάζηλνπο θαη σξαίνπο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ηθαλνπνηεηηθή
επηηπρία ζε θάπνην εγρείξεκα.
Αλ δείηε πσο νη θέδξνη ήηαλ μεξακέλνη, ζεκαίλεη απειπηζία. Καλέλαο αληηθεηκεληθόο ζαο ζθνπόο δελ
ζα επηηεπρζεί, αλ ηνπο είδαηε ζ' απηή ηελ θαηάζηαζε.

Κέηθ
Αλ νλεηξεπηείηε γιπθά θέηθ, ζεκαίλεη όηη νη θόπνη ζαο ζα αληακεηθζνύλ θαη νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα
επλνεζνύλ από ηηο πεξηζηάζεηο. Οη εξσηεπκέλνη ζα επεκεξήζνπλ.
Αλ δείηε πσο ηεκαρίδεηε γιπθά, ζεκαίλεη πσο ζα ιάβεηε κεγάιε επραξίζηεζε από ηελ επηηπρία ζαο είηε
ζηνλ θνηλσληθό είηε ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί ηε γακήιηα ηνύξηα ηεο, είλαη ην κόλν άζρεκν όλεηξν ζ' απηή ηελ
θαηεγνξία θαη ζεκαίλεη θαθνηπρία.
Αλ δείηε πσο ςήλαηε θέηθ ή άιια γιπθά, δελ είλαη ηόζν θαιόο νησλόο, όζν αλ νλεηξεπηείηε πσο ηα
είδαηε ή ηα ηξώγαηε.

Κειάρη
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο είζαζηε ζ' έλα ςπρξό, ζθνηεηλό θειάξη, ζα βαζαληζηείηε από ακθηβνιίεο,
ζα ράζεηε ηελ εκπηζηνζύλε ζην θαζεηί θαη ζα ππνθέξεηε από θαθά πξνκελύκαηα από ηα νπνία δε ζα
κπνξέζεηε λα μεθύγεηε παξά κόλν κε Τνλ έιεγρν ηεο ζέιεζεο ζαο. Τν όλεηξν απηό ζεκαίλεη απώιεηα
ηδηνθηεζίαο.
Αλ δείηε πσο ην θειάξη είλαη γεκάην κε θξαζηά θαη ηξόθηκα, ζα ζαο πξνζθεξζεί ζπκκεηνρή ζε θέξδε
πξνεξρόκελα από ακθίβνιε πεγή. Αλ ην όλεηξν απηό ην δεη λέα γπλαίθα, ζα ηεο γίλεη πξόηαζε γάκνπ
από θεξδνζθόπν ή παίρηε ηπρεξώλ παηρληδηώλ.

Κέληεκα
Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί θέληεκα, ζεκαίλεη όηη ζα ζαπκαζηεί γηα ην ηαθη θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο λα θάλεη
ην θαιύηεξν γηα νηηδήπνηε πνπ ζα βξεζεί ζην δξόκν ηεο.
Γηα έλαλ παληξεκέλν άλδξα, ζεκαίλεη λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα. Γηα εξαζηή, ζεκαίλεη ζπλεηή θαη
νηθνλόκν ζύδπγν.

Κέληρηζκα
Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θάπνην έληνκν ζαο θέληξηζε είλαη πξνάγγεινο θαθνηπρίαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη έλησζε θάπνην θέληξηζκα, είλαη ζεκάδη πσο ζα πιεγσζεί θαη
ζα κεηακειεζεί γηα ηελ ππεξβνιηθή εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε ζε άλδξεο.

Κερακηθά
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πνιιά όκνξθα θαη θαζαξά είδε θεξακηθήο, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε κηα
θηιόθαιε θαη νηθνλόκα λνηθνθπξά. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ άληξα.
Αλ δείηε πσο είζαζηε ζε έλα θαηάζηεκα θεξακηθήο, είλαη ζεκάδη όηη ζα πξνζέρεηε πνιύ ζηηο
ιεπηνκέξεηεο ηεο δνπιεηάο ζαο θαη έηζη ζα έρεηε νθέιε. Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη
όηη ζα παληξεπηεί έλα δπλαηό θαη αθέξαην άληξα. Έλα αζπγύξηζην θαηάζηεκα θεξακηθήο, κε άδεηα
ξάθηα, ζεκαίλεη απώιεηα.

Κεράζηα
Αλ νλεηξεπηείηε θεξάζηα, ζεκαίλεη όηη ζα θεξδίζεηε δεκνηηθόηεηα ράξε ζηε θηιηθόηεηα θαη ηελ
αληδηνηέιεηά ζαο. Αλ δείηε πσο ηξώηε θεξάζηα, ζεκαίλεη όηη ζ' απνθηήζεηε θάηη πνπ επηζπκείηε πνιύ.
Αλ ηα θεξάζηα πνπ ζα δείηε είλαη άγνπξα, είλαη ζεκάδη όηη πιεζηάδεη θαιή ηύρε.

Κέραηο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε ήρν από θέξαην, ζεκαίλεη πσο ζα ιάβεηε λέα από έλα ραξνύκελν
πξόζσπν.
Αλ δείηε έλα ζπαζκέλν θέξαην, ζεκαίλεη ζάλαην ή αηύρεκα.
Αλ δείηε παηδηά λα παίδνπλ κε θέξαηα, ζεκαίλεη ηαύηηζε ραξαθηήξσλ θαη απόςεσλ κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο θπζά έλα θέξαην, ζεκαίλεη πσο ζέιεη ην γάκν πεξηζζόηεξν από ό,ηη ν
εξαζηήο ηεο.

Κερασλός
Κεξαπλόο ζη' όλεηξν ζεκαίλεη επηπρία θαη επεκεξία, αιιά κηθξήο δηάξθεηαο.
Αλ δείηε όηη ζαο ρηύπεζε θεξαπλόο ή όηη αηζζαλζήθαηε ην ζνθ γηαηί ρηύπεζε αληηθείκελα θνληά ζαο,
είλαη ζεκάδη όηη ζα ζηελνρσξεζείηε από ζρόιηα θαη ζθάλδαια. Αθόκα, είλαη δείγκα εκπνξηθήο
απνηπρίαο.
Αλ δείηε θεξαπλό πάλσ από ην θεθάιη ζαο, ρσξίο όκσο λα ζαο ρηππήζεη, ζεκαίλεη ραξά θαη
απόιαπζε.
Κεξαπλόο κέζα από ζύλλεθα, ζη' όλεηξν, είλαη πξνγλσζηηθό απνγνεηεύζεσλ θαη απώιεηαο. Οη
εκπνξεπόκελνη πξέπεη λα κείλνπλ θνληά ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, νη γπλαίθεο θνληά ζηνπο άλδξεο ηνπο
θαη ηα παηδηά πνπ είλαη αδηάζεηα πξέπεη λα θξνληηζηνύλ από ηνπο γνλείο ηνπο.

Κερί
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θεξηά λα θαίλε κε θαζαξή θαη ζηαζεξή θιόγα, ζεκαίλεη ζηαζεξόηεηα ησλ
αλζξώπσλ πνπ είλαη γύξσ ζαο θαη θα-ινεδξαησκέλε πεξηνπζία.
Γηα κηα αλύπαληξε θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο πιάζεη θεξηά, πξνβιέπεηαη πσο ζα έρεη κηα
απξνζδόθεηε πξόηαζε γάκνπ θαη κηα επίζθεςε καθξηλνύ ζπγγελή. Αλ δεη πσο αλάβεη θεξί, ζα.
ζπλαληήζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο παξάλνκα ιόγσ ησλ αληηξξήζεσλ ησλ δηθώλ ηεο.
Αλ δείηε θεξί λα ηξεκνζβήλεη ζην θύζεκα ηνπ αέξα, είλαη κηα έλδεημε όηη ερζξνί θπθινθνξνύλ επηδήκηεο
γηα ζαο θήκεο.
Αλ δείηε πσο ζβήλεηε θεξί, ζεκαίλεη ιππεξά λέα. Φίινη έρνπλ πεζάλεη ή βξίζθνληαη ζε άζρεκε
θαηάζηαζε.
Αλ δείηε πσο αλάβεηε θεξί, θάπνην επράξηζην γεγνλόο ζα ζαο θέξεη θνληά ζε θίινπο πνπ είραηε πνιύ
θαηξό λα ζπλαληήζεηε.

Κεθάιη
Αλ νλεηξεπηείηε έλα θεθάιη θαινζρεκαηηζκέλν θαη όκνξθν, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε αλζξώπνπο
κε κεγάιε δύλακε θαη επηξξνή
πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζε ζεκαληηθέο ππνζέζεηο ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε ην δηθό ζαο θεθάιη, είλαη πξνκήλπκα όηη ζαο απεηινύλ λεπξηθέο ή πλεπκαηηθέο
δηαηαξαρέο»
Αλ δείηε έλα θεθάιη ρσξηζκέλν από ην ζώκα θαη καησκέλν, ζ' αληηκεησπίζεηε απνγνεηεύζεηο θαη
καηαίσζε ησλ ζρεδίσλ ζαο.
Αλ δείηε ηνλ εαπηό ζαο κε δύν ή πεξηζζόηεξα θεθάιηα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε γξήγνξε άλνδν, πνπ
ίζσο όκσο λα κελ είλαη ζηαζεξή.
Αλ νλεηξεπηείηε έλα πξεζκέλν θεθάιη, ζεκαίλεη πσο ζηε δσή ζαο ζα γλσξίζεηε πεξηζζόηεξε επηπρία
από δπζηπρία.
Αλ νλεηξεπηείηε ην θεθάιη ελόο παηδηνύ, ζεκαίλεη πσο ζαο πεξηκέλεη νηθνλνκηθή πξόνδνο.
Αλ δείηε ην θεθάιη θάπνηνπ θηήλνπο, ζεκαίλεη πσο κόλν νη πιηθέο απνιαύζεηο ζα ζαο απαζρνιήζνπλ.
Αλ δείηε πσο πιέλεηε ην θεθάιη ζαο, ζεκαίλεη όηη ζνβαξνί άλζξσπνη ζα ζαο αλαδεηήζνπλ γηα ηελ
νξζή θξίζε θαη ηηο θαιέο ζπκβνπιέο ζαο.

Κεδεία
Αλ νλεηξεπηείηε θεδεία, ζεκαίλεη δπζηπρηζκέλν γάκν θαη άξξσζηα παηδηά.
Αλ νλεηξεπηείηε ηελ θεδεία θάπνηνπ μέλνπ, ζεκαίλεη απξόζκελεο ζηελνρώξηεο. Αλ δείηε ηελ θεδεία ηνπ
παηδηνύ ζαο, πηζαλόλ λα ζεκαίλεη πσο ππάξρεη πγεία ζε όιε ζαο ηελ νηθνγέλεηα, αιιά ζα
επαθνινπζήζνπλ απνγνεηεύζεηο από θάπνηνπο θίινπο.
Αλ δείηε πσο παξαθνινπζείηε θεδεία ληπκέλνο ζηα καύξα, ζεκαίλεη ζύληνκε ρεξεία. Αλ δείηε ηελ
θεδεία νπνηνπδήπνηε ζπγγελή, ζεκαίλεη λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα θαη νηθνγελεηαθέο ζηελνρώξηεο.

Κεδεκόλας
Τν λα νλεηξεπηείηε έλαλ θεδεκόλα, είλαη ζεκάδη πσο νη θίινη ζαο ζα ζαο αληηκεησπίζνπλ κε
πεξίζθεςε. Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα δεη πσο θαθνπνηείηαη από ηνλ θεδεκόλα ηεο, πξνβιέπεηαη πσο
ζα έρεη απώιεηεο θαη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ.

Κήπος
Αλ νλεηξεπηείηε θήπν κε βιάζηεζε θαη ινπινύδηα, ζεκαίλεη ςπρηθή εξεκία θαη άλεζε.
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ιαραληθά, ζεκαίλεη δπζηπρία θαη απώιεηα ηεο πεξηνπζίαο.
Γηα ηηο γπλαίθεο, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη πσο ζα γίλνπλ ζπνπδαίεο ή πνιύ επηπρηζκέλεο ζηελ
νηθνγελεηαθή ηνπο δσή.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξπαηάηε κε ηνλ αγαπεκέλν (-ε) ζαο κέζα ζε αλζηζκέλν θήπν, ζεκαίλεη
απεξίγξαπηε επηπρία θαη επεκεξία.

Κεροπήγηο
Κεξνπήγην ζη' όλεηξν ζαο, κε νιόθιεξν θεξί επάλσ, πξνκελά όηη ιακπξό κέιινλ αλνίγεηαη κπξνζηά
ζαο, γεκάην πινύην, επηπρία θαη αγαπεηνύο ζπληξόθνπο. Αλ ην θεξνπήγην ήηαλ άδεην, ζεκαίλεη ην
αληίζεην.

Κήρσθας ληειάιες
Αλ νλεηξεπηείηε θήξπθα, ε ηύρε ηξέρεη μσπίζσ ζαο. Σπνπδαία δεηήκαηα ζα ηαρηνπνηεζνύλ θηιηθά
αλάκεζα ζε αληηκαρόκελνπο. Αλ ηνλ είδαηε πηθξακέλν, θάπνην ζιηβεξό γεγνλόο ή θαθνηπρία κπνξεί
γξήγνξα λα επαθνινπζήζεη.

Κηβώηηο θοσηί
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη αλνίγεηε θηβώηην κε εκπνξεύκαηα, ζεκαίλεη ακύζεην πινύην θαη
απνιαπζηηθά ηαμίδηα πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζε καθξηλά κέξε κε επηπρή απνηειέζκαηα. Αλ ην θηβώηην
είλαη άδεην, ζα αθνινπζήζεη απνγνήηεπζε ζηηο δνπιεηέο θάζε είδνπο.
Αλ δείηε θνπηηά γεκάηα κε ιεθηά, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα πάςνπλ νη έγλνηεο γηα δνπιεηέο θαη ζα έρεηε
κηα επράξηζηε απνρώξεζε.

Κηγθιίδφκα Κάγθειο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θηγθιηδώκαηα, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο πξνζπαζεί λα ζαο θιείζεη ην δξόκν πξνο
ηελ αγάπε ή ηε δνπιεηά.
Αλ δείηε πσο θξαηάηε θηγθιίδσκα, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε κηα ηειεπηαία απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα
γηα λ' απνθηήζεηε έλα αληηθείκελν πνπ επηζπκείηε πνιύ. Μπνξεί λα είλαη δήηεκα αγάπεο ή θάηη κε
πεξηζζόηεξν πιηθή κνξθή.

Κηζάρα
Τν λα νλεηξεπηείηε πσο έρεηε κηα θηζάξα ή πσο αθνύηε ηνπο ήρνπο θηζάξαο, ζεκαίλεη επράξηζηε
ζπληξνθηά θαη ζνβαξή εξσηηθή ηζηνξία.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί θηζάξα ρσξίο ρνξδέο ή ζπαζκέλε, πξνβιέπεηαη πσο νη
απνγνεηεύζεηο ζηελ αγάπε ζα ηεο θάλνπλ θαθό.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύγαηε ηελ εμσηηθή κνπζηθή κηαο θηζάξαο, πξέπεη λα ακπλζείηε ελάληηα ζηελ
θνιαθεία θαη ηελ εππηζηία, γηαηί θηλδπλεύεηε λα γνεηεπζείηε από θάπνην επηηήδεην πξόζσπν. Αλ απηό
ην όλεηξν ην δεη άληξαο, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεη ηε ζσζηή ηνπ θξίζε θάησ από ηελ επηξξνή
γνεηεπηηθώλ γπλαηθώλ.
Αλ δείηε πσο παίδεηε θηζάξα, νη νηθνγελεηαθέο ζαο ζρέζεηο ζα είλαη αξκνληθέο.

Κηκφιία
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο αζπξίδεη ην πξόζσπν ηεο κε θηηαζίδηα, ζεκαίλεη όηη ζα επηδηώμεη λ'
απνρηήζεη ζαπκαζηέο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη γξάθεηε κε θηκσιία ζε ζαλίδη, ζα επηηύρεηε δεκόζηεο ηηκέο, εθηόο αλ ην ζαλίδη είλαη
καπξνπίλαθαο, νπόηε ην όλεηξν είλαη ζεκάδη θαθνηπρίαο.
Αλ δείηε πσο ηα ρέξηα ζαο_ είλαη γεκάηα θηκσιίεο, ζαο πεξηκέλεη απνγνήηεπζε.

Κίλδσλος
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο βξηζθόζαζηε ζ' επηθίλδπλε θαηάζηαζε, θαη επίθεηηαη ν ζάλαηνο ζαο, είλαη
ζεκάδη όηη ζα αλαδπζείηε από ηελ αθάλεηα θαη ζα θαηαιάβεηε δηαθεθξηκέλεο θαη ηηκεηηθέο ζέζεηο" αλ
όκσο δελ μεθύγεηε ηνλ επηθξεκάκελν θίλδπλν, θαη δείηε πσο πεζάλαηε ή πιεγσζήθαηε, ζα ράζεηε ζηηο
επηρεηξήζεηο θαη ζα ζηελνρσ-ξεζείηε ζην ζπίηη ζαο κε ηνπο δηθνύο ζαο, αιιά θαη κε άιινπο. Αλ είζηε
εξσηεπκέλνο, νη πξννπηηθέο ζαο ζα γίλνπλ απνζαξξπληηθέο.

Κηλίλε
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θηλίλε, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα επηπρίζεηε, αλ θαη ηα ζρέδηα ζαο γηα ηελ
απόθηεζε πινύηνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ απόιπηα. Αλ δείηε πσο παίξλεηε θηλίλε, πξνβιέπεηαη
θαιπηέξεπζε ζηελ πγεία θαη ηελ ελεξγεηηθόηεηα, ζα θάλεηε επίζεο θαηλνύξγηνπο θίινπο πνπ ζα ζαο
βνεζήζνπλ ζηε δνπιεηά ζαο.

Κίζζα
Αλ δείηε ην πνπιί θίζζα ζηνλ ύπλν ζαο, είλαη πξνκήλπκα επράξηζησλ επηζθέςεσλ από θίινπο θαη
ελδηαθέξνληνο θνπηζνκπνιηνύ.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πηάζαηε θίζζα, ζεκαίλεη επράξηζηεο, αιιά όρη απνδνηηθέο απαζρνιήζεηο.
Η ζθνησκέλε θίζζα ζη' όλεηξν ζεκαίλεη άζρεκε νηθνγελεηαθή αηκόζθαηξα.

Κηζζός
Εθείλνο πνπ ζα δεη θηζζό λ' αλαξξηράηαη πάλσ ζε δέλδξα ή ζπίηηα, κπνξεί λα είλαη βέβαηνο όηη ζα έρεη
ζαπκάζηα πγεία θαη αύμεζε ηεο πεξηνπζίαο. Τν όλεηξν κε θηζζό ζεκαίλεη αθόκα όηη ζ' αθνινπζήζνπλ
άπεηξεο ραξέο, θαη γηα κηα λέα γπλαίθα πξνκελά ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο.
Ο καξακέλνο θηζζόο πξννησλίδεηαη κειαγρνιία θαη απξαγκαηνπνίεηεο ππνζρέζεηο.

Κιαδί
Τν θιαδί νη' όλεηξν, αλ είλαη γεκάην κε θαξπνύο θαη πξάζηλα θύιια, πξνιέγεη πινύην θαη πνιιέο
απνιαπζηηθέο ώξεο κε θίινπο. Αλ είλαη μεξό, ζεκαίλεη ιππεηεξά λέα γηα αλζξώπνπο πνπ ιείπνπλ.

Κιάκα
Κιάκα, ζην όλεηξν, πξνιέγεη άζρεκεο εηδήζεηο θαη αλεζπρία νηθνγελεηαθή.
Αλ δείηε άιινπο λα θιαίλε, ζεκαίλεη επράξηζην ζκίμηκν ύζηεξα από πνιύ θαηξό θαη από ζιηβεξό
ρσξηζκό.
Απηό ην όλεηξν, γηα κηα λέα θνπέια, πξνιέγεη θαπγάδεο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, πνπ ζα κπνξέζνπλ λα
εξεκήζνπλ κόλν κε ηελ απηαπάξλεζε ηεο.
Γηα ηνλ εκπνξεπόκελν, ζεκαίλεη πξνζσξηλέο απνγνεηεύζεηο θαη αληηζέζεηο.

Κιαρηλέηο
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο απηό ην όξγαλν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα αθεζείηε ζε ειαθξόηεηα θάησ από ηε
ζπλεζηζκέλε ζαο αμηνπξέπεηα. Αλ δείηε ην θιαξηλέην ζπαζκέλν, ζα ζπκβεί θάπνηα δπζαξέζθεηα
θνληηλνύ θίινπ.

Κιεηδί
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θιεηδηά, πξνβιέπνληαη αλαπάληερεο αιιαγέο. Αλ ηα θιεηδηά ραζνύλ,
αλεπηζύκεηεο πεξηπέηεηεο ζα ζαο θνπξάζνπλ. Τν λα βξείηε θιεηδηά ζεκαίλεη γαιήλε νηθνγελεηαθή θαη
θαιή ηξνπή ησλ πξαγκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζαο.
Σπαζκέλα θιεηδηά, ζη' όλεηξν, πξνιέγνπλ ρσξηζκό από δήιηα ή ζάλαην.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη όηη μεθιεηδώλεη κηα πόξηα κε θιεηδί, πξνβιέπεηαη λένο εξαζηήο πνπ ζα
ηνπ έρεη εκπηζηνζύλε. Αλ είδε πσο θιείδσζε ηελ πόξηα κε θιεηδί, ζεκαίλεη επηηπρία ζηελ εθινγή
ζπδύγνπ.
Αλ δεη όηη έδσζε ηα θιεηδηά ηεο αιινύ, ζεκαίλεη όηη ζ' αζηνρήζεη ζηελ θξίζε ηεο θαη κε απεξίζθεπηεο
ζπδεηήζεηο ζα βιάςεη ηελ ππόιεςε ηεο.

Κιευηά
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θιέβεηε εζείο ή άιινη, είλαη ζεκάδη θαθνηπρίαο θαη απώιεηαο.
Τν λα νλεηξεπηείηε πσο θαηεγνξεζήθαηε γηα θινπή, πξνκελά όηη ζα παξεμεγεζείηε, θαη απηό ζα γίλεη
αθνξκή λα ππνθέξεηε πξνζσξηλά, αιιά ηειηθά ζα δηθαησζείηε.

Κιεκαηαρηά
Όλεηξν κε θιεκαηαξηέο είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο, επηηπρίαο θαη θαιήο πγείαο.
Αλ νη θιεκαηαξηέο ήηαλ μεξέο, ζεκαίλεη παξνδηθή απνηπρία ζηηο ζπλαιιαγέο ζαο.

Κιερηθός
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο θαιέζαηε έλαλ θιεξηθό λα θάκεη επηθήδεην θήξπγκα, ζεκαίλεη όηη ζα
αγσληζηείηε κάηαηα ελαληίνλ αξξώζηηαο θαη γηα ηελ απαιιαγή από θαθέο επηξξνέο: απηέο ζα
επηθξαηήζνπλ παξά ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο ζαο.
Αλ κηα γπλαίθα δεη ζη' όλεηξν ηεο πσο παληξεύηεθε θιεξηθό, ζα ππνθέξεη από πνιιέο ζηελνρώξηεο θαη
ην ηδηόηξνπν ρέξη ηεο κνίξαο ζα ηελ νδεγήζεη ζην ηέικα ηεο ελαληηόηεηαο.

Κιερολόκος
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θιεξνλνκήζαηε πεξηνπζία ή αληηθείκελα αμίαο, ζεκαίλεη πσο θηλδπλεύεηε λα
ράζεηε απηά πνπ ήδε έρεηε θαη είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο ζαο πιεζηάδνπλ επζύλεο. Επράξηζηεο
εθπιήμεηο ίζσο αθνινπζήζνπλ απηό ην όλεηξν.

Κιεηήρας
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θιεηήξα, ζεκαίλεη αγώλα γηα πςειόηεξε ζέζε. Αλ ν θιεηήξαο έξρεηαη γηα
ζύιιεςε ή γηα έξσηα, ςεύηηθνη θίινη πξνζπαζνύλ λα βγάινπλ ρξήκαηα από ζαο.

Κιοσβί
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θινπβί πνπιηώλ, ζα γίλεηε ν επηπρήο θάηνρνο ηεξάζηηνπ πινύηνπ θαη πνιιώλ
όκνξθσλ θαη ραξηησκέλσλ παηδηώλ.
Αλ δείηε κόλν έλα πνπιί ζην θινπβί, ζα ζπλάςεηε επηζπκεηό θαη πινύζην γάκν.
Αλ ην θινπβί είλαη άδεην, είλαη ζεκάδη πσο θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζα ραζεί είηε από εθνύζηα
απαγσγή είηε από ζάλαην.
Αλ δείηε άγξηα δώα ζην θινπβί, ζεκαίλεη όηη ζα ζξηακβεύζεηε θαηά ησλ ερζξώλ ζαο θαη ησλ αηπρηώλ.
Αλ δείηε πσο είζαζηε ζηελ θινύβα
καδί ηνπο, ζαο πεξηκέλνπλ ζιηβεξέο ζθελέο από δπζηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ.

Κιώζηκο θιφζηής
ζαπκάζην όλεηξν. Αλ δείηε όηη θιώζεηε νπνηαδήπνηε θισζηή, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο. Με νηηδήπνηε
θαηαπηαζηείηε ζα μεπεξάζεηε θάζε πξνζδνθία ζαο.

Κιώζζα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα θιώζζα κε ηα θισζζνπνπιάθηα ηεο, ζεκαίλεη, αλ είζηε γπλαίθα, όηη νη
θξνληίδεο ζαο ζα είλαη πνηθίιεο θαη πιεθηηθέο. Πνιιά παηδηά ζα έρεηε λα θξνληίζεηε θαη κεξηθά από
απηά ζα απνδεηρζνύλ δύζηξνπα θαη άηαθηα.
Αλ είζηε άληξαο, ε θιώζζα ζην όλεηξν είλαη πξνκήλπκα ζπζζώξεπζεο πινύηνπ.

Κοδάθος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο Κνδάθν, ζεκαίλεη ηαπείλσζε πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ ζα επέιζεη από
ππεξβνιηθή αθνιαζία θαη θαηαρξήζεηο.

Κοηιηά

Είλαη θαθό όλεηξν αλ δείηε κηα πξεζκέλε θνηιηά" ζεκαίλεη απειπηζηηθή αξξώζηηα.
Αλ δείηε νηηδήπνηε λα ζέξλεηαη κε ηελ θνηιηά, είλαη πξνκήλπκα ηαπείλσζεο θαη ζθιεξνύ κόρζνπ.

Κόθα θόια
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο πίλεη θόθα-θόια, ζεκαίλεη όηη ζα ράζεη ηελ πγεία ηεο θαη ηελ
ηύρε λα παληξεπηεί έλαλ πινύζην άληξα εμαηηίαο ηεο παξάδνζεο ηεο ζηηο πιηθέο απνιαύζεηο.

Κόθαια
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο, ηα θόθαια ζαο λα έρνπλ πεηαρηεί έμσ από ηε ζάξθα, ζεκαίλεη πσο θάπνηα
πξνδνζία εμπθαίλεηαη ζε βάξνο ζαο.
Αλ δείηε έλα ζσξό από θόθαια, πείλα θαη κνιπζκαηηθέο επηδξάζεηο ζαο πεξηβάιινπλ.

Κόθαιο θάιαηλας
Αλ νλεηξεπηείηε όηη βιέπαηε ή επεμεξγάδνζηαλ θόθαιν θάιαηλαο, είλαη ζεκάδη πσο ζα ζπλεξγαζζείηε
κε πξόζσπα πνπ ζα ζαο ππνζηεξίμνπλ, θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη πνιύ απνδνηηθό.

Κοθθηλάδη
Τν λα νλεηξεπηείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε θνθθηλάδη ζεκαίλεη όηη ζα πξνζπαζήζεηε λα μεγειάζεηε ηνπο
άιινπο κε απαηειά κέζα, γηα λα πεηύρεηε ηνπο ζθνπνύο ζαο.
Αλ δείηε όηη άιινη θνξάλε θνθθηλάδη ζην πξόζσπν ηνπο, ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα λα κε
ρξεζηκνπνηεζείηε από δόιηα πξόζσπα.
Αλ είδαηε ην θνθθηλάδη λα μεβάθεη ζην πξόζσπν ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα γεινηνπνηεζείηε κπξνζηά ζηνλ
αληίπαιν ζαο θαη ζα ράζεηε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αγάπε ηνπ αγαπεκέλνπ ζαο.

Κοθθίληζκα
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα ηδεί ζη' όλεηξν ηεο πσο θνθθίληζε, ζεκαίλεη πσο ζα ζηελνρσξεζεί θαη ζα
ηαπεηλσζεί από ςεύηηθεο θαηεγνξίεο.
Αλ δεη άιινπο λα θνθθηλίδνπλ, ζα κεηαρεηξηζηεί αλόεηεο θνξντδίεο, πνπ ζα ηελ θάλνπλ δπζάξεζηε
ζηνπο θίινπο ηεο.

Κοθηαίει
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πίλαηε θνθηαίει, ζεκαίλεη όηη ζα απνγνεηεύζεηε ηνπο θίινπο ζαο ζ' ό,ηη αθνξά ηηο
θιίζεηο ζαο θαη ζα ραξείηε ηε ζπληξνθηά άζσησλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ελώ ζα εκθαλίδεζηε ζαλ
ζνβαξόο κειεηεηήο θαη θαιόο λνηθνθύξεο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην όλεηξν απηό πξνκελά άζσηε δσή θαη αγλόεζε ησλ θαλόλσλ ηεο εζηθήο θαη ηεο
εππξέπεηαο.

Κοιαθεία
Αλ δείηε πσο επηδεηείηε θνιαθεία, ζεκαίλεη όηη ζα θαηαιάβεηε πνκπσδώο ηηκεηηθέο ζέζεηο πνπ δελ ηηο
αμίδεηε.
Αλ πξνζθέξεηε θνιαθεία, ζα δηαθπβεύζεηε θάπνην πνιύηηκν πεξηνπζηαθό ζαο ζηνηρείν, κε ηελ ειπίδα
λα απνθνκίζεηε πεξηζζόηεξα πιηθά νθέιε.

Κόιαζε
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθόζαζηε ζηελ θόιαζε, ζεκαίλεη πσο ζα ελδώζεηε ζε πεηξαζκνύο νη νπνίνη
ζα ζαο θαηαζηξέςνπλ νηθνλνκηθά θαη εζηθά.
Αλ δείηε θίινπο ζαο λα βξίζθνληαη ζηελ θόιαζε, ζεκαίλεη ελόριεζε θαη θνξηηθέο επζύλεο. Επίζεο, ζα
κάζεηε γηα ηελ αηπρία θάπνηνπ θίινπ ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θιαίγαηε ζηελ θόιαζε, είλαη ζεκάδη πσο νη θίινη ζαο αδπλαηνύλ λα ζαο ζώζνπλ
από ηνπο ερζξνύο ζαο.

Κοιαηζηό
Γηα αλζξώπνπο πνπ θάλνπλ πλεπκαηηθή εξγαζία, ην όλεηξν απηό είλαη θαιόο νησλόο. Αλ δείηε πξσηλό
θνιαηζηό κε θξέζθν γάια, απγά θη έλα πηάην γεκάην ώξηκα θξνύηα, είλαη πξνκήλπκα βηαζηηθώλ, αιιά
επλντθώλ αιιαγώλ.
Αλ ηξώηε κόλνο, ζεκαίλεη όηη ζα πέζεηε ζε παγίδα ησλ ερζξώλ ζαο. Αλ ηξώηε κε άιινπο, είλαη θαιό.

Κοιιάρο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνξνύζαηε θνιιάξν, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο γί-, λνπλ κεγάιεο ηηκέο πνπ δύζθνια ζα
κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη ηηο αμίδεηε.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο γηαθάδεο, είλαη ζεκάδη πσο ζα έρεη πνιινύο ζαπκαζηέο,
αιιά όρη εηιηθξηλείο. Είλαη πηζαλό λα κείλεη αλύπαληξε γηα έλα καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα.

Κοιιέγηο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θνιιέγην, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα πξναρζείηε ζε κηα ζέζε πνπ ηελ επηδηώθαηε
από θαηξό. Αλ δείηε πσο έρεηε μαλαγπξίζεη ζην θνιιέγην, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ιάβεηε δηάθξηζε γηα
θάπνηα εμαηξεηηθή εξγαζία.

Κοιιεηζίδες
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θνιιεηζίδεο, ζεκαίλεη όηη ζα αγσληζηείηε γηα λ' απαιιαγείηε από θάπνην
δπζάξεζην θνξηίν, θαη ζα επηδηώμεηε ηελ αιιαγή ζην πεξηβάιινλ.

Κοιύκπη
Τν λα νλεηξεπηείηε όηη θνιπκπάηε, είλαη πξνκήλπκα επηηπρίαο. Αλ
δείηε πσο, ελώ θνιπκπνύζαηε, δηαπηζηώζαηε όηη βνπιηάδεηε, ζαο πεξηκέλεη κεγάιε απνγνήηεπζε.
Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη θνιπκπά κε θίιε ηεο πνπ είλαη πνιύ θαιή θνιπκβήηξηα, είλαη
πξνκήλπκα πσο ζ' αγαπεζεί γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο.
Αλ δείηε όηη θνιπκπάηε θάησ από ην λεξό, ζεκαίλεη δπζθνιίεο θαη αγσλίεο.

Κοκήηες
Αλ νλεηξεπηείηε απηό ην νπξάλην αληηθείκελν πνπ αξκελίδεη ζηνπο νπξαλνύο εκπλένληνο ην θόβν, ζα
αληηκεησπίζεηε απξνζδόθεηεο δνθηκαζίεο, αιιά κε ην γελλαίν αγώλα ζαο ζα ηηο μεπεξάζεηε θαη ζ'
αλπςσζείηε από κηα κέηξηα δσή ζηα ύςε ηεο θήκεο.
Γηα έλα λέν άλζξσπν, ην όλεηξν απηό πξννησλίδεηαη ζηέξεζε θαη ιύπε.

Κοκκφηής
Αλ δείηε πσο επηζθεπηόζαζηε ηνλ θνκκσηή ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα εληππσζηαζηείηε από ηηο πξάμεηο κηαο
όκνξθεο γπλαίθαο.
Γηα κηα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη νηθνγελεηαθέο δηαηαξαρέο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο βάθεη ηα καιιηά ηεο, πξνβιέπεηαη όηη ζα θηλδπλέςεη λα
θαηαθξηζεί από ηελ θνηλσλία γηαηί θάπνηνο ερζξόο ζα πξνζπαζήζεη λα ακαπξώζεη ηελ ππόιεςε ηεο.
Αλ νλεηξεπηεί πσο ρηέληδε ηα καιιηά ηεο, ζεκαίλεη πσο ζ' αζρνιεζεί κε επηπόιαηα πξάγκαηα θαη πσο
ζα πξνζπαζήζεη κε θάζε ηξόπν λα θάλεη ηνπο γύξσ ηεο ελεξγνύκελα ηεο.

Κοκπαζκός
Αλ αθνύζεηε, ζη' όλεηξν ζαο, θαπρεζηνινγίεο, ζα ιππεζείηε εηιηθξηλά γηα κηαλ απζόξκεηε πξάμε πνπ
ζα πξνμελήζεη ηαξαρή ζηνπο θίινπο ζαο. Αλ δείηε πσο θαπρηέζηε ζ' έλαλ αληαγσληζηή, είλαη
πξνκήλπκα όηη ζα είζηε άδηθνο, θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεηε άηηκα κέζα γηα λα επηπιεύζεηε ζηνλ
αληαγσληζκό.

Κοκπογηαλλίηες
Αλ δείηε έλαλ θνκπνγηαλλίηε ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ελν-- ριεζείηε από θάπνηα αξξώζηηα θαη
από ηε ιαλζαζκέλε ζεξαπεία πνπ ζ' αθνινπζήζεηε.
Αλ δείηε πσο γηλόζαζηε θνκπνγηαλλίηεο, ζεκαίλεη πσο ππνζπλείδεηα θαιιηεξγείηε ηε λνζεξόηεηα, πνπ
ζα ηελ μεπεξάζεηε κόλν αλ αλαιάβεηε επζύλεο.

Κόκπος
Τν λα δείηε θόκπνπο, ζεκαίλεη πνιύ ζηελνρώξηα γηα κεδακηλά πξάγκαηα.
Τν λα δείηε πσο δέζαηε έλαλ θόκπν, ζεκαίλεη όηη ν ραξαθηήξαο ζαο είλαη πνιύ αλεμάξηεηνο θαη όηη ζ'
αξλεζείηε λα ππνηαρζείηε ζε θίιν ή εξαζηή. Τν όλεηξν έρεη ηελ απηή ζεκαζία θαη γηα ηα δύν θύια.

Κοκυεσόκελος
Τν λα δεη θαλείο ζηνλ ύπλν ηνπ έλαλ θνκςεπόκελν ηύπν είλαη έλδεημε ρακεινύ δηαλνεηηθνύ επηπέδνπ.
Εθείλνο πνπ ζα δεη απηό ην όλεηξν ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα αλπςώζεη ην πλεύκα ηνπ ζε
επγελέζηεξεο ζθέςεηο.

Κολθάρδα
Απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη όηη ερζξνί ζα αλαιάβνπλ θαηαζηξεπηηθνύο αγώλεο ελαληίνλ ζαο. Φπιαρηείηε
από ηνπο ηίηινπο.

Κολθεηί ταρηοπόιεκος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θνλθεηί πνπ λα ζαο εκπνδίδεη ηε ζέα, κέζα ζ' έλα πιήζνο αλζξώπσλ πνπ
δηαζθεδάδνπλ, ζεκαίλεη όηη ζα ράζεηε πνιιά δεηώληαο πξώηα ηελ απόιαπζε θαη έπεηηα ηελ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ πνπ επηβάιιεη ην θαζήθνλ.

Κοράιιη
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ρξσκαηηζηό θνξάιιη, είλαη ζεκάδη δηαξθνύο θηιίαο, πνπ δε ζα πάςεη λα ζαο
αλαθνπθίδεη ηηο ζηελνρώξηεο. Τν ιεπθό θνξάιιη πξνιέγεη απηζηία θαη ζπλάκα πξνκελά έξσηα.

Κορδέια
Κνξδέιεο ζην όλεηξν ζαο ζεκαίλνπλ επραξίζηεζε θαη θξνληίδεο πνπ δελ θνπξάδνπλ.
Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ζηνιίδεηαη κε θνξδέιεο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζύληνκα ζα έρεη
πξόηαζε γάκνπ, αιιά ε επηπνιαηόηεηα ηεο ζα γίλεη αηηία λα δηαπξάμεη ζνβαξά ιάζε.
Αλ δείηε ζε' όλεηξν ζαο λα θνξάλε θνξδέιεο, ζεκαίλεη δπζθνιίεο θαη ζπλαγσληζκό γηα ηελ απόθηεζε
ζπδύγνπ.
Αλ κηα λέα θνπέια δεη όηη αγνξάδεη θνξδέιεο, είλαη ζεκάδη όηη ε δσή ηεο ζα είλαη εύθνιε θαη γεκάηε
ηθαλνπνηήζεηο.

Κορηοί
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θνξηνύο, είλαη ζεκάδη ζπλερηδόκελεο αξξώζηηαο θαη αηπρώλ θαηαζηάζεσλ. Αλ
δείηε πιήζνο θνξηώλ, πξνκελύνληαη ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα.
Αλ δείηε θνξηνύο πνπ θάλνπλ ηνλ ςόθην, είλαη πξνκήλπκα δπζηπρίαο πνπ ζα πξνέιζεη από αξξώζηηα.
Αλ δείηε πσο ηνπο ιηώλεηε θαη αληί γηα αίκα εκθαλίδεηαη λεξό, πξνκελύεηαη αλεζπρεηηθή, αιιά όρη
ζαλαηεθόξα αξξώζηηα ή αηύρεκα. Αλ δείηε θνξηνύο λα ζθαξθαιώλνπλ ζε ιεπθό ηνίρν, θαη ηνπο
ξίρλαηε δεκαηηζηό λεξό, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο θαηαπνλήζεη βαξηά αξξώζηηα, αιιά δελ ππάξρεη θόβνο
γηα ζάλαην.
Αλ ην δεκαηηζηό λεξό ηνπο ζθόησλε, θάπνηα ζνβαξή επηπινθή κε κνηξαία απνηειέζκαηα δελ είλαη
απίζαλε.

Κορίηζηα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλα όκνξθν λεαξό θνξίηζη, πξνκελύνληαη επράξηζηεο πξννπηηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο ραξέο. Αλ ην θνξίηζη ήηαλ αδύλαην θαη ρισκό, ζεκαίλεη όηη θάπνηνο ζπγγελήο ζαο ζα
κείλεη αλάπεξνο θαη ζα έρεηε πνιιέο θαζαξίεο.
Γηα έλαλ άληξα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη θνξίηζη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεη πξνβιήκαηα αληίιεςεο ή
πσο ζα γίλεη εζνπνηόο θαη ζα παίδεη γπλαηθείνπο ξόινπο.

Κορλέηα
Αλ δείηε ή αθνύζεηε ζη' όλεηξν ζαο θνξλέηα, ζεκαίλεη όηη μέλνη ελ-δηαθέξνληαη γηα ζαο θαινπξναίξεηα.

Κορζέ
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θνξζέ, ζεκαίλεη όηη ζα βξεζείηε ζε ακεραλία ζ' ό,ηη αθνξά ηε ζεκαζία ηνπ
ελδηαθέξνληνο πνπ έρεηε πξνθαιέζεη. Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη πσο ζηελνρσξήζεθε κε ην δέζηκν ή ην
ιύζηκν ηνπ θνξζέ ηεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεη έληνλε ηάζε λα θαπγαδίζεη κε ηνπο θίινπο ηεο κε ην
παξακηθξό. Αλ δείηε πσο άιινη θνξνύλ βεινύδηλν ή δηαθνζκεκέλν θνξζέ, ζεκαίλεη πσο ζαο
ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν ν πινύηνο από ηελ ηηκή.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα ιάβεη θνξζέ ζαλ δώξν, πξνβιέπεηαη πσο ζύληνκα πνιινί ζα ηελ εθηηκήζνπλ.

Κορσδαιιός
Αλ αθνύζαηε ηε θσλή θνξπδαιινύ ζη' όλεηξν ζαο, πξνκελύεηαη επηπρία θαη επεκεξία. Αλ είδαηε λα
πεηάλε θνξπδαιινί γύξσ ζαο, ε ηύρε ζα ζαο ρακνγειάζεη.
Τν λα δείηε πσο πηάζαηε θνξπδαιιό, ζεκαίλεη ηηκέο θαη εύθνιν έξσηα. Αλ είδαηε θνξπδαιινύο λα
ηξώλε, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη πνιιώλ εηζνδεκάησλ.

Κόρθος
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν θόξθνο ηεο είλαη ηξαπκαηηζκέλνο, είλαη πξνκήλπκα πσο
ηελ απεηιεί θάπνηα κεγάιε πίθξα.
Αλ δεη ηνλ θόξθν ηεο ιεξσκέλν ή δαξσκέλν, ζα δνθηκάζεη κεγάιε απνγνήηεπζε ζηνλ έξσηα θαη
πνιιέο αληίδειεο ζα ηε ζηελνρσξήζνπλ πνιύ. Αλ ν θόξθνο ηεο είλαη ιεπθόο θαη γεκάηνο, ζύληνκα ζα
απνθηήζεη πεξηνπζία. Αλ δεη ηνλ εξαζηή ηεο λα ηνλ θνηηάδεη ύπνπια κέζα από ην ηνικεξό θνξζάδ ηεο,
ζεκαίλεη όηη πξόθεηηαη λα ππνρσξήζεη ζηα γιπθόινγα θαη ζηηο γαιηθηέο ελόο θινγεξνύ «θνξηάθηα».

Κοζκήκαηα
Τέξςεηο θαη πινύηε ζεκαίλνπλ ηα ρξπζαθηθά ζη' όλεηξν. Αλ δείηε πσο ηα θνξνύζαηε, είλαη ζεκάδη
ηθαλνπνίεζεο θαη επηηπρίαο ζηηο επηδηώμεηο ζαο. Αλ δείηε πσο ηα θνξνύζαλ άιινη, είλαη πξνκήλπκα όηη
ζα ζαο πξνζθεξζνύλ πςειέο ζέζεηο.
Φξπζαθηθά πάλσ ζηα ξνύρα ζεκαίλνπλ θαιή ηύρε. Σεκαίλνπλ αθόκε θιεξνλνκηά ή θαιή ηνπνζέηεζε
πνπ ζα ζαο θέξνπλ κεγάιε ηθαλνπνίεζε.
Αλ δείηε πσο θιεξνλνκήζαηε ρξπζαθηθά, ε επεκεξία ζαο ζα είλαη πξσηνθαλήο, αιιά όρη εληειώο
ηθαλνπνηεηηθή.
Τν λα δείηε όηη δίλεηε ρξπζαθηθά, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε πσο ε πεξηνπζία ζαο δηαηξέρεη θηλδύλνπο.
Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα δεη όηη ηεο δίλνπλ ρξπζαθηθά ζεκαίλεη κεγάιε ραξά θαη πνιύ θαιό γάκν. Αλ
δεη πσο έραζε ρξπζαθηθά, πξνβιέπεηαη όηη ερζξνί ηεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηελ εμαπαηήζνπλ.
Αλ δείηε πσο βξήθαηε ρξπζαθηθά, ζεκαίλεη γξήγνξε θαη ζαπκαζηή άλνδν ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηα
ελδηαθέξνληα ζαο. Τν λα δείηε πσο δώζαηε ρξπζαθηθά, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα δεκηώζεηε ηνλ εαπηό
ζαο ρσξίο λα ην θαηαιάβεηε.
Η αγνξά ρξπζαθηθώλ ζη' όλεηξν ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε αηζζεκαηηθέο επηηπρίεο, πνπ όκσο δελ ζα
θξαηήζνπλ γηα πνιύ.

Κοηόποσια
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα θισζζνθσιηά, ζεκαίλεη ζηελνρώξηα ιόγσ πνιιώλ θξνληίδσλ, κεξηθέο
από ηηο νπνίεο ζα απνδεηρηνύλ επσθειείο.
Νεαξά ή κηζναλαπηπγκέλα θνηόπνπια ζεκαίλνπλ επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, αιιά γηα λα ηηο θάλεηε
ηέηνηεο, ζα πξέπεη λα αζθήζεηε ηε ζσκαηηθή ζαο δύλακε.
Αλ δείηε θνηόπνπια λα πεγαίλνπλ ζηελ θνύξληα, ερζξνί εηνηκάδνπλ θαθό γηα ζαο.
Αλ δείηε πσο ηξώηε θνηόπνπια, ζεκαίλεη πσο ε θηιαπηία ζα ακαπξώζεη ηελ θαιή ζαο θήκε. Η
εξγαζία θαη ν εξσηάο ζαο ζα βξεζνύλ ζε επηζθαιείο θαηαζηάζεηο.

Κοηόποσια κπάληακ
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο εθείλα ηα γλσζηά κηθξνθακσκέλα θνηόπνπια, πνπ νλνκάδνληαη «κπάληακ», ε
πεξηνπζία ζαο ζα είλαη κηθξή, σζηόζν όκσο ζα είζηε ηθαλνπνηεκέλνη. Αλ ηα δείηε άξξσζηα ή
εθηεζεηκέλα ζε ρεηκσληάηηθεο ζύειιεο, ηα ζπκθέξνληα ζαο ζα βιαθηνύλ.

Κοσάθερος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλαλ Κνπάθεξν, πξνβιέπεηαη πσο ζα έρεηε πηζηνύο θίινπο θαη επλντθέο
επηρεηξήζεηο. Αλ δείηε πσο είζηε Κνπάθεξνο, ζεκαίλεη πσο ζα ζπκπεξηθεξζείηε κε αμηνπξέπεηα ζε
θάπνηνλ ερζξό ζαο.
Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα δεη πσο βξίζθεηαη ζε κηα ζπλάληεζε Κνπά-θεξσλ, είλαη ζεκάδη όηη κε ηε ζεκλή
ηεο ζπκπεξηθνξά ζα θεξδίζεη έλαλ πηζηό ζύληξνθν πνπ ζα ηεο πξνζθέξεη όιεο ηηο αλέζεηο.

Κοσαρηέηο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα θνπαξηέην, όπνπ παίδεηε ή ηξαγνπδάηε, πξνβιέπνληαη επηηπρίεο ζηηο
επηρεηξήζεηο, επράξηζηε ζπληξνθηά θαη δηαζθεδάζεηο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπεηε ή αθνύηε έλα θνπαξηέην, ζεκαίλεη πσο νη θηινδνμίεο ζαο ζα είλαη πάλσ
από ηηο δπλάκεηο ζαο.

Κοσβαρίζηρα
Τν όλεηξν κε θνπβαξίζηξεο ζεκαίλεη όηη ζα αλαιάβεηε καθξνρξόληα θαη δύζθνια θαζήθνληα, πνπ ζα
μεπεξάζνπλ όκσο ζε απόδνζε αθόκα θαη ηηο πην ηνικεξέο πξνζδνθίεο ζαο. Αλ νη θνπβαξίζηξεο είλαη
άδεηεο, ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα λα πξνιάβεηε κεγάιεο απνγνεηεύζεηο.

Κοσβέληα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θνπβεληηάδεηε, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα
Η η αθνύζεηε όηη θάπνηνο ζπγγελήο είλαη άξξσζηνο, θαη αθόκα ζα ππαξμνπλ ζηελνρώξηεο ζηηο
ππνζέζεηο ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε άιινπο λα θνπβεληηάδνπλ δπλαηά, ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηαηί θηλδπλεύεηε λα
θαηεγνξεζείηε γηα αλάκημε ζηηο ππνζέζεηο ησλ άιισλ. Αλ λνκίζαηε πσο κηινύζαλ γηα ζαο,
πξνκελύεηαη θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ζαο θαη δπζκέλεηα.

Κοσβέρηες
Κνπβέξηεο ιεξσκέλεο ζη' όλεηξν ζαο ζεκαίλνπλ πξνδνζία. Αλ είλαη θαηλνύξγηεο θαη ιεπθέο, ζαο
πεξηκέλεη επηηπρία εθεί πνπ πεξηκέλαηε απνηπρία, θαη ζα απνθύγεηε κνηξαία αξξώζηηα ράξε ζε
απξόβιεπηνπο παξάγνληεο.

Κοσδούλη
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε λα ρηππά έλα θνπδνύλη, ζα κάζεηε απξόζκελεο εηδήζεηο γηα ηε ιύπε ή
ηελ αξξώζηηα θάπνηνπ πνπ είλαη καθξηά.
Αλ δείηε πσο ρηππνύζαηε θνπδνύλη, πξνβιέπνληαη πξνβιήκαηα πγείαο θαη αλαπνδηέο.

Κοσδίλα
Αλ δείηε θνπδίλα ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα ππνρξεσζείηε λα αληηκεησπίζεηε αλάγθεο πνπ ζα ζαο
πξνθαιέζνπλ κειαγρνιία.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί θαζαξή θαη ζπγπξηζκέλε θνπδίλα ζεκαίλεη όηη ζα πάξεη
ελδηαθέξνπζα θιεξνλνκηά.

Κούθος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θνύθν, είλαη ζεκάδη όηη ζα ηεξκαηηζηεί μαθληθά κηα επηπρηζκέλε δσή ιόγσ
θαηαζηξνθήο αγαπεκέλνπ θίινπ.
Αλ δείηε πσο αθνύζαηε θνύθν, ζεκαίλεη νδπλεξή αξξώζηηα ή ζάλαην θάπνηνπ αγαπεκέλνπ
πξνζώπνπ πνπ απνπζηάδεη, ή αηύρεκα ζε θάπνηνλ από ηελ νηθνγέλεηα ζαο.

Κοσθοσβάγηα
Αλ δείηε όηη αθνύηε ηε θσλή κηαο θνπθνπβάγηαο, ζεκαίλεη πσο ν ζάλαηνο πιεζηάδεη ύπνπια ην
πεξηβάιινλ ζαο. Είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε πσο δελ πξέπεη λα ζπαηαιάηε κάηαηα ηε δσή ζαο. Επίζεο,
άζρεκα λέα γηα θάπνηνλ πνπ ιείπεη ζίγνπξα ζα αθνινπζήζνπλ απηό ην όλεηξν.

Κοσκπηά
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ξάβεη ιακπξά, γπαιηζηεξά θνπκπηά ζε ζηνιή, είλαη πξνκήλπκα
πσο ζα παληξεπηεί έλαλ σξαίν πινύζην θαη ζηνξγηθό άληξα. Γηα έλα λέν, ζεκαίλεη όηη ζα ηνλ δε ρηνύλ
ζην ζηξαηό θαη ζα θάκεη εθεί ιακπξή θαξηέξα.

Κοσλέιη
Αλ δείηε όηη θπλεγάηε θνπλέιηα, ζα ζπλαληήζεηε ελδηαθέξνληα πξόζσπα. Αλ ηα θνπλέιηα ηξηγπξίδνπλ
θνληά ζαο, απηό ζεκαίλεη όκνξθε νηθνγελεηαθή δσή. Λεπθά θνπλέιηα ζεκαίλνπλ πίζηε ζηελ αγάπε θαη
επλντθέο εμειίμεηο ζ' όιεο ηηο ππνζέζεηο.

Κούληα
Αλ νλεηξεπηείηε κηα θνύληα, κε έλα όκνξθν παηδάθη κέζα, ζεκαίλεη επεκεξία θαη ιαηξεία ησλ όκνξθσλ
παηδηώλ.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνπλνύζαηε ην κσξό ζαο, ζεκαίλεη όηη θάπνηνο ζα αξξσζηήζεη από ηελ
νηθνγέλεηα.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο θνπλνύζε κηα θνύληα είλαη ζεκάδη όηη ζα πέζεη ρακειά, ζα
πξέπεη λα πξνζέμεη ην θνπηζνκπνιηό.

Κοσληζηή ποισζρόλα
Κνπληζηή πνιπζξόλα ζη' όλεηξν ζαο ζεκαίλεη επραξίζηεζε από ην πεξηβάιινλ ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε κεηέξα, γπλαίθα ή αγαπεκέλε λα θάζεηαη ζε θνπληζηή θαξέθια, είλαη ζεκάδη ζπάληαο
επραξίζηεζεο.
Αλ ε θνπληζηή πνιπζξόλα ήηαλ άδεηα, ζεκαίλεη θαθνηπρία γη' απηόλ πνπ είδε ην όλεηξν.

Κοσλούπη
Αλ νλεηξεπηείηε θνπλνύπηα, ζεκαίλεη πσο ζα πξνζπαζήζεηε ζθιεξά γηα λα κείλεηε απξόζβιεηνο από
ηηο επηζέζεηο ύπνπισλ ερζξώλ. Η ππνκνλή θαη ε πεξηνπζία ζαο ζα ππνθέξνπλ ιόγσ απηώλ ησλ
αηόκσλ.
Αλ δείηε πσο ζθνηώζαηε θνπλνύπηα, ζεκαίλεη πσο ζα μεπεξάζεηε ηα εκπόδηα θαη ζα απνιαύζεηε
επηπρία θαη νηθνγελεηαθή γαιήλε.

Κοσλοσπίδη
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ηξώγαηε θνπλνππίδη, ζα επηηηκεζείηε γηα παξακέιεζε θαζήθνληνο. Αλ ην
δείηε λα θπηξώλεη, νη πξννπηηθέο ζαο ζα βειηησζνύλ ύζηεξα από κηα πεξίνδν απσιεηώλ.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη απηό ην ιαραληθό ζη' όλεηξν ηεο, ζεκαίλεη όηη ζα παληξεπηεί γηα λα
επραξηζηήζεη ηνπο γνλείο ηεο θαη όρη ηνλ εαπηό ηεο.

Κοσπάθη ηζαγηού
Αλ νλεηξεπηείηε θνππάθηα ηζαγηνύ, είλαη ζεκάδη πσο ζα δνθηκάζεηε επραξίζηεζε.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα δεη όηη ζπάδεη θνππάθηα ή ηα βιέπεη ζπαζκέλα, ζεκαίλεη πεξηζηαηηθά αλάκηθηα
κε ραξά θαη ζιίςε. Τν λα δείηε πσο πίλαηε θξαζί από θνππάθη ηζαγηνύ, πξνιέγεη θαινηπρία.

Κοσπί
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξαβάηε θνππί, πξνκελύνληαη απνγνεηεύζεηο γηα ζαο, θαη όηη ζπζηάδεηε ηελ
επραξίζηεζε ζαο γηα ράξε ησλ άιισλ.
Αλ δείηε πσο ράλεηε έλα θνππί, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο γηα λα
πξαγκαηνπνηήζεηε ηθαλνπνηεηηθά ηα ζρέδηα ζαο.
Έλα ζπαζκέλν θνππί πξννησλίδεηαηκαηαίσζε θάπνηαο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαζθέδαζεο.

Κοσρέας
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θνπξέα, ζεκαίλεη όηη ε επηηπρία ζα έξζεη ύζηεξα από ζθιεξό αγώλα θαη
«θπλήγεκα ηεο δνπιεηάο». Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί θνπξέα, είλαη πξνκήλπκα όηη ε
πεξηνπζία ηεο ζα κεγαιώζεη, όρη όκσο ζεκαληηθά.

Κοσρούλα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε θνπξνύλα, ζεκαίλεη θαθνηπρία θαη ιύπε. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε
θνπξνύλεο λα θξάδνπλ, ζα επεξεαζηείηε από άιινπο λα δηαζέζεηε θαθώο ηελ πεξηνπζία ζαο. Γηα έλα
λέν άληξα, είλαη έλδεημε πσο ζα ππνθύςεη ζηηο παλνπξγίεο ύπνπισλ γπλαηθώλ.

Κοσρηίλες
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θνπξηίλεο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ζαο έξζνπλ αλεπηζύκεηνη επηζθέπηεο, πνπ
ζα ζαο πξνθαιέζνπλ ελόριεζε θαη ζηελνρώξηα. Οη ιεξσκέλεο ή ζρηζκέλεο θνπξηίλεο ζη' όλεηξν
ζεκαίλνπλ θηινληθίεο θαη θαηεγνξίεο.

Κοσηαβάθη
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θνπηαβάθη, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα βξεζείηε ζε δίιεκκα. Αλ θαηλόηαλ αξξσζπάξηθν, ζεκαίλεη απνγνεηεύζεηο θαη όρη πνιύ θαιέο πξννπηηθέο
ζηηο ππνζέζεηο ζαο.

Κοσηάια
Αλ δείηε θνπηάια ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε ηύρε ζηελ εθινγή ηνπ ζπδύγνπ ζαο. Τα παηδηά
ζαο ζα γίλνπλ πεγή επηπρίαο.
Αλ ε θνπηάια ήηαλ ζπαζκέλε, ή ιεξσκέλε, ζεκαίλεη κεγάιε απώιεηα.

Κοσηάιηα
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θνπηάιηα, είλαη δείγκα πξνόδνπ, θαη ζηελ νηθνγελεηαθή αηκόζθαηξα ζα
επηθξαηήζεη εξεκία θαη θαηαλόεζε.
Αλ δείηε πσο ζαο θάλεθε όηη ράζαηε θνπηάιη, ζεκαίλεη θαρππνςία θαη άδηθεο θαηεγνξίεο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη θιέςαηε θνπηάιη, είλαη ζεκάδη θαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη όηη έρεηε αλάγθε
πξνζηαζίαο.
Σπαζκέλα ή βξώκηθα θνπηάιηα ζεκαίλνπλ απώιεηα θαη θαζαξίεο.

Κοσηζός
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί έλαλ θνπηζό ζεκαίλεη όηη νη ειπίδεο ηεο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ
θαη ζα δνθηκάζεη απνγνεηεύζεηο.

Κούραζε
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αηζζάλεζηε θνπξαζκέλνο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα πγείαο θαη πσο ζα
αηζζαλζείηε θαηαπίεζε ζηε δνπιεηά ζαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί θνπξαζκέλνπο αλζξώπνπο, πξνκελύνληαη πξνβιήκαηα πγείαο.

Κοσηζοκποιηό Καθοιογία
Οη ζπλζήθεο ζα αιιάμνπλ από ην θαιό πξνο ην θαθό, αλ είδαηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη θάλαηε
θνπηζνκπνιηό παξέα κε άιινπο.
Αλ είδαηε πσο ζαο θνπηζνκπόιεπαλ θίινη ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα έρνπλ ζηελνρώξηεο από ππεξέηεο θαη
παηδηά.

Κραλίο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θξαλία πνπ θάλνπλ γθξηκάηζεο ζε ζαο, είλαη πξνκήλπκα νηθνγελεηαθώλ
θαπγάδσλ θαη δηαθσληώλ. Οη επηρεηξήζεηο ζηα ρέξηα ζαο ζα γίλνπλ πξνβιεκαηηθέο.
Αλ δείηε ην θξαλίν θάπνηνπ θίινπ, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο θίινο ζαο ζα ζαο πιεγώζεη.
Αλ δείηε ην δηθό ζαο θξαλίν, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ηύςεηο ζπλεηδήζεσο.

Κράλος
Αλ νλεηξεπηείηε έλα θξάλνο, ζεκαίλεη πσο ζα θαηαθέξεηε λα απνθύγεηε ηε θηώρεηα θαη ηηο απώιεηεο
πνπ ζαο απεηινύλ.

Κραζί
Αλ δείηε όηη πίλαηε θξαζί, ζεκαίλεη ραξά θαη εηιηθξηλή θηιία.
Αλ δείηε πσο ζπάζαηε κπνπθάιηα κε θξαζί, είλαη πξνκήλπκα όηη ν έξσηαο θαη ην πάζνο ζα παύζνπλ
λα ππάξρνπλ.
Τν λα δείηε βαξέιηα κε θξαζί είλαη ζεκάδη πνιπηέιεηαο. Αλ γεκίδαηε κε θξαζί κηα θηάιε, ζεκαίλεη
πνιππνίθηιεο επραξηζηήζεηο θαη όηη ζα επηζθεθζείηε πνιιά αμηόινγα κέξε.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη εκπνξεύεζηε θξαζί, νη αζρνιίεο ζαο ζα αληακεηθζνύλ.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη όηη πίλεη θξαζί, πξνβιέπεηαη όηη ζα παληξεπηεί πινύζην θαη αμηόινγν
άλδξα.

Κρασγές
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε θξαπγέο απειπηζίαο, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε κεγάιεο ζθνηνύξεο, κα αλ
αγξππλείηε, ζα μεπεξάζεηε ηειηθά απηέο ηηο ζηελάρσξεο θαηαζηάζεηο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα.
Αλ αθνύζαηε κηα θξαπγή έθπιεμεο, ζα ιάβεηε βνήζεηα από αλε-πάληερε πεγή.
Αλ αθνύζαηε θξαπγέο άγξησλ δώσλ, ζεκαίλεη δπζηύρεκα ζνβαξήο κνξθήο.
Αλ αθνύζαηε θξαπγή γηα βνήζεηα από ζπγγελείο ή θίινπο, ζεκαίλεη πσο είλαη άξξσζηνη ή πνιύ
ζηελνρσξεκέλνη.

Κρέας
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί σκό θξέαο, ζεκαίλεη πσο ζα απνγνεηεπηεί ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα
θηάζεη ηνπο ζηόρνπο ηεο.
Αλ δεη καγεηξεπκέλν θξέαο, ζεκαίλεη πσο άιινη ζα απνθηήζνπλ απηό ην νπνίν εθείλε ζέιεη.
Αλ δείηε ξόζην, ζεκαίλεη πσο ζα αληηκεησπίζεηε νηθνγελεηαθή απηζηία θαη παλνπξγία.

Κρεαηοειηές
Αλ δείηε όηη ζαο ελνρινύλ νη θξεαηνειηέο, ζεκαίλεη όηη ζα δπζθνιεπηείηε λα απνθξνύζεηε ηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο εμαθαλίζζεθαλ νη θξεαηνειηέο από πάλσ ζαο, είλαη ζεκάδη όηη ζα μεπεξάζεηε
δπζάξεζηα εκπόδηα θαη ηειηθά ζα επηηύρεηε ζηηο επηρεηξήζεηο.
Αλ νλεηξεπηείηε θξεαηνειηέο ζε ηξίηνπο, είλαη ζεκάδη όηη έρεηε θαθόςπρνπο ερζξνύο θνληά ζαο.
Αλ δείηε όηη γηαηξεύεηε θξεαηνειηέο, ζα αγσληζζείηε γηα λα απνθύγεηε θίλδπλν γηα ζαο θαη ηνπο δηθνύο
ζαο.

Κρεββάηη
Έλα θαζαξό θαη ιεπθό θξεββάηη ζεκαίλεη εηξεληθό ηέινο ζε ζηελνρώξηεο. Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη
ζηνλ ύπλν ηεο όηη ζηξώλεη θξεββάηη, ζεκαίλεη θαηλνύξγην εξαζηή θαη επράξηζηε απαζρόιεζε.
Αλ δείηε πσο είζαζηε ζε θξεββάηη, αιιά ζε μέλν δσκάηην, ζα έρεηε επίζθεςε θίισλ πνπ δελ ηνπο
πεξηκέλαηε. Αλ έλα άξξσζην άηνκν νλεηξεπηεί πσο είλαη ζην θξεββάηη, λέεο επηπινθέο ζα
παξνπζηαζηνύλ θαη ίζσο ν ζάλαηνο.
Αλ δείηε πσο θνηκάζηε ζε θξεββάηη ζην ύπαηζξν, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε γνεηεπηηθέο εκπεηξίεο θαη
επθαηξία γηα λα βειηηώζεηε ηελ πεξηνπζία ζαο. Αλ δείηε καύξνπο λα πεξλνύλ θνληά ζην θξεββάηη ζαο,
ζεκαίλεη πσο ζα πξνθύςνπλ άζρεκα πεξηζηαηηθά πνπ ζα επεξεάζνπλ ηα ζρέδηα ζαο.
Αλ δείηε πσο θάπνηνο θίινο ζαο θνηκόηαλ ζε θξεββάηη θαη ήηαλ πνιύ ρισκόο, ζεκαίλεη όηη παξάμελεο
θαη ζιηβεξέο πεξηπινθέο ζα βαζαλίζνπλ θίινπο ζαο, θέξλνληαο δπζαξέζθεηα θαη ζε ζαο ηνλ ίδην.
Γηα κηα κεηέξα πνπ ζα δεη όηηηνπαηδί ηεο «βξέρεη» ην θξεβάηη ηνπ, είλαη πξνκήλπκα όηη ηελ πεξηκέλεη
αζπλήζηζηε αλεζπρία, θαη άξξσζηα πξόζσπα δε ζα αλαξξώζνπλ ηόζν γξήγνξα όζν ίζσο
αλακελόηαλ. Γηα θάπνηνλ πνπ ζα δεη όηη «έβξεμε» ην θξεββάηη ηνπ, ζεκαίλεη αξξώζηηα, ή όηη θάπνηα
ηξαγσδία ζα παξεκβιεζεί ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηεο δνπιεηάο ηνπ.
Αλ δείηε πσο ην πξόζσπν κε ην νπνίν θνηκόζαζηε ζην ίδην θξεββάηη δε ζαο αξέζεη, είλαη πξνκήλπκα
όηη θάπνηνο πνπ έρεη απαηηήζεηο από εζάο, ζα ζαο επηθξίλεη θαη ζα θάκεη ην πεξηβάιινλ ζαο γεληθά
δπζάξεζην.
Αλ δείηε πσο έρεηε ζύληξνθν ζην θξεββάηη θάπνηνλ μέλν, ε δπζθνξία ζαο ζα ελνριεί θαζέλα πνπ ζα
ζαο πιεζηάδεη. Αλ δείηε πσο είραηε ζην θξεββάηη ζαο θάπνην δών, απεξηόξηζηε θαθνηπρία ζα θξέκεηαη
πάλσ από ην θεθάιη ζαο.

Κρεββάηη εθζηραηείας
Αλ νλεηξεπηείηε θξεββάηη εθζηξαηείαο, είλαη πξνκήλπκα πσο ζαο πεξηκέλεη θάπνηα ζηελνρώξηα ιόγσ
αξξώζηηαο ή αηπρήκαηνο. Κξεβ-βάηηα εθζηξαηείαο ζηε ζεηξά ζεκαίλνπλ όηη ε ζηελνρώξηα δε ζ' αγγίμεη
κόλνλ εζάο, αιιά θαη θίινπο.

Κρεββαηοθάκαρα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πξόζθαηα επηπισκέλε θξεββαηνθάκαξα, ζαο πεξηκέλεη κηα επηπρηζκέλε
αιιαγή. Ταμίδηα ζε καθξηλνύο ηόπνπο θαη επράξηζηεο ζπληξνθηέο.

Κρεκαηόρηο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε λ' απνηεθξώλνπλ λεθξνύο, ζεκαίλεη πσο ερζξνί ζα κεηώζνπλ ηελ επηξξνή
ζαο ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θύθινπο. Αλ δείηε πσο απνηέθξσλαλ εζάο, είλαη ζεκάδη ζνβαξήο
απνηπρίαο ζηηο επηρεηξήζεηο, εθόζνλ ζα βαζηζηείηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε θξίζε εθηόο από ηε δηθή ζαο.

Κρεκκύδηα
Τν λα δείηε πνζόηεηεο θξεκκπδηώλ ζη' όλεηξν ζαο ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε έρζξα θαη θζόλν
ιόγσ ηεο επηηπρίαο ζαο.
Αλ δείηε πσο ηξώηε θξεκκύδηα, ζεκαίλεη πσο ζα μεπεξάζεηε θάζε αληίζεζε.
Αλ δείηε θξεκκύδηα λα κεγαιώλνπλ, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε ηόζεο αληηζέζεηο ζηε δνπιεηά ζαο
όζεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα έρεη ε δνπιεηά ελδηαθέξνλ.
Μαγεηξεπκέλα θξεκκύδηα πξνιέγνπλ εξεκία θαη κηθξά θέξδε ζηηο επηρεηξήζεηο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θόβαηε θξεκκύδηα θαη θαίγαλε ηα κάηηα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ληθεζείηε από ηνπο
ερζξνύο ζαο.

Κρεοπώιες Χαζάπες
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ραζάπε λα ζθάδεη δών θαη λα ηξέρνπλ πνιιά αίκαηα, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε
κνηξαία αξξώζηηα ζηελ νηθνγέλεηα ζαο.
Αλ δείηε ραζάπε λα ηεκαρίδεη θξέαο, ε θνηλσλία ζα αζρνιεζεί κε ην άηνκν ζαο πξνο δεκία ζαο.
Πξνζέμηε ηηο επηζηνιέο θαη ηα έγγξαθα πνπ γξάθεηε.

Κρέπη
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο καύξα θξέπηα λα θξέκνληαη από κηα πόξηα, ζεκαίλεη όηη ζ' αθνύζεηε γηα ηνλ
μαθληθό ζάλαην θάπνηνπ ζπγγελή ή θίινπ.
Αλ δείηε έλα πξόζσπν ληπκέλν κε θξέπηα, ζεκαίλεη όηη ζα ιάβεηε ιύπε, όρη όκσο γηα ζάλαην. Τν
όλεηξν απηό είλαη θαθό ζεκάδη γηα επηρείξεζε ή εκπόξην. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ζπλεπάγεηαη
θηινληθίεο θαη ρσξηζκό.

Κρηζάρη
Όπνηνο δεη ζηνλ ύπλν ηνπ ρσξάθη κε θξηζάξη, ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλώηαηεο επηζπκίεο ηνπ θαη θάζε ηνπ
πξνζπάζεηα ζα ζηέθεηαη από επηηπρία. Οπνηαδήπνηε θζνξά ζην ρσξάθη ζεκαίλεη απώιεηα.

Κρηζάρη δσζοποηίας
Αλ νλεηξεπηείηε απηό ην θξηζάξη, ζεκαίλεη επράξηζηε δσή θαη πινύηε, πνπ ζα αλεβάζνπλ ην επίπεδν
ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πίλεηε πνηό από απηνύ ηνπ είδνπο ην θξηζάξη, ζεκαίλεη πσο ζα αλαθαηεπηείηε ζε
θάπνηα επηθίλδπλε απνζηνιή, ε νπνία όκσο ζα ζαο αθήζεη πνιιά θέξδε.

Κρίλα
Τα θξίλα ζην όλεηξν ζεκαίλνπλ ηηκσξία κε αξξώζηηα θαη ζάλαην.
Κξίλα πνπ θπηξώλνπλ κε πινύζηα θπιιώκαηα πξνιέγνπλ πξόσξν γάκν γηα ηνπο λένπο θαη ρσξηζκό.
Αλ δείηε κηθξά παηδηά κέζα ζε θξίλα, είλαη θαθό γηα ηα κηθξά.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη καδεύεη ή ζαπκάδεη θξίλα, ζεκαίλεη ζιίςε πνπ ηε δηαδέρεηαη
ραξά.
Τα καξακέλα θξίλα πξνιέγνπλ όηη ε ζιίςε είλαη πνιύ πην θνληά απ' όηη αλακέλεηαη.
Αλ δείηε πσο κπξίδεηε ην άξσκα ησλ θξίλσλ, ζεκαίλεη όηη νη ζηελνρώξηεο ζα ζαο εμαγλίζνπλ.

Κροθόδεηιος
Όπνηνο δεη ζη' όλεηξν ηνπ θξνθόδεηιν, κπνξεί λα είλαη βέβαηνο όηη ζα εμαπαηεζεί από ηνλ πην ζηελό
ηνπ θίιν. Ερζξνί παξακνλεύνπλ λα ζαο επηηεζνύλ ζε θάζε γσλία.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεγαίλαηε θαβάια ζηε ξάρε ελόο θξνθόδεηινπ, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε
ζθνηνύξεο, από ηηο νπνίεο ζα παιέςεηε πνιύ γηα λα απαιιαγείηε. Πξνζέμηε απηή ηελ πξνεηδνπνίεζε,
όηαλ δείηε όλεηξα ηέηνηνπ είδνπο. Απνθύγεηε λα δώζεηε εκπηζηνζύλε αθόκα θαη ζε θίινπο.

Κρούζηα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θξνύζηα ςσκηνύ, ζεκαίλεη αθαηαιιειόηεηα θαη θίλδπλν αζιηόηεηαο ιόγσ
παξακέιεζεο θαζεθόλησλ.

Κρσκκέλο αληηθείκελο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θξύβεηε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, ζεκαίλεη ελνριεηηθέο θαηαζηάζεηο.
Αλ δείηε πσο βξήθαηε θξπκκέλα αληηθείκελα, ζεκαίλεη πσο ζα απνιαύζεηε απξόζκελεο ραξέο.
Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη θξπκκέλα αληηθείκελα, ζεκαίλεη πσο ζα γίλεη ην αληηθείκελν
θνπηζνκπνιηνύ, αιιά ζην ηέινο ζα μεθαζαξίζεη ηε ζέζε ηεο.

Κρύο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ππνθέξεηε από θξύν, πξνεηδνπνηείζηε λα πξνζέμεηε ηηο ππνζέζεηο ζαο.
Υπάξρνπλ ερζξνί πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ζαο. Επίζεο, απεηιείηαη ε πγεία ζαο.

Κρσπηογράθεκα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηαβάδαηε θξππηνγξάθεκα, ζεκαίλεη όηη ελδηαθέξεζηε γηα ηηο θηινινγηθέο έξεπλεο
θαη κε ηελ επίκνλε κειέηε ζα γλσξίζεηε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηε δσή ησλ αξραίσλ.

Κρύζηαιιο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θξύζηαιιν κε νπνηαδήπνηε κνξθή, είλαη κνηξαίν ζεκάδη επεξρόκελεο ύθεζεο
ηόζν ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο όζν θαη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Ηιεθηξηθέο θαηαηγίδεο αθνινπζνύλ
ζπρλά απηό ην όλεηξν, πξνθαιώληαο δεκηέο ζηελ πόιε θαη ζηελ ύπαηζξν.
Μηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είδε ηξαπεδαξία ζηνιηζκέλε κε θξύζηαιια, αθόκε θαη ζηηο
θαξέθιεο, ζα έρεη ιόγνπο λα πηζηέςεη πσο εθείλνη ηνπο νπνίνπο είρε ζε κεγάιε ππόιεςε δελ αμίδνπλ
πηα απηή ηε δηάθξηζε.
Σε θάζε πεξίπησζε, ην θξύζηαιιν ζην όλεηξν δελ πξννησλίδεηαη ηίπνηα θαιό.

Κηίρηα
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο κεγάια θαη επηβιεηηθά θηίξηα, κε όκνξθεο πξαζηέο λα απιώλνληαη κπξνζηά
ηνπο, είλαη ζεκείν καθξνδσίαο θαη επκάξεηαο, θαζώο θαη ηαμηδηώλ θαη εμεξεπλήζεσλ ζε καθξηλέο ρώξεο.
Μηθξά θαη λεόρηηζηα ζπίηηα, ζεκαίλνπλ επηπρηζκέλα λνηθνθπξηά θαη επηθεξδείο επηρεηξήζεηο* αλ όκσο
ηα ρηίξηα είλαη παιηά θαη βξώκηθα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε θαθή πγεία θαη παξαθκή ηνπ έξσηα.

Κύθιος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θύθιν, ζεκαίλεη πσο νη επηρεηξήζεηο ζαο
ζα ζαο απνγνεηεύζνπλ ζ' ό,ηη αθνξά ηελ απόδνζε ηνπο ζε θέξδε.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο θύθιν, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη κηα απεξηζθεςία ηεο ζα
απνθιείζεη ην γάκν.

Κύθλος
Αλ νλεηξεπηείηε άζπξν θύθλν λα πιέεη ζε ήζπρα λεξά, είλαη δείγκα επεκεξίαο.
Χόθηνο θύθλνο πξνιέγεη θόξν θαη αλία.
Αλ δείηε θύθλν λα πεηάεη, ζεκαίλεη εθπιήξσζε θάζε πξνζδνθίαο ζαο.

Κύκα
Σεκάδη γηα θάπνηα απνθαζηζηηθά βήκαηα ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ είλαη αλ δείηε θύκαηα θαζαξά. Αλ
όκσο ηα θύκαηα πνπ νλεηξεπηήθαηε ήηαλ ζνιά θαη άγξηα, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε πνιύ, γηαηί ζα
δηαπξάμεηε ζαλάζηκα ιάζε.

Κύκβαιο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε θύκβαιν (ηζέκπαιν), είλαη πξνκήλπκα ζαλάηνπ ελόο πνιύ ειηθησκέλνπ
γλσζηνύ ζαο. ζα δνθηκάζεηε κεγάιε ζιίςε.

Κσλεγεηηθό ζθσιί
Έλα θπλεγεηηθό ζθπιί είλαη θάηη πνπ θέξλεη ηύρε, αλ ην δείηε ζη' όλεηξν ζαο. Αλ ην δείηε λ' αθνινπζεί
έλα λέν θνξίηζη, ζα εθπιαγείηε από ηε δσξεά θάπνηνπ άγλσζηνπ ζε ζαο πξνζώπνπ. Αλ δείηε πσο ην
θπλεγεηηθό ζθπιί είλαη δηθό ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα βξείηε θίινπο εθεί ' πνπ πεξηκέλαηε λα βξείηε
ερζξνύο.

Κσλήγη
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θπλεγάηε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζεκαίλεη πσο ζα αλαιάβεηε ηπρεξέο
επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια ζα θάλεηε εγσηζηηθέο θηλήζεηο θαη ελέξγεηεο.
Αλ απνηύραηε ζην λα πάξεηε κέξνο ζην θπλήγη, ζεκαίλεη θαθή δηαρείξηζε θαη απώιεηεο.

Κύπειιο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα θύπειιν, ζεκαίλεη όηη ζα θεξδίζεηε επραξίζηεζε πξνο ιύπε άιισλ. Αλ
δείηε πσο ζπάζαηε θύπειιν, είλαη πξνκήλπκα όηη δε ζα θαηαθέξεηε λα απνθηήζεηε εμνπζία πάλσ ζε
θάπνην θηιηθό πξόζσπν.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο πίλαηε λεξό από αζεκέλην θύπειιν, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε αλεπηζύκεηα
απνηειέζκαηα ζηε δνπιεηά ζαο, ζην πξνζερέο κέιινλ.
Αλ δείηε θύπειια κε αξραίεο παξαζηάζεηο, ζα ζαο απνδνζνύλ πξνλόκηα θαη ηηκέο από μέλνπο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δώζεη ζ" έλαλ άληξα έλα γπάιηλν θύπειιν γεκάην κε λεξό, πξνβιέπνληαη
αλήζηθεο απνιαύζεηο.

Κφδφλοθροσζία
Οη ρξηζηνπγελληάηηθεο θσδσλνθξνπζίεο ζη' όλεηξν είλαη ζεκάδη θαιώλ πξννπηηθώλ γηα ηνπο
επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο αγξόηεο.
Γηα ηνπο λένπο, ζεκαίλνπλ ηελ εθπιήξσζε επηπρώλ πξνβιέςεσλ. Οη ζπλεζηζκέλεο θσδσλνθξνπζίεο
ζεκαίλνπλ όηη θάπνηεο κηθξέο αλεζπρίεο ζύληνκα ζα εθηνπηζηνύλ από εηδήζεηο θίισλ πνπ κέλνπλ
καθξηά.

Κφθ
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θσθ, ζεκαίλεη όηη ζην θνληηλό κέιινλ ζα έρεηε ζηελνρώξηεο θαη αλσκαιίεο.
Αλ δείηε θνύξλνπο λα θαίλε κε θσθ, είλαη πξνκήλπκα όηη θάπνηα θαιή ηύρε ζα πξνθύςεη αλεπάληερα
από απνηπρία ζε επηρείξεζε.

Κφκηθά ηραγούδηα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύγαηε θσκηθά ηξαγνύδηα, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα παξακειήζεηε επθαηξία γηα
λα θαιπηεξέςεηε ηηο δνπιεηέο ζαο θαη λα ραξείηε κηα ηξπθεξή ζπληξνθηά.
Αλ ηξαγνπδνύζαηε έλα ηέηνην ηξαγνύδη, δείρλεη πσο ζα πεξάζεηε πνιύ επράξηζηα γηα έλα δηάζηεκα,
αιιά ζα βγνπλ κπξνζηά ζαο δπζθνιίεο.

Κφκφδία
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη παίδεηε ζε ειαθξό ζεαηξηθό έξγν, είλαη ζεκάδη όηη ζα παξαδνζείηε ζε
βξαρύβηεο θαη αλόεηεο απνιαύζεηο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο παξαθνινπζήζαηε θσκσδία, ζεκαίλεη ειαθξέο απνιαύζεηο θαη επράξηζηα
θαζήθνληα

Καλό
Αλ δείηε πσο θσπειαηείηε πάλσ ζ' έλα θαλό ζε ήξεκν ξεύκα, ζεκαίλεη ηελ απόιπηε εκπηζηνζύλε ζαο
ζηελ ηθαλόηεηα ζαο λα δηεπζύλεηε ηελ επηρείξεζε ζαο θαηά επσθειή ηξόπν.
Αλ θσπειαηείηε παξέα κε ηελ αγαπεκέλε ζαο, ζα ρξεηαζηεί λα δακάζεηε κηα ζηξίγγια πξηλ λα
θηάζεηε ζηε γακήιηα καθαξηόηεηα. Οη δνπιεηέο ζηνλ θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ ζα απνδεηρηνύλ
απνγνεηεπηηθέο, αλ νλεηξεπηείηε πσο θσπειαηείηε ζε ζνιά λεξά. Αλ ηα λεξά είλαη ξερά θαη
γνξγνθίλεηα, είλαη ζεκάδη όηη ζα έρεηε έλαλ απεξίζθεπην εξσηηθό δεζκό ή ιαζξαίεο απνιαύζεηο από
ηηο νπνίεο δε ζα βγεη θαλέλα κόληκν θαιό.
Αλ δείηε πσο θσπειαηείηε ζε άβαζα, θαζαξά θαη ήξεκα λεξά, ζεκαίλεη επηπρία, αιιά πνπ δε ζα
δηαξθέζεη πνιύ.
Τν λεξό ζηα όλεηξα είλαη έλα ηππηθό ζηνηρείν κειινληηθόηεηαο. Αλ ηνλ νλεηξεπόκελν αλακέλεη έλα
επράξηζην άκεζν κέιινλ, απηό ζα έξζεη εγγύηεξα κε ην μάζηεξν λεξό. Αλ δεη πσο αλαδύεηαη κέζα από
ηαξαγκέλα πδάηηλα ζηνηρεία, ην άκεζν κέιινλ ζηελ μππλεηή δσή ζα είλαη γεκάην βάζαλα γη' απηόλ.

