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Ραβδί
Σε θάζε πεξίπησζε, ην λα νλεηξεπηεί θαλείο ξαβδί, είλαη θαθόο νησλόο.

Ραδίκι
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ
ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο.

Ρακούν
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα ξαθνύλ, ζεκαίλεη πσο ζα εμαπαηεζείηε από ηε θηιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
ερζξώλ ζαο.

Ράθι
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα ξάθη, ζεκαίλεη αβεβαηόηεηα γηα η' απνηειέζκαηα θάπνηαο ππόζεζεο ε
νπνία ζαο γεκίδεη άγρνο.

Ράθηες
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξάθηε, είλαη ζεκάδη όηη ζα δεκηνπξγεζνύλ ζηελνρώξηεο θαη πξνβιήκαηα
ζρεηηθά κε θάπνην ηαμίδη πνπ ζρεδηάδεηε.
Αλ δείηε πσο δηαθσλνύζαηε κε θάπνην ξάθηε, ζεκαίλεη όηη ζ' απνγνεηεπζείηε από ην απνηέιεζκα
θάπνηνπ ζρεδίνπ ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη ξάθηεο ζαο παίξλεη κέηξα, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα έρεηε δηαθσλίεο θαη θαζαξίεο
κε πξόζσπν ηνπ ζηελνύ ζαο πεξηβάιινληνο.

Ράθηρα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξάθηξα, ζεκαίλεη πσο απξόζκελα γεγνλόηα ζα ζαο εκπνδίζνπλ λα
πξαγκαηνπνηήζεηε νξηζκέλεο επράξηζηεο επηζθέςεηο.

Ράτε
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο κηα γπκλή ξάρε, ζεκαίλεη απώιεηα δύλακεο. Τν δόζηκν ζπκβνπιήο ή ην
δαλεηζκό ρξεκάησλ είλαη επηθίλδπλν. Σπρλά, ύζηεξα απ' απηό ην όλεηξν αθνινπζεί αξξώζηηα.
Αλ δείηε θάπνηνλ λα ζαο γπξίδεη ηε ξάρε θαη λα θεύγεη, κπνξεί λα είζηε βέβαηνο όηη ν θζόλνο θαη ε

δήιηα εξγάδνληαη γηα λα ζαο βιάςνπλ.
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηε δηθή ζαο ξάρε, θάηη θαθό ζαο πεξηκέλεη.

Ράυιμο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ξάβαηε θαηλνύξγηα ξνύρα, πξνβιέπεηαη νηθνγελεηαθή γαιήλε, πνπ ζα ζπκβάιεη
ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζπκηώλ ζαο.

Ρέγγα
Αλ νλεηξεπηείηε ξέγγα, ζεκαίλεη πσο κεηά βίαο ζα κπνξέζεηε λα μεθύγεηε από ηηο νηθνλνκηθέο
δπζθνιίεο. Αξγόηεξα όκσο ζα έξζεη ε επηηπρία.

Ρείκι
Αλ δείηε πσο είζαζηε πηαζκέλνο αλάκεζα ζε ξείθηα, καύξνη ερζξνί εμπθαίλνπλ γύξσ ζαο δίρηπ από
ζπθνθαληίεο θαη αηηκίεο, πξάγκα πνπ ζα ζαο πξνμελήζεη κεγάιε ζηελνρώξηα, κα αλ είδαηε πσο
μεκπιέμαηε από ηα ξείθηα, πηζηνί θίινη ζα έξζνπλ λα ζαο ζπκπαξαζηαζνύλ ζε θάζε επείγνπζα
πεξίζηαζε.

Ρεηζινόλαδο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξεηζηλόιαδν, ζεκαίλεη όηη ζα επηδηώμεηε ηελ αλαηξνπή θάπνηνπ θίινπ ζαο πνπ
θξπθά ππνλνκεύεη ηελ πξνθνπή ζαο.

Ρεσμαηιζμός
Τν λα νλεηξεπηεί θαλείο όηη πξνζβιήζεθε από ξεπκαηηζκνύο, είλαη ζεκάδη πσο ηα ζρεδία ηνπ ζ'
αξγήζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Αλ δεη όηη άιινη έρνπλ πξνζβιεζεί, πξνκελύνληαη απνγνεηεύζεηο.

Ρήηορας
Αλ νλεηξεπηείηε όηη γνεηεπζήθαηε από ηελ επγισηηία ελόο ξήηνξα,
ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηνπο θόιαθεο πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο πείζνπλ λα
βνεζήζεηε αλάμηνπο αλζξώπνπο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο αγάπεζε έλα ξήηνξα, ζεκαίλεη πσο νη έξσηεο ηεο ζα
επεξεάδνληαη από ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε.

Ρίγος
Απηό ην όλεηξν νθείιεηαη κεξηθέο θνξέο ζηελ αξξσζηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ νλεηξεπόκελνπ. Αλ δείηε όηη
ηαξάδόζηαλ από ξίγε, ζεκαίλεη όηη ζα ππνθέξεηε από θάπνηα ζσκαηηθή αλσκαιία, θαη όηη νη
θπκαηλόκελεο γλώκεο γηα ηηο ππνζέζεηο ζαο κπνξεί λα ζαο νδεγήζνπλ ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο.
Αλ δείηε άιινπο λα δνθηκάδνληαη από ξίγε, ζεκαίλεη όηη ζα πξνζβάιεηε αλζξώπνπο κε ηελ κεγάιε
αδηαθνξία ζαο γηα ηελ επηξξνή ηνπο.

Ρίδες
Δπζνίσλν είλαη ην όλεηξν όπνπ ζα δεη θαλείο ξίδεο θπηώλ ή δέλδξσλ: ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη
θαθνηπρίεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ πγεία. Αλ δεη όηη ρξεζηκνπνίεζε ξίδεο γηα θαξκαθεπηηθνύο
ιόγνπο, είλαη έλα πξνκήλπκα ζιίςεο θαη θαθήο πγείαο.

Ρινόκερος
Αλ δείηε ξηλόθεξν ζη' όλεηξν ζαο, είλαη ζεκάδη όηη απεηιείζζε από κεγάιε απώιεηα θαη θξπθά
πξνβιήκαηα.
Τν λα δείηε πσο ζθνηώζαηε ξηλόθεξν, είλαη θαιόο νησλόο: ζα μεπεξάζεηε ηα εκπόδηα, αιιά κε
γελλαίεο πξνζπάζεηεο.

Ροδάκινα
Αλ νλεηξεπηείηε όηη βιέπαηε ή ηξώγαηε ξνδάθηλα, πξνκελύεηαη αξξώζηηα γηα ηα παηδηά ζαο,
απνγνεηεπηηθέο αιιαγέο ζηε δνπιεηά ζαο θαη καηαίσζε πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαζθεδάζεσλ. Αλ όκσο
ηα ξνδάθηλα βξίζθνληαλ πάλσ ζηα δέληξα, είλαη ζεκάδη πσο ζα απνθηήζεηε κηα ζέζε πνπ επηζπκείηε
ή πσο ζ' αζρνιεζείηε κε ηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε.
Αλ δείηε μεξά ξνδάθηλα, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο ζα ζαο απνζπάζνπλ θάηη.
Αλ κηα θνπέια δεη πσο κάδεπε γεξά ξνδάθηλα, πξνβιέπεηαη όηη κε ηε γνεηεία θαη ηε κόξθσζε ηεο ζα
θεξδίζεη έλαλ πινύζην θαη θνζκνγπξηζκέλν άληξα. Αλ ηα ξνδάθηλα ήηαλ άγνπξα θαη ρηππεκέλα,
πξνβιέπεηαη πσο ζα γλσξίζεη ηελ θαθία ησλ ζπγγελώλ θαη πσο ε θαθή πγεία ζα ηεο ζηεξήζεη
πξνζσξηλά ηα ζέιγεηξα ηεο.

Ρόδες
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ξόδεο λα γπξίδνπλ γξήγνξα, ζεκαίλεη όηη νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα ζεκεηώζνπλ
επηηπρίεο θαη όηη ζα απνιαύζεηε ηελ νηθνγελεηαθή επηπρία.
Αλ δείηε ζπαζκέλεο ξόδεο, ζεκαίλεη ρσξηζκό ή θαη ζάλαην πξνζθηινύο πξνζώπνπ.

Ρόδι
Αλ δείηε ξόδηα ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηα πιηθά κέζα πνπ δηαζέηεηε
γηα λ' απνθηήζεηε πινύην γλώζεσλ θαη όρη γηα λα αλαδεηήζεηε ηηο απνιαύζεηο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην
ζώκα θαη ηελ ςπρή.
Αλ δείηε πσο ε αγαπεκέλε ζαο ζαο έδσζε ξόδη, ζεκαίλεη πσο αξρηθά ζα δειεαζηείηε από ηα ζέιγεηξα
κηαο παλνύξγαο γπλαίθαο, αιιά νη εζσηεξηθέο ζαο δπλάκεηο ζα ζαο δηαθπιάμνπλ από ηελ
ππνδνύισζε ζ' απηή.
Αλ δείηε πσο ηξώγαηε ξόδη, ζεκαίλεη πσο ζα γνεηεπηείηε από ηηο αξεηέο θάπνηνπ πξνζώπνπ.

Ρόδο
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα ηξηαληαθπιιηά γεκάηε πξάζηλα θύιια θαη ξνδ ηξηαληάθπιια, ζεκαίλεη πσο
θάπνηνο γάκνο ζα γίλεη ζύληνκα ζηελ νηθνγέλεηα, θαη κεγάιεο ειπίδεο ζα εθπιεξσζνύλ.
Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν αγαπεκέλνο ηεο ηνπνζέηεζε έλα ξνδ ηξηαληάθπιιν ζηα
καιιηά ηεο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα εμαπαηεζεί.
Αλ δεη πσο δέρηεθε έλα κπνπθέην ξνδ ηξηαληάθπιια ηελ άλνημε, ζα έρεη έλαλ πηζηό εξαζηή" αλ όκσο
δεη απηό ην όλεηξν ην ρεηκώλα, ζεκαίλεη πσο ζα ηξέθεη κάηαηεο ειπίδεο.

Ρολόι
Αλ νλεηξεπηείηε ξνιόη, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη θαιά νξγαλσκέλεο θεξδνζθνπίαο. Τν λα δείηε
πσο θνηηνύζαηε ηελ ώξα, ζεκαίλεη όηη νη πξνζπάζεηεο ζαο ζα ζπλαληήζνπλ ζθιεξή αληίδξαζε ησλ
αληηπάισλ ζαο. Αλ δείηε όηη ζπάζαηε ξνιόη, ζα πξέπεη λα αλακέλεηε απώιεηα θαη ζηελνρώξηα. Αλ
δείηε πσο ζαο έπεζε ην θξύζηαιιν από ξνιόη, είλαη πξνκήλπκα απξνζεμίαο ή αλεπηζύκεηεο
ζπληξνθηάο. Γηα κηα γπλαίθα, ην λα δεη όηη έραζε ξνιόη, είλαη ζεκάδη νηθνγελεηαθήο αλεζπρίαο.
Αλ δείηε όηη θιέςαηε ξνιόη, είλαη ζεκάδη πσο θάπνηνο ερζξόο ζαο ζα πξνζπαζήζεη λα ζπηιώζεη ηελ
ππόιεςε ζαο.
Τν λα νλεηξεπηείηε όηη δσξίδαηε ξνιόη, είλαη πξνκήλπκα όηη ηα ελδηαθέξνληα ζαο ζα ζεκεηώζνπλ
θάκςε.

Ρολόι ηοίτοσ
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ξνιόη ηνπ ηνίρνπ, ζεκαίλεη θίλδπλν από θάπνηνλ ερζξό. Αλ ην αθνύζαηε λα
ρηππάεη, ζα ιάβεηε δπζάξεζηα λέα. Ίζσο κάζεηε πσο πέζαλε θάπνηνο θίινο.

Ρόπαλο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο πιεζηάδεη θάπνην πξόζσπν πνπ θξαηά ξόπαιν, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο
επηηεζνύλ νη ερζξνί ζαο, αιιά ζα ηνπο απνθξνύζεηε θαη ζα είζηε ζπλήζσο επηπρηζκέλνο θαη εύπνξνο"
αλ όκσο δείηε όηη ρηππήζαηε θάπνηνλ, ζα ππνβιεζείηε ζε έλα θνπξαζηηθό θαη αλώθειν ηαμίδη.

Ροσμπίνι
Αλ νλεηξεπηείηε ξνπκπίλη, ζεκαίλεη θαιή ηύρε ζε όιεο ηηο ππνζέζεηο ζαο θαη ζηνλ έξσηα. Γηα κηα
γπλαίθα, ην λα δεη όηη έραζε ξνπκπίλη, είλαη ζεκάδη αδηαθνξίαο ηνπ- εξαζηή ηεο.

Ρσάκι
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξπάθη, ζεκαίλεη λέεο εκπεηξίεο θαη ζύληνκα ηαμίδηα. Αλ ην δείηε μερεηιηζκέλν, ζα
έρεηε έληνλε ηαξαρή, αιιά γηα ζύληνκν δηάζηεκα.
Αλ ην ξπάθη είλαη ζηεγλό, ζα δνθηκάζεηε απνγνήηεπζε, θαη ζα ηδείηε άιινλ λα βάδεη ζην ρέξη ηα
πξάγκαηα πνπ επηδηώθαηε λ' απνρηήζεηε.

Ρύγτος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ην ξύγρνο θάπνηνπ δώνπ, πξέπεη λα εηνηκαζηείηε γηα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο.
Ερζξνί ζαο πεξηβάιινπλ θαη νη δπζθνιίεο ζα είλαη πνιιέο.

Ρύδι
Είλαη θαιόο νησλόο λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ξύδη, πξνκελά επηηπρία παληνύ, πηζηή θηιία θαη επεκεξία.
Γηα ηνπο αγξόηεο, ζεκαίλεη άθζνλε ζπγθνκηδή ζηηεξώλ.
Αλ δείηε όηη ηξώγαηε ξύδη, ζεκαίλεη επηπρία θαη νηθνγελεηαθή γαιήλε. Αλ όκσο ην ξύδη ήηαλ βξώκηθν,
ζεκαίλεη αξξώζηηεο θαη ρσξηζκνύο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη καγείξεπε ξύδη, είλαη ζεκάδη πσο ζύληνκα ζ' αλαιάβεη λέα
θαζήθνληα, πνπ ζα ηελ θάλνπλ πην επηπρηζκέλε θαη πην πινύζηα.

ρμα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξέραηε αλεβαζκέλνο (-ε), πάλσ ζ' έλα δίηξνρν ηππήιαην άξκα, ζαλ εθείλα ησλ
αξραίσλ, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ζαο παξνπζηαζηνύλ επλντθέο επθαηξίεο, πνπ ζα έρνπλ θαιό
απνηέιεζκα γηα ζαο, αλ ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά.
Αλ δείηε πσο πέζαηε εζείο ή άιινη από άξκα, ζεκαίλεη εθηόπηζε από πςειή ζέζε.

