Ξ
Ξενοδοτείο
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δείηε ζε μελνδνρείν, είλαη ζεκάδη όηη έξρεηαη άλεζε θαη θέξδνο.
Αλ δείηε πσο επηζθεπηόζαζηε γπλαίθεο ζε μελνδνρείν, ζεκαίλεη πσο ε δσή ζαο είλαη αθόιαζηε.
Αλ δείηε έλα όκνξθν μελνδνρείν, πξνκελύεηαη πινύηνο θαη ηαμίδηα.
Αλ δείηε πσο είζηε ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ, ζεκαίλεη πσο ζα θεξδίζεηε κεγάιε πεξηνπζία.
Αλ δείηε πσο δνπιεύεηε ζε μελνδνρείν, ζα βξείηε κηα πην απνδνηηθή δνπιεηά από απηή πνπ έρεηε.
Αλ δείηε πσο ζέιεηε λα απνθηήζεηε μελνδνρείν, αιιά δελ κπνξείηε, ζεκαίλεη πσο ζα απνγνεηεπηείηε
ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα απνθηήζεηε πινύην θαη επηπρία.

Ξένος
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλαλ μέλν πνπ ζαο αξέζεη, ζεκαίλεη θαιή πγεία θαη επράξηζην πεξηβάιινλ" αλ
δελ ζαο αξέζεη, λα πεξηκέλεηε απνγνεηεύζεηο.
Αλ δείηε πσο εζείο είζηε μέλνο, ζεκαίλεη ζηαζεξέο θηιίεο.

Ξεπούλημα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη μεπνπιάηε νηηδήπνηε, ζεκαίλεη όηη ζα δνθηκάζεηε ζηελνρώξηεο ζηε δνπιεηά
ζαο.

Ξετορηάριαζμα
Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη μερνξηαξηάδαηε, είλαη ζεκάδη πσο ζα ζπλαληήζεηε δπζθνιία ζηελ
πξνώζεζε θάπνηαο εξγαζίαο πνπ ζα ζαο θέξεη νπσζδήπνηε δηαθξίζεηο.
Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη μερνξηάξηαδαλ, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ζαο δεκηνπξγεζνύλ θόβνη θαη
αλεζπρίεο, γηαηί ππάξρνπλ πηζαλόηεηεο ερζξνί ζαο λα επηρεηξήζνπλ λα ζαο ραιάζνπλ ηα ζρέδηα ζαο.

Ξηραζία
Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ άζρεκν όλεηξν πνπ πξννησλίδεηαη πξνζηξηβέο κεηαμύ θξαηώλ θαη αηκαηνρπζία.
Ναπάγηα θαη θαηαζηξνθέο θαζώο θαη άιιεο ζπκθνξέο ζα ζπκβνύλ, πνπ δελ ζα αθήζνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ζαο ππνζέζεηο αλεπεξέαζηεο.

Ξηροί καρποί
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο καδεύαηε μεξνύο θαξπνύο, πξνβιέπνληαη επηηπρείο επηρεηξήζεηο θαη
κεγάιε ηύρε ζηελ αγάπε.

Αλ δείηε πσο ηνπο ηξώγαηε, ζεκαίλεη πσο ε επεκεξία ζα ζαο βνεζήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο
επηζπκίεο ζαο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί μεξνύο θαξπνύο, ζεκαίλεη πσο ε ηύρε ηεο ζα ηε βνεζήζεη ζ' όια.

Ξίδι
Αλ νλεηξεπηείηε όηη πίλαηε μίδη, ζεκαίλεη πσο ζα ζηελνρσξεζείηε θαη ζ' αλεζπρήζεηε γηα θάηη πνπ έρεηε
αλαιάβεη.
Τν λα δείηε όηη ρξεζηκνπνηνύζαηε μίδη ζε ζαιάηα ή άιια ρνξηαξηθά, είλαη ζεκάδη όηη νη ζηελνρώξηεο
ζαο πξνρσξνύλ ζε βάζνο.
Τν όλεηξν ζην νπνίν ζα δείηε μίδη είλαη πάληνηε δπζνίσλν θαη ζεκαίλεη αλαθαηέκαηα θαη αλεζπρίεο.

Ξινό
Αλ δείηε πσο πίλαηε θάηη μηλό, ην όλεηξν ζαο είλαη αληίζεην θαη πξννησλίδεηαη αγσλία.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε πσο έπηλε μηλά ιηθέξ, ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα παγηδεπηεί ζε επηθίλδπλεο
θαηαζηάζεηο" αθόκε θαη ε πγεία ηεο κπνξεί λα δηαηξέμεη θίλδπλν.
Αλ νλεηξεπηείηε δειεηεξηώδε νμέα, κπνξεί λα απνθαιπθζεί θάπνηα πξνδνζία ελαληίνλ ζαο.

Ξιθολόγτη
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο μηθνιόγρε, ζεκαίλεη όηη ερζξνί ζα ζαο θξαηήζνπλ ππό ηελ εμνπζία ηνπο, εθηόο
αλ δείηε πσο θαηαθέξαηε λ' αξπάμεηε ηελ μηθνιόγρε.

Ξίθος
Αλ δείηε όηη θνξνύζαηε μίθνο, είλαη έλδεημε ηηκεηηθήο ζέζεο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη ζαο πήξαλ ην μίθνο,
ζεκαίλεη ήηηα. Σπαζκέλν μίθνο πξνιέγεη απόγλσζε.

Ξύλα
Αλ δείηε μύια ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη θπζηνινγηθή αιιαγή ζηηο ππνζέζεηο ζαο. Αλ ηα μύια ήηαλ ρισξά, ε αιιαγή ζα θέξεη ηύρε. Ξύια πνπ θαίγνληαλ πξνιέγνπλ όηη ηα
ζρέδηα ζαο ζα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε. Επεκεξία ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηώλ ζαο.
Αλ δείηε όηη αλαθαηεύαηε θσηηέο, ζεκαίλεη όηη ζα θεξδίζεηε ζηνλ αγώλα έπεηηα από απνθαζηζηηθή
κάρε.
Ξύια ζηνηβαγκέλα πξνιέγνπλ απνγνεηεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη παξεμεγήζεηο αλάκεζα ζηνπο
εξσηεπκέλνπο.

Ξσλεία
Αλ νλεηξεπηείηε μπιεία, ζεκαίλεη πνιιά θαη δύζθνια εγρεηξήκαηα, αιιά κηθξή αληαπόδνζε ή
επραξίζηεζε.
Αλ δείηε ζσξνύο μύισλ λα θαίγνληαη, ζεκαίλεη θέξδνο από αλαπάληερε πεγή.
Αλ δείηε πσο πξηνλίδαηε μύια, ζεκαίλεη θαθέο ζπλαιιαγέο θαη δπζηπρία.

Ξσλοκόπημα
Άζρεκν όλεηξν ην λα δεη θαλείο πσο ηνλ δέξλεη θάπνην νξγηζκέλν πξόζσπν: πξνκελύνληαη
νηθνγελεηαθέο δηελέμεηο θαη θαπγάδεο.
Αλ δείηε πσο δέξλαηε έλα παηδί, ζεκαίλεη πσο ζα θεξδίζεηε έλα κηθξό πιενλέθηεκα έλαληη θάπνηνπ
άιινπ' ίζσο θαη λα ζεκαίλεηαη κηα ηάζε γηα ζθιεξή κεηαρείξηζε ησλ παηδηώλ.

Ξσλοπάποσηζα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο μύιηλα παπνύηζηα, ζεκαίλεη πεξηπιάλεζε θαη θηώρεηα. Οη εξσηεπκέλνη ζα
ππνθέξνπλ από απηζηίεο ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ.

Ξσλοπόδαρα
Αλ νλεηξεπηείηε όηη πεξπαηνύζαηε κε μπινπόδαξα, ζεκαίλεη όηη ε πεξηνπζία ζαο δε ζηεξίδεηαη ζε
ζηαζεξέο βάζεηο.
Τν λα δείηε όηη πέζαηε από μπινπόδαξα ή όηη ηα αηζζαλζήθαηε ζπαζκέλα, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα
ππνζηείηε δεκηέο δηόηη εκπηζηεπζήθαηε ηηο ππνζέζεηο ζαο ζηε θξνληίδα άιισλ.

Ξσλοσργός
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο μπινπξγνύο λα εξγάδνληαη, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα αλαιάβεηε κηα ηίκηα
πξνζπάζεηα γηα λα θαιπηεξέςεηε ηε κνίξα ζαο, εγθαηαιείπνληαο ηελ σο ηώξα αλέκειε δσή ζαο.

Ξύπνημα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηκόζαζηαλ θαη μππλήζαηε, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο ζπκβνύλ παξάμελα πεξηζηαηηθά
πνπ ζα ζαο θέξνπλ κειαγρνιία.
Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο δηαζρίδαηε έλα πξάζηλν, ζαιεξό ηνπίν θαη είραηε ηελ αίζζεζε όηη δελ
επξόθεηην γηα όλεηξν, αιιά γηα κηα εκπεηξία από ηνλ μύπλην ζαο, ζεκαίλεη όηη θάηη θαιό θαη ιακπεξό
ζαο πεξηκέλεη, αιιά ζα ππάξμνπλ απνγνεηεύζεηο πνπ ζα παξεκβιεζνύλ αλάκεζα ζην παξόλ θαη ζ'
εθείλν ην ρξόλν.

Ξσπνηηήρι
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε μππλεηήξη, ζεκαίλεη όηη θάηη ζα γίλεη πνπ ζα ζαο πξνθαιέζεη αλεζπρία.

Ξσπόλσηος
Αλ δείηε πσο πεξηπιαληόζαζηαλ ηε λύρηα μππόιπηνο κε ζρηζκέλα ξνύρα, ζεκαίλεη όηη δε ζα
επνδσζνύλ νη πξνζδνθίεο ζαο, θαη θαθέο επηδξάζεηο ζα παξεκβάιινληαη ζε θάζε ζαο πξνζπάζεηα.

Ξσράθι
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο μπξάθη, πξννησλίδνληαη δηαθσλίεο θαη θηινληθίεο.
Αλ δείηε πσο θνβόζαζηε κε μπξάθη, ζεκαίλεη πσο δελ ζα έρεηε ηύρε ζε θάπνηα ζπκθσλία πνπ
πξόθεηηαη λα θάλεηε.
Αλ δείηε πσο πνιεκάηε κε έλα μπξάθη, ζεκαίλεη πσο ζ' απνγνεηεπηείηε από ηε δνπιεηά ζαο θαη πσο
θάπνηνο ζα ζαο βαζαλίζεη πεξηζζόηεξν από όζν κπνξείηε V αληέμεηε.
Έλα ζπαζκέλν ή ζθνπξηαζκέλν μπξάθη είλαη ζεκάδη αλαπόθεπθηεο ελόριεζεο.

Ξύριζμα
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ζαο μπξίδνπλ, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε ζρέδηα γηα ηελ θαιή νξγάλσζε ηεο
δνπιεηάο ζαο, αιιά ηειηθά δελ ζα κπνξέζεηε λα ηα πξαγκαηνπνηήζεηε από έιιεηςε δπλακηζκνύ.
Αλ δείηε πσο είζηε μπξηζκέλνο, ζεκαίλεη πσο ζα εμαπαηεζείηε από ππνθξηηέο.
Αλ δείηε πσο μπξηδόζαζηε κόλνο ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα γίλεηε ην αθεληηθό ζηελ επηρείξεζε θαη ζην
ζπίηη ζαο, αιιά δελ ζα ππνινγίζεηε πσο ε παξνπζία θάπνηνπ θηιόληθνπ πξνζώπνπ ζα ζαο
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα.
Αλ δείηε ην πξόζσπν ζαο λα είλαη καιαθό, ζεκαίλεη πσο ζ' απνιαύζεηε εξεκία θαη πσο ε
ζπκπεξηθνξά ζαο δελ ζα ελνριήζεη ηνπο θίινπο ζαο.
Αλ ην δείηε γεξαζκέλν θαη ζθιεξό, ζεκαίλεη πσο ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζην γάκν.
Αλ δείηε όηη ην μπξάθη ζαο ήηαλ παιηό θαη έθνβε ην πξόζσπν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα δώζεηε αθνξκή
ζηνπο θίινπο ζαο λα επηθξίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζαο.
Αλ δείηε πσο είραηε γθξίδα γέληα, ζεκαίλεη πσο ζα θεξζείηε ηειείσο άδηθα ζηνπο αλζξώπνπο πνπ
εμαξηηόληαη από εζάο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηεο άληξεο λα μπξίδνληαη, πξνβιέπεηαη πσο ν ραξαθηήξαο ηεο ζα
θειηδσζεί από ηε ξνπή ηεο γηα ηηο απνιαύζεηο. Αλ δεη πσο μπξηδόηαλ ε ίδηα, ζεκαίλεη πσο από ηελ
ζπκπεξηθνξά ηεο ζα ιείςεη ε ζειπθόηεηα θαη νη άληξεο δελ ζα ζέινπλ λα θάλνπλ παξέα καδί ηεο.

Ξσζηρί
Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο μπζηξί αιόγνπ, είλαη ζεκάδη όηη ζα ρξεηαζηεί λα ππνζηείηε κεγάινπο θόπνπο γηα
λα επηηύρεηε πινύην θαη άλεζε.

Ξύζηριζμα αλόγοσ
Αλ δείηε πσο μπζηξίδαηε άινγν, ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα αγσληζηείηε ζθιεξά, ηόζν κε ην κπαιό όζν
θαη κε ηα ρέξηα, ώζπνπ λα θηάζεηε ζηα ύςε ησλ θηινδνμηώλ ζαο' αλ όκσο δείηε πσο ην μπζηξίζαηε κ'
επηηπρία, ζα θηάζεηε ζ' απηό ην ύςνο νηηδήπνηε θη αλ ζπκβεί.

