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Χαηρεηηζκός
Αλ νλεηξεπηείηε ραξνχκελν ραηξεηηζκφ, είλαη πξνκήλπκα ραξάο θαη θνηλσληθψλ δηαζθεδάζεσλ. Αλ
φκσο ν ραηξεηηζκφο ήηαλ ζιηκκέλνο, ζεκαίλεη ζηελνρψξηα θαη απψιεηα.
Τν λα δείηε φηη απνραηξεηήζαηε κε θηιηά, πξνκελά φηη ζα θάλεηε ηαμίδη, αιιά ρσξίο επράξηζηα
πεξηζηαηηθά ή εθπιήμεηο.

Χαιάδη
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξεζήθαηε ζε ζχειια κε ραιάδη, ζεκαίλεη αηπρία ζε θάζε εγρείξεκα ζαο. Αλ δείηε
ραιάδη λα πέθηεη καδί κε βξνρή ηελ ψξα πνπ ιάκπεη ν νπξαλφο, ζεκαίλεη πσο γηα έλα δηάζηεκα ζα
έρεηε έγλνηεο, αιιά ζχληνκα ε ηχρε ζα ζαο ρακνγειάζεη. Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν πξνιέγεη
πσο πιεζηάδεη θαηλνχξγηνο έξσηαο κεηά απφ άιινπο αζήκαληνπο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχγαηε ην ραιάδη λα ρηππά πάλσ ζην ζπίηη, ζεκαίλεη πσο ζα πεξάζεηε
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.

Χαιάθη πόρηας
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλα ραιάθη πφξηαο, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε απφ ιχπε θαη δηαηαξαρέο ζηελ
πγεία.

Χαιί
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ραιί, ζεκαίλεη φθεινο θαη πινχζηνπο θίινπο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ
αλάγθε.
Αλ δείηε πσο πεξπαηνχζαηε επάλσ ζε ραιί, ζα είζαζηε εχπνξνο θαη επηπρηζκέλνο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο αγνξάδαηε ραιηά, ζεκαίλεη κεγάια θέξδε. Αλ δείηε πσο ηα πνπινχζαηε, ζα έρεηε
θάπνηα αηηία γηα λα θάκεηε έλα επράξηζην φζν θαη επσθειέο ηαμίδη.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί ραιηά, είλαη ζεκάδη φηη ζ' απνρηήζεη έλα σξαίν λνηθνθπξηφ θαη ζα
έρεη ππεξέηεο γηα λα ηελ ππεξεηνχλ.

Χαιίθηα
Αλ νλεηξεπηείηε ραιίθηα, ζεκαίλεη άθαξπα ζρέδηα θαη επηρεηξήζεηο.
Αλ δείηε ραιίθηα αλαθαηεκέλα κε βξσκηέο, ζεκαίλεη'πσο ζα θάλεηε ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο θαη ζα
ράζεηε ρξήκαηα.
Η θνπέια πνπ ζα δεη ζηνλ χπλν ηεο φηη πεξπαηνχζε ζ' έλα δξφκν ζηξσκέλν κε ραιίθηα, πξφθεηηαη λα

ελνριεζεί απφ πνιινχο ερζξνχο θαη λα κάζεη πσο ππάξρνπλ θη άιινη ειθπζηηθνί άλζξσπνη εθηφο απφ
ηελ ίδηα. Εθείλε πνπ βιέπεη ζηνλ χπλν ηεο ραιίθηα, είλαη εγσίζηξηα θαη πξέπεη λα κάζεη λα θξίλεη ηα
ζθάικαηα ησλ άιισλ κε επηείθεηα.

Χαιηθόζηρωκα
Αλ νλεηξεπηείηε φηη ηαμηδεχαηε ζε ραιηθφζηξσην δξφκν, ή ηνλ βιέπαηε, εί^3ΐ πξνκήλπκα ζεκαληηθψλ
θαη επράξηζησλ ηαμηδηψλ πνπ ζα ζαο θέξνπλ πνιιά νθέιε. Γηα ηνπο λένπο, απηφ ην φλεηξν πξνκελά
αγψλεο γηα πςειά ηδαληθά.

Χαιηλός
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ραιηλφ, ζεκαίλεη φηη ζα κπιερηείηε ζε κηαλ επηρείξεζε πνπ ζα ζαο δψζεη
κεγάιε ζηελνρψξηα, κα πνπ ηειηθά ζα ζαο απνθέξεη θέξδνο θαη ηθαλνπνίεζε. Αλ ην ραιηλάξη ήηαλ
παιηφ θαη ζπαζκέλν, ζα ζπλαληήζεηε δπζθνιίεο, θαη νη πηζαλφηεηεο είλαη φηη ζα ιπγίζεηε κπξνζηά
ηνπο.
Έλα θελφ ραιηλάξη ζεκαίλεη φηη ζα απνγνεηεπζείηε εμαηηίαο ελφο δφιηνπ ερζξνχ, ή φηη θάπνηα γπλαίθα
ζα ζαο κπιέμεη ζηηο δνινπινθίεο ηεο.

Χαιθογραθηθή πιάθα
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ραιθνγξαθηθή πιάθα, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε φηη δαθνξεηηθέο απφςεηο ζα
πξνμελήζνπλ δπζηπρία αλάκεζα ζε κέιε ηνπ ίδηνπ ζπηηηθνχ.

Χαιθοσργός
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο έλα ραιθνπξγφ, ζεκαίλεη κηθξή αληακνηβή κφρζνπ, αιιά θαη ηθαλνπνίεζε.

Χακαηιέοληας
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ε αγαπεκέλε ζαο θνξνχζε έλα θφζκεκα-ρακαηιένληα θξεκαζκέλν κ' αιπζίδα,
είλαη ζεκάδη φηη ζα απνδεηρηεί άπηζηε ζε ζαο, αλ κε ηελ αιιαγή κπνξεί λα θαιπηεξέςεη ηελ ηχρε ηεο.
Σπλήζσο ν ρακαηιένληαο, ζην φλεηξν, ζεκαίλεη απάηε θαη απην-πξνψζεζε, έζησ θη αλ ζα ππνθέξνπλ,
άιινη.

Χακάκ
Αλ νλεηξεπηείηε φηη βξεζήθαηε ζε ρακάκ, είλαη πξνκήλπκα φηη γηα ιφγνπο πγείαο ζ' απνκαθξπλζείηε
απφ ην ζπίηη ζαο θαη ηνπο θίινπο ζαο, αιιά απηφ ζα ζαο δψζεη κεγάιε επραξίζηεζε.
Τν λα δείηε άιινπο λα θάλνπλ ρακάκ, ζεκαίλεη πσο επράξηζηεο ζπληξνθηέο ζα ηξαβήμνπλ ηελ
πξνζνρή ζαο.

Χαληάθη
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη πέζαηε ζε ραληάθη, ζεκαίλεη πξνζσπηθή απψιεηα θαη ππνηίκεζε. Αλ φκσο
ην πεδήμαηε, ζα κπνξέζεηε λ' αληηζηαζείηε ζε πεηξαζκνχο θαη ζα ηνπνζεηεζείηε ππεξάλσ θάζε
ππνςίαο.
Αλ νλεηξεπηείηε φηη νδεγνχζαηε απηνθίλεην πιάη ζε ραληάθη, πξνβιέπνληαη θίλδπλνη. Αλ ζπλερίδαηε λα
νδεγείηε ρσξίο δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά, ζεκαίλεη πσο ζα θαηαθέξεηε ηειηθά λα κεηαηξέςεηε ηηο
δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζε επράξηζηεο. Αλ νλεηξεπηείηε φηη ηππεχαηε δίπια ζε ραληάθη, πξνκελχεηαη
ηεξάζηηα λίθε θαη μεπέξαζκα φισλ ησλ εκπνδίσλ, ζηελ θαηάθηεζε κεγάινπ πινχηνπ θαη επηπρίαο.
Αλ δείηε φηη πεξπαηνχζαηε πιάη ζε ραληάθη ν αγψλαο ζαο γηα άλνδν ζα είλαη ζθιεξφο αιιά ηειηθά ζα
δξέςεηε ηνπο θαξπνχο ηεο επηηπρίαο.

Χάληρες
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ράληξεο, ζεκαίλεη φηη ζα ζαο πξνζέμνπλ άλζξσπνη πνπ θαηέρνπλ πςειέο
ζέζεηο.
Αλ κεηξνχζαηε ράληξεο, είλαη πξνκήλπκα αλέθειεο ραξάο θαη ηθαλνπνίεζεο. Αλ ηηο πεξλνχζαηε ζε
θισζηή, ζα θεξδίζεηε ηελ εχλνηα θάπνηνπ πινχζηνπ πξνζψπνπ.
Αλ δείηε πσο ηηο ζθνξπίζαηε, ζεκαίλεη φηη ζα ράζεηε ηε ζέζε πνπ θαηείραηε αλάκεζα ζηνπο γλσζηνχο
ζαο.

Χάπη
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη παίξλαηε ράπηα, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαιάβεηε επζχλεο πνπ ζα ζαο δψζνπλ
άλεζε θαη δηαζθέδαζε.
Αλ δείηε πσο δίλαηε ράπηα ζε άιινπο, ζεκαίλεη φηη ζα δερζείηε επηθξίζεηο γηα ηηο δηαθσλίεο ζαο.

Χαρά
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη αηζζάλεζηε ραξά γηα νπνηαδήπνηε αθνξκή, ζεκαίλεη αξκνλία ζηηο νηθνγελεηαθέο
θαη θηιηθέο ζαο ζρέζεηο.

Χαράδρα
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη ζηέθεζηε πάλσ απφ ραξάδξα, είλαη πξνκήλπκα θαθνηπρίαο θαη νιέζξνπ.
Τν λα δείηε φηη πέθηεηε κέζα ζε ραξάδξα, είλαη πξνεηδνπνίεζε λα πξνζέρεηε ηηο ελέξγεηαο ζαο, γηαηί
πξνκελχεηαη θαηαζηξνθή.
Χαξάδξα κε δέληξα ζην βάζνο ζεκαίλεη πσο ζα δηαηξέμεηε θηλδχλνπο, αιιά ηειηθά ζα επηηχρεηε.
Χαξάδξα κε πνηάκη πνπ θπιά μάζηεξν θαη αζφξπβν, είλαη πξνκήλπκα φηη ζαο πεξηκέλνπλ
ζθακπαλεβάζκαηα ζηε δσή ζαο, αιιά ζα έρεηε έλαλ θαιφ ζχληξνθν γηα λα ζηεξηρηείηε.

Χαρέκη
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είραηε ραξέκη, ζεκαίλεη πσο μνδεχεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζε ρακεινχ επηπέδνπ
δηαζθεδάζεηο. Η δσή ζαο ππφζρεηαη πνιιά, αλ ραιηλαγσγήζεηε ηηο επηζπκίεο ζαο.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ήηαλ κέινο ραξεκηνχ, ζεκαίλεη πσο ζα δεηήζεη άλνκεο
επραξηζηήζεηο κηα πνπ ε πξνζνρή ηεο ζα ζηξαθεί ζε παληξεκέλνπο άληξεο. Αλ δεη πσο ήηαλ ε
επλννχκελε ηνπ ραξεκηνχ, ζεκαίλεη πσο ζα πξνηηκεζεί απφ άιιεο γπλαίθεο, αιιά απηή ε πξνηίκεζε
ζα είλαη πξνζσξηλή.

Χάρε
Αλ νλεηξεπηείηε πσο δεηνχζαηε ράξε απφ θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζα απνιαχζεηε αθζνλία αγαζψλ θαη
δελ ζα έρεηε αλάγθε απφ ηίπνηα.
Τν λα δείηε πσο θάλαηε ράξε ζε θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε θάηη.

Χαρηαεηός
Τν πέηακα ραξηαεηνχ, ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη επίδεημε πινχηνπ ή επηρεηξήζεσλ, πνπ δελ ππάξρνπλ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Αλ νλεηξεπηείηε παηδηά λα πεηάλε ραξηαεηνχο, ζεκαίλεη επράξηζηεο απαζρνιήζεηο.
Τν λα πεηά ν ραξηαεηφο ηφζν ςειά ψζηε λα ράλεηαη απφ ηνλ νξίδνληα, ζεκαίλεη πσο νη ειπίδεο θαη νη
πξνζδνθίεο ζαο ζα δηαιπζνχλ, δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζηελ απψιεηα θαη ηελ απνγνήηεπζε.

Χάρηες
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηηάδαηε ή κειεηνχζαηε έλα ράξηε, ζεκαίλεη πσο ζα γίλεη κηα επράξηζηε αιιαγή
ζηε δνπιεηά ζαο. ζα έρεηε θάπνηεο απνγνεηεχζεηο, αιιά θαη κεγάιν θέξδνο απφ απηή ηελ αιιαγή.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ςάρλαηε γηα έλα ράξηε, ζεκαίλεη φηη κηα μαθληθή δπζαξέζθεηα κε ην πεξηβάιινλ
ζαο ζα ζαο δψζεη ηε δχλακε λα δεκηνπξγήζεηε θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη φηη ζ' αλεβεί ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ θηινδνμία.

Χαρηηά
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη παίδαηε ραξηηά κε άιινπο γηα λα πεξάζεη ε ψξα, ζα δνθηκάζεηε ηε ραξά ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο ειπίδσλ πνπ ηξέθαηε απφ πνιχ θαηξφ. Οξηζκέλα κηθξά θαθά ζα εθιείςνπλ. Αλ
φκσο δείηε φηη παίδεηε ηδφγν, ζα αληηκεησπίζεηε δπζθνιίεο ζνβαξήο κνξθήο.
Αλ δείηε πσο ράζαηε ζηα ραξηηά, ζα αληηκεησπίζεηε ερζξνχο. Αλ δείηε πσο θεξδίζαηε, ζα δηθαησζείηε
ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, αιιά ζα ζαο θνζηίζεη πνιχ απηή ε δηθαίσζε.
Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί φηη ν θαιφο ηεο έπαηδε ραξηηά, ζα έρεη ιφγνπο γηα λ' ακθηζβεηήζεη ηηο
θαιέο ηνπ πξνζέζεηο.
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θαξξψ, ζε παηρλίδηα ζπλαλαζηξνθψλ, είλαη ζεκάδη πινχηνπ' ζπαζηά ζεκαίλεη
πσο ν ζχληξνθνο ζαο ζα είλαη απαηηεηηθφο θαη ζα έρεηε ίζσο θαζαξίεο ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα ηνπ

εμεγήζεηε ηελ θαηά θαηξνχο απνπζία ζαο' θνχπεο ζεκαίλεη αθνζίσζε θαη αλαπαπηηθφ πεξηβάιινλ"
κπαζηνχληα ζεκαίλεη φηη ζα ρεξέςεηε θαη ζα επσκηζηείηε κηα κεγάιε πεξηνπζία.

Χαρηί
πεξγακελήο)
Αλ ζπκβή θάπνηα θνξά λα νλεηξεηείηε φηη έρεηε ή βιέπεηε πεξγακελή, ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηαηί
ππάξρεη θίλδπλνο απψιεηαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην φλεηξν απηφ πξνκελά φηη ζα έρεη δηαπιεθηηζκνχο
κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Αλ ε γπλαίθα είλαη παληξεκέλε, ππάξρεη θίλδπλνο δηαθσλίαο θαη άζρεκεο
αηκφζθαηξαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηεο.

Χαρηοθύιαθας
Αλ δείηε ραξηνθχιαθα ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ε δνπιεηά ζαο δε ζαο ηθαλνπνηεί θαη πσο ζα
δεηήζεηε αιιαγή θαηνηθίαο.

Χαζκοσρεηό
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αλζξψπνπο λα ραζκνπξηνχληαη, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα δείηε θάπνηνπο
θίινπο ζαο ζε άζιηα θαηάζηαζε, εμαζζελεκέλνπο θαη αλίθαλνπο λα ζπλερίζνπλ ηα ζπλεζηζκέλα ηνπο
θαζήθνληα.
Αλ δείηε φηη εζείο ν ίδηνο ραζκνπξηφζαζηε, πξνζνρή, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο άθαξπνπ αγψλα γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο γαιήλεο ζαο.

Χείιε
Παρηά θαη άζρεκα ρείιε, ζη' φλεηξν, ζεκαίλνπλ δηαθσλίεο, ζπκνχο θαη γξήγνξεο απνθάζεηο γηα ηνπο
παληξεκέλνπο.
Όκνξθα θεξαζέληα ρείιε πξνκελνχλ αξκνλία θαη αθζνλία. Τα ιεπηά ρείιε ζεκαίλνπλ επηδεμηφηεηα θαη
επηηπρία. Τα πιεγσκέλα θαη πξεζκέλα ρείιε ζεκαίλνπλ, γη' απηφλ πνπ ζα ηα νλεηξεπηεί,
απαγνξεπκέλεο επηζπκίεο.

Χείκαρρος
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη είδαηε έλαλ νξκεηηθφ ρείκαξξν είλαη πξνκήλπκα πσο ζα έρεηε λ' αληηκεησπίζεηε
αζπλήζηζηεο θαζαξίεο θαη αγσλίεο. Αλ ν ρείκαξξνο βνχηδε, ζχληνκα ζ' αθνχζεηε δπζάξεζηε είδεζε
γηα θάπνηνλ μεληηεκέλν δηθφ ζαο. Αλ ν ρείκαξξνο ήηαλ ζνιφο θαη αθξηζκέλνο, πξνκελχνληαη θαβγάδεο
ζην άκεζν πεξηβάιινλ ζαο, ζηνπο νπνίνπο ζα πάξεηε κέξνο κε δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή
ζαο εξεκία.

Χεηκώλας
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ε επνρή είλαη ρεηκσληάηηθε, είλαη ζεκάδη θαθήο πγείαο θαη φρη πνιχ θαιψλ
πξννπηηθψλ γηα ηελ πξφνδν ζαο. Ύζηεξα απφ απηφ ην φλεηξν νη πξνζπάζεηεο ζαο δελ ζα έρνπλ
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.

Χεηραψία
Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα δεη ζη' φλεηξν ηεο φηη ραηξεηά θάπνηνλ εμέρνληα άλζξσπν κε ρεηξαςία,
πξνκελχνληαη απνιαχζεηο θαη θνηλσληθή δηάθξηζε. Σεκαίλεη αθφκε πσο νη θίινη ηεο ζα έρνπλ κεγάιε
εθηίκεζε ζην πξφζσπν ηεο.
Αλ δεη πσο ν άλζξσπνο, κε ηνλ νπνίν θάλεη ρεηξαςία, ζηεθφηαλ ςειφηεξα απφ εθείλε, ζεκαίλεη πσο
ζηελ πνξεία ηεο ζα ζπλαληήζεη ερζξφηεηα θαη ελαληηψζεηο. Αλ φκσο δεη πσο θνξνχζε γάληηα, ζα
μεπεξάζεη εχθνια απηέο ηηο δπζθνιίεο.
Αλ δείηε πσο θάλαηε ρεηξαςία κε θάπνηνλ θαηψηεξν ζαο, ζεκαίλεη
πσο ζα ζαο αγαπήζνπλ θαη ζα ζαο εθηηκήζνπλ γηα ηελ επγέλεηα θαη
ηελ θαινζχλε ζαο. Αλ δείηε φκσο φηη ηα δηθά ζαο ρέξηα ή ηα ρέξηα
ηνπ άιινπ ήηαλ βξψκηθα, ζεκαίλεη πσο ζα βξείηε ερζξνχο εθεί πνπ
πεξηκέλαηε θίινπο.
Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ραηξεηά δηα ρεηξαςίαο έλαλ ππέξγεξν άληξα, πξνβιέπεηαη πσο
ζα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο εθεί πνπ πεξίκελε λα βξεη δηαζθεδάζεηο.

Χεηρόγραθο
Αλ νλεηξεπηείηε έλα κηζνηειεησκέλν ρεηξφγξαθν, ζεκαίλεη πσο ζα γλσξίζεηε απνγνεηεχζεηο. Αλ ην
ρεηξφγξαθν ήηαλ ηειεησκέλν θαη θαζαξφ, ζεκαίλεη πσο νη ειπίδεο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
Αλ δείηε πσο δνπιεχαηε πάλσ ζε ρεηξφγξαθν, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε θφβνπο γηα ηελ εθπιήξσζε
θάπνηαο αθξηβήο πξνζδνθίαο ζαο, αιιά πξέπεη λα μέξεηε πσο αλ θαλείηε ηίκηνο, ζα έρεηε επηηπρία ζηηο
επηρεηξήζεηο ζαο. Αλ δείηε πσο ην ρεηξφγξαθν ζαο απνξξίθζεθε απφ ηνπο εθδφηεο, ζεκαίλεη πσο γηα
έλα δηάζηεκα ζα απειπηζηείηε, αιιά αξγφηεξα νη «ίν θξπθέο ειπίδεο ζαο ζα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα.
Αλ ράζαηε ην ρεηξφγξαθν, ζεκαίλεη πσο ζ' απνγνεηεπηείηε.
Αλ ην δείηε λα θαίγεηαη, ζεκαίλεη πσο θάπνηα δνπιεηά ζαο ζα ζαο θέξεη θέξδε.
Αλ δείηε ζηα φλεηξα ζαο φηη αλαγλσξίδαηε δηθφ ζαο ρεηξφγξαθν, είλαη πξνκήλεκα φηη επηθίλδπλνη
ερζξνί ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλψκεο πνπ δηαηππψζαηε γηα λα ζαο εθηνπίζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ
απηνί ηε ζέζε πνπ εζείο δηεθδηθνχζαηε.

Χεηροκαληεία
Αλ νλεηξεπηείηε φηη ιέγαηε ή ζαο έιεγαλ ηε κνίξα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζθφπηκα ζα αλαθαηεπηείηε ζε
θάπνην πξνζβιεηηθφ γεγνλφο θαη πσο ζα πξέπεη λα είζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζε νπνηαδήπνηε απφθαζε
ζαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα δηαιέμεη αλάκεζα ζε δχν αληηπάινπο.

Επίζεο, ζεκαίλεη πσο ζα δπζθνιεπηεί λα βξεη ην δξφκν ηεο ζηε δνπιεηά θαη ηελ θνηλσληθή άλνδν.
Γηα κηα θνπέια, έλα φλεηξν κε ρεηξνκαληεία είλαη πξνκήλπκα πσο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζα
δεκηνπξγήζεη ππνςίεο.
Αλ δεη πσο νη παιάκεο ηεο ήηαλ θφθθηλεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεη πνιιέο θηιίεο κε άληξεο, αιιά ην
γπλαηθείν θχιν ζα ηελ θαηαθξίλεη.
Αλ δεη πσο δηάβαδε ηα ζεκάδηα ζηηο παιάκεο άιισλ, ζεκαίλεη πσο ζα δηαθξηζεί ράξε ζηελ εμππλάδα
ηεο.
Αλ δεη πσο δηάβαδε ηα ζεκάδηα ζηελ παιάκε ελφο ππνπξγνχ, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεηαζηεί θίινπο γηα λ'
αλαδεηρηεί.

Χεηροπέδες
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο θνξνχζαηε ρεηξνπέδεο, ζεκαίλεη πσο ζα ελνριεζείηε απφ ερζξνχο ζαο.
Αλ δείηε άιινπο κε ρεηξνπέδεο, ζεκαίλεη πσο ζα εμνπδεηεξψζεηε απηνχο πνπ ζαο πηέδνπλ θαη ζα
μεπεξάζεηε ηνπο θίινπο ζαο.
Αλ απιψο δείηε ρεηξνπέδεο, ζαο απεηιεί αξξψζηηα θαη θίλδπλνο. Αθφκα, ζαο πεξηβάιινπλ ερζξνί. Αλ
θαηνξζψζαηε λα ηηο ζπάζεηε, είλαη ζεκάδη πσο ζα μεπεξάζεηε ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη ερζξνί
ζαο.

Χεηροσργηθά εργαιεία
Τα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία, ζη' φλεηξν, ζεκαίλνπλ απνγνήηεπζε απφ ηε ζπκπεξηθνξά θίινπ.

Χεηρούργος
Αλ δείηε ρεηξνχξγν ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη θηλδπλεχεηε απφ ερζξνχο πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή
εκπνξηθή ζπλεξγαζία καδί ζαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν πξνιέγεη ζνβαξή αζζέλεηα πνπ ζα ηεο αθήζεη έλα ζνβαξφ ςπρηθφ
ηξαχκα.

Χέιη
Είλαη θαιφο νησλφο ην λα δείηε φηη κπνξέζαηε λα πηάζεηε ρέιη: ζα έρεηε επηηπρία ζηηο πξνζπάζεηεο
ζαο. Αλ φκσο ζαο μεγιίζηξεζε, ε επηηπρία ζα είλαη παξνδηθή.
Χέιη ζε θαζαξά λεξά, γηα κηα γπλαίθα, ζεκαίλεη λέεο αιιά πξνζσξηλέο απνιαχζεηο.
Έλα ςφθην ρέιη, πξνιέγεη φηη ζα εμνπδεηεξψζεηε θαθφβνπινπο ερζξνχο.

Χειηδόλη
Τν λα δείηε ρειηδφλη ζηνλ χπλν ζαο είλαη ζεκάδη γαιήλεο θαη νηθνγελεηαθήο αξκνλίαο.
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλα πιεγσκέλν ςάξη ή ςφθην ρειηδφλη, ζεκαίλεη αλαπφθεπθηε κειαγρνιία.

Χειώλα
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο, είλαη πξνκήλπκα πσο θάπνην αζπλήζηζην πεξηζηαηηθφ ζα ζαο πξνμελήζεη
κεγάιε ραξά θαη ζα βειηηψζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζαο.

Χέρηα
Αλ νλεηξεπηείηε φκνξθα ρέξηα, ζεκαίλεη πσο ζα απνιαχζεηε δηαθξίζεηο θαη ζα αλεβείηε ζχληνκα ζην
επάγγεικα ζαο' φκσο ηα άζρεκα θαη θαθνζρεκαηηζκέλα ρέξηα πξνιέγνπλ απνγνεηεχζεηο θαη θηψρεηα.
Αλ δείηε αίκα πάλσ ηνπο, ζεκαίλεη απνμέλσζε θαη άδηθεο επηθξίζεηο απφ ηελ νηθνγέλεηα ζαο.
Αλ δείηε πσο είραηε πιεγσκέλν ρέξη, ζεκαίλεη πσο θάπνην άιιν πξφζσπν ζα επηηχρεη απηφ γηα ην
νπνίν εζείο πξνζπαζείηε.
Αλ δείηε θνκκέλν ρέξη, ζεκαίλεη κνλαρηθή δσή, δηφηη νη άλζξσπνη
δελ ζα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηηο απφςεηο θαη ηα αζηζήκαηά ζαο. Αλ δείηε πσο θάςαηε ηα ρέξηα ζαο,
ζεκαίλεη πσο ζα ππεξβείηε ηα φξηα ηεο ινγηθήο ζηνλ αγψλα ζαο γηα πινχηε θαη δφμα θαη ζα ράζεηε απ'
απηφ.
Αλ δείηε ηα ρέξηα ζαο θαιπκκέλα κε ηξίρεο, ζεκαίλεη πσο δελ ζα είζηε ζηαζεξφο εγεηηθφο παξάγνληαο
ζηνλ θχθιν ζαο.
Αλ δείηε ηα ρέξηα ζαο κεγαισκέλα, ζεκαίλεη πσο ζα πξννδεχζεηε ζχληνκα. Αλ ηα δείηε λα κηθξαίλνπλ,
πξνβιέπεηαη ην αληίζεην. Αλ δείηε ηα ρέξηα ζαο ιεξσκέλα, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε άδηθνο κε ηνπο
άιινπο.
Αλ δείηε πσο πιέλαηε ηα ρέξηα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα πάξεηε κέξνο ζε θάπνηα γηνξηή.
Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ζαχκαδε ηα ρέξηα ηεο, ζεκαίλεη πσο ζα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηελ
αγάπε απηνχ πνπ εθηηκά. Αλ ζαχκαδε ηα ρέξηα άιισλ, ζεκαίλεη πσο ζα ππνζηεί ηε δήιεηα ελφο άληξα.
Αλ δεη πσο έλαο άληξαο ηεο θξαηνχζε ηα ρέξηα, ζεκαίλεη πσο ζα ελδψζεη ζε άλνκεο απνιαχζεηο. Αλ
άθεζε λα ηεο θηιήζνπλ ηα ρέξηα, ζεκαίλεη πσο ζα αξρίζνπλ ηα ζρφιηα γηα ηελ ηηκή ηεο. Αλ δεη πσο
θξαηνχζε θσηηά ρσξίο λα θαίγνληαη ηα ρέξηα ηεο, ζεκαίλεη πσο ζ' αλέβεη ζε ςειέο θαίξηεο ζέζεηο.
Αλ δείηε πσο ηα ρέξηα ζαο ήηαλ δεκέλα, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε δπζθνιίεο. Αλ ηα ιχζαηε,
ζεκαίλεη πσο νη άιινη ζα ππνηαρηνχλ ζηελ ζέιεζε ζαο.
Τν λα νλεηξεπηείηε πσο ηα ρέξηα ζαο είλαη θαιπκκέλα κε πνιιέο ηξίρεο, φπσο ζηα άθξα ησλ δψσλ,
ζεκαίλεη πσο ζα θεξζείηε χπνπια ζε αζψνπο αλζξψπνπο θαη πσο ζα δεκηνπξγήζηε ερζξνχο πνπ ζα
πξνζπαζήζνπλ λ' αλαηξέςνπλ ηα ζρέδηα ζαο.
Αλ νλεηξεπηείηε βξψκηθα λχρηα ρεξηψλ, πξνκελχεηαη ηαπείλσζε ζηελ νηθνγέλεηα εμαηηίαο
ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ.
Καινπεξηπνηεκέλα λχρηα, ζη' φλεηξν, ζεκαίλνπλ θαιφ γνχζην, επηκέιεηα, πςειά ηδαληθά θαη
ζπληεξεηηθφηεηα.

Χειή
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κηα ρειή (ζρηζηφ πέικα), είλαη πξνκήλπκα φηη θάπνηα αζπλήζηζηε αξξψζηηα
ζαο απεηιεί, θαη αθφκε, θαιά ζα θάκεηε λα απνθχγεηε ηε θηιία μέλσλ πξνζψπσλ.

Χήλα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο ελφριεζαλ ρήλεο κε ηηο θσλέο ηνπο, ζεκαίλεη φηη θάπνηνο ζπγγελήο ζαο ζα
πεζάλεη. Αλ δείηε ρήλεο λα θνιπκπνχλ, ζεκαίλεη πσο ε πεξηνχζην ζαο κεγαιψλεη.
Αλ ηηο δείηε ζε έλα κέξνο κε βιάζηεζε, ζεκαίλεη πσο ε επηηπρία ζαο είλαη εμαζθαιηζκέλε. Αλ φκσο ηηο
δείηε ςφθηεο, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε θάηη θαη ζα δπζαξεζηεζείηε.
Γηα έλαλ εξσηεπκέλν, νη ρήλεο δείρλνπλ πσο ε ζρέζε ηνπ είλαη δειεπηή.
Αλ δείηε πσο καδεχαηε ρήλεο, ζεκαίλεη φηη ζα αγνξάζεηε θηεκαηηθή πεξηνπζία. Αλ ηηο ηξψγαηε,
ζεκαίλεη πσο ηα πεξηνπζηαθά ζαο ζηνηρεία είλαη ππφ ακθηζβήηεζε.

Χήρα
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη είζηε ρήξα, πξνκελά φηη ζα αληηκεησπίζεηε θαζαξίεο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ
θαθνπνηφ πξφζσπα.
Γηα έλαλ άλδξα, ην λα νλεηξεπηεί φηη παληξεπφηαλε κηα ρήξα, είλαη ζεκάδη πσο θάπνην αγαπεκέλν ηνπ
έξγν έρεη θαηαζηξαθεί ζε απνγνεηεπηηθφ βαζκφ.

Χηιηοκεηρηθός ζηύιος
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη πεξλνχζαηε κπξνο απφ ρηιηνκεηξηθνχο ζηχινπο, δελ είλαη θαη πνιχ θαιφ φλεηξν:
πξνκελά ακθηβνιίεο θαη θφβνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ έξσηα. Αλ είδαηε ηνπο ζηχινπο
πεζκέλνπο, ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ θαη αθφκα ζεκαίλεη αλνξγαλσζηά
ζηηο δνπιεηέο ζαο.

Χηόλη
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ρηφλη, ζεκαίλεη γεληθά αηπρία. Αθφκε, ζα αληηκεησπίζεηε θάπνηα αξξψζηηα θαη
κηα ππφζεζε θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή.
Αλ δείηε πσο βξηζθφζαζηε ζε ρηνλνζχειια, πξνβιέπεηαη ιχπε θαη απνζάξξπλζε, έλεθα αδπλακίαο λα
δηαζθεδάζεηε. Απηφ ην φλεηξν γεληθά αθνινπζείηαη απφ απνγνήηεπζε.
Αλ δείηε πσο ηξψγαηε ρηφλη, δελ ζα κπνξέζεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηνπο ζηφρνπο ζαο.
Αλ δείηε βξψκηθν ρηφλη, ζεκαίλεη πσο ε ηηκή ζαο ζα θειηδσζεί θαη πσο ζα πξνζπαζήζεηε λα
ζπκθηιησζείηε κε θάπνην πξφζσπν πνπ πεξηθξνλείηε.
Αλ δείηε ρηφλη λα ιηψλεη, ζεκαίλεη πσο νη θφβνη ζαο ζα κεηαηξαπνχλ ζε ραξά.
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη παξαθνινπζνχζαηε κεγάιεο ληθάδεο ρηνληνχ λα πέθηνπλ, πξνβιέπεηαη
θαβγάο κε ηελ αγαπεκέλε ζαο, πνπ ζα γίλεη ζνβαξφηεξνο ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο.
Αλ δείηε βνπλά ζθεπαζκέλα κε ρηφλη, πξνβιέπεηαη πσο νη θηινδνμίεο θαη νη επηζπκίεο ζαο δελ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ.
Αλ δείηε ρηνληζκέλεο εθηάζεηο λα ιάκπνπλ θάησ απφ ηνλ ήιην, κπνξείηε λα αηζηνδνμείηε φηη ζα
αληαπεμέιζεηε ζηηο δπζθνιίεο θαη ζ' απνθηήζεηε δχλακε.
Η θνπέια πνπ ζα δεη πσο γιηζηξνχζε πάλσ ζε ρηφλη κε έιθεζξν, ζα
ζπλαληήζεη αληηδξάζεηο ιφγσ ηεο εθινγήο ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο θαη ζα ράζεη ηελ ππφιεςε ηεο.

Αλ δείηε πσο παίδαηε ρηνλνπφιεκν, ζα πξέπεη λ' αληηζηαζείηε ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ δελ ζαο
πεξηπνηνχλ ηηκή* απφ ηελ νξζφηεηα ηεο θξίζεο ζαο ζα εμαξηεζεί ε επηηπρία ζαο.
Αλ δείηε πσο ζαο ζθέπαδε ην ρηφλη ή πσο ραζήθαηε ζε κηα ρηνληζκέλε πεξηνρή, ζα πξέπεη λα
εηνηκαζηείηε γηα θάπνηα θαθνηπρία.

Χηολίζηρες
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ππνθέξαηε απφ ρηνλίζηξεο, ζεκαίλεη φηη ζα νδεγεζείηε ζε κηα θαθή
δηαπξαγκάηεπζε εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο αλεζπρίαο θίινπ ή ζπλεηαίξνπ. Απηφ ην φλεηξν πξνκελχεη
επίζεο κηα δηθή ζαο αξξψζηηα ή αηχρεκα.

Χιόε
Απηφ είλαη πξαγκαηηθά έλα πνιχ επλντθφ φλεηξν: δίλεη πνιιέο ππνζρέζεηο γηα κηα επηπρηζκέλε θαη
πςεινχ επηπέδνπ δσή, γεκάηε πινχην, θήκε αζθαιή ηαμίδηα θαη νκαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
εξσηεπκέλσλ.
Αλ ζηνλ νξίδνληα, πέξα απφ ηελ πξάζηλε ριφε, ππάξρνπλ απφθξεκλα βνπλά, ηφηε λα πεξηκέλεηε
κηθξνελνριήζεηο, πνπ φκσο ζα είλαη παξνδηθέο.

Χοίρος
Αλ νλεηξεπηείηε γεξνχο θαη παρηνχο ρνίξνπο, είλαη πξνκήλπκα ζρεηηθήο επηηπρίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Αλ
ηνπο είδαηε λα θπιηνχληαη ζηε ιάζπε, ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηηο ζρέζεηο ζαο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ζαο.
Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν πξνκελά δεκηάξε θαη άπιεζην ζχληξνθν, αιιά κε πηζαλφηεηεο λα
είλαη πινχζηνο.

Χοηρηλό θρέας
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ηξψγαηε ρνηξηλφ θξέαο, είλαη ζεκάδη φηη ζα έρεηε λ' αληηκεησπίζεηε
θαζαξίεο. Αλ απιψο ην είδαηε, ζεκαίλεη φηη ζα κπνξέζεηε λα μεπεξάζεηε ηηο δπζθνιίεο κε ζαπκαζηή
επιπγηζία.

Χοηροκέρη
Αλ νλεηξεπηείηε ρνηξνκέξη, είλαη ζεκάδη φηη ζαο ρξεζηκνπνηνχλ κε δφιην ηξφπν γηα αζέκηηεο επηδηψμεηο.
Τν λα δείηε φηη θφβεηε κεγάιεο θέηεο ρνηξνκέξη, ζεκαίλεη φηη ζα κπνξέζεηε κε επηηπρία λα μεπεξάζεηε
ηηο αληηζέζεηο. Αλ δείηε πσο
εκπνξεχεζηε ρνηξνκέξη, ζεκαίλεη επεκεξία θαη θαιή πγεία. Αλ ην ηξψγαηε, ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα λα
κε ράζεηε θάηη πνιχηηκν. Τν λα νλεηξεπηείηε φηη θάπνηνη καγεηξεχνπλ ρνηξνκέξη θαη ζαο κπξίδεη
πξνκελά φηη ζα σθειεζείηε απφ επηηπρεκέλεο ελέξγεηεο ηξίησλ.

Χοιέρα
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ππάξρεη επηδεκία ρνιέξαο, ζεκαίλεη πσο ζα ππάξμνπλ απνγνεηεχζεηο ζηηο
επηρεηξήζεηο ζαο θαη πσο ε γπλαίθα ή ε εξσκέλε ζαο ζα ζαο θαηαξξαθψζνπλ.
Αλ δείηε πσο πξνζβιεζήθαηε απφ ρνιέξα, ζεκαίλεη πσο κε δεμηνηερλία ζα θξαηήζεηε ηηο επηρεηξήζεηο
ζαο καθξηά απφ πξνβιήκαηα. Αλ δείηε φηη πξνζπαζνχζαηε λ' απνθχγεηε ηε κφιπλζε, ζεκαίλεη πσο
θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ θαίλνληαη αμεπέξαζηα ζαο αθνινπζνχλ.
Αλ δείηε φηη ε ρνιέξα εξεκψλεη ηε ρψξα, είλαη πξνκήλπκα αξξψζηηαο θαη πνιιψλ απνγνεηεχζεσλ.

Χοροδηδάζθαιος
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο έλα ρνξνδηδάζθαιν, είλαη ζεκάδη φηη ζα παξακειήζεηε ζεκαληηθέο ππνζέζεηο
γηα λα αζρνιεζείηε κε επηπνιαηφηεηεο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν αγαπεκέλνο ηεο
ήηαλ ρνξνδηδάζθαινο, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα έρεη έλα θίιν ζχκθσλν κε ηηο απφςεηο ηεο ζ' φ,ηη αθνξά
ηηο δηαζθεδάζεηο θαη ηε δσή.

Χορός
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλα πιήζνο εχζπκα παηδηά λα ρνξεχνπλ, ζεκαίλεη --γηα ηνπ παληξεκέλνπο-ππάθνπα θαη έμππλα παηδηά θαη έλα ραξνχκελν θαη άλεην ζπηηηθφ. Γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο, ζεκαίλεη
εχθνια θαζήθνληα θαη πνιιέο απνιαχζεηο.
Αλ δείηε ειηθησκέλνπο λα ρνξεχνπλ, ζεκαίλεη ιακπξφηεξεο πξννπηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
Αλ δείηε πσο ρνξεχαηε ν ίδηνο, ζα ζαο έξζεη θάπνηα αλαπάληερε θαιή ηχρε.
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο σξαίνπο θη φκνξθνληπκέλνπο αλζξψπνπο λα ρνξεχνπλ ζηνπο ήρνπο ζειθηηθήο
κνπζηθήο, είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο νησλφο. Αλ αηζηαλζήθαηε κειαγρνιία θαη ζηελνρψξηα εμαηηίαο ηεο
αδηαθνξίαο πνπ ηπρφλ ζαο έδεημαλ άιινη, θάπνηνο ζάλαηνο ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη ζχληνκα ζηελ
νηθνγέλεηα.
Γξήγνξνο ρνξφο, ζη' φλεηξν, είλαη ζεκάδη πσο νη απαζρνιήζεηο ζαο ζα είλαη εχθνιεο θαη επράξηζηεο.
Αλ νλεηξεπηείηε λέγξνπο λα ρνξεχνπλ, ζεκαίλεη πσο ζα ραιάζεηε ην θέθη ζαο κε αβάζηκεο
ζηελνρψξηεο.
Τν λα νλεηξεπηείηε ηνλ αγαπεκέλν ζαο λα ρνξεχεη γξήγνξν ρνξφ, πξνκελά φηη ν ζχληξνθνο ζαο ζα
είλαη επράξηζηνο θαη κε αηζηφδνμν ραξαθηήξα.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο άιινπο λα ρνξεχνπλ κηλνπέην, είλαη ζεκάδη επράξηζηεο ζπληξνθηάο. Τν λα
ρνξεχεηε εζείο κηλνπέην, ζεκαίλεη θαινηπρία θαη νηθνγελεηαθέο ραξέο.

Χορηαρηθά
Αλ νλεηξεπηείηε φηη ηξψγαηε ρνξηαξηθά, είλαη ζεκάδη πεξίεξγεο ηχρεο: ελψ λνκίδαηε φηη είζηε ηξνκεξά
επηηπρεκέλνο γηα έλα δηάζηεκα, ζα δηαπηζηψζεηε κε ζιίςε φηη ζαο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη άιινη γηα
δηθφ ηνπο φθεινο.
Μαξακέλα ή ζάπηα ρνξηαξηθά είλαη πξνκήλπκα ζιίςεο.

Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί φηη εηνίκαδε ρνξηαξηθά γηα γεχκα, ζεκαίλεη φηη ζα ράζεη
αγαπεκέλν εξαζηή, αιιά ζ' απνρηήζεη αθνζησκέλν ζχδπγν.

Χορηοιίβαδο
Τν ρνξηνιίβαδν, ζη' φλεηξν, πξνκελά επραξηζηήζεηο, πινχην θαη επηθξάηεζε. Ωζηφζν, νη πην θνληηλνί
θίινη ζαο ζα δερηνχλ κε επηθχιαμε θαη ζθεπηηθηζκφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζαο άλνδν θαη ζα
ζαο επηθξίλνπλ γηα έιιεηςε αξρψλ.
Καηαπξάζηλν ρνξηνιίβαδν, είλαη ζεκάδη πσο πνιχ ζεκαληηθά πεξηζηαηηθά ζα θξαηήζνπλ ην
ελδηαθέξνλ ζαο ζε έληαζε.

Χοσρκάδες
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ρνπξκάδεο πάλσ ζηα δέληξα πνπ ηνπο παξάγνπλ, ζεκαίλεη επεκεξία θαη
επηπρηζκέλε έλσζε' αλ φκσο ηνπο δείηε ζην εκπφξην, είλαη ζεκάδη αλέρεηαο θαη ζηελνρψξηαο.

Χορωδία
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ρνξσδία, είλαη πξνκήλπκα φηη κπνξείηε λα πεξηκέλεηε έλα ραξνχκελν
πεξηβάιινλ ζηε ζέζε ηεο θαηήθεηαο θαη ηεο δπζαξέζθεηαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη φηη
ηξαγνπδνχζε ζε ρνξσδία, ζεκαίλεη φηη ζα είλαη δπζηπρηζκέλε επεηδή ν αγαπεκέλνο ηεο ζα πξνζέρεη
άιιεο.

Χρέος
Τν ρξένο, ζην φλεηξν, είλαη κάιινλ θαθφο νησλφο: πξνκελχεη ζηελνρψξηεο ζηελ εξγαζία θαη ζηνλ
έξσηα, θαη αγψλεο γηα θαηάξηηζε θαη απηάξθεηα" αλ φκσο θαηαθέξαηε λ' αληηκεησπίζεηε φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ζαο, νη ππνζέζεηο ζαο ζα πάξνπλ επλντθή ηξνπή.

Χρεωθοπεκέλος
·ε)
Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε ρξεσθνπεκέλνο ζεκαίλεη πσο δελ πξέπεη λα θάλεηε ηα ραηήξηα ησλ άιισλ,
κηα πνπ κπνξείηε λα πξννδεχζεηε ζηεξηδφκελνο ζηηο δηθέο ζαο ηθαλφηεηεο. Σηελνρψξηεο ζαο
πεξηκέλνπλ εμαηηίαο απνηπρίαο νθεηιφκελεο ζηε δηζηαθηηθφηεηα ζαο.
Αλ δείηε πσο άιινη ήηαλ ρξεσθνπεκέλνη, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε ηίκηνπο αλζξψπνπο ζηηο
ζπλαιιαγέο ζαο, πνπ ίζσο φκσο ζαο θάλνπλ θαθφ κε ηελ ηηκηφηεηα ηνπο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο ν αγαπεκέλνο ηεο είλαη ηίκηνο θαη πηζηφο, αιιά πσο
ζα ηεο δεκηνπξγήζεη άιια πξνβιήκαηα.

Χρεωθοπία
Έλα ηέηνην φλεηξν πξνκελά κεξηθή θαηάξξεπζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη εμαζζέλεζε ησλ πλεπκαηηθψλ
ηθαλνηήησλ. Είλαη επίζεο πξνεηδνπνίεζε γηα λα εγθαηαιείςεηε ηηο θεξδνζθνπίεο.

Χρήκα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξήθαηε ρξήκαηα, πξνβιέπνληαη κηθξνελν-ριήζεηο, αιιά θαη κεγάιε επηπρία.
Επίζεο, ζ' αθνινπζήζνπλ αιιαγέο. Αλ δείηε πσο δψζαηε ρξήκαηα, ζεκαίλεη αηπρία.
Αλ δείηε πσο δερφζαζηε ρξπζφ, ζεκαίλεη κεγάιε επεκεξία θαη πνιιέο απνιαχζεηο.
Αλ δείηε πσο ράζαηε ρξήκαηα, ζεκαίλεη άζρεκεο ψξεο ζην ζπίηη θαη ζηελνρψξηα ζηε δνπιεηά. Αλ δείηε
πσο κεηξήζαζηε ηα ρξήκαηα ζαο θαη βξήθαηε έιιεηκκα, ζεκαίλεη πσο ζ' αλεζπρήζεηε ιφγσ
πιεξσκψλ.
Αλ δείηε πσο θιέςαηε ρξήκαηα, ζεκαίλεη πσο είζαζηε ζε θίλδπλν θαη πξέπεη λα πξνζέμεηε. Αλ δείηε
πσο θαηαζέηαηε ρξήκαηα, ζχληνκα ζα απνιαχζεηε πινχην θαη άλεζε.
Αλ δείηε πσο θαηαπίαηε λφκηζκα, ζεκαίλεη πσο έρεηε θιίζε ζηε θηινρξεκαηία.
Αλ δείηε πσο πεξηκέλαηε έλα πνζφ ρξεκάησλ, ζεκαίλεη πσο έρεηε ηαπηφρξνλα πινχηε θαη επηπρία.
Αλ δείηε πσο βξήθαηε έλα παθέην κε ραξηνλνκίζκαηα θαη πσο κηα λέα γπλαίθα ην δηεθδηθεί, ζεκαίλεη
φηη ζα έρεηε απψιεηα ζε θάπνηα επηρείξεζε εμαηηίαο ηεο παξεκβνιήο κηαο θίιεο ζαο. Μεηά απφ απηφ
ην φλεηξν πξέπεη λα πξνζέμεηε πσο μνδεχηεηε ηα ρξήκαηα ζαο.
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη έρεηε κπφιηθα κεηξεηά ρξήκαηα, πνπ φκσο ηα έρεηε δαλεηζηεί, ζεκαίλεη φηη
ζα ζεσξείζηε ζαλ αμηφινγνο άλζξσπνο, αιιά εθείλνη πνπ ζα έξρνληαη ζε ζηελή επαθή καδί ζαο ζα
ζαο βξίζθνπλ παξαδφπηζην θαη ρσξίο αηζζήκαηα.
Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη μνδεχεη ρξήκαηα πνπ έρεη δαλεηζηεί, είλαη ζεκάδη φηη νη
απάηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζα ηηο θνζηίζνπλ αθξηβά, θαη φηη εμαηηίαο απηψλ ζα ράζεη έλαλ πνιχ θαιφ θίιν. "
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ρξεκαηνθηβψηην, ζεκαίλεη επλντθή ηξνπή γηα ην εκπφξην θαη ηνλ έξσηα πνπ
ζεσξνχζαηε κέρξη ηψξα απνγνεηεπηηθά.
Τν λα δείηε φηη πξνζπαζνχζαηε λα μεθιεηδψζεηε ρξεκαηνθηβψηην είλαη ζεκάδη φηη ζα ζηελνρσξεζείηε
γηα ηα ζρεδία ζαο πνπ δελ παίξλνπλ γξήγνξα κνξθή. Αλ δείηε φηη βξήθαηε ρξεκαηνθηβψηην άδεην,
πξνκελχνληαη θαζαξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ηα νπνία ζαο νθείινπλ. Αλ ην
ρξεκαηνθηβψηην ήηαλ γεκάην, αλνίγνληαη επλντθέο πξννπηηθέο γηα ζαο.
Αλ δείηε ρξεκαηνθηβψηην γηα ηηκαιθή, ζεκαίλεη φηη ε πεξηνπζία ζαο ζα εθπιήμεη πνιινχο, γηαηί δελ
δίλεηε ηελ εληχπσζε πινπζίνπ.
Αλ νη πφξηεο ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ ήηαλ αλνηρηέο, ζεκαίλεη απψιεηα θαη δφιν απφ αλζξψπνπο ηεο
εκπηζηνζχλεο ζαο.

Χρηζηός
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηηάδαηε ην Χξηζηφ-βξέθνο λα ηνλ πξνζθπλνχλ νη κάγνη, ζεκαίλεη πνιιέο
εηξεληθέο κέξεο γεκάηεο πινχην θαη γλψζε, κπφιηθε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε.
Αλ ηνλ νλεηξεπηήθαηε ζηνλ θήπν ηεο Γεζζεκαλή, βαξηά ιχπε ζα γεκίζεη ηελ ςπρή ζαο θαη ζα ληψζεηε
κεγάιν πφζν γηα αιιαγή θαη πιαησληθφλ έξσηα.
Αλ ηνλ είδαηε ζην λαφ λα δηψρλεη ηνπο εκπφξνπο, ζεκαίλεη φηη ζα εμνπδεηεξψζεηε θαθνχο ερζξνχο θαη
ζα επνδνζνχλ νη ηίκηεο πξνζπάζεηεο ζαο.

Χρηζηοσγελληάηηθο δέληρο
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, ζεκαίλεη ραξνχκελεο κέξεο θαη επνίσλεο
πξννπηηθέο. Αλ δείηε ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν μεζηνιηζκέλν, είλαη πξνκήλπκα θάπνηνπ νδπλεξνχ
πεξηζηαηηθνχ πνπ ζα αθνινπζήζεη ηηο θαιέο κέξεο.

Χρόλος
Τν λα νλεηξεπηείηε νηηδήπνηε πνπ έρεη ζρέζε κε ην ρξφλν, πξνκελά πεξίνδν ςπρηθνχ άγρνπο. Τειηθά
φκσο, κε κεγάιεο πξνζπάζεηεο, ζ' αλαθαιχςεηε ηελ εζσηεξηθή δχλακε ζαο πνπ ζαο επεηξεάδεη
άζρεκα θαη ζα ηελ θαηαπνιεκήζεηε νξηζηηθά.

Χρσζάλζεκα
Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο πσο καδεχαηε ιεπθά ρξπζάλζεκα, ζεκαί-

Χρσζός
Αλ νλεηξεπηείηε πσο θξαηνχζαηε ρξπζφ, ζα είζηε αζπλήζηζηα ηπρεξφο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Γηα ηε
γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο παίξλεη ρξπζά δψξα, ζεκαίλεη πσο ζα παληξεπηεί έλαλ πινχζην αιιά
θηινρξήκαην άληξα.
Αλ δείηε πσο βξήθαηε ρξπζφ, ζεκαίλεη πσο νη κεγάιεο ζαο ηθαλφηεηεο ζα ζαο θάλνπλ λα θηάζεηε
πνιχ ςειά.
Αλ δείηε πσο ράζαηε ρξπζφ, ζα ράζεηε ηελ κεγαιχηεξε επθαηξία ηεο δσήο ζαο απφ ακέιεηα.
Αλ δείηε πσο βξήθαηα θιέβα ρξπζνχ, ζεκαίλεη πσο ζα αλαηαζεί θάπνηα δχζθνιε αιιά ηηκεηηθή
απνζηνιή.
Αλ δείηε πσο δνπιεχαηε επραξίζησο ζε νξπρείν ρξπζνχ, ζεκαίλεη πσο ζα θαηαπαηήζεηε δηθαηψκαηα
άιισλ θαη πσο ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε νηθνγελεηαθά ζθάλδαια.

Χρσζόψαρα
Τν λα νλεηξεπηείηε ρξπζφςαξα, είλαη πξνκήλπκα πνιιψλ επηηπρηψλ θαη επράξηζησλ πεξηπεηεηψλ. Γηα
κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη δεζκφ κε πινχζην θαη επράξηζην άληξα.
Αλ φκσο ηα ςάξηα ήηαλ άξξσζηα ή ςφθηα, ηφηε ηελ πεξηκέλνπλ κεγάιεο απνγνεηεχζεηο.

Χηέληζκα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο ρηελίδαηε ηα καιιηά θάπνηνπ, ζεκαίλεη φηη έλαο θίινο ή ζπγγελήο ζ' αξξσζηήζεη ή
ζα πεζάλεη. Αθφκε, είλαη ζεκάδη παξαθκήο θηιίαο ή απψιεηαο ηδηνθηεζίαο.

Χηύπεκα
Χηχπεκα, ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα πάζεηε θάπνηα δεκηά. Αλ δείηε πσο δερηήθαηε ρηχπεκα, ζα
ζαο απεηιήζεη δηαλνεηηθή δηαηαξαρή·
Αλ δείηε πσο ρηππήζαηε ππεξαζπηδφκελνο ηνλ εαπηφ ζαο, ζα αθνινπζήζεη άλνδνο ζηηο επηρεηξήζεηο
ζαο.

Χηύπος
Αλ αθνχζαηε ρηχπν ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα ιάβεηε ζνβαξέο εηδήζεηο. Αλ ην ρηχπεκα ήηαλ ηφζν
δπλαηφ ψζηε λα μππλήζεηε, ζεκαίλεη πσο ηα λέα ζα έρνπλ επάλσ ζαο κεγάιε επίδξαζε.

Χσιοπίηηες
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ρπινπίηηεο, ζεκαίλεη αλψκαιεο νξέμεηο θαη επηζπκίεο, ζα ππάξμνπλ φκσο θαη
θαιέο πξνυπνζέζεηο κεηά απφ απηφ ην φλεηξν.

Χύηρα
Τν λα δείηε ρχηξεο ζηνλ χπλν ζαο ζεκαίλεη φηη ζαο πεξηκέλεη ζθιεξή δνπιεηά θαη πνιιά θαζήθνληα.
Αλ δείηε ρχηξα φπνπ λα βξάδεη λεξφ, νη δπζθνιίεο ζαο γξήγνξα ζα δψζνπλ ηφπν ζε κηα θαιή αιιαγή.
Σπαζκέλε ρχηξα, ζεκαίλεη απνηπρία χζηεξα απφ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο
επηηπρίαο.
Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη ζηνλ χπλν ηεο κνπληδνπξσκέλε ρχηξα, δελ είλαη θαιφο νησλφο γηα ηνλ
έξσηα θαη ην γάκν. Αιιά ρχηξα θαζαξή ή ρξσκαηηζηή, ζεκαίλεη ειεπζεξία θαη λφζηηκν θαη αμηφινγν
ζχδπγν.

Χύηρα ηζαγηού
Αλ δείηε ρχηξα ηζαγηνχ ζηνλ χπλν ζαο, είλαη πξνκήλπκα μαθληθψλ εηδήζεσλ πνπ ζα ζαο
ζηελνρσξήζνπλ.
Γηα κηα γπλαίθα, ην λα δεη φηη ρχλεη απφ ρχηξα θαζαξφ θξχν λεξφ, είλαη πξνάγγεικα αλαπάληερεο
ραξάο.

Χώρα
Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξίζθεζηε ζε κηαλ φκνξθε θαη εχθνξε ρψξα, φπνπ αθζνλνχλ ηα πινχζηα
ρσξάθηα κε δεκεηξηαθά θαη ηξέρνπλ πνηάκηα κε μάζηεξν λεξφ, ζεκαίλεη φηη πιεζηάδεηε ζε κηα
πξαγκαηηθή αθκή επεκεξίαο, ζα ζπζζσξεχζεηε πινχην θαη ζα κπνξέζεηε λα δήζεηε θαιά ζε
νπνηαδήπνηε ρψξα. Αλ νλεηξεπηείηε κηα ρψξα μεξή θαη γπκλή, ζα ηδείηε θαη ζ' αθνχζεηε γηα
ηαξαγκέλνπο θαηξνχο. Πξνκελχνληαη πείλα θαη αξξψζηηεο.

Χωράθη
Σπαξκέλν ρσξάθη, ζη' φλεηξν, πξνκελά πάληνηε θαιφ.
Αλ δείηε φηη ην ρσξάθη έρεη ιφθνπο θαη είλαη βξαρψδεηο, ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα είζηε πνιχ
πξνζερηηθφο, γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα θξνληίζεηε θαη λα ζπληεξήζεηε άιινπο πνπ ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα
ζαο.
Αλ ην ρσξάθη έρεη ήδε θαξπνχο, πξνκεληά επράξηζηεο απαζρνιήζεηο θαη ζηαζεξή κειινληηθή πξφνδν.
Χσξάθη κε ραιαζκέλα ζηηεξά, μεξά θαη μεξή γε, πξννησλίδεηαη αγψλεο ρσξίο θαιφ απνηέιεζκα.
Πξάζηλν ρσξάθη κε θαιακπφθηα κεζηά, ε άιια ζηηεξά, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη επηπρίαο γηα
φινπο θαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.
Φξεζθννξγσκέλν ρσξάθη πξνκελά γξήγνξε άλνδν, πινχην, επηηπρία θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο.
Χσξάθηα, ζη' φλεηξν, πνπ είλαη έηνηκα γηα ζπνξά, ζεκαίλνπλ φηη ζα αληακεηθζείηε ζχληνκα γηα ηνπο
θφπνπο θαη ηνπο αγψλεο ζαο γηα ζηαδηνδξνκία.
Τν λα νλεηξεπηείηε φηη αηελίδαηε ρσξάθηα απφ καθξηά, είλαη ζεκάδη πσο ζα ζαο αλνηρηνχλ κεγάινη
δξφκνη γηα ηελ απφρηεζε επεκεξίαο θαη επηπρίαο.

Χωρηό
Αλ νλεηξεπηείηε φηη βξεζήθαηε ζε ρσξηφ, ζεκαίλεη θαιή πγεία, αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά.
Τν λα δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη επηζθεθηήθαηε ην ρσξηφ φπνπ είραηε πεξάζεη ηα παηδηθά ζαο ρξφληα,
είλαη πξνκήλπκα επράξηζησλ εθπιήμεσλ θαη θαιψλ εηδήζεσλ απφ θίινπο πνπ βξίζθνληαη καθξηά.
Αλ δείηε φηη ην ρσξηφ ήηαλ εξεηπσκέλν ή αλ ην φλεηξν ήηαλ ρσξίο ζαθήλεηα, είλαη ζεκάδη φηη επίθεηηαη
ζιίςε.

Χωρηζκός
Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη απνρσξίδεζηε θίινπο ζαο, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε νξηζκέλεο
δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή

