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НА КАФЕ 

 
 
 
 Да дознаеш нешто за денешниот ден или за иднината откако ќе 
гледаш на кафе, звучи како обична измама, но не е така. “Гледањето” 
тука значи да ја откриеш тајната во филџанот кафе испиен од некого и 
да се обидеш со помош на своите психички можности да видиш во 
нејзините отцртувања некакви форми и знаци. Никој точно не знае од 
кога датира практиката за гледање на кафе, но најверојатно почетокот 
на оваа вештина е од пред околу 1000 години. Самата употреба на 
кафето како пијалок е постара и се претпоставува дека започнала во 
Етиопија. Од таму, најверојатно арапските трговци ја пренеле во Европа, 
а подоцна започнало да се пие во целиот свет. Самото гледање во 
талогот, најверојатно се јавило наскоро откако била установена 
медицинската и окрепнувачката улога на кафето. Најверојатно пред 
многу години во соодветната област се разбрала силата на кафето, а 
после тоа неговата употреба за гледање станала вообичаена. 
 Гледањето на кафе с# уште е популарно на Блискиот Исток, 
Северна Африка и други земји од Медитеранот. И денеска на улиците во 
овој регион можат да се видат луѓе кои гледаат на кафе. Овие гледачи ја 
работат својата дејност по пазарите и кафеаните и на клиентите им ја 
откриваат нивната иднина. Вештината да се гледа на кафе се пренесува 
преку усната традиција. Традицијата се распространувала бавно од 
светот на Ромите. Тоа е така и денес, како што било и пред илјада 
години. Од Африка преку Европа до Америка. 
 Во филџанот кафе има многу податоци, до кои се стигнува 
полесно. Се разбира ако човек ја фати “цаката”. С# што се гледа во 
талогот во филџанот има свое значење. С# потсетува на некаков 
симбол, на кој вие треба да му дадете значење со помош на својата 
фантазија. 
 Она кое му дава личен карактер на талогот и му помага на 
гледачот да ги прочита симболите е луѓето на кои им се гледа да мислат 
на своите проблеми. Токму тоа, кафето го прави нивно кафе, а она кое 
што е покажано - нивна судбина. Суштината на човекот останува во 
филџанот, а гатачот треба да прочита конкретна информација која таму 
ќе ја види. Често се случува деталите кои ги одбирате да не значат 
ништо во моментот, а подоцна да се покажат совршено вистинити. Тоа 
што го очекуваме нема важност, важна е композицијата на талогот и тоа 
што го гледате. Важно е да бидете чесни и да им кажувте на луѓето 
точно што гледате. 
 Кога гледаш на кафе сериозно и успешно - нешто што е лесно 
штом научиш како - луѓето остануваат зачудени и продолжуваат да те 
бараат за нови сеанси. Да се гледа добро на кафе е прилично лесно, но 
најпрво треба да се научат основните положби, а тешко е да најдете 
некој да ве научи, освен ако на патувате на Блискиот исток. 
 Еве што треба да се стремите да постигнете при вашето прво 
гледање на кафе: да откриете некакви податоци за соодветниот човек и 



да го одберете најдобриот начин да му го соопштите. Малку познавања, 
претставени тука, ќе ви дозволат да постигнете успех. Секој може да 
научи да гледа на кафе - треба само да испие филџан кафе, да има 
интуиција и да ја прочита оваа книга. Освен тоа, не треба да имате 
предубедувања. 
 Кога ќе го погледнете празниот филџан, отпрвин забележувате 
само отпечатоци од талогот, но ако се загледате повеќе и ако ја 
ослободите фантазијата, што ќе видите? Можеби прстен? Некој можеби 
има намера да се ожени? Птица - дали некој нема да добие добри 
вести? Дали некој ќе биде принуден да донесе важно решение? Откако 
ќе ги видите симболите, навратете се во четвртата глава од оваа книга 
каде што ќе го откриете нивното значење (користејќи ја истовремено и 
својата интуиција) и ќе можете да ја претскажете иднината на некого. 
Нели е лесно? 
 Практикувајте ја оваа вештина со пријателите и со семејството. 
Наскоро ќе се усовршите и ќе бидете во состојба да ја спознаете 
судбината на целосно непознат човек за две минути. Гледањето можете 
да го правите дома или во кафеана, како што тоа го прават на 
Медитеранот. Затоа, сварете си филџан убаво кафе, отворете ја книгата 
и наскоро ќе се вклопите во гледањето на кафе! 
 
 
 
 
 
 

2. 
ПОДГОТОВКА 
ЗА ГЛЕДАЊЕ  

НА КАФЕ 
 
 
 Вештината да се прави кафе за гледање, од почетокот до крајот е 
важен ритуал. Филџанот кафе, кој е подготвен правилно, има психичко 
полнење, кое води до подобро гледање. 
 Гледачите во Турција и Египет секогаш инсистираат да го 
сомелат, да го сварат, да го сервираат и да го пијат кафето заедно со 
својот клиент, пред да пристапат кон самото гледање. 
 Со векови на ред луѓето разговарале покрај филџан кафе, а потоа 
ја барале судбината во талогот - тоа наликува на изненадувањето кое 
детето го открива во чоколадцето со подарок. Истото е и со кафето.  
 Што има таму? 
 Одамна сокриена тајна? 
 Иницијалите на вашата нова љубов? 
 Долго очекувано патување? 
 Во оваа глава се опишува духовната страна при подготвувањето 
на кафето. 
 

ИЗБОР НА КАФЕТО И НЕГОВАТА ПОДГОТОВКА 
 



 Иако секој вид кафе - освен нескафето - може да се искористи за 
гледање, зрната кои сами ќе ги изберете, ќе ги смелете и ќе ги 
приготвите, ќе придонесат за задоволството при гледањето. Потеклото 
на кафето кое го користите за гледање може да се покаже како многу 
важно. Додека човек ги одбира и ги пече зрната, чувствата, мислите и 
неговите психички податоци проникнуваат во кафето. Но, и начинот на 
кој се одгледани се одразува на зрната. Дали се пораснати природно 
или се од масовно производство? Дали се оставени да пораснат по 
природен пат или се преполни со хемикалии? Барањето на добри 
продукти во крајна линија ќе ви се исплати. Вие ќе свртите нова 
страница во вашето гледање, а ќе бидете и спокојни, зашто во филџанот 
нема да има негативни чувства и вибрации. 
 Ако немате контрола врз подготовката на материјалот, најдобро 
ќе биде психички да го прочистите кафето. Ставете ги зрната в рака и 
испејте: 

Во оваа смеса  
нека влезе добрината  

- лошиот дух, надвор!  
 

 Претставете си како с# што е негативо излегува од кафето и 
пропаѓа в земја. Измијте си ги рацете и започнете да го подготвувате 
кафето. 
 Водата, која ја користите, исто така треба да биде максимално 
чиста. Можете да го искористите истиот рефрен и за водата, а можете 
во неа да пуштите зрнце сол и да испеете: 
 

Чиста како снег, чиста како дожд, 
чиста како морска пена ти биди! 

 
 Додека врие водата пригответе си чист филџан (белиот порцелан 
секогаш има предност) и кафе. До зовривањето направете со левата 
рака три круга околу филџанот, водата и кафето во насока на 
движењето на стрелките на часовникот, при што ќе ги изговорите 
следните волшебни зборови: 
 

Силен е пламенот, бистра е водата, 
тие црни зрна ги родила земјата, 
во чашата тие ќе остават траги 

мудрост и светлост да се родат благи. 
  

 Ставете вода во ѓезвето. Додека кркори, претставете си како 
светлината влегува внатре. Соодветна е молитвата кон божеството во 
кое верувате. Потоа ставете лажица кафе во ѓезвето или право во 
филџанот, како благодарност на земјата за прекрасниот дар. Можете да 
кажете: 
 

Благодарам за прекрасниот дар на земјата 
и за чудната сила, собрана во зрната. 

 



 Тоа се само некои од едноставните ритуали кои можете да ги 
прифатите, но задолжително треба да ги приспособите кон сопствените 
верувања и кон интуицијата. 
 Прво, ако талогот во филџанот во кој имате намера да гледате не 
е доволен донесете уште една лажичка кафе и измешајте ја трипати во 
насока на движењето на стрелките на часовникот. Може да се наметне 
потреба тоа да го правите речиси со секој филџан, за да го добиете 
неопходното количество талог. Порано мелниците за кафе оставаа 
доволно талог, но денешните преси и експрес филтри се премногу 
ефикасни. Колку повеќе има талог, се разбира, толку појасни се 
фигурите. Сепак, не додавајте премногу, за да може кафето да се испие. 
 
ПРЕПОРАКА: Оставете кафето да постои неколку минути - така 
талогот ќе слегне и нема да ви се лепи на забите.  
 
 

ФИЛЏАНОТ 
 

 Секој филџан или чашка може да се искористи за гледање, дури и 
пластичната чаша од уличниот автомат, но обичните тркалезни бели 
порцелански филџани се најпогодни зашто фигурите ги покажуваат 
најјасно. За да гледате на најдобриот начин треба да обрнувате 
внимание и на видот на филџанот. Луѓето кои имаат многу сериозен 
однос по прашањето, обично имаат еден или два филџана само за 
гледање. По традиција филџанот стои покриен со бела крпа кога не се 
користи. 
 Како и да е, пред да го искористите филџанот треба да го 
исплакните и да го избришете со крпа. Претставете си дека сите 
поранешни енергии се тргаат и таа останува чиста и отворена за нови 
фигури. На каков начин ја држите, ја вртите и го полните филџанот е 
многу важно за успешно гледање. Неколку едноставни ритуали и 
визуелизации ќе ви помогнат за успешно гледање. Едноставен и 
ефектен ритуал е да си го претставите филџанот како Светиот Грал или 
како пехар на мудроста. Подигнете го празниот филџан и кажете: 
 

Своду небесен, ѕвезден своду, 
со зрак сончев осветли н#, 

со мисли мудри и добри. 
   
 Секој кој има намера да претскажува треба да се подготви 
однапред, дури и ако си гледа само на себеси. Тоа станува многу лесно 
со некакви мисли и гестови. Ослободувањето од несуштински мисли, 
сосредоточувањето на најважото и молбата за помош од Бога - тоа се 
трите најважни чекори. Тие сите можат да се направат многу лесно и 
внатрешно, речиси без да бидат забележани од другите. Тогаш ги 
сосредоточуваме умот и волјата врз филџанот како кон единствена 
светла точка. На крајот помолете го ангелот чувар да ви подаде рака за 
да им помогнете на другите со вистината и љубовта. Тие нешта, се 
разбира, се многу лични и се различни за секој читател. 



 Освен тоа, важно е и луѓето на кои ќе им се гледа да се 
подготвени. Посоветувајте ги да ги затворат очите, да отстранат с# што 
е негативно од умот, да се сосредоточат на “внатрешната светлина”, и 
молчаливо да се помолат за видување. Такви препораки треба да им се 
даде на сите на кои ќе им се гледа. Тоа им помага да се сосредоточат и 
да ве слушаат внимателно. 
 И така, водата е зовриена, се става лажицата со кафе, филџанот 
е наполнет и сето тоа се прави во тишина. Следната фаза е да го 
донесете кафето на личноста на која & гледате со дршката напред. 
Тогаш, додека го пиете кафето или еден дел од него, тој треба да мисли 
само на прашањето или прашањата за кои бара одговор. Кажете му да 
ја фати чашата со двете дланки и навистина да се внесе себеси во неа. 
Кога е готов, тој ја завртува чашата три пати во обратна насока од 
движењето на стрелките на часовникот, ја става свртена врз тацната, 
каде треба да истече вишокот течност. Тоа е многу важно (види ги 
илустрациите за поглавјето “Метод”). 
 Дури тогаш гледачот го зема филџанот и гледа во талогот, при 
што посебно внимание обрнува на оформените облици. 
 
 

ПСИХИЧКА ПОДГОТОВКА 
 
 А сега неколку зборови за гледањето на кафе и за психичката 
подготовка која е неопходна за да го направите правилно. 
 Не ви е нужно да имате подготовка за ракетен конструктор, за да 
гледате на кафе. Нужно ви е да го сосредоточите вниманието врз она 
кое што сакате да го разберете, но без да претерувате. Најпрво, треба 
да ви е јасно зошто гледате. Мала медитација многу помага. Кога ви е 
јасно за што ќе гледате, определете барем минута за молба кон Бога, 
тоа ќе ви помогне да ја видите вистината. 
 Освен тоа, важно е да не заборавите што точно сакате да 
разберете. Кога гледате, не мислете на купување во продавница, ниту за 
останатите секојдневни грижи. Наместо тоа запрашајте го талогот зошто 
го гледате и што сакате да видите? Пари? Помислете за финансиски 
прашања! Љубов? Помислете на љубовни прашања! Здравје? 
Помислете на тоа и обидете се јасно да го претставите проблемот! 
 Можно е да гледате за едно или за повеќе прашања. Ако ве 
интересираат многу нешта, треба да се насочите кон општо гледање. За 
да разберете што е тоа новото, најдобро е едноставно да го погледете 
филџанот и да не размислувате за деталите. 
 Кога гледате нечиј филџан, пред да започнете со гледање 
запрашајте се: “Што всушност сакате да разберете од ова гледање? 
Какви проблеми сакате да разрешите или да разберете, откако ќе 
завршите со гледањето?” Тоа му овозможува на човекот да размисли и 
го тера да се сосредоточи. Тоа помага за доброто гледање. 
 Додека се концентрирате на гледањето, размислувајте за 
проблемите или чувствата кои треба да ги разберете подобро, пред да 
го изберете најдобриот пат. 
 Дали сте забележале дека кога зборувате или мислите за некој 
проблем или идеја околните работи се редат на соодветен начин? Ако 



сте налутени, може да скршите некој ценет предмет. Ако во вас се 
задржи некоја добра идеја, ќе откриете дека работите ви одат 
невообичаено, дека нештата се редат на подобро, отколку што сте 
предвидувале. Затоа е важно да го користите филџанот. Тој ќе ви 
помогне да сфатите што станува наоколу, а и да ви биде пријатно. 
 Творечката фантазија е умешност која постепено се развива со 
гледањето на кафе. Оставете го сознанието слободно, кога го земате 
филџанот мирисот на кафе нека ви покаже што станува со вас. Не е 
нужно да мислите за Грција, но е добро да заборавите на сопствените 
проблеми и да оставите сознанието да лебди. Наскоро ќе ги видите 
облиците во талогот. 
 

МЕТОД 
 
 Кога си гледате на себеси прво ја зовривате водата, го 
сомелувате кафето во малечка мелница и ја подготвувате машината за 
кафе. Го сипувате смеленото кафе и никогаш не заборавајте за 
дополнителна лажица во филџанот. Кафето кое се користи за гледање 
на Балканот на Блискиот Исток и Африка, обично е темно и силно. 
Најдобро е турското кафе. 
  
(илустрации) 
 
1. Додавање на кафе (ако има доволно талог - нема потреба). 
2. Размешување на талогот. 
3. Почеток на истурањето. 
4. Завртување во обратна насока од движењето на стрелките на 
часовникот. 
5. Свртување и истурање. 
6. Продолжено свртување и истурање. 
7. Последното (трето) свртување завршува со дршката надолу.  
9. Во овој филџан се гледаат ликовите на слон, риба и змија, како и 
буквата Ѕ. 
 
 Многупати она кое се појавува во филџанот е дел од нашите 
потсвесни мисли. Во филџанот има три важни зони: раб, среден дел и 
дно. На дното се наоѓа нашето минато или потсвесното. Талогот ни 
помога да го разбереме тоа што точно н# интересира. 
 Гледањето на кафе приготвено на најразлични начини - од 
машински филтер - до еспресо-машини процедурата секогаш е иста - ја 
испивате чашата или филџанот со задоволство и се концентрирате на 
она кое сакате да го дознаете. Ако сте во кафеана и сакате да си 
гледате едноставно го замолувате келнерот да ви даде уште малку 
смелено кафе во одделна чаша, го помешувате, а потоа го вртите 
филџанот. Кога го правите тоа, на маса обично доаѓаат луѓе кои сакаат 
да им гледате или сакаат да научат да си гледаат самите. Некои 
кафеани, како што се балканските и медитеранските се идеални за 
гледање и таму се случува да се сретнат многу гледачи. 
 

НАУКАТА ЗА ГЛЕДАЊЕТО 



 
 Во талогот од кафето се кријат многу тајни за кои има одговор, 
може да се проникне до најскриените тајни на луѓето. 
 Одговорот е ДНК. Знам дека кога ќе допрат до филџанот, нашите 
усни таму оставаат дел од нас, од нашата ДНК. Талогот тогаш ја 
преобразува таа ДНК во симболи како што се бројки, букви и фигури. 
ДНК е вашиот личен отпечаток и пораката на вашата судбина. Ако 
откриете што е нејзината порака, ќе откриете што е целта на вашиот 
живот, зошто сте на овој свет. 
 Работата на гледачот е да ја декодира вашата порака - талогот 
помага, при што го трансформира од потсвеста во свеста на гледачот и 
му го покажува она кое навистина сакате да го разберете. ДНК е одраз 
на судбината или на вистинската волја. Како влегуваме во животната 
збрка? Со тоа што им дозволуваме на другите да ни сугерираат што 
треба да правиме, за да бидеме среќни. На пример, вие сакате да 
бидете уметник и имате талент, но вашето семејство смета дека за вас е 
подобро да се занимавате со нешто попрактично со кое ќе се 
издржувате. Конфликтите изникнуваат кога вие знаете дека вашите 
блиски сакаат да одите по определен животен пат, а вашата ДНК ви 
кажува сосем нешто друго - таа потсвесно определува што да бидете, 
каде да ја насочите вистинската волја. 
 Добриот гледач ќе ги открие доказите за тоа во кафето. Талогот е 
тесно поврзан со изворот - отпечатокот од устата и од внатрешната 
суштина. Вашата ДНК тоа го преведува во облици, букви и цифри во 
талогот. Кога гледате на кафе, можете да откриете скриени тајни. Ви 
посакуваме успех! 
 
 
 
3. 
ОТКРИВАЊЕ  
И  
ТОЛКУВАЊЕ  
НА СИМБОЛИТЕ   
  
 
 Гледачот ги бара сите видливи облици кои се симбол на нешто и 
можат да имаат некакво значење. Направете го набрзо без премогу да 
се грижите. Постепено ќе си изградите навика да ги протолкувате 
нејасните фигури во талогот. Кога ќе свикнете, ќе се уверите дека 
воопшто не е тешко. А ако гледањето ви изгледа тешко или заморно, тоа  
е сигурен знак дека не го правите како што треба. 
 Целата процедура наликува на влегување во еден замислен свет. 
Си спомнувате ли на тестот со дамка од мастило? Ви покажуваат лист 
хартија и вие треба да протолкувате на што ви личи дамката и да го 
кажете првото нешто што ви паѓа на ум. Гледањето на кафе е нешто 
слично. Тоа е вежба за вашата фантазија, иста како и тестот со дамката 
од мастило. Нужно е да се опуштите и да &  дозволите на потсвеста да 
открие препознатливи облици во хаотичните отцртувања во талогот. 



 Пред да се обидете да гледате обидете се да ги направите 
следните едноставни вежби: 
 1. Појдете на брегот на морето, езерото или реката, загледајте се 
во формите на водата и побарајте препознатливи облици. Не се 
замислувајте длабоко, едноставно ослободете ја сопствената мисла. На 
почетокот ќе ви биде тешко, но постепено ќе ви стане полесно. 
 2. Во некој сончев ден легнете на тревата и погледнете ги 
облаците. Опуштете се целосно. Затворете ги очите и пак отворете ги. 
Што гледате во облаците? Запишете го ако сакате. Направете го десет 
пати - ќе ви стане полесно.  
 3. Земете чинија или некаков сад. Измешајте малку вода и песок 
(смесата да биде поретка), а потоа истурете ја содржината во чинијата. 
Погледнете брзо. Какви облици гледате? Направете го истото трипати. 
Измијте ја чинијата и направете го истото пак. Повторете го истото уште 
десетпати. Кога ќе започнете да ги разликувате фигурите брзо и лесно, 
нема да имате проблеми со гледањето на кафе. 
 

ШТО ДА БАРАМЕ? 
 
 Некои многу едноставни отцртувања имаат значење за толкување 
на облиците при гледањето, така што да започнеме со нив: 
 - многу распрснати точки покажуваат движење 
 - јасно оцртаните линии покажуваат планови за исполнување на 
определена цел. 
 - брановидни линии покажуваат несигурност. 
 - лошо оформени фигури говорат за несигурност или тешкотија. 
 Освен тоа, во талогот можат да се најдат многу клучни симболи. 
На пример брод или авион покажуваат патување. Големите кругови како 
монети означуваат дека случувањата имаат врска со пари. Иницијалите 
веројатно се на луѓе. Стрелките покажуваат конкретни одговори - да или 
не. Ангелите, јаболката, мачките, ѕвонците - тие и уште многу други 
симболи покажуваат различни нешта кои се случиле или можат да се 
случат во зависност од нивното место во филџанот. Искористете го 
одделот за значења (четврта глава), за да објасните што значат 
симболите од талогот и нивната местоположба во филџанот (на дното-
минато, на средината сегашност, на површината - иднина) за да го 
определите времето. 
 Како додаток на фигурите треба да побарате броеви или букви од 
азбуката. Броевите најчесто означуваат време. Ако видите број во 
долниот дел на чашата, на пример 3, станува збор за нешто кое се 
случило пред три дена или три месеци (или започнало пред три часа, 
три дена). Ако бројот е во средишниот дел, во моментот се случува 
нешто кое било планирано или започнало пред три часа, три дена, три 
месеци. Ако е во горниот дел, бројот означува дека за три часа, три дена 
или три месеци ќе се случи нешто важно. Кога е поголем број означува 
месеци, а кога е помал денови. Ако тројката е мала и е на работ на 
фиџанот, настанот ќе се случи за три дена. 
 
(илустрација) 
 



- Дното на филџанот = минато 
- Средината на филџанот = сегашноста 
- Горниот дел на филџанот = иднината 
- Блиску до дршката на филџанот = има поголемо значење за човекот 
на кој што му се гледа. 
 
 Доста невообичаено е во филџанот да се покажат годините, 
бидејќи талогот обично покажува блиски настани. Ако фигурата 
покажува година, бројот три ќе биде многу голем, но блед и неправилен, 
тежок за забележување - така се означуваат годините. Ако бројот три е 
на дното на филџанот и е лошо оформен, како да е нацртан од дете, тоа 
покажува дека нешто важно се случило во животот пред три години и го 
променила драстично. Ако се наоѓа на средината на филџанот, цифрата 
означува дека од пред три години се случило нешто што токму сега има 
некакво влијание. Ако се гледа на работ на филџанот, во вашиот живот 
по три години ќе се случи важна промена. 
 Буквите од азбуката често ги претставуваат луѓето, така што ако 
видите една или повеќе во филџанот, тоа најверојатно се некои 
иницијали. Ако се на дното, буквата покажува човек кого го познавате 
одамна или човек од минатото. Ако е на средина, означува некој кој ви е 
многу близок или човек за кого постојано мислите. Ако е на работ, тоа 
значи дека наскоро човек со тие иницијали ќе влезе во вашиот живот. 
 Клучот да се разбере важноста на иницијалите и воопшто на 
буквите е да се види што има во нивна близина. На пример, гледате 
авион и буквата “М” блиску до работ на филџанот. Можете да 
запрашате: “Имате ли намера наскоро да отидете со авион да се видите 
со пријател со иницијал “М” или пак тој ќе дојде кај вас?” Многу е 
веројатно дека личноста на која &  гледате ќе се изненади и ќе потврди 
дека една од варијантите е точна. Ако ги видите истите два лика блиску 
до дршката, може да сте сигурни дека “М” е љубовник, најдобриот 
пријател, сопруг или роднина. 
 Ако се прифати филџанот да се смета за небесна купола, 
распоредот на симболите, како што спомнав, е многу важен. Колку се 
поблиску до работ ликовите, толку поблиску до сегашниот момент се 
настаните. Ако е на дното, симболот покажува настан од минатото; ако е 
во самиот центар на дното - настан од многу далечно минато. Ако се на 
средината од филџанот, ликовите го одразуваат она кое ве преокупира 
во моментот - големината ја покажува неговата важност. Многу голем 
авион на средината на филџанот покажува важно патување кое ви 
претстои сега или многу бргу. Дршката е мостот помеѓу филџанот и 
човекот кој го држи, затоа симболите кои се околу дршката се клучни за 
човекот кому му се гледа. Броевите, буквите и останатите фигури тука 
имаат поголема сила и значење. Разгледувајте ги како нешто што силно 
го сакате - во тоа се состои разликата меѓу с# останато во филџанот и 
облиците во тоа “силно место”. 
 Во четвртата глава ќе се најдат толкувања на симболите и 
облиците што ќе ги најдете во талогот. Првите неколку збора се 
истакнати со искосени и здебелени букви. Искористете ги тие податоци 
за брзо упростено гледање - на пример, наутро во пластичната чашка на 
работа за брзо гледање на некакво конкретно прашање (на пример: 



“Како ќе биде прифатен извештајот кој го дадов?” или “Дали деловниот 
разговор што попладне го имам ќе заврши успешно?”) 
 Остатокот од толкувањата се подетални и даваат разјаснувања за 
промените во значењето во врска со местоположбата на симболот - на 
дното, во средината, најгоре - таму се посочува и точното време на 
настанот. Целата содржина ќе ви треба кога сте решиле да гледате 
сериозно и задлабочено на некого. Некоја жена може да има “проблеми 
со мажите”, некој ваш пријател да намислил да ја напушти сегашната 
работа или некој познат ви предлага да се вклучите во некоја зделка. 
Кон таквото гледање треба да се однесувате посериозно, да бидете по 
сосредоточени и да се задлабочите врз значењето на симболите. Кога 
гледате за надокнада, секогаш симболите толкувајте ги задлабочено и 
на клиентот објаснувајте му ги деталите. Ако во филџанот откриете 
фигура која што не е опишана во оваа книга, едноставно погледајте 
пошироко и дајте му го значењето соодветно за случајот - не се 
вознемирувајте, најверојатно вашето толкување ќе се покаже точно. 
Запишете ја таа фигура за да ја имате во предвид во понатамошната 
работа. 
 Најтешкиот дел од гледањето доаѓа кога сте ја ослободиле 
свеста, пријателот го испил кафето,  вие го свртувате неговиот филџан и 
ги гледате фигурите. Сега треба да сумирате с# и да поднесете некаква 
приказна - тоа е гледањето. Треба да издвоите време за да го проучите 
филџанот, да ги погледнете сите ликови и симболи, кои ги 
забележувате, да проверите има ли некакви броеви и букви. Дури тогаш 
треба да почнете. Најлесно е да се започне од дното, со минатото, да се 
премине кон сегашноста и да се заврши со иднината, при што нема да 
се заборави она што е блиску до дршката. 
 Многу нешта зависат од човекот кому му гледате, така што да не 
ви е непријатно да му поставувате прашања од типот: “Имаш ли 
пријател со иницијалите М.П.?”, “Имаш ли намера наскоро да патуваш?”, 
“Ви претстои ли наскоро некоја зделка?”. Таквите прашања и слични на 
нив се целосно природни - ви треба помош која ќе ви дозволи да ги 
толкувате фигурите соодветно со животот на човекот кому му гледате, 
така да не се стеснувајте! Вие сте гледач на кафе, а не на умови. 
Размената на мисли ќе ви помогне да ги осмислите облиците целосно и 
да ги објасните нештата специјално за тој човек - тоа е целта на с#. 
 Вашето гледање, се разбира, ќе биде различно. Не се тревожете, 
тоа е вештина, а секој ја освојува вештината на различен начин. 
Едноставно бидете си природни и не се брзајте. На почетокот ќе ви биде 
тешко, но потоа ќе се навикнете и ќе ви стане лесно. Нема потреба кон 
оваа работа да се однесувате претерано сериозно. Гледањето е многу 
пријатно и кога сте на гости. Имав чудесни мигови со гледање на кафе 
во кола, во автобус, во воз, во авион. За разлика од другите форми на 
гледање, тука не е нужно нештата да се прифаќаат толку сериозно - 
нема ништо лошо во тоа некој да не ви поверува. Бидете уверени кога ќе 
насоберете искуство, луѓето ќе започнат да ви веруваат и како 
последица на тоа да ви кажуваат вистинити нешта, во тоа нема никакво 
сомнение. Сите можат да гледаат на кафе, доколку имаат малку 
фантазија, умеат да мечтаат и да се во состојба да го сконцентрираат 
вниманието врз другите - многу е лесно! 



 И така, сосредоточете се, свртете му грб на здодевното 
секојдневие, ставете си филџан кафе, отворете го срцето за вистината и 
погледнете во филџанот - пред вас е отворен цел нов свет, подготвен да 
го толкувате и да му се радувате. Разбудете се и вдишете ја аромата на 
кафето. А после тоа гледајте! 
 
 
 
 

4. 
ЗНАЧЕЊЕ  

НА  

СИМБОЛИТЕ  
 
 
 Следните страници содржат опис (по азбучен ред) на симболите 
кои можат да се видат при гледањето на кафе. Нереално е да се мисли 
дека можат да бидат вклучени сите можни симболи. Вашата фантазија 
ќе роди други кои што се исто толку валидни и важни. Да ја искористиме 
интуицијата и фантазијата за време на гледањето е најважниот дел од 
процедурата. Еве некои симболи кои најчесто ќе ги сретнувате во 
својата работа и нивните значења. 
 
ЗАБЕЛЕШКА: Ако конкретниот симбол кој сте го виделе во филџанот 
(на пример РОЗА), не е вклучен тука, побарајте некој поопшт (на 
пример ЦВЕЌЕ), а потоа променете го малку толкувањето за повеќе 
да му одговара на човекот. Едноставно искористете ја сопствената 
интуиција. 
  
 
 
А 
 
АВИОН 

Покажува скорешно патување со авион, а може да биде и силна 
желба да го промените сегашниот начин на живот. 
 
 Овој симбол многупати се среќава во филџаните на стјуардесите. 
Кога се појавува на дното на филџанот, покажува дека вашите мисли 
летаат високо. И ако другите ве нарекуваат “ветрушка”, за тоа е виновен 
вашиот филџан. Ако се појави на средината на филџанот, авионот 
покажува дека имате страст кон патувањата; постојано размислувате за 
следото патување. Кога авионот е на врвот на филџанот, вие веќе сте го 
подготвиле багажот за патот што ви претстои или пак сте светски 
патник-фантазер. 
 
АЛИГАТОР (КРОКОДИЛ) 
Покажува дека треба да сте претпазливи при сите зделки или 
нови бизнис проекти. 
  



 Помислете си за острите заби и за можностите да скрцкаат врз 
вас. Вардете се од оние на кои им верувате. Внимавајте особено ако до 
симболот има иницијал кој насочува кон некој сомнителен познаник. 
Подобро е да се повлечете, отколку да си навлечете несреќа со 
избрзано решение. Ако се појави на дното на филџанот, симболот 
покажува дека сте биле измамени со пари во минатото. Во филџанот на 
жена може да се разоткрие дека таа се чувствува оштетена, затоа што 
не &  се вратени парите во некоја купопродажба. Крокодилот на дното на 
филџанот, зборува дека тоа нема да се случи во иднина. Ако е на 
средината на филџанот покажува дека можеби се впуштате во зделка за 
која подоцна ќе жалите. Ако е близу до работ, симболот покажува дека 
имате намера да влезете во неразумна зделка. 
 
АНГЕЛ 
Означува добри вести: некој се грижи за вас и добро ве чува од 
несреќи. 
 
 Тоа е прекрасен знак за ваша заштита каде и да се наоѓате. Ако е 
на дното на чашата, ангелот покажува дека за вас добро се грижеле во 
детството. Чувството за претерана загриженост и љубов што задушува е 
типично за таквите луѓе. Во средината на филџанот, покажува заштита 
од секакви несреќи. Ако е на работ, очекувајте наскоро добри вести. 
 
АРКА (ПОРТА) 
Пари во работата и љубовни авантури. 
  
 Не е важно на кое место се појавува оваа фигура - вие ќе имате 
полза од дарежливоста на друг човек, а тоа е попријатно отколку да 
трошиш туѓи пари. Арката не покажува сопствени приходи, само една 
убава добивка од која е тешко да се откажете. На дното на филџанот 
означува дека некој во минатото или повозрасен роднина и денес ви 
помага финансиски. Кога е во средината на филџанот, говори за зделка 
со сакан човек која е многу важна за да се надмине. Ако е на работ, пред 
вас ќе се открие чудесна можност. 
 
 
     
 
БАГАЖ 
 
Се работи или за кабинетски или за вистински светски патник. 
 
 Ако сте забележале дека вашите пријатели патуваат до повеќе 
различни места, отсега натаму и вие ќе имате таква можност. Ако 
багажот се појави на дното на филџанот, внимавајте да не настапат 
некакви промени во вашите планови за патување. Ако е во средина, 
следниот пат кога некој пријател ќе ве покани на патување - колку и да е 
блиску - кажете да. Ако фигурата е на работ од филџанот, започнете да 
го подготвувате багажот - наскоро ви претстои патување. 
 



БАДЕМИ 
Покажуваат донесување на одлука дома или на работа. 
 
 Тоа е навистина убава фигура која асоцира на Блискиот исток, од 
каде што произлегува гледањето на кафе. На дното на филџанот, 
бадемите покажуваат дека имате добро семејство и сте избрале добра 
професија. Во средината на филџанот, бадемите значат дека наскоро ќе 
се почувствувате многу поуверени во животот и во патот кој што сте го 
одбрале. Ако се појават на работ од филџанот, тие покажуваат дека ве 
очекува голема среќа. 
 
БАЛОН 

 
Ќе отидете на друго место или ќе го смените домот; ќе се 
движите без особено да ви е грижа за насоката; ќе се населите 
привремено некаде и таму ќе се чувствувате среќни. 
 
 За оние кои мечтаат да летаат во животот, симболот е позитивен. 
Ако се појави на дното на филџанот, сигурно сте патувале многу како 
дете или сте фантазирале доста време. На средината на филџанот - ви 
претстои чудесно патување. На работ - неспокојна душа како вас треба 
да ги исече јажињата и да види каде ќе ја однесе ветрот. 
 
 
БАРАБАН 
Успехот ќе дојде кај вас затоа што сте многу талентирани, 
светот има потреба од она што му го предлагате. 
 
 Ако е на дното на филџанот, барабанот покажува дека сте роден 
со талент и дека сте многу надарена личност. На средината - талентите 
ви се реализираат на многу страни и вие сте творечка личност. Тешко ви 
е да решите кој пат да го одберете. Ако е на врвот, успехот на 
процутениот талент е веќе пред вашиот праг. 
 

БАСТУН 
Неколку дена не се впуштајте во зделки - моментот е 
несоодветен за вложување. 
 
 Ако до бастунот има иницијали, многу неразумно е да му се 
доверите на оној на кого тие се однесуваат. Кога е на дното на филџанот 
долгорочните планови можат да се покажат успешни, но почекајте уште 
малку. На средината на филџанот, бастунот покажува дека е време 
претпазливо да продолжите - приберете се дома и помислете ден - два 
пред да донесете решение. На работ на филџанот - внимавајте на 
вашиот следен чекор во работата, иако звучи премногу привлечно, 
можно е да не е. 
 
БЕБЕ 
Кога симболот ќе се појави, наскоро очекувајте вести за радосни 
настани. 



 
 Човек никогаш не знае на каков начин една нова душа сака да се 
појави на белиот свет. Ако пак не сакате дете, внимавајте кога ќе го 
видите симболот. Може да бидете изненадени. Ако бебето е на дното на 
филџанот, може да се однесува на дете од минатото кое наскоро ќе ве 
побара. На средината на филџанот - очекувајте наскоро вести за бебе. 
На работ - во иднината ќе ви се појави бебе. 
 
БИЖУТЕРИЈА 
Секое парче бижутерија кое го гледате во филџанот покажува 
голем успех. 
 
 Ако е на дното на филџанот, бижутеријата е показател на некоја 
интересна приказна во семејството. На средината на филџанот - 
добриот успех се крие во вашата способност да изберете способни 
соработници. Бижутеријата на работ на филџанот покажува дека вашата 
иднина е навистина чудесна. 
 
БИК 
Имате агресивен колега кој не ви мисли добро, па гледајте 
вашите патишта да не се пресекуваат. 
 
 Тоа е важен знак, затоа што ако не знаете кој е гневниот колега, 
ќе го откриете. На средината на филџанот - не споделувајте ништо со тој 
човек. На работ - избегнувајте битка со него, ќе ви донесе несреќа при 
вашите обиди да разговарате. 
 
БИРО 
Потребно е да ги подредите сите ваши книги и хартии - особено 
важните документи. 
 
 Ако се појави на дното на филџанот, хаосот започнал многу да ви 
пречи и веќе не се чувствувате добро никаде. На средината на 
филџанот бирото покажува дека текот на времето само ги отежнува 
работите - најпосле преземете соодветни мерки. На работ на филџанот 
покажува проекти кои треба да ги довршите, инаку не можете да се 
придвижите кон следната етапа од вашиот живот. 
 Во природата сезоните се менуваат, но вие може да си останете 
во една иста сезона, ако не се зафатите да го довршите започнатото. 
 
БОКАЛ 
Наскоро ќе стекнете богатство и ќе сте во состојба да им 
помагате на другите. 
 
 Ако бокалот е исправен, вие сакате да помагате. Благодарение на 
дарежливоста положбата на оние кои што ги сакате многу ќе се подобри. 
Ако бокалот е наведнат, заработеното лесно ќе ви исчезне ако не 
внимавате со сопствените планови. Ако е на дното на филџанот - 
потекнувате од богато семејство. На средината на филџанот - ви 



претстои збогатување. На работ на филџанот бокалот означува дека сте 
на пат да донесете важни финансиски решенија. 
 
БРОД 
Подгответе се за важна позитивна промена во вашиот живот. 
 
 Дури и оние кои што не ги сакаат промените, наскоро ќе го 
надминат тоа чувство. Ако е на дното на филџанот, бродот покажува 
дека кога веќе сте решиле дека во вашиот живот веќе нема да има 
позитивни промени, тие доаѓаат - радувајте се на новата среќа. Ако е на 
средината на филџанот, значи дека веќе сте тргнале по патот кон 
промените - обртот ќе биде од животна важност и облагородувачки. Ако 
е на површината, стегнете се - бродот на крајот ќе пристигне. 
 Подготвени ли сте да започнете ново пливање? 
 
БРОЈКИ 
Тоа се важни бројки за вашата иднина, за сегашноста или 
минатото. 
 
 Броевите можат да покажуваат пари, датуми, дури и часови. 
Броевите секогаш се во комбинација со други симболи - тие само ја 
прецизираат количината. Ако се на дното, броевите ги појаснуваат 
ликовите и влијанијата од минатото. Ако се на средината - помагаат при 
опишувањето на сегашната состојба, а на врвот - даваат претстава 
“колку” или “кога” за идните ситуации. 
 
БРУТ (ШАЈКА) 
Силни, настојчиви и цврсти луѓе, исто како брутовите. 
 
 Тоа се најсилните луѓе во животот, кои не се потчинуваат на 
волјата на останатите. Ако се на дното на филџанот, брутовите 
покажуваат, дека сте како поголем брат или сестра на сите и таа улога 
ви е пријатна. Некои од тие луѓе можат да се однесуваат како шефови и 
им се допаѓа другите да ги следат. Ако се на средината на филџанот, 
вие сте силен човек кој расчистил со себеси, кој ретко потклекнува под 
притисокот на другите. Ако ликот е на површината, останатите во вас 
гледаат цврстина како брут. 
 
БРШЛЕН 
Ако во вашиот филџанот има повеќе од еден страк, значи дека ве 
поддржуваат многу пријатели; ако стракот е еден, вие сте човек 
со длабоки убедувања. 
 
 Бршленот ве обвива, замислете се себеси како дрво по кое се 
искачува бршлен. Ако е на дното, вие сте среќен во изборот на 
пријателите. Ако е на средината, останатите ве поддржуваат поради 
вашите идеи. Ако се наоѓа на работ, би требало да протегнете рака кон 
другите луѓе - имате многу работи што би му ги соопштиле на светот. 
 
БУБАЧКИ 



Тоа е предупредување да дејствувате внимателно, бидејќи сте 
опкружени со негативни влијанија. 
 
 Овде спаѓаат сите антипатични ползечки суштества (човечки и 
животински) со исклучок на пајаците - тие имаат свое специјално 
значење. Ако се појави на дното на филџанот, симболот покажува дека 
на вас има големо влијание потсвеста или минатото. Многу нешта сте 
криеле од останатите - не е исклучено да сте подвоена личност. Ако се 
наоѓа на средината на филџанот, треба да се чувате од ползечки и 
незабележителни негативни влијанија. Овој симбол покажува дека 
можат да изникнат проблеми. Ако се појави на работ на филџанот, 
внимавајте каде стапнувате, зашто може да има некоја незгодна 
бубачка.  
 
БУМБАР 
Не се карајте со пријателите; понекогаш сте во друштво на 
недобронамерни луѓе. 
 
 Ако има бумбари на дното на филџанот, во минатото сте биле под 
влијание на неискрени пријатели. Ако симболот се појави на средината 
на филџанот, вашите соседи не се занимаваат со ништо друго освен да 
распространуваат клевети на ваша адреса. Не им обрнувајте внимание. 
Ако е на работ на филџанот, бидете повнимателни во изборот на 
пријателите и не споделувајте податоци за вашиот личен живот. 
 
 
В 
 
ВАЗНА 
Една тајна ќе биде откриена. 
 
 Вазната покажува таква тајна - нешто што е скриено во вашиот 
живот. Фигурата е важна. За оние кои сакаат да работат во областа на 
дипломатијата, безбедносни органи и во тајни организации. Ако се 
појави на дното на филџанот треба постојано да сте на штрек со 
тешкотиите. Во средината на филџанот покажува дека ги чувате тајните 
на животот длабоко во себеси. Вазната на работ на филџанот е знак 
дека наскоро ќе бидете разоткриени - вистинската самоличност ќе се 
разбере. 
 
ВЕДРО 
Ако е исправено, покажува успех во бизнисот, ако е легнато не 
прифаќајте никакви зделки засега. 
 
 Тоа е симбол кој исклучително покажува “да” или “не”, особено ако 
ве прашуваат нешто за бизнисот. Ако се наоѓа на дното на филџанот, 
треба многу сериозно да си помислите во каков бизнис сакате другите 
да ве видат. Како сакате да ве третираат - како праведен или како 
немилосрден соперник? Определете го тоа сега. Ако е на средината на 
филџанот, пред да потпишете договор, погледнете го ведрото - дали е 



исправено или легнато. Ако симболот е на работ и ведрото е исправено, 
преземете иницијатива да ги остварите плановите. Ако е легнато, 
запрете додека можете. 
 
 
ВЕЛОСИПЕД 
Вие сте на вистински пат за да ги остварите намерите. 
 
 Ако се мислите во која насока да тргнете, не се возбудувајте - на 
вистинскиот пат сте. Потребни ви се само наједноставни укажувања за 
да стигнете таму. Што и да правите, не напуштајте го патот по кој што 
сте тргнале. Ако велосипедот е на дното на филџанот, не заборавајте 
дека отсекогаш сте го сакале тоа и продолжете понатаму со поголема 
сигурност. Ако е на средината - пак сте на вистинскиот пат - ќе го 
постигнете своето. Ако е на врвот, симболот значи дека веќе сте решиле 
што да правите и дека ќе го добиете своето. Ве очекуваат слава и 
богатство. 
 
ВЕНЕЦ 
Среќа во бракот при нечија свадба или друг благословен настан. 
 
 Ако секогаш сте биле деверица (девер), а никогаш невеста 
(младоженец), на овој собир може да ви исплива среќата. Ако го фатите 
невестинскиот букет, уште подобро.  

Ако е на дното на филџанот, венецот означува долг и среќен брак. 
На средината на филџанот - опкружени сте со добри пријатели, а други 
сметаат на вашата поддршка во важни моменти. Венецот на работ 
покажува брак или друг благословен настан во иднина - ќе живеете 
многу среќно после тоа. 
 
ВЕРВЕРИЧКА 
Тешката работа не е непозната појава за луѓето со тој симбол 
во филџанот. 
 
 Човек лесно се вовлекува во други нешта и заборава што сака 
најмногу.  
 Ако е на дното на филџанот, верверичката покажува дека 
вниманието сте го насочиле кон повеќе од една идеја во својот живот. 
Ако е на средина, значи дека ова е пресуден момент за вас. На врвот - 
ви претстои започнување на нов проект. 
 
ВЕСЛО 
Веслото во филџанот ви кажува дека дошол моментот вие да им 
давате на останатите. 
 
 Тоа покажува саможртва, зашто самиот вие не добивате ништо. И 
тоа понекогаш се случува.  

Ако е на дното на филџанот, веслото покажува дека треба да им 
помагате на луѓето, особено на оние кои што имаат потреба. Ако е на 
средината, може да укаже потреба да се откажете од постојаното 



одолговлекување, за да помогнете некому. Ако е на врвот, веслото 
покажува дека вие нешто жртвувате во моментот или пак ќе се откажете 
од него во иднина. На вас нема да гледаат позитивно, ако не им 
помагате на луѓето. 
 
ВЕТЕРНИЦА 
Симбол на застој с# до моментот кога ветерот повторно ќе ве 
раздвижи. 
 
 Вие треба да си останете верен на себеси, да не оставите другите 
да влијаат на вас.  

На дното на филџанот симболот покажува дека во минатото се 
наметнала потреба да останете неподвижни и цврсти против моќните 
сили. На средината на филџанот - се обидувате да најдете свој ритам, 
ниту премногу брз, ниту премногу бавен. Ако е на површина, знакот 
покажува дека се мачите да се определите по кој пат ќе тргнете. Сега е 
моментот да застанете цврсто на нозете и да видите што ќе стане. 
 
 
 
ВИДРА 
Веселата природа ви овозможува да се чувствувате добро и кога 
сте сам и кога сте меѓу пријатели. 
 
 Ако се наоѓа на дното, видрата покажува дека сте човек кој често 
го канат на гости. Ако е на средината, вие сте безгрижни и среќни по 
природа и им носите радост на другите. Ако е на површина, видрата 
означува дека колку повеќе губите, толку подобро ќе живеете. 
 
ВИЛУШКА 
Знак за кавги; размислете пред да зборувате. 
 
 Ако се појави на дното на филџанот, симболот покажува дека 
спорот станува голем, ако и вие сте замешани во него. Освен тоа луѓето 
ќе ве одбегнуваат. Помислете за последиците пред да прифатите што и 
да е. Ако е на средината, ќе треба да одговарате за вашето дејствување 
- или пред суд или пред друга група луѓе. Запишувајте с# што ќе ви 
помогне да ги објасните постапките и внимавајте што зборувате, за да 
не биде искористено против вас. Ако вилушката е на врвот, една 
неодмерена постапка ќе ве разбесни - сочувајте си ги нервите.  

 
 
ВИНОЖИТО (ЅУНИЦА) 
Успех и среќа. 
 
 Ако е блиску до дршката, виножитото покажува долгорочни цели 
кои наскоро ќе бидат постигнати, една голема желба за која не сте 
смееле ниту да мечтаете - ќе се оствари. Кога е на дното на филџанот, 
покажува зрак надеж за вас. На средината на филџанот означува големо 
богатство - барајте грне со злато. Ако е на површината, виножитото 



означува дека треба да ја следите фантазијата и да &   дадете предност 
на желбата на срцето. 
 
ВИОЛИНА 
Непозната егзотична личност ве импресионира - бурна и 
страстна љубов. 
 
 Обично се работи за некој странец или некого што сте го сретнале 
во егзотична земја или место.  
 Ако се појави на дното, виолината покажува дека сте многу 
романтични по природа. Ако е на средината, ќе имате трајна средба со 
човек кого едвај го познавате. На површината - треба да се подготвите 
за љубов. 
 
ВОЛК 
Чудесен симбол за вашата сила и смелост. 
 
 Малкумина можат да се мерат според силата со вас.  
 Ако се појави на дното на филџанот, покажува дека сте човек кој е 
силен по природа, а некои би кажале и своеглав. Ако е на површина, 
значи дека наскоро ќе откриете на што се должи вашата смелост. 
 
ВОНЗЕМЈАНИН  
Пријателство и љубов! Тој знак речиси секогаш означува човек 
кој е необичен или е од друг дел на земјата или вселената. 
 
 Покажува дека сте привлечен за луѓе кои се поинакви од 
останатите. На дното на филџанот симболот покажува необично минато 
или пријателство со необичен човек. Кога е на средината на филџанот, 
наскоро ќе имате егзотичен гостин во својот дом. Ако е на површината, 
покажува дека наскоро ќе сретнете човек кој не е од овој свет. 
 
ВРЗОП (ПАКЕТ) 
Кон вас доаѓа изненадување, можеби ќе го добиете она што го 

сакате. 
 
 Тоа е позитивен симбол зашто човек секогаш се радува на 
изненадувањето. Ако е на дното на филџанот, одамна очекуваниот 
подарок - ќе дојде. На средината, врзопот е симбол на ангажман - 
пријатен симбол - и на врска која ќе заврши со зделка. Ако е на работ, 
покажува дека имате голема среќа или сте биле дарежлив со некого во 
минатото, за што ќе добиете отплата и поддршка. 
 
ВУЛКАН 
Нерешените семејни проблеми сега навлегуваат во критична 
фаза. 
 
 Подгответе се за доста негативни емоции во врска со прашање 
кое не зависи од вас. Ако се јави на дното, вулканот покажува дека 
повторно ќе изникнат старите семејни проблеми. Во средината на 



чашата означува дека вие ќе се најдете во центарот на расправиите. Ако 
е на врвот на филџанот, треба да внимавате - фитилот на некои од 
вашите блиски е запален и тој наскоро ќе експлодира. 
 
 
Г 
 
ГАБИ (ПЕЧУРКИ) 
Симбол на плодност. 
 
 Ако се појават многупати на дното на филџанот, габите 
означуваат пораснати деца. Ако се на средината, внимавајте - може да 
зачнете или на друг начин да добиете ново дете во домот (понекогаш се 
бројат и домашните миленичиња и добитокот). Ако е на површина, 
тоа значи идни деца или внуци. 
 
ГИТАРА 
Тоа е лесно - вие или сте музичар, или имате музичка дарба, или 
музиката силно ве привлекува. 
   

Ако е на дното на филџанот, вие го имате талентот уште од 
раѓање. Ако е на средината, поседувате ведар и музикален дух. Ако е на 
работ на филџанот, музиката на вас има силно дејство и има едно од 
основните влијанија во вашиот живот. 
 
ГЛАВА 
 
Ако близу до неа има иницијали, тогаш мислите премногу на тој 
човек; ако нема - премногу мислите на себе. 
 
 Симболот означува дека не можете од умот да го исфрлите 
некого или мислата за себеси.  

Ако главата е на дното на филџанот, вие сте преокупиран со 
спомени. Ако е на средината, вашата положба е сериозна - многуте 
ситници во главата можат да ви попречат да ја видите целата слика на 
животот. Ако е на површина, ќе разберете што претставувате во очите 
на останатите. Тоа доста се разликува од сопственото мислење за 
себеси. 
 
ГЛОБУС 
Вие сте светска личност, зборувате повеќе од еден јазик или 
имате контакти со странство. 
 
 Овој симбол најмногу го има во филиџани на луѓе кои мечтаат да 
патуваат, кои имаат пријатели во туѓина.  

Ако е на дното, вашата страст кон патување ви е во крвта. Околу 
вас секогаш има рекламни брошури за далечни места. Каде сте се 
упатиле сега? Ако глобусот е на средината на филџанот, вие сте 
замислиле патување кое штотуку треба да започне. Ако е на површина, 
патувањето е во иднината. Кој вели дека никаде не одите? 



 
ГЛУШЕЦ 
Покажува непријатности кои доаѓаат преку некој пријател или 
колега. 
 
 Ако е на дното на филџанот, веќе доста сте загубиле од 
последните зделки. Ако е на средината, покажува дека врз вас се врши 
сериозен притисок, за да се согласите со промената во зделката - не 
оставајте да ве измамат. Ако е на површината на филџанот, глушецот 
покажува дела ќе имате многу непријатности со идниот деловен 
партнер. Имајте го предвид кога ги подготвувате своите планови. 
 

ГНЕЗДО 
Голема љубов кон домот или кон децата. 
 
 На дното на филџанот, гнездото покажува колку за вас е важен 
убавиот дом и дека за да постигнете рамнотежа во вашиот живот, тој 
треба да изгледа добро. На средината на филџанот - со вашето 
грижливо однесување ги терате сите да се чувствуваат како дома. На 
површината на филџанот, покажува дека во иднина ве очекува пријатно 
гнездо.  
 
ГОНДОЛА 
Среќен и безгрижен љубовен живот. 
 
 Љубов и блескот - и двајцата знаете како еден со друг да се 
направите среќни.  

Ако е симболот на дното на филџанот и немате врска која 
одговара на описот, не се грижите - некој сакан од минатото наскоро ќе 
влезе во вашиот живот. Ако се појави на средината на филџанот, вие 
сте минале многу среќни часови со својот сакан и луѓето ве прашуваат 
која е тајната на вашиот успех. Ако е на површина, гондолата покажува 
идна врска која ќе биде љубов на вашиот живот. 
 

ГРЕБЛО 
Среќен дом - минувате голем дел од времето во уредување на 
предметите во домот на внатрешната и надворешната 
хармонија. 
 
  Ако е на дното на филџанот, ќе го жнеете тоа што сте го посеале. 
Тоа не го заборавајте и нема да жалите за резултатите. На средината на 
филџанот греблото покажува голема трудољубивост. Вие сте образец за 
човек кој се зафаќа за работа и ја исполнува добро. Ако греблото е на 
површина на филџанот, кон вас тргнале пари. Вие буквално ќе се капете 
во нив. 
 
ГРМУШКА 
Гледате многу пореалистично и на себеси и на останатите. 
 



 Јасновидоста сега ви е посила. Мудроста ви е изненадувачка и 
другите често ве воспримаат како милостив и прониклив - искористете ја 
дарбата мудро и ќе им помогнете на многумина.  

Ако грмушката се појави на дното, вие ќе го искористите 
искуството од минатото, за да помагате. Ако е на средината, другите ќе 
се обратат кон вас за поддршка и сила; вашата издржливост е многу 
корисна за нив. На врвот - ви претстои настан кој ќе ве натера да се 
почувствувате подмладени. 
 
ГУСКИНО ПЕРО 
Остар јазик и неверојатно силна волја. 
 
 Штом ја отворите устата, ќе го смирите и најзапалениот хулиган. 

Ако е на дното на филџанот, гускиното перо покажува дека 
секогаш сте биле позат со своето чувство за хумор. Уште од дете ги 
сакате шегите, другите околу вас дури можеби и го имитираат вашиот 
стил. Ако е на средината на филџанот, вие умеете да го придобиете 
вниманието на публиката. Ако гускиното перо е на површината, вие 
умеете не само добро да се претставите, туку сте и остроумен писател. 
 
Д 
 
ДАЈРЕ 
Непостојаност во врската. 
 
 Ако се работи за голема љубов, тогаш врската е многу бурна и 
страстна, а другиот ден нема да се чуете ниту по телефон. Убавото на 
таа врска е изненадувањето.  

Ако се наоѓа на дното, дајрето покажува дека сте се ослободиле 
од една врска, за да тргнете по нов пат, но којзнае кога ќе ја заборавите 
таа љубов. Ако е на средина, тоа е знак за вашата желба да се 
вовлечете во љубовна авантура. На површината на филџанот, покажува 
нова возбудлива врска - љубовна или пријателска. 
 

ДЕТЕЛИНА 
Среќата кружи околу вас и вашиот партнер. 
 
 На среќни луѓе како вас речиси нема што да се посака. Ако 
детелината е на дното, секогаш сте имале среќа. Ако е на средината - 
таа е околу вас. Кога детелината е на површина, среќата ќе ви порасне.  
 
 
ДИЈАМАНТИ (СКАПОЦЕНИ КАМЕЊА) 
Парите и материјалните богатства се тргнати кон вас, не 
трошете ги премногу. 
 
 Радувајте се на животот, но не ги надминувајте вашите можности. 
Симболот обично се појавува кон крајот на вашиот долг финансиски 
проблем. Тој означува дека очекуваните пари на крајот ќе пристигнат.  



Ако се на дното на филџанот, дијамантите означуваат дека од 
вашето минато ненадејно доаѓаат пари. На средината - вие сте во 
опкружување на важни луѓе и парите доаѓаат кон вас. Ако дијамантите 
се на површината, треба да решите каде ќе ги потрошите парите.  
 
ДИПЛОМА 
Сте го занемариле талентот кој би требало да го развиете. 
 
 Ако е на дното, дипломата означува настан на одамна 
очекуваната тајна желба. Ако дипломата се појави на средината на 
филџанот, можно е и да го развивате талентот. Ако е на работ, работете 
врз него - тој е вашата судбина. 
 
ДЛАНКА 
Голем успех е ако е свртена кон вас - несреќа е ако е обратно. 
 
 Како можете да разликувате кое е лице, а кое опачина на 
дланката? Ако гледате линии на неа, дланката е свртена кон вас. Ако 
нема линии, тоа е горната страна. Кога дланката е на дното, треба да 
донесете важно решение поврзано со вашето минато. Ако е на 
средината на филџанот, еднаш се чувствувате кренати на седмото небо, 
а другиот пат како с# да е против вас - такви крајности во 
расположението ќе имаат сериозно влијание врз вас. Кога е на 
површината на филџанот, ќе почувствувате дека посегнувате кон 
дланката на судбината. Замолете ги другите да ви помогнат. 
 
ДОМАТИ 
Убав и посакуван знак - тој човек е во состојба да постигне голем 
мир во својот дом и во личните контакти. 
 
 Ви недостасува сосем малку, и тоа во главно од психолошки 
причини. Јасно ви е што имате и што немате.  

На дното на филџанот доматот означува дека сте живееле во 
удобност. Ако е на средината - сега ви е убаво. Ако е на површина, 
покажува дека ве очекува спокоен живот.  
 
ДРВО 
Луѓето во вас гледаат сила и благородност. 
 
 Каква и да е положбата во општеството, вие си ја држите главата 
исправена и добивате уважување.  

Ако е на дното на филџанот, дрвото покажува дека сте силна 
личност, која ќе ги надмине тешкотиите. Ако е на средината, значи дека 
и останатите ве бараат поради силата и лидерските можности. На работ 
на филџанот - вие ја сознавате својата вистинска сила. 
 
Ѓ 
 
ЃЕРДАН 
Обично означува повозрасен роднина. 



 
 Може да значи повозрасен човек од вас кому сакате да му се 
допаднете. Ако е на дното на филџанот, треба да постигнете согласност 
со човек чиј симбол е ѓерданот, и тој богато ќе ве награди. Ако е на 
средината на филџанот, покажува дека сте обиколен од луѓе кои ве 
сакаат; ви претставува задоволство да ги радувате другите. Ако е на 
површината, вие се подготвувате во себеси да развиете повеќе 
квалитети со кои повеќе ќе заличите на ценетиот повозрасен роднина. 
 
Е 
 
ЕДНОРОГ 

За што всушност фантазирате? 
 
 Колку и да ви се чудни вашите фантазии понекогаш можат и да се 
остварат. На дното на филџанот тој покажува дека како дете ве 
нарекувале фантазер, како младинец сте биле осамен, а како возрасен - 
пророк. Треба да се запрашате: што мечтаете денес? Ако е на 
средината на филџанот, еднорогот означува дека многу пророштва, 
мечти и фантазии ве прават многу интересна личност. Ако е на 
површина, мистиката и силата на вашата фантазија привлекува и други 
во вашиот свет - имате над нив хипнотичко влијание. 
 
ЕДРИЛИЦА (БРОД) 
Љубител на морето и небото; необичен, импулсивен авантурист 
кој ги сака префинетите нешта во животот. 
 
 Префинетиот вкус и интелигенција се исто така ваши квалитети. 
Ако е на дното на филџанот, едрилицата покажува дека наскоро ќе се 
појави пријател од далеку. Ако е на средината на филџанот, вие 
живеете со задоволство и сте во друштво на разни луѓе. Ако е на 
површината - опуштете се, ви претстои истражување на сите 
задоволства во животот. 
 

ЕЖ 
Некој ќе ја користи вашата добрина. 
 
 Научете се веќе еднаш  да кажете “не”. Или сте љубезен и сакате 
да помогнете, или имате лоша проценка на кого да му помогнете во 
животот.  

Ако е на дното на филџанот, симболот покажува дека се 
потпирате врз луѓето со доверливост на дете. Ако се појави на 
средината на филџанот, вие толку многу кажувате “да”, што не ви 
останува време за себеси. Ако е на врвот - тоа значи дека сте 
подготвени најпосле да помислите на себеси. 
 
 
Ж 
 
ЖАБА 



Долг и плодотворен живот, чудесен за оние кои сакаат да 
создадат семејство. 
 
 Ако не сакате да создадете семејство, внимавајте - не влегувајте 
во врска со кого и да е. На дното на филџанот означува здравје и 
плодотворен живот. На средината на филџанот жабата покажува дека 
семејството и времето минато со него е многу важно за вас. На работ на 
филџанот - вашата љубов кон животот е заразна и за останатите, 
радувајте &   се. 
 
ЖЕЛАД 
Покажува дека човекот ја сака природата, може да е приврзан и 

кон градинарството. 
 
 Ликот се појави во филџанот на човек кој беше сопственик на 
детска градинка, а беше шумарски инжинер по професија.  

Ако е на дното на филџанот, покажува дека скромниот почеток 
води кон големи успеси. Исто како што желадот е плод на моќниот даб, 
така се развиваат и мислите на тој човек. На средината на филџанот 
симболот покажува дека најдобрите решенија ги донесувате надвор - а 
не внатре во домот или во кабинетот. За да добиете некоја вредна 
идеја, излезете надвор и прошетајте се. Кога е на површината на 
филџанот, желадот покажува стремеж за излегување надвор во 
зеленило. 
 
ЖЕЛКА 
Движете се бавно, сконцентрирано и решително и ќе успеете. 
 
 Бидете сигурни дека целта ви е само една. Останатите можат да 
ви се смеат и да ве сметаат за премногу праволиниски. Тоа не е точно - 
вие едноставно имате постојана цел во животот.  

Ако се појави на дното на филџанот, желката покажува дека 
имало потреба да одите напред со една-единствена цел. Ако е на 
средината, вие живеете така од практични причини. На површината - 
успехот наскоро ќе биде ваш, ако сте постојани и сосредоточени. 
 
 
З 
 
ЗАЈАК 
Тој е симбол на плодноста може да означува и почеток на 
создавање, извор на нова идеја, создавање на некаков проект. 
 
 Зајакот ги покажува такви нешта. Овој знак најмногу го има во 
филџаните на многу уметници, креатори, основачи на нови творби.  

Ако е на дното на филџанот, сведочи дека имало прекин на 
творечкиот импулс за извесно време. На средината - човекот добро 
тргнал во уметноста, но запрел. Можно е да продолжи. На врвот на 
филџанот зборува за многу творечки идеи - со што ќе се зафатите сега? 
 



 
ЗАМОК 
Изолираниот живот и преоптоварувањето со работа ви ја 
измачуваат душата; време е да го спуштите подвижниот мост 
кон светот. 
 
 Тоа е симболот на успешен човек кој заборавил како да се 
забавува. На дното на филџанот покажува дека ако е потребно може да 
го постигнете долгорочниот план и да останете задоволен од 
резултатот. Ако е на средината, вие сте на пат да сфатите дека животот 
само со работа, а без забава не ве задоволува, и да почнете да се 
радувате повеќе на животот. Ако е на површината, замокот покажува 
дека откако ќе ја исполните својата цел, ќе почувствувате потреба од 
пријатели и ќе започнете да спуштате подвижен мост. 
 
ЗАРОВИ 
Вашата судбина е непостојана - и за добро и за зло. 
 
 Нема да е лошо да направите чекор напред и да бидете 
подготвен, зашто нешто ќе се случи.  

Ако заровите се појават на дното на филџанот, очекувајте појава 
на слатко-кисела судбина. Ако се на средината, овојпат почекајте 
судбината да ги фрли заровите - така ќе видите што навистина ќе се 
случи. Ако се на површина, бидете подготвен за промена во иднината. 
 
ЗЕБРА 
Не  ви е пријатно во друштвото во кое се наоѓате. 
 
  Можеби вие или некој од колегите е голем инаетчија, а често 
одвреме-навреме некој збеснува. Задајте си прашање: сте виделе ли  
некој да јава зебра? Не, зебрите се премногу своеглави.  

Ако овој симол се појави на дното на филџанот, тој покажува дека 
вие премногу долго сте се лишувале од радоста во животот, а можно е и 
некое дете - ваше или на ближните - да ви создава тешкотии. Ако е на 
средината на филџанот, сте изгубиле многу време за борба со 
претпоставените. Зебрата на површината означува дека ќе сретнете 
човек кој од инает не ви попушта. 
 
ЗЕЛЕНЧУЦИ 
Секој од зеленчуците е симбол за богатство, а повеќето се 
симболи на плодност. 
 
 Ако некој зеленчук (или куп зеленчуци) е на дното на филџанот, 
тогаш покажува изобилство и можност да живеете долго и благословено. 
Ако е на средината на филџанот, зеленчуците се знак за мудрост во 
вашиот избор и дека сами сте заслужни за тоа. Имотот ќе ви порасне. 
На површината на филџанот - тоа е богатство, спокојност и 
долговечност. 
 
ЗМИЈА 



Ќе се наметне потреба да донесете важно решение; мудроста е 
на ваша страна. 
 
 Змијата е симбол на мудроста, силата и одговорноста. Ако се 
наоѓа на дното на филџанот, тоа означува дека сте донеле решение за 
другите и со тоа сте влијаеле на многумина. Кога е на средината и близу 
до дршката, значи дека сте решиле прашање од судбинско значење. Ако 
е на површината, змијата покажува дека жалите за некое свое решение 
во минатото. Понекогаш змијата може да е показател дека некое ваше 
решение ќе задоцни. 
 
ЗНАК НА ЗОДИЈАК 

Секој сончев знак од зодијакот е предупредување дека некој роден 
под тој знак има влијание врз вас. 
 
 Може да се сретнете со човек чиј знак се појавил. Ако 
астролошкиот знак се наоѓа на дното на филџанот, барате некој стар 
пријател со кого одамна сакате да се сретнете. Ако е на средината на 
филџанот, значи дека наскоро ќе имате исклучително важна деловна 
средба, во која водечка е улогата на човек со тој астролошки знак. Ако е 
на врвот на филџанот, значи дека ви претстои средба со многу 
интересна нова личност - која е со тој астролошки знак. 
 
ЗНАК ПРАШАЛНИК 
Кога ќе го откриете тој симбол, тоа е очигледен знак за 
прашање. 
 
 Ако се наоѓа на дното, покажува прашање од минатото. На 
средината на филџанот - го симболизира вечното прашење кој сум и од 
каде сум. Одговорот ќе го добиете наскоро од судбината и од животот. 
Ако е на работ, прашањето е: што да направам сега. Погледајте ги 
симболите до прашалникот - и тие ќе ви кажат за што се работи. 
 
Ѕ 
 
ЅВЕЗДА 
Позитивен симбол на надежта и остварените мечтаења. 
 
 Тоа е прекрасен симбол за оние од нас кои се фантазери. Ако е 
на дното на филџанот, ѕвездата покажува дека наскоро ќе се оствари 
желбата која е најблиску до вашето срце. Ако е на средина, би требало 
да си посакате нешто - има голема веројатност да се оствари. Ако е на 
површината, може да посегнете кон ѕвездите - вашиот копнеж наскоро 
ќе стане реалност. 
 
И 
 
ИГЛИ ЗА ПЛЕТЕЊЕ 
Треба повеќе да ги ангажирате рацете со достојна работа; 
празните раце ќе ве уназадат.  



 
 Ако иглите за плетење се појават на дното на филџанот, на вас 
просто ви е здодевно. Тоа се среќава кај луѓе кои често покажуваат  
досада од животот. Нивните лични интереси и можности се ограничени, 
затоа се наклонети да им завидуваат на прекрасниот живот на другите. 
Постојано си велат: “Кога и на мене ќе ми се случи нешто убаво?” Ако 
фигурата е на средината на филџанот, вие сте потиснат од многу 
незавршени работи. Не останувајте без работа! Ако е на површина, сега 
не е најповолниот момент да се отпуштите - подобро гледајте си ја 
работата. 
 
ИГУАНА (ГУШТЕР) 

Тој шарен голем гуштер означува дека вашиот живот е 
оптоварен иако токму сега ви престои долг одмор. 
 
 Важно е да го ограничите оптоварувањето и да го намалите 
темпото. Ако е на дното на филџанот, игуаната ја насочува вашата 
преголема оптовареност, но и недостатокот на добра организација каква 
што би сакале. На средината на филџанот покажува дека треба да го 
искористите одморот кој ви претстои - сте го заслужиле. Ако е  на 
површината, игуаната е знак дека ќе мине извесно време пред темпото 
да се намали. 
 
ИНСЕКТИ 
Станете поотворен во сите контакти; другото значење е дека 
можеби другите прават интриги во врска со вас. 
 
 Од каде и да погледнете тоа е отрезнувачки сигнал за ситуација 
во која вистината ќе излезе на јаве. Ако другите ви прават сплетки, 
свртете им грб. Ако е на дното на филџанот, симболот покажува 
проблеми кои од пред извесно време се пројавуваат, така што пројавете 
трпение кон другите. Ако се појави на средината на филџанот, ова не е 
најдобриот момент во работата - размислете добро. Ако е на врвот, 
внимавајте на секој чекор - наскоро може да стапнете во осино гнездо. 
 
Ј 
 
ЈАБОЛКА 
Ова е плодоносно време за творештво, чудесно за луѓето од 
уметноста. Филџанот не може да има лоши јаболка. 
 
 На дното на филџанот јаболката покажува дека отсекогаш сте 
сакале да бидете човек на уметоста, сте правеле големи творечки обиди 
уште од мали. Ако се појави на средината на филџанот, јаболката 
означува градба. Ако се појави на врвот, тоа означува успех. 
 
ЈАГНЕ 
Или домот ви е топол и удобен, или сте човек кој сака да ги 
собира несреќните животни и луѓе. 
 



 Ако ликот е на дното на филџанот, најверојатно вашиот дом се 
претворил во нешто како соседски клуб. И децата на соседите често 
доаѓаат на гости, и повозрасните исто така наминуваат. Ако е на 
средината на филџанот, јагнето покажува дека вие ги привлекувате 
останатите со топлината и со чувството за хумор. Ако е на работ на 
филџанот - тоа означува дека децата и животните ве сакаат. 
 
ЈАГОДИ 
Јагодите секогаш означуваат успех во врските со луѓето. 
 
 Ако имате повеќе од една јагода, вашиот општествен ангажман е 
голем. Ако е на средината, често ве вклучуваат во организирање на 
празници. Кога се на врвот, купете си нова облека - ќе ве поканат на 
чудесна забава. 
 
ЈАЗОЛ 
Јазолот во филџанот покажува дека се вознемирувате на 
најситни дребулии. 
 
 Опуштете се малку. Ако е на дното на филџанот, јазолот покажува 
дека грижите од минатото можат да ве стигнат. Сега е моментот да ги 
расчистите старите сметки еднаш - засекогаш. Ако е на средината на 
филџанот, тоа значи дека не би требало да трошите енергија за 
секојдневни безначајни нешта кои немаат никаква важност. Нужно ли е 
да се возбудувате толку од ситници? Опуштете се. Ако знакот е на 
површина - успокојте се, нема потреба толку да се грижите за иднината. 
 
 
ЈАЖЕ 
Тоа е предупредување - ако јажето е заврзано, проблемот е од 
здравствена природа, ако е во круг, покажува финансиски 
тешкотии. 
 
 На дното на филџанот јажето покажува стари здравствени или 
финансиски проблеми. Ако е на средината на филџанот, треба да се 
стегнете да го подобрите здравјето и финасиите. На работ на филџанот 
покажува дека сте исправени пред здравствени или парични неволји и 
треба да се погрижите да ги избегнете најочигледните. 
 
ЈАЖЕ ЗА СКОКАЊЕ 
Нема пречка која не би можеле да ја прескокнете. 
 
 Пред било кој предизвик да се наоѓате сега, наскоро успешно ќе 
се справите со него. На дното на филџанот ја покажува вашата 
способост да го остварите секој проект. На средината - треба да си го 
сочувате спокојството и да гледате напред; во ваш интерес е да сте на 
јасно со вашата цел. Ако е на работ, јажето за скокање покажува дека 
предизвиците во животот нема да изгледаат толку големи. 
 
ЈАЈЦА 



Загуба на пари, ако се скршени или добивка, ако се здрави; кога 
јајцето е напукнато, внимавајте со парите. 
 
 Тоа е лик кој внимателно треба да го разгледувате при гледањето, 
зашто може да засегне доста важни интереси. Ако ве вознемируваат 
парите, погледнете ги јајцата. Ако се на дното на филџанот, на 
средината или на врвот, тие имаат едно исто значење. Важно е само 
дали се напукнати или не.  
 
 
ЈАРЕМ 
Имате чувство дека нешто ве сопира и задушува - не можете да 

ги остварите желбите, разочарани сте од постигнатото во 
животот. 
 
 Ако е на дното на филџанот, јаремот покажува дека целото ваше 
внимание е насочено кон идните цели. На средината на филџанот дека 
другите ве тераат да се занимавате со здодевни работи. Ако е на 
површината - што и да си мислите, сега не е моментот да ја смените 
насоката. 
 
ЈОРГАН 
Јорганот покажува добро самочувство и умешност да се 
создаваат добри нешта, како за себеси, така и за останатите. 
 
 Секогаш барајте облик со линии преку него. Ако е на дното на 
филџанот, покажува дека сте опкружени со топлина и пријателство. Ако 
е на средината, не треба да се претоварувате толку многу - вие сте 
извор на спокојство за многумина. Кога е на врвот, вие сте колоритна, 
топла и љубезна личност - ќе им дадете многу на ближните. 
 
К 
 
КАЈЧЕ 
Се подготвувате за патување, но љубовта можеби е сосем 
близу; фантазии за романитични места за оние кои што сакаат 
да го загубат умот. 
 
 Ако кајчето се наоѓа на дното на филџанот, вие сте роматичар кој 
го гледа светот низ розови очила. Ако е на средината, треба да 
донесете решение кој пат да го прифатите во животот. Ќе лутате ли 
уште или ќе запливате напред? Ако е на површината, ќе тргнете кон 
одамна сонуваната фантазија. 
 
КАНУ 
Кануто покажува дека ви недостасуваат пријатели, вие сте 
премногу изолирани и осамени. 
 
 Да останете сам премногу долго, не е лошо, ако сте заминале во 
манастир, но ако живеете во реалниот свет како повеќето од нас, тоа 



може да се покаже премногу тажно. Ако се појави на дното на филџанот, 
кануто сведочи дека сте го загубиле контактот со реалноста - можеби 
останувате премногу долго дома пред телевизорот. Ако е на средината 
на филџанот, задолжително треба да се поврзете со други луѓе со кои 
интересите ви се совпаѓаат. Ако кануто е на површината, или сте 
направиле погрешен избор и сега чувствувате дека не сте на своето 
место, или ви недостасуваат пријатели.  
 
КАМА (НОЖ) 
Внимавајте што зборувате пред другите, опкружени сте со 
поткажувачи. 
 
 Сега е времето да ја држите устата затворена и да внимавате на 
зборовите. Ако симболот е на дното на филџанот, вие сте незадоволен 
од некоја измама во минатото (или пак некој е незадоволен од вас 
поради сличен повод). На средината на филџанот камата покажува дека 
во поголем дел од денот вие се вардите од останатите и многу се 
колебате кому да му се доверите. Кога ќе се појави на површината на 
филџанот, искористете го предупредувањето и ќе ги избегнете 
тешкотиите во иднина. 
 
КАМБАНА (ЅВОНО) 
Покана за свадба доаѓа кон вас; кога камбаната стои исправено - 
добри вести, а кога ѕвони - негативни. 
 
 Ако сакате да се жените или едноставно сакате да одите на 
свадби, тој знак е среќен. Ако е на дното на филџанот, камбаната 
укажува на новини од минатото. Ако е на средината, вие сте обиколени 
од среќа. Ако е на работ, камбаната е предвесник на добрите вести што 
наскоро ќе ги чуете. 
 
КАМИЛА 
Тешкотија и неспокојства, воздржете се да тргнете по патот на 
среќата. 
 
 Вдишете длабоко. Запрашајте се што не ви допушта да се 
впуштите во она кое го сакате од животот. Многупати за тоа е виновен 
друг човек или несреќните околности. Ова не е најдобриот момент да се 
зафатите со нешто ново. Ако камилата е на дното на филџанот, 
минатото ви пречи да се радувате на сегашноста. Ако е на средината, 
тешкотиите и неспокојствата ве опкружиле - не заборавајте дека наскоро 
ќе ве одминат. Ако е на работ, ќе ве потисне несреќа, но ако добро го 
планирате животот, ќе успеете да го избегнете или да го омекнете 
неговиот ефект. 
 
КАМИН (ОЏАК) 
Каминот е предвесник на среќни настани. 
 
 Ако од оџакот излегува дим, значи дека го привлекувате она кое 
што самите вие го сакате. На дното на филџанот - покажува дека 



успехот наскоро ќе дојде. На средината на филџанот каминот е симбол 
за многу голем успех. Ако е на површина, сегашниот успех се должи на 
вашата силна волја.  
 
КАПКИ 
Кон вас се движи мала сума пари или среќен тек на околности. 
 
 Овој знак се нарекува “луди пари” - пари кои можете да ги 
потрошите купувајќи што ќе посакате. Ако се на дното на филџанот, ќе 
потрошите неочекувани пари и ќе се почувствувате одлично. Ако 
симболот се јавува на средината, ќе заштедите неочекувани пари на 
место да ги потрошите, зашто сте разумни со финансиите. Ако се на 
површина, капките покажуваат дека токму кога сте заглавени, од 
неочекувана страна се појавуваат пари. 
 
КАРПИ 
На патот имате пречки; наместо да се борите со нив, 
постапете како реката - заобиколете ги. 
 
 Во повеќето случаи карпата е знак кој претставува некого. Ако се 
на дното на филџанот, карпите се знак за несреќно минато. Ако се на 
средината - тешкотиите се околу вас. На врвот на филџанот - карпите 
покажуваат дека ќе морате да поднесете уште некои искушенија. 
  
КАРТИ 
Кон вас доаѓаат среќа и пари 
 
 Погледајте добро дали во филџанот има симбол како срце, треф, 
пик или каро. Ако картите се наоѓаат на дното на филџанот, ќе добиете 
пари поврзани со минатото. Ако кон знакот има и треф на дното, тоа се 
пари заработени од вас, а кои ви ги должат. Ако е срце, некој ќе ви даде 
пари. Ако е пик, ќе заработите дело на судбината. Ако е каро, кај вас ќе 
дојдат пари. Ако картата се појави на средината на филџанот, среќата и 
успехот се веќе зад аголот. Ако картата е треф, вие сами сте си ја 
заработиле среќата; ако е срце - ќе добиете љубов од пријатели и од 
своето семејство; ако е пик, вие долго сте ја очекувале среќата. Кога 
картата е каро, вие сте постигнале успех, благодарејќи на својот 
интелект. Ако картата е на површината, очекувајте чудесен нов почеток. 
Ако картата е треф, новиот почеток е поврзан со работа, ако е срце, тоа 
е емоционално, како на пример нова врска, ако е пик, новиот почеток е 
поврзан со авантури. Ако е каро, ќе се здобиете со нов капитал или ќе 
постигнете финансиски успех. 
 
КАТАНЕЦ 
Чувствувате дека немате голем избор во животот или дека 
други донесуваат одлуки за вас. 
 
 Ако катанецот се наоѓа на дното на филџанот, две длабоко 
скриени тајни од минатото ќе се појават на виделина. Ако симболот е на 
средината, сега не е најпогодниот момент за промена во вашиот живот, 



почекајте погодно време. Ако е на површина, не треба да се шетате низ 
градината со лажни ветувања - кога ќе стигнете до портата на 
градината, ќе видите дека на неа има катанец. 
 
КВАДРАТ 
Променете си ги плановите и заобиколете го она кое што ве 
вознемирува во животот. 
 
 Квадратот е пречка на вашиот пат. Искористете ја помошта на 
блиските. Ако се појави на дното на филџанот, тоа значи дека веќе сте 
се запреле. Обичо квадратот покажува предвремен брак со 
несоодветен човек, избор на лоши пријатели или основни проблеми во 
вашиот карактер. Ако квадратот е на средината, треба да ги замолите 
другите да ви помогнат околу проблемот кој ве мачи. Ако е на површина, 
внимателното планирање и блиските пријатели ќе ви помогнат да 
минете низ најтешките места во животот. 
 
 
КЕНГУР 
Вие сте вистински романтичар, но малку сте неодговорен; 
внимавајте кого ќе го изберете за љубовник. 
 
 Се лулеете натаму-наваму, сите ви изгледаат добри. По природа 
сте наклонети кон флерт, затоа следете ја својата пасија. Ако кенгурот е 
на дното на филџанот, радувајте му се на животот, но не се врзувајте 
премногу. Ако е на средина, вие имате склоност да плачете на 
романтичи филмови, зашто сте сентиментални. Внимавајте да не ве 
излаже некој кој ви личи на изгубено кученце.  
 
КИЛИМ 
Имате чудесен пријател и со него ги споделувате радостите од 
убавите мигови во животот. 
 
 Вие навистина сте многу блиски и односот со луѓето ви е топол. 
Кога ќе се појави на дното, вие сте имале многу близок пријател со 
години по ред. Ако е на средината, двајцата сте и колеги. Ако е на 
површината, вам и на пријателите ви претстојат уште многу години 
заедно. Ако во вашиот филџан има килим, навистина сте биле 
благословени со трајно пријателство. 
 
КИТ 
Мало нараснување на вашите приходи, заедно со мало 
зголемување на работата. 
  
 Важно е дека тоа ќе доведе до нешто многу поголемо, отколку што 
сега ви се чини. Ако е на дното на филџанот, китот покажува постепено 
зголемување на пријатели и пари. Ако е на средината, вие добивате 
поддршка од останатите, за да го остварите она кое што не трпи 
одлагање. Ако е на површината, китот го покажува и “малото во 
големото”. 



 
КЛУЧ 
Голема среќа и неверојатен успех - сега е моментот да ги 
остварите вашите копнежи, особено во областа на 
образованието. 
 
 При состојба да сакате да ја смените насоката, на пример од  
наставник да станете фризер или обратно, тоа е добра шанса за вас. 
Ако предвреме сте го прекинале образованието, сега имате можност да 
го продолжите. Ако клучот е на средината на филџанот, тогаш с# си 
доаѓа на свое место. Изгледа дека нема потреба да си го помрднете и 
прстот - штом нема потреба. Не заборавајте дека дејството на талогот 
не трае долго, затоа искористете ја можноста веднаш. Ако е на 
површината, симболот означува да посегнете кон најсаканото - сега 
ништо не може да ве сопре. 
 
КЛУЧАЛКА 
Имате тајна која никогаш нема да ја разоткриете; толку е 
голема, што можеби вие сте ја заборавиле. 
 
 Ако е на дното на филџанот, говори за тајна во семејството - 
можеби сте имале роднина познат престапник. На средината - покажува 
дека освен своите ги знаете и тајните на другите. Клучалката на 
површината е знак за остриот ум на детектив - може да одгатнете 
секаква загатка. 
 
КНИГА 
Чудесен момент да научите нешто ново, да постигнете 
подлабоко ниво на самосознание преку читање и слушање. 
 
 Време е да замолчите и да престанете да се фалите. Другото 
значење е, дека сте писател и сериозно мислите да ја напишете книгата 
која одамна е во вашата глава. Ако концептот на книгата е добро 
оформен, значи дека цврсто сте решиле што да напишете. Ако е 
замаглено, уште ви е тешко да кажете што точно ќе биде книгата. Кога 
се јавува на дното на филџанот, книгата е знак на интелигенција. Ако е 
на средината, вие или наскоро ќе научите нешто или ќе ви биде дадена 
лекција. Ако е на површината, тоа е почетокот на нова авантура во 
сферата на спознавањето. 
 
КОВЧЕЖЕ СО БОГАТСТВО 
Тоа разоткрива колку славна личност сте. 
 
 Ако ковчежето е отворено и скапоценостите се внатре, тоа е 
многу силен симбол, но ако капакот е затворен, значи дека не сте 
подготвени да се покажете на светот. Ако е на дното на филџанот, 
вашето минато ќе биде откриено. Ќе има нешто сокриено, но ќе излезе 
пред белиот свет - тоа најчесто е негативен знак за политичари и за 
јавни личности. Ако е на средината на филџанот, ковчежето покажува 
дека сте започнале да проникнувате во прашањето, зашто вашиот живот 



не оди така како што сте си замислиле. Тоа ќе ве направи популарни. 
Ако е на работ, ковчежето е знак дека наскоро и вие, и останатите ќе 
разберете каков неверојатен човек сте. Подгответе се за слава. 
 
КОЗА 
Товарот е премногу голем, затоа споделете го - доверете се 
некому. 
 
 “Можам да го направам, оставете ми го тоа мене...” - вие секогаш 
се нагрбувате со с# и сешто. Човек кој постојано се нуди за работа, 
понекогаш не ги сака останатите, а понекогаш не завршува којзнае што. 
Ако е на дното на филџанот, услугите за луѓето се важни за вас, но не 
претерувајте со нив. Ако е на средината, козата покажува дека сте 
опкружени со помагачи и со луѓе кои земаат премногу. На површината - 
еден проект, за кој што се трудите премногу, наскоро ќе стане посебно 
важен. 
 
КОКОШКА 
Мислете си за дома - поканете ја мајка ви на гости или јавете се 
телефонски. 
  
 Симболот покажува љубов кон сопствениот дом, домашната 
храна и мајката. Ако е на дното на филџанот, значи дека имате 
носталгија  за своето детство. Ако е на средината, ја играте улогата на 
мајка за останатите, најверојатно први се појавувате кога некој пријател 
е болен. Ако е на површината, вие наскоро ќе сте дома, за повторно да 
ги доживеете скапоцените спомени од детството и да ги споделите со 
близок човек. 
 
КОЛА 
Ако е добро отцртана, колата е знак за престојно патување, но 
ако линиите & се испрекинати или замаглени, ве очекуваат 
непријатности со вашата кола. 
 
 Ако е на дното на филџанот и колата е добро оформена, покажува 
долго патување, а при лошо отцртување значи дека треба да ја 
промените старата кола. Ако е на средината на филџанот, при добра 
оформеност, ве очекува весело патување, при лоша оформеност - 
проблеми со колата, проверете го автомобилот пред да тргнете. На 
работ на филџанот - ако е добро оформена - ве очекува долго патување, 
при лошо отцртување - подгответе се за скап ремонт на колата. 
 
КОЛАН (РЕМЕН) 
Смирете се и не претерувајте, особено со храната. 
  
 Овој знак најмногу се среќава во филџаните на многу луѓе, кои 
јадат претерано или пак држат диета, се среќава и кај луѓе со крупно 
тело. Ако се појави на дното на филџанот, значи дека минувате многу 
време во тревожење околу храната или пак во самообвинување во врска 
со јадењето. Ако се појави на средината, бидете внимателни - 



претерувате со телото. Ако е на површината, внимавајте, ве чека 
прејадување. Не заборавајте, најчесто се прејадуваме околу празниците! 
 
 
КОМЕТА 
Се приближуваат непријатности, внимавајте со соседите. 
 
 Чувајте се од стапиците и од ситничавоста на луѓето. Однесувајте 
се така за да не се почувствува на чија страна сте - останете неутрални. 
Ако е на дното на филџанот, кометата покажува дека некои стари 
непријатели повторно се јавуваат, магијата ви е толку стара, што нема 
потреба да се вознемирувате. Ако е на средината на филџанот, можете 
да поставите нови столчиња во дворот - ви претстои првокласна 
соседска кавга. Ако е на површината, над вас се надвиснати идни 
проблеми со соседите, направете обид да си ги средите старите сметки 
сега. 
 
 
КОЛА ЗА БРЗА ПОМОШ 
Покажува брз динамичен живот. 

Овој симбол на дното на филџанот укажува на брз и динамичен 
живот уште на млади години, но и на можна несреќа во младоста. На 
средината на филџанот овој симбол покажува дека треба да живеете 
поспокојно, затоа што ве демне несреќа. Ако е на површината знакот ве 
предупредува дека токму сега треба да се вардите од здравствени 
проблеми или инциденти. 
 
КОМПЈУТЕР 
Силен интерес кон техниката и кон иднината, чудесен симбол за 
правење пари, особено за сопствениците на фирми за современи 
технологии. 
 
 Тоа е точното значење на симболот, независно каде се наоѓа во 
филџанот - на дното, на средината, дури и на површината. Неговото 
значење секогаш е едно те исто - креативен човек или човек кој добро го 
познава или го користи компјутерот.  
 
КОНФЕТИ 
Наскоро ќе се видите со стар пријател, ќе си поминете чудесно. 
 
 Ако се појави на дното на филџанот, симболот покажува дека 
одамна не сте се виделе со загубениот пријател, но уште ве поврзуваат 
многу нешта, така што не оставајте минатите нешта да ви попречат да го 
обновите дружењето. Ако е на средината на филџанот, вие сте опкружен 
со луѓе кои ве сакаат и се подготвени тоа да го покажат. Имате дарба да 
бидете пријател, затоа што споделувате с# со другите. Ако е на врвот, 
споделете с# со пријателот - може да имате премалку време за тоа. 
 
 
КОЛИБА (ПЛАНИНСКА КУЌИЧКА) 



Колибата ја одразува вашата романтична претстава за домот; 
колибата секогаш има јасно отцртан оџак. 
 
 Симболот покажува силно развиено чувство за приврзаност кон 
домот и домашната атмосфера, кои сакате да ги споделите со блиските. 
Пријатно ви е да сте обединет со куќата. Ако е на дното на филџанот 
вие минувате многу време во мечтаење за совршен дом. Ако колибата 
се појави на средината на филџанот, на крајот ќе се населите удобно во 
сопственото живеалиште. Ако е на врвот - вашите поранешни мечтаења 
ќе се остварат. Радувајте им се! 
 
КОПЈЕ 

Ќе се наметне потреба да влезете во борба, за да се заштитите. 
 
 Ако некој хулиган или адвокат ве тормози, немојте да 
премолчувате - заштитете си ги сопствените права. Кога копјето е на 
дното на филџанот, вие сте човек кој ретко се заштитува себеси и 
остава другите да го малтретираат. На средината на филџанот - 
потребно е да се заштитите себеси и друг член на семејството, 
најверојатно дете или возрасен човек. Освен тоа, треба подобро да ги 
познавате непријателите, за поуспешно да се заштитите. Ако е на 
површината, откако ќе се заштитите, веќе никогаш нема да сретнете 
некој како тој што ве тормозел. 
 
КОСКИ 
Огнената сила во вас доаѓа од длабоко; вие сте силен и стабилен 
и луѓето ве почитуваат. 
 
 Ако симболот се појави на дното на филџанот, вие од мал сте се 
научиле да бидете силни и лојални. Ако е на средината, вие имате 
доволно сила за да успеете во животот. Ако е на површината на 
филџанот, наскоро ќе ви доверат одговорна улога.  
 
КОТВА 

Ако се гледа јасно и е добро оформена, котвата е добар предзнак; 
ако е нејасна или искривена, покажува разочарување. 
 
 Ако котвата е на дното на филџанот, држете се цврсто за тоа што 
знаете дека е ваше - сопствената интуиција никогаш нема да ве измами. 
Ако е на средината на филџанот, внимавајте кон што се стремите - 
возможно е во тој момент да правите грешка. Вашите намери можат да 
се променат, особено ако фигурата на котвата е искривена. Ако котвата 
е на работ, наскоро ќе ги убедите останатите во вашата исправност - 
особено ако некој изразил сомневање во неа. 
 
КОЊ 
Ако сте жена, во вашиот живот ќе навлезе нов маж; ако сте маж, 
ќе се појави соперник; за секој пол коњот покажува силна 
личност. 
 



 Ако е на дното на филџанот, коњот го одразува вашето 
расположение. Можно е да имате чувство на ускратување кога тој човек 
ќе навлезе во вашиот живот. Ако е на средината на филџанот, вие сте 
заложиле нешто лично. Може да се однесува на вашиот нов шеф или 
некој колега, понекогаш животот е доста сложен. На површината - 
покажува дека треба добро да се наспиете - коњот ќе разбуди нови сили 
во вас. 
 
КОШНИЦА 
Некој или нешто ви пречи; заобиколете ја кошницата, не ја 
шутирајте. 
 
 Тоа е сериозна пречка - не се обидувајте да ја надитрите, некои 
нешта во животот е најдобро да ги заобиколите. Кошницата е симбол 
токму на таква пречка. Погледнете на тоа вака - кошниците лесно се 
превртуваат, а во нив може да има с# и сешто. Треба да дејствувате 
внимателно, да не се собирате и да не ја растурате нејзината содржина. 
Не избрзувајте! Кошницата на дното на филџанот покажува дека вашето 
минато ќе стане ваша иднина. Внимавајте да не ги повторувате 
грешките. Ако кошницата е на средината на филџанот, ви претстои 
промена на вашата положба. Ако е на површината, внимавајте да не 
претворите некој пријател во непријател. Не заборавајте да ја 
заобиколите кошницата - не ја шутирајте, зашто с# ќе се растури. 
 
КОРНЕТ СЛАДОЛЕД 
Корнетот сладолед покажува дека треба да му помогнете на 
некое дете. 
 
 Сега е многу важен момент никому да не му вртите грб, а со 
отворено срце да понудите рака за помош. Ако симболот е на дното на 
филџанот, најверојатно некој пријател од детството ќе се врати во 
вашиот живот. Ако се појави на средината на филџанот, вие сте 
опкружени од луѓе на кои можете да им помогнете. Ако е на врвот, 
покажува дека едно дете протега раце кон вас. Ќе му помогнете ли? 
 
КОЧИЈА 
Овој симбол има значење слично на “кола”, поврзан е со 
нормалниот транспорт. 
 
 Порано кочијата означувала преместување во нов град. Денес 
кога толку многу луѓе живеат во пригратските населби, а работат во 
град, значењето е поврзано со обичниот транспорт. Не би имало смисла 
на таквите луѓе да им се кажува дека ќе патуваат до градот. 
Најверојатно ќе одговорат дека постојано патуваат. Ако се појави на 
дното на филџанот, значењето е доста променето. Тоа е поврзано со 
носталгија по друг град или желба да се смени местоположбата. Ако е 
на средина, кочијата покажува дека или долго патувате до работното 
место или дека често патувате при разни поводи. Ако е на врвот, вие ќе 
извршите некое патување или пак ќе ја смените работата. Ако тркалата 



на кочијата се лошо оформени, ќе имате непријатности со колата или 
автобусот.  
 
КРАВА  
Сте се сретнале со стар пријател или бивша љубов. 
 
 Средбата е целосно неочекувана, така што ненадејноста ќе ја 
направи уште попријатна. Ако кравата е на дното на филџанот, вие 
одвојувате специјално внимание на некогашен љубовник или дури и 
поранешен сопруг. Ако е на средината на филџанот, ќе се појават 
повеќе од еден добар пријател. Ако е на површина, одамна загубената 
љубов среќно ќе ви се врати. 
 
КРЕВЕТ 
Вардете се од несреќни случаи; ако внимавате и мислите пред да 
дејствувате, работите ќе ви одат многу добро. 
 
 Тоа не е добар знак за невнимателните; ако дејствувате пред 
добро да сте ги обмислиле нештата, вие сте на граница на несреќа. Ако 
креветот се појави на дното на филџанот, вие сте донеле лошо 
долгорочно решение, но внимавајте - не треба да избрзувате. Ако е на 
површината, наскоро ќе дознаете дали сте донеле правилно решение 
или не. 
 
КРУНА 
Ќе добиете некое наследство или осигурување, а тоа ќе стане 
основата и на вашето наследство. 
 
 Ако се наоѓа на дното на филџанот, некој повозрасен роднина ќе 
ви го даде наследството. Ако е на средината на филџанот, покажува 
дека има опасност - ако не сте доволно разумен - да го потрошите 
веднаш поголемиот дел од наследството. Ако е на површината, вие сте 
назначен во некој тестамент, за кој се сомневате дека ќе го наследите 
тоа кое што ви припаѓа. 
 
КСИЛОФОН (МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ СО УДАРАЛКИ) 
Исклучитело талентиран човек. 
 
 Овој симбол ретко се среќава. Ксилофонот покажува човек со 
многу таленти, со способност да се променува и творечки да се 
приспособува. 
 Кога ќе се појави на дното на филџанот, ксилофонот покажува 
дека сте биле флексибилни низ поголемиот дел од животот. Ако е на 
средината на филџанот, вие сте сложена личност со многу таленти - 
користете ги што повеќе. Ако е на површина, ксилофонот означува дека 
во секој момент ќе се зафатите со творечка дејност. 
 
КУП СЕНО 
Не се отпуштајте, веќе сте ги поставиле основите за среќна 
иднина. 



 
  Колку креативен човек сте - што и да правите, по некое време ќе 
ви донесе добивка. Овој знак, најмногу го има кај луѓе кои собираат 
дребулии како на пример марки, значки, разгледници, кибрити или кај 
колекционери на уметнички предмети.  

Ако се појави на дното на филџанот, за вашата збирка наскоро ќе 
предложат добра цена. Ако е на средината, би требало да се погрижите 
за скриените ресурси, бидејќи поседувате уште многу вредности. Ако е 
на површината на филџанот, вашата колекција ќе биде оценета многу 
високо. 
 
КУТИЈА 

Ве очекува изненадување - можеби подарок од саканата или некој 
специјален неочекуван подарок. 
 
 Ако е симболот на дното на филџанот, ненадејноста, која секогаш 
била ваша тајна желба, наскоро ќе биде во вашите раце. Во средината 
покажува изненадување, кое веќе тргнало кон вас. На површината - сега 
е соодветно време да очекувате големо изненадување. 
  
КУЧЕНЦЕ 
Пригответе се за голема журка или друго славење. 
 
 Луѓето, со кои се среќавате, се забавни пријатели, но кај нив нема 
нешто подлабоко и трајно. Ако е на дното на филџанот, ви претстои 
дружење со многу драги луѓе. Ако е на средината, покажува дека 
нештата можат и да се измешаат, но с# ќе биде на шега и утредента 
дури и нема да жалите. Ако е на површината на филџанот, тоа говори за 
забавни луѓе. Понекогаш треба едноставно да се радувате на животот. 
 
КУЧИЊА 
Опкружен сте од добронамерни и верни колеги и пријатели. 
 
 Навистина сте многу среќен штом сте со толку луѓе кои ве 
уважуваат. Но, и вие самите сте чесни, добронамерни и лојални. 

Ако симболот се појави на дното на филџанот, вие секогаш сте 
имале верни следбеници, спокојно можете да основате своја фирма. Ако 
е на средината на филџанот, имате таква поддршка што за вас нема 
ништо невозможно. Ако е на површината, ќе постигнете многу со луѓето 
кои се собрани околу вас. 
 
КУЌА 
Ако куќата е цврсто изградена, тоа значи добар домашен и 
семеен живот; ако ѕидовите не се вертикални, тоа значи дека во 
домот ќе имате несреќа; ако покривот е искривен, соседите ви 
се лоши. 
 
 Треба внимателно да ја погледате фигурата за да определите 
дали куќата е солидна. Ако е на дното на филџанот, куќата го одразува 
минатото, на средината - сегашноста, а на површината - иднината. 



 Домот е таму каде што ви е срцето! 
 
 
Л 
 
ЛАВ 
Вие сте многу верни и добронамерни - со тоа се гордеете. 
 
 Рикате страшно, а ретко касате, но човек секогаш ќе биде во 
добивка ако некој како вас го поддржува. Ако е на дното на филџанот, 
неуспешните често се обраќаат кон вас за поддршка и поради вашата 
внатрешна сила. Ако е на средината на филџанот, вие сте силна 
личност и ваша должност е да им помагате на послабите. Ако е на 
површината, бидете смели - останатите тоа го очекуваат од вас. 
 
ЛАМБА 
 Добро разбирање на себеси и на другите: чудесен знак за 
оние чија работа е во услугите на луѓето. 
 
 Ако симболот е на дното на филџанот, вие сте родени со 
јасновидост и психички способности. Ако ламбата е на средината и низ 
неа минува линија, тогаш нешто ве попречило да ги развиете психичките 
способности. Ако нема линија, тогаш други ви помогнале да развиете 
психичка и интуитивна дарба. Ако е близу до површината, поседувате 
дарба на видение и с# останато. 
 
ЛЕБ 
Неопходна ви е подобра храна за вас или за некој близок; 
понекогаш за домашниот љубимец. 
 
 Лебот е симбол за потребата од поголема грижа за сопственото 
здравје или за здравјето на некој за кого сте одговорни. На дното на 
филџанот, лебот покажува дека повеќе треба да работите за да ја 
промените судбината, зашто вашите лоши навики можат лошо да ви се 
одразат. На средината на филџанот, лебот означува дека премногу им 
давате на другите. Бидете внимателни. Ако е на површина - сега сте во 
положба да им помагате многу на останатите. 
 
ЛЕОПАРД 
Каде и да се наоѓа леопардот во филџанот, значењето му е исто 
- ве чекаат тешкотии и опасности. 
 
 Најверојатно ќе заминете во туѓина, можеби по работа. Погрижете 
се сите документи да ви бидат во ред, особено визите и пасошот. Ако е 
на дното на филџанот, леопардот означува дека не треба да се 
потценува и најпростиот документ. Тоа може да ви создаде 
непријатности подоцна. Ако е на средината на филџанот, преиспитајте 
се за да се уверите дали сте се упатиле кон опасност. Бидете 
претпазливи во с# што правите. Ако е на површината, чувајте се од 



опасности во иднината. Тоа не е најсоодветен момент да се 
подготвувате за долго патување - може да се покаже како многу опасно. 
 
ЛЕТАЛО 
Неспокојна душа со многу чувство за правилна насока во 
животот. 
  
 Ако е на дното на филџанот, од пред извесно време сте 
неспокоен, сакате да тргнете некаде, но каде? Ако е на средината на 
филџанот леталото покажува дека треба да се ослободите од она кое 
што ве блокира. Независно дали се тоа луѓе или околности, време е да 
се воздигнете над тоа. Ако е на врвот - на вас не треба да ви се 
покажува насока; оставете ветрот да ве одвее каде што судбината ќе 
посака. 
 
ЛИЛЈАК 
Долговечност - тие ноќни суштества се симбол на 
пријателство, како и на долг, здрав живот. 
 
 Лилјаците се посакуван симбол во Кина. Освен тоа лилјакот може 
да означува дека многупати во животот ви помогнал непознат човек. Ако 
е на дното на филџанот, вие одамна се дружите со едни те исти луѓе и 
за вас е важно да останете пријатели цел живот. Ако лилјакот е на 
средината на филџанот, ве очекува долг и среќен живот. Ако е на 
површината кај вас ќе дојде непознат човек и ќе ви понуди помош. 
 
ЛИМОН 
Љубомората кон останатите, особено кон луѓето кои изгледаат 
подобро, иако не ги познавате. 
 
 Ако лимонот е на дното на филџанот, вие често се споредувате 
себеси со луѓе кои не ги познавате и се чудите зошто животот им е така 
добар. Ако е на средината на филџанот, значи дека сте опкружени со 
луѓе кои ве раздразнуваат. Време е да станете помалку ситничави. Ако е 
на површина, треба да престанете да се споредувате со другите - треба 
секој да си ја гледа работата. Зошто од мувата да правиме слон? 
 
ЛИСИЦА 
Вие сте интелигентен и духовит; луѓето често ве канат на 
гости. 
 
 Независно каде го вложувате капиталот, овој симбол е многу 
позитивен за вас. Ако е на дното на филџанот, покажува дека моментот 
е соодветен за малку да ја прекинете работата и да ги посетите местата 
за кои одамна мечтаете. Ако е на средината на филџанот, опкружени 
сте со други умни и духовити пријатели и вашите можности се бескрајни. 
Ако е на површина постојано се наоѓате во центарот на вниманието.  
 
ЛИСТОВИ 



Чудесен знак кој често покажува добро здравје и енергичен стил 
на живот, ако листот е цел; оштетениот лист зборува за лошо 
здравје. 
 
 Ако е на дното на филџанот, покажува здравствени проблеми во 
минатото. Или рано сте научиле како да го чувате здравјето, или с# уште 
учите. Ако е на средината на филџанот, означува дека сега се 
опоравувате по болест. Тука симболот обично зборува дека сте 
работеле премногу и дека сте истоштени. Ако близу до листот има 
буква, човек со тој иницијал извесно време се грижел за вас. Ако е на 
површината, треба да обрнете повеќе внимание на здравјето. Симболот 
често се јавува кај мајки со две и повеќе деца - значи дека мајката има 
потреба од одмор. 
 
ЛОПАТА 
На патот имате пречки кои ви попречуваат да ја откриете 
вистината во животот. 
 
 Освен тоа покажува дека треба да го забавите темпото и да 
внимавате при патувањата. Сега не е моментот да прифаќате ризици. 
Ако е на дното на филџанот, лопатата покажува дека самиот сте решиле 
да не прифатите нешто од кое би сте имале голема полза. Обично 
станува збор за избор на училиште или факултет. Ако е на средината на 
филџанот, значи дека во животот имате мал избор. Не очајувајте. Ако е 
на површината, треба да го забавите темпото. Кога е таму, во повеќето 
случаи лопатата покажува дека на личноста &   претстојат финансиски 
проблеми; тој пројавува извесна лекомисленост со парите. Тоа 
предупредување може да ви помогне да ги избегнете проблемите. 
 
 
ЛУК  
Сила и издржливост, а исто така и умешност да одбиете 
злонамерен натрапник. 
 
 Ако некој умее да гони вампири, тоа сте вие. Кога е на дното на 
филџанот, тоа покажува дека сте имале непријател кој дејствува 
прикриено и ви се претставува како пријател, но сте го разоткриле. 
Одбијте го со лукот и вратете го назад во пештерата, каде што му е 
местото. Ако е на средината на филџанот, треба да се вардите од 
енергетски вампири, но нема потреба да запаѓате во депресија. Силата 
и издржливоста на лукот ќе ви помогнат. Кога е на врвот, внимавајте  на 
сенките од најблискиот агол - земете нож или повикајте ги пријателите. 
Како и другите видови претскажувања, од помош е да ги знаете можните 
стапици во животот, за да сте подготвен. Ако лукот се појави во 
филџанот, бидете внимателни и цврсти. 
 
ЛУПА 
Правите од мувата слон; работите што се случуваат во 
светот и не се толку важни. 
 



 Ако е на дното на филџанот, покажува неволји во минатото, 
особено ако сте ја имале несреќата да станете жртва. Ако е на 
средината на филџанот, вие премногу влегувате во самоанализа - 
опуштете се. Ако е на површината, наскоро под знак прашање ќе го 
поставите стилот на животот. Бидете внимателни, проучете го од сите 
страни. 
 
 
ЛУЛКА 
Наскоро ќе настапи промена во вашите планови - промената е 
неочекувана и може да е на добро или за зло. 
 
 Ако лулката е на дното на филџанот, во минатото сте имале 
тешкотии во изборот и решението. Ако е на средината на филџанот, 
лулката покажува дека ви претстојат некои ситни промени. Ако е на 
површината, промената е остра и брза. Симболот е добар за оние кои 
чувствуваат дека западнале во рутина или за кои промената би била 
благотворна. 
 
М 
 
МАЈМУН 
Тука работите запираат поради умни луѓе кои се подготвени за 
секакви мајмунлуци. 
 
 Ако цената која ви ја предлагаат за старата кола ви се чини 
премногу висока, тогаш сигурно се работи за мајтап. Понекогаш другите 
можат да ве земат на подбишега, па внимавајте со секоја зделка. Ако е 
на дното на  филџанот, мајмунот покажува дека луѓето сметаат на 
вашето добро срце, за да добијат помош. Можеби е време тие самите да 
направат нешто за себе. Ако е на средината на филџанот, тоа покажува 
дека човекот или луѓето означени со симболот мајмун, можат да бидат 
корисни и забавни, но да не ги земате при срце нивните добродушни 
шеги. На површината на филџанот - вардете се од неискрени пријатели. 
 
--------- 
МАСЛИНКИ 
Многу стар блискоисточен симбол - пројава за мир и среќа во 
домот. 
 
 Колку се повеќе маслинките, толку е поголема радоста в куќи. Ако 
се на дното на филџанот, секогаш покажуваат радост во домот. На 
средината на филџанот - означуваат дека срцето ви останало дома. Ако 
е на работ, ширите мир и спокојство.  
 
МАЧКА 
Имате некоја тајна и сега-засега најдобро е да не ја разгласувате. 
 



 Нема потреба на светот да му ги соопштувате своите новости, 
однесувајте се како мачка - не зборувајте и никогаш не доаѓајте кога ќе 
ве повикаат.  

Ако се појави на дното на филџанот, фигурата покажува дека 
некои семејни тајни започнуваат да се разгласуваат. Ако е на средината 
на филџанот, вие изгледате целосно задоволни, зашто имате предност 
пред друг, но сега не е момент тоа да го разгласувате. Ако е на 
површината, тајното знаење ви е од полза. 
 
МЕДАЛ 
Чувство за добри постигнувања; останатите ве уважуваат 
поради тоа, носете го симболот за заслугите со гордост. 
 
 Овој знак најмногу се среќава во филџаните на луѓе кои тукушто 
завршиле сложени проекти или биле унапредени. Ако е на дното на 
филџанот, медалот покажува дека предизвикувате уважување. Ако е на 
средината на филџанот, вие умеете да ги натерате останатите да ви се 
потчинат. Ако е на површината, покажува дека колку станувате 
повозрасни, толку добивате поголема почит. 
 
МЕДУЗА 
Еден лажен пријател работи против вас; внимавајте во својата 
работа - други можеби копнеат да ви го земат местото. 
 
 Медузата означува дека можете да бидете деградирани. Кога и да 
се појави во филџанот, внимавајте каде стапнувате. Ако е на дното на 
филџанот, животот околу вас ќе експлодира, така ќе бидете умни - 
заобиколени сте од мошне антагонистички сили. Ако е на средината на 
филџанот - треба да бидете силни и да го насочите вниманието кон 
иднината. Во иднина не разгласувајте насекаде кого го претпочитате за 
пријател. 
 
МЕСЕЧИНА 
Полумесечината покажува каде ги криете чувствата, а полната 

месечина - дека му соопштувате на светот што истражувате. 
 

Ако е на дното на филџанот, покажува поранешна љубов, тага по 
оној кој ве напуштил. Ако е на средината, покажува дека чувствата се 
водечки принцип кај вас - вие сте ранливи и често запаѓате во 
потиштеност. Ако е на површината, зборува за идни чувства или 
промени во сегашното расположение, особено кога во околината има 
друг симбол. Ако има симбол на спротивната страна на филџанот, тој 
означува дека треба да донесете тешко емоционално решение. Често се 
среќава кај луѓе чиј брак не оди добро. 
 
МЕТЛА 
Вие влегувате во форма за да се прочистите себеси и 
опкружувањето; тука се очекува сериозна позитивна промена во 
вашиот надворешен изглед. 
 



 Ќе одделите многу време за промена на самиот себе. Дали ќе го 
промените и домот соодветно со новиот надворешен изглед?  

Кога е на дното на филџанот, тоа покажува дека во минатото 
често сте се менувале себеси и животната средина. На средината на 
филџанот означува дека токму сега донесувате решение што точно 
сакате: каков да ви биде надворешниот изглед и изгледот на домот или 
пак мислите за нов дом и целосна промена на вашиот живот. Ако 
метлата е на површината, подгответе се за новиот изглед - подготвени 
сте за нов почеток. 
 
МЕУРЧИЊА 
Знак на веселост, гостување и забава, колку повеќе има 

меурчиња, толку подобро ќе си поминете. 
 
 Ако меурчињата се на дното на филџанот, вие многупати сте си 
поминувале добро и сте многу пријатен човек. Ако се во средината  на 
филџанот - добро знате како да направите веселба. Ако се на 
површината - меурчињата покажуваат дека е време да ги подготвите 
чевлите за танцување - претстои празник за вас и за вашите блиски. 
 
МЕЧКА 
Лошото расположение ве направило неподнослив; време е да 
престанете да спорите со сите наоколу. 
 
 Ако се појави на дното на филџанот, мечката е знак за груб 
карактер. Ако е на средината, вашето однесување ги тера другите да ве 
одбегнуваат, така што - освен ако не сакате да бидете сами - внимавајте 
што зборувате. Ако е на површината, чувајте се од сопствените злобни 
пројави. 
 
МОЛЊА 
Инспирација и мудрост; одблесоци на идеи и визии. 
 
 Го среќаваме тој лик во филџаните на повеќето љубители на 
компјутери, отколку кај сите останати. На почетокот молњата беше 
симбол на луѓето со силно шесто сетило. Ако е на дното на филџанот, 
означува дека сте оригинален мислител - во с# гледате од поинаква 
гледна точка. Ако е на средината, тоа покажува дека одблесоците на 
визии може да ве натераат да се чувствувате малку изолиран. Запишете 
ги идеите во вашиот бележник и искористете ги. На врвот на филџанот 
означува дека само од вас зависи каде ќе ги реализирате вашите идеи. 
Вие сигурно сте талентиран учител и можете да ја изострите мудроста 
кај останатите. 
 
 
МОНЕТИ 
Парите тргнале кон вас; колку повеќе се монетите, поголемо е 
богатството. 
 



 Не е важно каде се јавуваат монетите - на дното, на средината 
или на работ - наскоро финансиската состојба ќе ви се подобри. Ако 
монетите се на дното на филџанот, заборавени пари од семејството ќе 
дојдат кај вас. Ако се јавуваат на средината, вие сте направиле мудри 
зделки, кои сега ќе се реализираат. Ако монетите се на површина, 
долгорочните планови ќе се реализираат многу добро. 
 
 
МОСТ 
Вие сте пред прагот на важно решение кое ќе ви го промени 
животот  - во која насока да тргнете? 
 
 Ќе тргнете ли преку мостот на промените? Изборот не е лесен, а 
резултатите се значајни. Ако мостот се јави на дното на филџанот, вие 
сте го донеле решението на вашиот живот кое влијаело силно не само 
на вас, туку и на вашите ближни. На средината на филџанот, мостот 
покажува дека малку смелост која се бара од вас ќе ве одведе далеку. 
Ако е на површината, ќе изникнат и нови прашања како да постапите. 
Запомнете - да не донесете решение, исто така е решение. 
 
МОТИКА 
Реалистичен поглед кон животот - ако сега сте незадоволни, 
наскоро ќе настане успешен пресврт. 
 
 Тоа е човек кој добро ја разбира смислата на животот, приемчив е 
и не се впушта во фантазии и сомнителни потфати. Ако се наоѓа на 
дното на филџанот, мотиката покажува дека сте реалист од раѓање и не 
сте губеле време во размислувања каков би можел да биде животот, а 
каков е сега. Ако е на средината, другите сметаат на вашата поддршка и 
на вашата способност да видите што е практично исполниво. Ако е на 
површината, вашето предвидување за животот, наскоро ќе се 
реализира. 
 
МРАЗУЛЦИ 

Непријатностите ќе се стопат. 
 
 Причината за вашите непријатности ќе започне да се топи или да 
испарува. Ако се на дното на филџанот, мразулците покажуваат дека 
тешкотиите од минатото наскоро ќе си отидат. Ако се на средината на 
филџанот, имате повеќе проблеми, но сите ќе исчезнат. Ако се на работ 
на филџанот, тешкотиите наскоро ќе си заминат. 
 
МРЕЖА 
Да видите мрежа во вашиот филџан, означува дека наскоро ќе 
бидете замешани во интрига. 
 
  Чувствувате ли дека ве шпионираат или дека некој нападен сосед 
работи против вас? Некој шеф? Пријател? 
 Мрежата на дното на филџанот покажува дека ако сте поставиле 
стапица со намера да фатите некого, тоа наскоро ќе даде резултат. На 



средината на филџанот означува дека наскоро ќе се сретнете со 
загадочна личност. Ако е на површината, мрежата покажува дека ќе 
бидете понесен од невидлива сила. Седете си таму! 
 
 
Н 
 
НЕВЕСТУЛКА 
Тоа е симбол на човек кој се обидува да ве искористи - бидете 
внимателни. 
 
 Вардете се од луѓе кои сакаат да се зближат со вас без каква и да 
е видлива причина. Ако е на дното на филџанот, невестулката означува 
дека не треба многу да се поврзувате со некој познат од минатото кој 
наскоро ќе се поврзе со вас. На средината на филџанот - луѓе кои во 
моментот се близу до вас ќе се обидат да ве искористат (предлог: 
побарајте некоја буква во близина на невестулката за да разберете која 
е таа личност). Ако е на врвот на филџанот, некој кому не му верувате ќе 
ве посети наскоро. Вардете се! 
 
НИШАЛКА 
Врска која нема да трае долго. 
 
   

На дното на филџанот, знакот покажува дека некој ваш партнер е 
во депресија или дека вие самите сте разочарани. На средината на 
филџанот - задава прашање: сакаш ли таа врска да се развива или 
просто да заврши? При овој симбол нема меѓу етапи. Ако е на врвот, 
треба да се запрашате каква иднина сакате за вашата врска. Времето 
многу одговара за важен избор во животот. 
 
НОЖ 
Освен ако не сте професионален комичар, вашиот црн хумор 
може да биде разбран лошо; сарказмот ги засега останатите. 
 
 Ако близу до симболот стои буквата “Д”, тој покажува лошо 
однесување кон децата. Ако симболот е на дното на филџанот, вие 
почнувате да користите хумор како во детективските серии, но ако таму 
изгледа смешно, кај вас тоа не е. Ако ножот е на средината на 
филџанот, некои луѓе ве сметаат за остроумен, додека други ве 
обвинуваат за злоба. Ако е на врвот на филџанот, наскоро ќе сретнете 
достоен соперник. Може да си мислите дека сте забавен, но причекајте 
додека да го видите соперникот. 
 
НОЖИЦИ 
Вардете се од лажните пријатели - не изнесувајте многу лични 
или доверливи податоци, особено пред нови пријатели. 
 
 Многупати симболот означува  и придвижување, кое наскоро ќе 
биде направено. Ако е на дното на филџанот, вардете се од новите 



соседи, освен ако не сакате тие да разберат подробности од вашиот 
личен живот. Ако ножиците се на средината на филџанот, значи дека 
сегашниве пријатели не ве поддржуваат - треба повторно да размислите 
околу вашиот избор. Ако се на врвот, бидете особено претпазливи, 
наскоро ќе ве измамат. Ова е време кога човек не треба да верува 
никому. Не споделувајте ги со никого најскриените тајни. 
 
НОТИ 
Музичките ноти расеани низ филџанот се симбол за весела душа. 
 
 Вие го сакате животот и им давате можност на гатачите за 
“забавно гледање”. Каде и да се наоѓаат во филџанот, нотите 
означуваат радост и задоволство. Нотите покажуваат и музички талент, 
но ако некој има музички инструмент (како на пример гитара), станува 
збор специјално за него.  

Ако се на дното на филџанот, во с# што правите има некаков 
природен ритам. Ако нотите се на средината на филџанот, музиката е 
исклучитело важна за вас. Слушањето музика ја храни вашата душа. Ако 
се на врвот, музиката ве вдахновува. Пуштете го радиото и танцувајте - 
ќе добиете сосема нова инспирација. 
 
О 
 
ОБЕЛИСК 
Не е најдобриот симбол - покажува дека ќе си останете сами. 
 
 Обелискот во филџанот е знак за осаменост. Ако е на дното на 
филџанот, тој покажува дека се чувствувате изолирани, одвоени од 
семејството и верните пријатели. На средината на филџанот знакот 
значи дека треба да почнете да го барате своето место во светот. На 
врвот на филџанот обелискот означува дека сте се упатиле кон некое 
многу самотно место во светот. 
 
ОБЛАЦИ 

Вие сте креативен мечтател; новите идеи можат да ви донесат 
слава и богатство. 
 
 Дури и ако со нозете сте застанати цврсто на земјата, вие ќе 
одлетате. Ако облаците се на дното на филџанот, не треба да ги 
заборавате вашите детски фантазии дека ќе постигнете многу во 
животот. Ако се на средината на филџанот, значи дека сте на пат да го 
добиете она кое навистина го сакате. Ако се на површина, значи дека 
вашите ближни ви велат да слезете од облаците и да почнете да 
живеете нормално (дали се радувате што не сте ги послушале?). 
 
ОБЛЕКА (АЛИШТА) 
Ќе ги остварите своите планови 
 
 Она што сте го испланирале или намислиле ќе се претвори во 
стварност, внимавајте што точно сакате за да имате успех. Ако се на 



дното на филџанот алиштата покажуваат успех на замислата од 
минатото. Оној кој што ви вели дека вашите “кули во воздух” ќе се 
распаднат, во заблуда е. Ако е облеката на средината на филџанот - 
постепено ги туркате нештата во посакуваната насока. Ако се 
сомневате, подобро решете што навистина сакате. На површината тоа 
означува дека откако сте го придвижиле планот, веќе можете да ја 
подготвите облеката за свеченост. 
 
ОБУВКИ 
Ако обувките се добро оформени, сега животот ви е спокоен, 
пријателите и соседите ве сакаат. 
 
 Ако обувката не е добро оформена, важи обратното. Ако се појави 
на дното на филџанот, покажува дека можете да го промените начинот 
на кој другите ве примаат. На средината на филџанот означува: ако 
обувката ви е по мерка, носете ја. Имате силни поддржувачи, но и силни 
непријатели; самиот вие сте силен човек. Ако е на површината, обрнете 
внимание на тоа што луѓето го зборуваат за вас. 
 
ОВЦА 
Сте се подготвувале внимателно - сега вашиот план ќе се 
реализира. 
 
 Чудесен симбол за секоја сериозна замисла. Ако некогаш сте 
сакале да ги искористите добрите идеи, сега е момент за тоа. Кога е на 
дното на филџанот, овцата покажува дека од пред извесно време се 
подготвувате да влезете во некој бизнис - сега е вистинскиот момент. 
Ако е на средината на филџанот, вашиот план ќе најде решение. Ако е 
на површината - новите идеи ќе ви донесат добри пари. 
 
ОГРАДА 
Заобиколен сте од пречки, измислете нешто ново за да ги 
надминете. 
 
 Ако по природа сте инаетливи, сега тоа може лошо да ви се 
одрази. Ако симболот се појави на дното на филџанот, тоа е типично за 
луѓе кои што чекаат случајот сам да дојде до нив. Ако оградата е на 
средината на филџанот, направете си повторно стратегија во животот - 
зошто нештата не се редат според вашиот план? Ако е на површината - 
не донесувајте решенија, кои ќе ве доведат до слепа улица; полесно е 
да започнете нешто ново, отколку да излезете од зад оградата. 
 
ОГАН 
Страст или сладострастие, чудесен симбол за љубовници или за 
волшебно рандеву. 
 
 Тука може да станува збор за избувлив карактер - не удирајте 
веднаш по масата кога ќе се возбудите. Ако е на дното на филџанот, вие 
општо земено сте човек кој лесно пламнува и кој со силна желба се 
зафаќа за с#. Искористете ја таа енергија за да го добиете од животот 



она што го барате. Ако оганот е на средината на филџанот, вашата 
страст може да продолжи и повеќе од една ноќ, во случај да внимавате 
што кажувате за саканиот. Ако е на површината, а вие си мислите дека 
во животот немате авантури, почекајте да видите што ве чека во скоро 
време. 
 
ОГЛЕДАЛО 
Вие сте добронамерен, секогаш сте готов да направите подарок 
на фондација и да бидете доброволец кој му помага на светот на 
многу незабележлив начин. 
 
 Ако огледалото е на дното на филџанот, вие сте склони да 
раздавате до болка. Сепак ќе добиете признание. Давањето и земањето 
- тоа е вистинскиот ред во светот и вие го разбирате. Нешто кое многу 
ве раздразнува се егоистите - не можете да ги поднесете луѓето со 
големо богатство кои се покажуваат како големи скржавци. Ако ликот се 
појави на средината на филџанот, вие постојано им помагате на другите. 
Овој знак жесто се среќава во филџаните на социјални работници. Ако е 
на површината, минувате многу време за да им помагате на своите 
блиски, но некој ден ќе ви помогнат. Ќе бидете наградени. 
 
ОГНОМЕТ 
Вашиот творечки импулс ќе се разгори - ќе можете да излетате. 
 
 На дното на филџанот - огнометот покажува дека отсекогаш сте 
биле талентирани. Ако се појави на средината на филџанот, огнометот 
покажува на човек кој создал многу различни нешта. Ако огнометот се 
појави на врвот, тоа значи дека конечно сте решиле да почнете да ја 
користите целосно творечката енергија. 
 
ОРЕВ (ЈАТКА) 
Дали сте колекционер? Дали сакате со нешто специјално да ја 
збогатите колекцијата? 
 
 Тоа е среќен симбол за луѓе кои што сакаат да се здобијат со 
скапоцени предмети или да купат уметички дела на кои цената подоцна 
ќе им порасне. 
 Ако е на дното на филџанот, оревот покажува дека за ценетата 
колекција наскоро ќе добиете добри пари. Ако е на средината, вашите 
вложувања се разумни и предметите во вашиот дом чинат повеќе од 
потрошените пари. Ако е на врвот - тоа што сте го подариле денес, колку 
и да е малку, во иднина ќе ви донесе благослов. 
 
ОРЕЛ 
Дури и да се стремите кон најголемите височини, вашите 
фантазии ќе се остварат; нема невозможни нешта, за вас 
границата е небото, може да летате насекаде. 
 



 Тоа е чудесен лик за луѓе кои се подготвуваат да го променат 
местото на живеење. Ако сте се прашувале дали да се преселите и дали 
тоа би ви помогнало, веќе не се чудете. 
 Ако е на дното на филџанот, орелот покажува дека веќе сте 
решиле да го остварите возвишениот план. Ако е на средината, вашите 
благородни мечти ќе се остварат. На врвот - ќе се искачите заедно со 
орелот и ќе го најдете патот кон целта. 
 
ОСТРОВ 
Чувство на изолираност, особено ако на островот има палма, а 
во близина нема иницијали. 
 
 Ако островот е на дното на филџанот, тоа покажува осаменост. 
Вашиот глас треба да се чуе - не останувајте изолирани, присоединете 
се кон група. На средината на филџанот - слободното време го минувате 
со луѓе многу поразлични од вас и може да се чувствувате изолирани.
 Ако е на врвот, значи да се подготвите наскоро да останете сами. 
 
 
ОЧИ 
Привлечност и шарм - чудесен симбол за актери и актерки или за 
престојно интервју. 
 
 Другите ќе ве ислушаат кога ги објаснувате вашите погледи, 
зашто во моментот покажувате голема внатрешна сила. Ако симболот се 
појави на дното на филџанот, вие ги привлекувате останатите со тоа 
што се држите сосема природно. На средината на филџанот - 
околностите сега се многу пријатни за вас, искористете го моментот за 
да ја постигнете вашата цел во животот. Ако се појави на врвот, 
искористете го вашиот шарм, за да ја остварите целта во иднина. 
 
ОЧИЛА 
Не гледате каква е всушност состојбата; внимавајте, симнете 
ги очилата за да ја видите вистината. 
 
 Не дека ќе најдете розови очила во филџанот, но сепак сетете се 
што всушност значи овој симбол. Ако е на дното на филџанот, очилата 
покажуваат дека треба да обрнете внимание на околностите околу 
себеси и да не потпишувате документи за кои подоцна ќе жалите. Ако е 
на средината на филџанот, вдишите длабоко и проверете каква е 
вистинската ситуација. Ако гледате очила на врвот на филџанот, значи 
многу долго не сте биле реалист - тоа може да е во ваша полза, но може 
и да се сврти против вас.  
 
П 
 
ПАДОБРАН 
Ќе скокнете во неизвесност, без да знаете каде е точно тоа, 
чудесен симбол за сите луди глави. 
 



 Ако е на дното на филџанот, виорот ве врти во бездната. Ако е на 
средината на филџанот, напразно се измачувате да измислите нешто 
сосем различно - одмавнете со рака и не грижете се. Ако падобранот е 
на врвот, неверојатната идеја за која знаат само најблиските е на пат да 
се оствари.  
 
ПАЛМА 
Тоа е навистина среќен знак - симбол на богатство кој уште 
покажува дека луѓето ве сакаат и имаат потреба од вас. 
 
 Палмата спаѓа меѓу најпозитивните симболи кои можат да се 
откријат во талогот. Овој знак може да се види и во филџаните на 
младоженци. Ако ја видите палмата на дното на филџанот, тоа значи 
среќа и богатство, кое трајно ќе остане кај вас. Ако е на средината, не 
само што сте вие многу добри, туку и луѓето околу вас. Ако е на работ, 
палмата покажува дека ви претстои многу среќа. 
 
ПАПАГАЛ 
Здраво, здраво! Во светот едни дрдорат, а други ја вршат 
работата. 
 
 Во моментот вие зборувате премногу и не правите ништо. Ако е 
на дното на филџанот, папагалот значи дека повеќе отколку што треба 
размислувате за минатото. Ако е на средината, со останатите 
споделувате повеќе отколку што е нужно. Ако е на работ, зборувате 
премногу што ќе биде или нема да биде во иднина. Престанете да 
зборувате и почнете да слушате! 
 
ПАПРАТ 
Мајката природа ви помага, чудесен симбол за градинарите. 
 
 И така, сте си мислеле ли дека немате талент за градинарство? 
Грешите - тој знак посочува на човек кој сака да е во градината или 
често мисли на неа. Ако се појави на дното на филџанот, симболот 
означува љубов кон природата, откако помните за себе. Ако е на 
средината, се чувствувате најспокоен кога сте опкружени со растенија. 
Ако е на површината, имате потреба почесто да излегувате од дома и да 
се радувате на зеленилото. 
 
ПАРИ 
Ако се јават како монети, ќе добиете мали суми (види под 
“монети”); ако е со знакот $, очекувајте повеќе. 
 
 Некаков симбол во близината ќе ви покаже како ќе ги заработите 
парите. Ако симболот е точно на средината, ќе заработите од работа 
која не ви се работи. Ако симболот е горе, ќе се стремите да заработите 
уште. Ако е долу, многу долгови ви тежат. Тие симболи се се наоѓаат 
речиси во секој филџан. Ако тоа е на дното на филџанот, прашањето е 
со долг рок. Средината на филџанот покажува дека настаните се 
случуваат сега. Кога симболите се на врвот, станува збор за идни $. 



 
ПАУН 
Убавината е само надворешна и под неа нема којзнае што. 
 
 Обично симболот се појавува во филџаните на луѓе кои најмногу 
се заинтересирани за надворешниот изглед и парите ги трошат главно 
за лично богатење и гардероба. Ако е на дното на филџанот, паунот 
покажува дека убавината ви е по раѓање. Ако е на средината, убавината 
и убавото опкружување се многу важни за вас и вие сте човек со 
префинет вкус. На површината - вие сте горд и малку суетен, се 
однесувате како човек со благородно потекло. 
 

 
ПАЈАЖИНА 
Триумф над противникот. 
 
 Сте сакале ли некогаш да го вратите ударот, а не само да 
останете изнервиран? Сакате ли да ја добиете последната рунда? 
 Пајажината покажува чудесен завршеток за луѓе со правни 
проблеми. Ако е на дното на филџанот, значи дека имате работа со 
многу подол непријател. Ако е на средината на филџанот, значи дека 
доста луѓе се обиделе да ви наштетат; сега е моментот да ги победите 
сите ваши непријатели. Ако е на површината, пајажината покажува дека 
сте вие тој што ќе се смее последен. 
  
ПАЈАК 
Овој симбол покажува успех во финансиите. 
 
 Ако пајакот е на дното на филџанот, за вас најпогодни се 
долгорочни финансиски шпекулации. Ако е на средината на филџанот, 
разнообразноста е клуч за финансискиот успех. Не ставајте ги сите јајца 
во една кошница, ниту оставајте пајакот да виси само на еден конец. Ако 
пајакот е на површината, веќе спокојно можете да прифатите 
финансиски ризик, ако се поврзете со посредникот на берзата или ако 
купите лоз за лотарија - човек никогаш не знае! 
 
 
ПАТ 
Ви претстојат нови патувања и авантури. 
 
 Бидете смел и не грижете се. Ако е на дното на филџанот, патот 
покажува дека долго време сте мечтаеле да патувате, а сега сакате да 
ги остварите одамнешните желби. Ако е на средината на филџанот, вие 
сте страстен светски патник во срцето и во умот. Ако е на површина - 
подгответе се за голема авантура и важна промена во животот. 
 
ПЕГЛА 
Премногу работа и задолженија - ви треба одмор. 

 



 Ако пеглата е исправена, имате сосем јасна претстава за својата 
работа и како да успеете; ако е свртена надолу, означува премногу 
работа и малку пари. Положбата на пеглата е многу важна за 
толкувањето. Какво и да е местото во филџанот, таа дава дополителни 
информации. Ако е на дното, вие сте работеле со усилби цел живот и го 
заслужувате заработеното. Ако е на средината на филџанот, покажува 
дека не сте мислеле дека ќе излезете од сегашната тешка положба, но 
наскоро тоа ќе го направите. Ако е на површината - бидете поздравени, 
сосем скоро ќе успеете. 
 
 
ПЕПЕРУГА 

Знак за среќа - се чувствувате млад и многу умен; може исто 
така да значи и помлад човек, кој има силно влијание врз вас. 
 
 Ако пеперугата се појави на дното на филџанот, вашиот 
надворешен изглед и однесувањето ви е младешко. Ако е на средината, 
тоа е чудесен момент да ги натерате младите околу вас да покажат 
нешто ново. На површината - ќе се впуштите во авантура, која ќе ве 
натера да се чувствувате млад. 
 
ПЕРНИЦА 
Живеете добро, но понекогаш сте наклонети кон мрза. 
 
 Тоа не е најдобриот симбол за дното на филџанот - покажува 
удобност само во минатото. Ако е на средината, вашето премногу 
пасивно однесување може да ви попречи да постигнете многу повеќе во 
животот. Убаво е кога се наоѓа на површина - ве очекува блажен живот. 
 
ПИЛА 
Имате тешкотии при донесувањето решенија - не е најдобриот 
симбол каде и да се појави во филџанот. 
 
 Внимателната подготовка и усет во многу случаи можат да ви 
помогнат да донесете подобри решенија со кои ќе го збогатите животот. 
Пилата во филџанот ќе им помогне на оние кои имаат проблеми со 
решенијата, да го осмислат животот и да дејствуваат поразумно. Ако е 
на дното на филџанот, значи дека од пред некое време сте западнале 
во тешкотии, така што е најдобро да донесете одлука да ги надминете 
слабостите во својот карактер. Ако е на средината на филџанот, пилата 
покажува дека своите проблеми треба да ги проучите подобро, за да 
можете да се справите со нив. Пилата во филџанот означува 
довршување на с# и започнување ново. Ако е на врвот, треба многу 
внимателно да ги подготвувате плановите за во иднина. 
 
ПИЛЕ 
Имате многу блиски пријатели од најразлични средини и ретка 
способност да се разберете одлично со повеќето од нив. 
 



 Ако тој знак се појави на дното на филџанот, вие го минувате 
вашето слободно време со други луѓе, особено со групи. Ако пилето е на 
средината на филџанот, вие во секое време сте обиколен од луѓе кои 
што ве сакаат или имате многу пријатели и го издигате пријателството 
во култ. Ако е на работ, ви претстои средба со многу интересни луѓе. 
 
ПИРАМИДА 
Остварување на вашите соништа; ако имате повеќе од една 
пирамида, значи и вашите желби се повеќе од една. 
 
 Тоа секогаш се цели за чие остварување работите одамна, но 
веќе сте ги достигнале. Ако две пирамиди се наоѓаат една спроти друга, 
значи дека имате коренито спротиставени цели. Погледајте внимателно 
околу пирамидите, за да видите за што се интересира човекот. Секој 
друг симбол во околината покажува што работел човекот во 
континуитет. А тоа ќе ви даде подобра претстава какви се неговите 
вистински желби во животот. Ако пирамидата е на дното на филџанот, 
вие сте многу способен човек со квалитети на пророк; навистина го 
постигнувате она кон кое што се стремите. Ако е на средината, 
пирамидата покажува дека вашата голема фантазија е на пат да се 
оствари. Ако е на површината, наскоро ќе постигнете нешто, кое 
малкумина го оствариле во животот. 
 
 
ПИСКУЛИ (РЕСИ ВРЗАНИ ВО СНОПЧЕ) 
Подгответе се за гости и бидете сигурен дека сите ќе си 
поминете чудесно. 
 
 Тие  се меѓу оние симболи кои човек би сакал да ги има. Ако 
пискулите се на дното на филџанот, тогаш тоа се стари пријатели или 
некој возрасен роднина, како баба или дедо. Кога се на средината на 
филџанот, пискулите покажуваат дека гостинот нема да остане толку 
долго, колку што вие би сте сакале. Ако пискулите се близу до врвот, ќе 
ве посети некој пријател кого одамна не сте го виделе, особено ако 
знакот е близу до дршката. Ако е близу до врвот на спротивната страна, 
еден загадочен гостин ќе ви разоткрие некоја тајна. 
 
ПЛАНИНА 
Имате основна цел во животот. Ако планината е добро 
оформена, наскоро ќе стигнете до врвот; ако ликот е оштетен, 
треба да ја промените својата стратегија. 
 
 Целта што сте си ја поставиле не е лесна за остварување. Одете 
кон неа стапка по стапка. Каде и да се наоѓа во вашиот филџан, 
симболот секогаш има исто значење. Ако планините се повеќе од една, 
тогаш вие или човекот на кого гледате, имате многу цели. Кога е на 
дното на филџанот, симболот означува дека целите ви се долгорочни и 
можете да минете извесно време пред да ги постигнете. Ако е на 
средината, вие секогаш размислувате однапред за следната авантура 



или следната цел. Ако планината е на работ, вие наскоро ќе ја 
постигнете долгорочната цел - подгответе се за честење. 
 
ПЛИК 
Изненадувачко писмо или пакет ќе пристигнат наскоро - 
очекувајте добри вести. 
 
 Многупати тоа писмо значи одамна исчезнат пријател или покана 
за свеченост. Ако е на дното на филџанот, човек од минатото ќе се 
поврзе со вас - дали е тоа некогашната голема љубов? Ако е на 
средината на филџанот, поштарот ќе ви донесе нешто што навистина не 
сте го очекувале. На врвот, ќе добиете нешто многу убаво, кое ќе го 
промени вашиот живот. (Побарајте ги иницијалите кои би ви појасниле 
кој е замешан во тоа). 
 
ПЛОД 
Понекогаш навистина сте премногу загрижени за членовите на 
вашето семејство - колку непрактични можат да бидат? 
 
 Ако плодот е на дното на филџанот и вие сакате некој од 
семејството да ве посети (како на пр. одамна исчезнат братучед кого го 
чекате со години), вашето очекување е при крај. Ако е на средината, 
комуникацијата со вашето “ексцентрично” семејство се одразува многу 
добро. Овој симол или знак се среќава во филџаните на луѓе со големи 
семејства, па сакаат дознаат нешто за другите роднини - нивните 
судбини се испреплетени. Имаат потреба еден од друг. Ако плодот е на 
врвот на филџанот, совршеното семејство од вашите фантазии нема да 
го има, така што насочете го вашето внимание кон пријателите и кон 
организациите, кои ќе го заменат големото семејство.  
 
ПОДАРОК 
Добри пријатели и луѓе кои ве сакаат. 
 
 Ако не сте знаеле дека ве сакаат, значи дека сте во заблуда. 
Многупати подарокот доаѓа во форма на услуга. Ако подарокот се јави 
на дното на филџанот, очекувајте пријатно изненадување. Ако е на 
средината, услугите кои луѓето ви ги прават се должат на вашата 
дарежлива природа. На површината - подарокот означува дека вие 
можете да побарате и да го добиете тоа што ви треба од другите. 
 
 
ПОЛЖАВ 
Нема да брзате, а сосема бавно, како полжав ќе стигнете таму 
каде што сте тргнале. 
 
 Ако полжавот е на дното на филџанот, вие уште не сте ги 
покажале вашите можности. Ако е на средината, веќе бавно сте тргнале 
кон целта, особено ако симболот е близу до дршката. Тоа покажува исто 
така дека сте избрале лесен пат во животот. Ако е на површината, вие 
сте тргнале кон големата цел и на крајот ќе ја достигнете. 



 
 
ПОТКОВИЦА 
Успех при долго патување - тоа ви е можност да тргнете на 
ново патување. 
 
 Каде сакате да одите? На дното на филџанот потковицата 
покажува дека вашето следно патување е до местата за кои што сте 
мечтаеле, а таму ќе си поминете чудесно. Ако е на средината - местото 
каде што мислите да одите, со малку среќа може да го замените со 
друго поинтересно место. Ако е на површината, потковицата покажува 
дека ќе отсуствувате подолго отколку што сте мислеле.  
 
 
ПОТПОЛОШКА (ЕРЕБИЦА) 
Тоа е негативен знак - некој од вашите познати не е целосно 
коректен. 
 
 Кога ќе се сретнете со овој знак - дејствувајте внимателно. Ако 
симболот е на дното на филџанот избегнувајте ги конфликтите со 
останатите. Гледајте да не паѓате в очи. Ако е на средината на 
филџанот, секоја ваша нова иницијатива ќе биде забавена или целосно 
сопрена. Покажете спокојство. Ако е на површината на филџанот, значи 
дека работите со многу сомнителни луѓе, не им откривајте многу од 
сопствените планови. 
 
ПРАСЕ 
Ликот има два аспекта: прво, една многу важна желба за вас нема 
да се оствари; второ, ќе се остварат други помалку важни 
желби. 
 
 Бидете благодарни на судбината. Ако е на дното на филџанот, 
прасето покажува пресврт во судбината - тоа за што сте сонувале 
станало уште подобро. Ако е на средината, треба да го направите 
изборот мудро - решението пред кое сте исправени сега, ќе влијае долго 
време во вашиот живот. Ако прасето е на површината, вие сте на 
крстопат - кој од двата пата ќе го изберете. 
 
ПРЕЃА (КОНЦИ) 
Ако се на вретено, а дел од нив стрчат, значи дека сте се 
зафатиле со премногу работа; ако виси само еден долг конец, вие 
премногу сте се измориле. 
 
 Тоа сепак е корисен симбол, ако сакате да имате доволно работа. 
Ако се појави на дното на филџанот, покажува дека вие не само што 
мислите, но и многу дејствувате во животот. Ако е на средината, сте се 
зафатиле со премногу работа и распоредот ви е исполнет до крај. Ако е 
на површината на филџанот, симболот покажува дека ќе започнете 
важна долгорочна работа од која ќе добиете многу. 
 



ПРСТЕН 
Брак (ако е добро оцртан); ако е оштетен прстенот означува или 
развод или несигурен брак. 
 
 Гледајте дали наоколу има друг симбол - тоа би покажало за каква 
врска станува збор. Ако прстените се повеќе од еден, браковите исто 
така се повеќе. Ако прстенот е исклучително силно оцртан и темен, 
бракот е силен; ако е слаб - за трајноста на бракот има извесни 
опасности. Ако е на дното на филџанот, покажува брак во минатото. Ако 
е на средината, тоа е брак за кого сте сега загрижени. На површината 
покажува свадба во иднината. 
 

ПТИЦИ 
Кон вас летаат добри вести; можностите за деловен успех се 
многу големи. 
 
 Секоја птица, мала или голема, е симбол за добри вести во 
работата. Ако ве интересира да го видите резултатот од некоја зделка, 
погледнете во филџанот. Кога птицата е на дното на филџанот, ќе 
добиете потврден одговор за долгоочекуваната зделка. Ако птицата е на 
средината, што и да започете сега, ќе го завршите со успех. Ако птицата 
е на површина, работата ќе ви тргне во различна и убава насока. Тука 
често има патувања. 
 
ПУРА 
Наскоро ќе постигнете материјална благосостојба, особено со 
разумни вложувања во добри зделки. 
 
 Ако сакате да инвестирате, сега е моментот. Подгответе се за 
вложување кое ќе ви донесе пари. Ако пурата е на дното на филџанот, 
вие повеќе мислите како да се збогатите, отколку да направите реален 
план. Ако пурата е на средината, сега е најдоброто време за брзи 
зделки. Ако е на врвот, дивидендите ќе ви донесат богатство.  
 
 
Р 
 
РАК 
Растежи и падови - не грижете се, тоа е симболот на променливо 
расположение. 
 
 Тешко е да се каже како се чувствувате вие и останатите. 
Симболот може да означува здравствени проблеми - време е да си 
направите систематски преглед. Ако е на дното на филџанот, ракот 
покажува дека премногу време минувате сам и затоа сте се изолирале 
од останатите. Ако е на средината, значи дека не сте добри со здравјето 
- не се преоптеретувајте. Ако е на површината, вашето расположение се 
одразува и врз останатите, обидете се да бидете повоздржан. 
 
 



РАКЕТА 
Една голема идеја ќе стартува - сте се насочиле кон ѕвездите. 
 
 Ако до ракетата има линија и друг лик, најдобро е да размислите 
добро за својата стратегија и засега не правете промени. Ако е на дното 
на филџанот, ракетата покажува дека располагате со многу духовна и 
физичка енергија. Ако е на средината, вашата смелост и еластичност ви 
помагаат да се движите брзо напред. На површината - означува дека 
треба да ја сочувате самодовербата - ќе добиете порака од некој друг 
свет. 
 
РЕКА 

Виулестите линии ги одразуваат чувствата на човекот сега. 
 

Ако реката има многубројни завои, тоа е период со многу емоции. 
Ако завоите се неколку, во моментот сте доста потиштени. Ако завоите 
се само два, вашите чувства се раздвоени. Местото каде што се наоѓа 
реката, исто така го прецизира значењето. Ако е на дното на филџанот, 
вашата преокупираност со изминатите огорчености може да го спречи 
вашиот развој сега. Ако е на средината, вашите чувства се длабоки. Ако 
реката е на површина, вие на светот му ги соопштувате вашите чувства. 
Овој знак го има во секакви филџани. Кога ќе го откриете, секогаш 
прашувајте го клиентот како се чувствува во моментот. 
 
РИБА 
Кон вас плови мудрост и среќа; искористите ги даровите мудро. 
 
 Ако е на дното на филџанот, рибата покажува други луѓе - 
семејство, наставници, мудреци, надарени учители - од кои научувате 
многу нешта. Ако е на средината на филџанот, вие сте во состојба 
другите да ги научите на она кое што го знаете и го разбирате. На 
површината - тоа е напредок за луѓето кои ги користат своите таленти 
мудро како за себеси, така и за останатите. 
 

С 
 
САМОВИЛА 
Успех таму каде што најмалку очекувате; силните 
постигнувања се појавуваат во мали дози. 
 
 Не пренабрегнувајте ниту една можност, колку и да ви изгледа 
мала. Ако е на дното на филџанот, вие сте пропуштиле нешто, од кое 
има траги и најверојатно можноста е изгубена. Ако е на средината, не 
омаловажувајте го она, кое изгледа како многу работа, а мала 
заработувачка; на крајот на краиштата, успехот ќе дојде и ќе ве 
израдува. Ако е на врвот – ве очекува некакво изненадување и доста 
добар успех. 
 
СВЕЌА 
Тоа е добар предзнак за видовитост, динамичност и енергија. 



 
 Ако е на дното на филџанот покажува видовитост во минатото - 
чудесен симбол за историчари и антиквари. Вие во длабочината 
разбирате како с# станува. Ако е на средината на филџанот, вие 
одвојувате многу време за обработка на податоци, што ви дозволува да 
видите јасно и проникливо. Ако е на врвот, минувате многу време во 
размислување за иднината. 
 
СЕКИРА 
Покажува смело дејствување од ваша страна, кое ги лути, но и ги 
радува пријателите; ќе станете херој благодарение на некоја 
храбра постапка со која ќе ги зачудите сите свои познати. 
 

Не сите кои имаат секира во филџанот ќе спасат некого од зграда 
што гори, но симболот покажува дека смелоста и сериозниот карактер 
се ваши квалитети. Ако е на дното на филџанот, значи дека во целиот 
живот сте им помагале на останатите. Во средината - вие сте силен 
човек, кој ги реализира промените во светот. На работ - имате 
подготвеност, наскоро ќе се наметне потреба да ја пројавите својата 
храброст. 
 
СКАЛА 
Се искачувате бавно, но ќе ја постигнете вашата цел. 
 
 Ако е на дното на филџанот, скалата покажува дека сега едвај 
почнувате да ги претварате намерите во дела. Ако е на средината, 
имате потреба од помошта на другите - колку повеќе луѓето го 
споделуваат вашиот ентузијазам, толку подобро за вас. Ако е на врвот 
на филџанот, скалата покажува дека треба да започнете да се 
искачувате кон ѕвездите - наскоро ќе ја постигнете својата цел. 
 
СКАЛИЛА (БАСАМАЦИ) 
Унапредување или промена на работата на подобро. 
 
 Ако се на дното на филџанот, скалилата покажуваат дека 
искачувањето не ви било тешко. Ако се на средината, скоро ве 
пропуштиле при унапредувањето, но наскоро ќе имате друга можност. 
Кога скалилата се на врвот, наскоро ќе ве унапредат или ќе напреднете 
на друг начин. 
 
СЛОН 
Помош од пријатели или роднини - чудесно време да посакате 
голема услуга. 
 
 Се чудите ли кој ќе ви помогне при следната голема иницијатива 
во животот или дури за нешто едноставно како преселување од еден 
стан во друг? Ликот на слонот покажува дека луѓето ќе ви дојдат на 
помош, но откако ќе ги замолите за тоа. Ако е на дното на филџанот, 
слонот означува дека со таа сериозна поддршка во животот вие не 
можете да не успеете. Ако е на средината на филџанот, вие сте 



подготвен да им помогнете на другите, а тие од своја страна ќе ви 
помогнат на вас. Ако е на површина, вие им помагате на мнозина и 
многу луѓе ви помагаат на вас - чудесен симбол за оние кои ги сакаат 
своите блиски. 
 
 
СОНЦЕ 
Вие сте силна личност и ги привлекувате луѓето со својот дух. 
 
 Можете да дадете многу - тоа е особено добар знак за учители и 
други водачи. Ако е на дното на филџанот, сонцето покажува дека 
отсекогаш лесно сте воспоставувале контакт со децата, а останатите во 
вас гледаат водач. Ако сонцето е на средината на филџанот, тоа е белег 
на вашата исклучително талентирана личност и на останатите со силна 
присутност во својот живот. На површината - станувате с# посилен со 
текот на годините. 
 
СПИРАЛА 
Токму кога останатите решиле дека не можете нешто да 
сфатите - вие го разбирате. 
 
 Спиралата редовно се среќава во филџаните на учениците или на 
луѓето кои се обучуваат за нешто. Ако е на дното на филџанот, 
спиралата покажува дека наскоро ќе ја разберете вистината. Ако е на 
средината, вие сте опкружени со сродни души и сите наскоро ќе научите 
нешто важно. На врвот - најпосле ќе добиете одговор на прашањата кои 
одамна ве измачуваат. Сега што ќе направите со фактите? 
 
СРЦЕ 
Го сакате животот, а и луѓето ве сакаат вас; иницијалите до 
срцето ја покажуваат вашата голема љубов; ако симболот е 
лошо оформен, срцето ви е скршено. 
 
 Тоа е тежок симбол, внимавајте кога го толкувате. Ако е целосно 
исцртан, вие имате среќа да ве сакаат. Ако во срцето има линии, тоа 
значи дека или чувствата ви се повредени или ќе имате промена во 
вашиот љубовен живот. Тоа важи за секое место во филџанот. Ако 
срцето е на дното на филџанот, една подолга врска ви давала сили цел 
живот. Ако е на средината, вие сте опкружени со љубов и сте многу 
романтични. На врвот - љубовта доаѓа кон вас. Оштетениот лик 
покажува срцеви тегоби.  
 
СТОМНА 
Или се радувате на доброто здравје или се учите да водите 
соодветни грижи за своето тело. 
 
 Вие сте издржливи и имате силна волја, им служите за пример на 
останатите. На дното на филџанот стомната покажува дека рано во 
животот сте осознале колку големо богатство е доброто здравје. На 
средината на филџанот - таа означува дека работите на сочувување на 



здравјето. Вие сте доста информирани во однос на здравјето и 
прашањата поврзани со него. На површината - ќе го сочувате доброто 
здравје и на стари години. 
 
 
СТРЕЛА 
Ако стрелата е насочена нагоре, одговорот на прашањето е 
“да”; ако е настрана, одговорот е “можеби”; ако стрелата е 
насочена надолу, одговорот е “не”. 
 
 Стрелата е еден од најчесто среќаваните симболи во филџаните. 
Можеби причината е во тоа што кога решава да му се гледа човекот 
секогаш е исправен пред некакво прашање. Стрелата се открива многу 
лесно и има соодветно значење секаде во филџанот, при што се 
исклучува времето. На дното на филџанот покажува минато, на 
средината - сегашноста, на врвот - иднината. 
 
Т 
 
ТЕЛЕСКОП   
Ќе го добиете она што го очекувате од иднината. 
 
 Со сосем малку усилби и мечтите ќе ви се остварат. Тоа е и 
најважно кај гледањето - да проникнеш во проблемот и да се обидеш да 
предложиш некое решение за него. Ако е на дното на филџанот, 
телескопот покажува дека вашата фантазија се простира надалеку. Како 
дете сигурно ве нарекувале фантазер. Ако е на средината на филџанот, 
вие имате потреба од некаква промена. На врвот - вие сте човек 
подготвен да стигне до ѕвездите, за да ги оствари своите соништа. 
 
ТИГАР 
Тигарот, како и останатите мачки, е предупредување дека ви 
треба внатрешна сила, за да се справите со сегашниот проблем. 
 
 Тоа е како длабоко земен здив, пред да се нурнете. Најчесто се 
среќава тој симбол во филџаните на луѓето кои смеат да се борат за 
кауза во која веруваат. Станува збор за извор на смелост, кој ни 
дозволува да го постигнеме потребното во животот. Ако се појави на 
дното на филџанот, тигарот покажува дека во минатото сте виделе 
доста жестокост. Ако е на средината, значи дека често има потреба да 
се заштитувате. Ако е на врвот - ќе го постигнете тоа што ви треба, 
поради својата брзина, сила и живост. 
 
 
ТОПКА 
Се движите кон повисок поквалитетен стил на живот; светот 
околу вас бргу се менува. 
 
 Ако е на дното на филџанот, топката извесно време била 
застаната и вие не сте се придвижиле кон старата фантазија. Овој знак 



кажува дека сега е моментот да се обидете. Ако е на средината, сосема 
скоро целосно ќе го промените стилот на животот. На врвот - животот ќе 
ви се придвижи толку брзо, што не ќе можете да се снајдете. 
 Воопшто, кога топката се појавува во филџанот, очекувајте 
движење. 
 
ТОРТА 
Успех и остварување на желбата; вкусно ли е - о, да, можете да ја 
изедете својата торта. 
 
 Ако навистина имате силна желба, време е да ја остварите. Ако 
тортата се јавува на дното на филџанот, вашата тајна желба - позната 
на малкумина - наскоро ќе стане стварност. Ако е на средината на 
филџанот, успехот секој миг ќе ве стигне. Ако е на врвот, спијте си 
мирно, зашто тоа што го сакате наскоро ќе биде ваше. 
 Човек треба да се радува на животот. 
 
 
ТРИНОЖНИК 
Со вашиот талент на уметник имате голема иднина - 
искористете го талентот. 
 
 Не се жалете ако го имате тој симбол. Знаете дека сте 
талентирани и вашата дарба може да роди прекрасни уметнички дела. 
Ако е на дното на филџанот, симболот покажува дека одамна имате 
скриен талент. Ако е на средината, може да влезете во секоја област од 
уметноста и да имате успех. На врвот - тоа е знак на вистиски човек на 
уметноста со голема иднина. 
 
 
Ќ 
 
ЌУП 
Чудесни соседи и прекрасни пријатели, имате добра поддршка и 

во најнеобичните потфати. 
 
 Нема значење што сте замислиле сега, останатите ќе се 
присоединат кон проектот. Ако е на дното на филџанот, ќупот покажува 
дека што и да е, вашиот последен потфат ќе биде прифатен добро. Кога 
е на средината на филџанот, знакот зборува за сесрдни усилби на 
другите луѓе со кои ќе завршите нешто важно. Ако е на површина, ви 
претстои борба за долгорочна возбудлива цел.  
 
У 
 
УРАГАН 
Непријатности во животот - вашите чувства лесно излегуваат 
од контрола. 
 



 Ви се чини дека речиси сте ја изгубиле насоката, особено ако 
одите по нов пат. Помалку еластичните луѓе имаат поголеми тешкотии. 
Ураганот во филџанот означува дека треба да се приспособите кон 
положбата - не очекувајте с# да стане како што вие сакате. Бурата 
наскоро ќе стивне. Ураганот на дното на филџанот покажува бурно 
минато. Ако е на средината, тоа означува дека сега сте многу 
чувствителни. Ако е на површината - подгответе се за “бура”. 
 
 
УРНА 
Јасновидски способности - вие многу лесно ги усвојувате сите 
психички учења и имате наклонетост кон окултното. 
 
 На дното на филџанот урната покажува дека од раното детство 
имате психички способности. Ако е на средината на филџанот, треба да 
ги активирате своите духовни сили - не го користите нивниот целосен 
потенцијал. Ако е на врвот - имате восхитувачки развој на психичките 
способности, особено ако сакате да сте јасновидец. 
 
 
УСНИ 
Љубов и романтика.   
  
 Значењето е едно исто, каде и да се појават во филџанот, но на 
дното на филџанот означуваат дека извесно време не сте се бакнувале 
вистински. Можеби е време за романтично расположение. Ако се на 
средината на филџанот, усните покажуваат копнеж за авантури и 
можеби средба со таинствен непознат. Тоа и би можело да ви се случи. 
На врвот - значењето е друго - љубов, да, но устата задржете си ја 
затворена. Не е најпогодниот момент да ги разоткривате тајните на 
својот љубовен живот. 
 
 
Ф 

 
ФАНФАРИ 
Вие сте благороден човек со голема внатрешна сила и мудрост. 
 
 Најважното тука е што се цените себеси како личност. Останатите 
ви се восхитуваат, вие сте роден водач. 
 Кога е на дното на филџанот, симболот покажува дека вашата 
сила доаѓа од убедувањата и квалитетите на водач уште како дете. На 
средината на фулџанот - некои се наклонети да ја видат вашата сила и 
благородност како пројава на арогантност. Тие немаат претстава какви 
сте всушност. Ако се појави на врвот, значи дека животните искушенија 
ве претвориле во толку силен човек. 
 
ФАР (СВЕТИЛНИК) 



Вистинските водачи го имаат тој симбол во филџанот; луѓето 
се насочуваат кон вас како кон фар на светлината кој  дава 
надеж. 
 
 Имате зачудувачка способност да им помагате на другите и да им 
бидете водач. Никогаш не ги потценувајте тие свои способности - 
дарбата да им помагате на луѓето е уникатна. Ако е на дното на 
филџанот, фарот покажува дека сте многу способен човек - искористете 
ја дарбата мудро. Ако е на средината, вие треба да се однесувате 
достојно поради луѓето околу вас; вашата позиција е толку силна, што не 
треба да ги разгласувате решенијата кои што ги земате. Кога е на врвот, 
останатите се обраќаат кон вас за помош - можете да им помогнете 
уште сега. 
 
ФИЛЏАН 
Бидете благодарни на тоа што го имате и не посакувајте ништо 
повеќе. 
 
 Сега не е времето да сакате повеќе од животот, треба да сте 
благодарен или да им давате на другите. Не е нужно да барате од 
луѓето да ви го вратат позајменото - тие тоа самите ќе го направат. Ако 
симболот е на дното на филџанот, време е да се потсетите на 
основната насока која сте си ја задале. Тоа може да значи и недостаток 
на заштеди за во иднината, па во секој случај заштедете малку пари. Ако 
е на средината, алчоста може да ве доведе до загуба на с# што имате - 
не посакувајте ништо повеќе. Ако е на врвот - наскоро ќе си ги 
расчистите сметките. Избегнувајте да прашувате или да зборувате за 
своите долгови. 
 
 
ФОТОАПАРАТ 
Некој ве набљудува; тоа е добро ако сакате да сте на 
светлината на проекторот, но ако го претпочитате 
спокојството, ве чека изненадување. 
 
 Ако се појави на дното на филџанот, на луѓето околу вас им 
паѓате в очи - тоа е чудесен симбол за манекени или актери. Ако е на 
средината на филџанот, ќе бидете проучувани многу детално, така што 
најдобро е да си седите дома и да си ги завршите домашните работи. 
Ако е на врвот - наскоро ќе се појавите на светлината на проекторите.  
 
ФУДБАЛСКА ТОПКА 
Ви претстои средба со голема група нови пријатели. 
 
 Чудесен симбол за осамени луѓе кои сакаат да се сретнат со 
сродни души по идеи, мисли и интереси. Вашиот живот ќе се промени. 
Ако е на дното на филџанот, покажува добро оформена група пријатели, 
која наскоро ќе влезе во вашиот живот. Ако е на средината на филџанот 
- опкружени сте од група блиски пријатели и “осамен” е збор кој ретко 
имате можност да го употребувате. Ако е на врвот, фудбалската топка 



покажува дека наскоро ќе бидете повлечен од страстите на поголема 
група - чудесен симбол за оние кои ја сакаат политиката. 
 
 
Х 
 
ХАРПУН 
Светски успех и забава - чудесен симбол особено ако е на 
површината на филџанот. 
 
 Ако харпунот е насочен нагоре, вашата иднина изгледа одлично. 
Ако е свртен надолу, тоа што го очекувате ќе се случи, но на друг 
поинаков начин. Ако е вертикален, вие сте здраворазумен и останатите 
сметаат на вашата помош. На дното на филџанот харпунот покажува 
дека сте имале интересно детство. Ако е на средината, вие сте се 
насочиле кон покрупни и поубави творби. Ако е на врвот - ве очекува 
розова иднина. 
 
 
ХАРФА 
Вечна романтичност, изобилство на љубов и чувство за поезија 
 
 Вашите фантазии можат да се претворат во стварност. На дното 
на филџанот харфата покажува голема роматичност и чувствителност. 
На средината на филџанот покажува дека љубовта за вас има силно 
влијание кое ве води до страстни непрактични мисли. На работ од 
филџанот, харфата покажува дека вашите фантазии се на пат да се 
реализираат. 
 
Ц 
 
ЦЕПЕЛИН 
Творечки ум кој гледа подалеку од она кое другите (а можеби и 
вие) мислат дека ќе се случи. 
 
 Набљудувајте ги настаните внимателно и дејствувајте во 
соодветен момент - наскоро ќе ја постигнете целта. Осмелете се да 
бидете различни. Ако е на дното на филџанот, цепелинот покажува дека 
не треба да ги напуштите вашите мечтаења - с# е можно. Ако е на 
средината, треба да процените што навистина може да се постигне, а 
што не - и кога и како да дејствувате. Ако е на површината - вие 
постепено се кревате како гигантски летачки уред. 
 
ЦВЕЌИЊА 
Цвеќињата, општо земено, носат среќа. 
  
 Не е важно што точно е цвеќето - сите цвеќиња означуваат среќа. 
Ако се на дното на филџанот, вие давате и добивате многу среќа од 
обичните нешта. Како љубител на природата, откривате радост во 
нејзините дарови. На средината на филџанот цвеќињата покажуваат 



дека умеете да ги инспирирате останатите и сте најдобар пријател на 
многу луѓе. На врвот - вие сакате да давате и да им помагате на луѓето. 
Ве очекува среќна иднина. 
 
ЦИГАРА 
Имате намера да направите нешто ново и тоа треба да го 
направите до крај. 
 
 Не сопирајте, идејата ви е добра; треба да се ангажирате да ја 
остварите. Ако цигарата е на дното на филџанот, вие ќе се вратите кон 
старата намисла, која не можете да ја заборавите, сега е време да ја 
реализирате. Ако е на средината на филџанот, кон вашите усилби ќе се 
придружат и други. Ако е на врвот - ќе лансирате нова идеја.  
 
ЦРПКА 
Внимавајте што ќе им сервирате на останатите; може да ви го 
вратат со камата. 
 

Ако е на дното на филџанот, тоа раскажува за случаи од 
минатото. На средината на филџанот - ќе си го добиете заслуженото. 
Ако е на врвот, внимавајте како постапувате сега; с# ќе ви се врати со 
камата. 
 
 
Ч 
 
ЧАДОР 
Прибежиште од неволјите и финансиска заштита. 
 
 Многу од луѓето со тој симбол во филџаните прават некакви 
финасиски операции и обично тргаат на страна нешто за црни денови. 
Може да значи и романтична љубовна средба - само што вие треба да 
го направите првиот чекор. Ако е на дното на филџанот, чадорот 
покажува дека сте се поучиле од минатото и одите напред само со 
сопствените заштедени пари и ги вложувате разумно. Ако е на 
средината - тоа означува дека е време да започнете планови за 
иднината - сега имате избор и извесна заштита. Ако е на врвот - 
заштитени сте од пречките. 
  
ЧИНИЈА 
Што ќе си надробиш, тоа ќе сркаш, вашиот остар тон ги 
повредува другите - подобро би било да го смекнете. 
 
 Ако е на дното на филџанот, необмислениот гнев влијае на 
сегашноста. На средината на филџанот покажува дека имате намера да 
кажете нешто силно, така што внимателно ќе ги изберете зборовите. Ако 
е на врвот - сте се однесувале многу лошо; извинете им се и другите ќе 
ви простат. 
 
ЧУДОВИШТЕ 



Ви се прикрадува страв, неспокојство или стрес - со тоа ќе се 
судрите и ќе морате да се справите. 
 
 Вашата темна страна се покажува - време е да се сретнете со 
својата грда половина. Се среќава тоа во филџаните на луѓе кои или се 
во стрес од некој сериозен проблем или не обрнуваат внимание на 
својата негативна црта која ги повредува другите. Во сите нас има темна 
страна; секое чудовиште покажува дека таа сега излегува надвор. Ако се 
појави на дното, тоа е старо прашање, никаков страв или темна страна 
(како што се тешкиот карактер или наметливост). Ако е на средината, 
тоа покажува дека е време да го убиете својот змеј, што и да е тој. Кога 
е на врвот, треба да внимавате - ја насочувате својата темна страна кон 
нешто конкретно, работите, всушност и не се толку страшни. Пројавете 
мало смирување и прифатете ја критиката. 
 
 
ЧЕКАН 
Сериозен и доверлив човек кој може да ја оствари секоја цел која 
ќе си ја постави. 
 
 Какви и да ви се пречките во животот вие имате сила и смелост да 
започнете и да го завршите она што треба да се направи. На дното на 
филџанот чеканот покажува долгорочни желби, кои наскоро ќе се 
претворат во долгорочни резултати. Ако е на средината на филџанот, 
останатите ве сметаат за пример - роден водач. Ако е на врвот - 
сериозната работа и волјата даваат плодови и наскоро вие ќе можете да 
се радувате на тешко постигнатиот успех. 
 
 
Ш 
 
ШАЈКА 
Со поголема прилагодливост и разбирање можете да му дадете 
секому она што му треба. 
 
 Познат сте со својот сарказам. Вие сте интелигентен човек и 
можеби талентиран писател. Бидете внимателни! Ако шајката е на дното 
на филџанот, вие имате голем трговски талент, а умот ви е пробоен како 
шајка. Ако симболот е на средина, вашата интелигенција опфаќа многу 
области, но ќе успеете ако професијата е поврзана со зборување. Ако е 
на површина - наскоро целосно ќе го разберете размерот на својот дар - 
зборот. 
 
ШАПКА 
Ве бара некој господин или многу таинствена дама; овој многу 
стар симбол означува дека некој сака да прикрие нешто. 
 
 Може да значи дека некој ќе дојде, но нема да остане долго. 
 Ако е на дното на филџанот, вардете се од човекот со шапка - не 
е во ваш интерес да му кажувате што и да е, колку и безачајно да ви 



изгледа. Ако шапката е на средината, спријателете се со човекот со 
шапката и тој ќе ве чува од сите зла. Ако е на врвот - очекувајте гостин 
кој сериозно ќе влијае врз вашиот живот. 
 
ШИШЕ 
Алкохолот кој го конзумирате ви создава проблеми или имате 
близок  кој што има проблем со алкохолот. 
 
 Тоа е предупредувачки знак дека претерувањето може да се 
одрази лошо на вас или на вашите блиски. Симболот може да ви даде 
доста точна претстава за она кое навистина се случува во нечиј живот 
или да покаже - кога е на дното на филџанот - дека пиењето некогаш 
било проблем. Ако е на средина на филџанот, вие имате расположение 
за веселба - забавувајте се, но не претерувајте! Ако шишето е на работ, 
треба посебно да се внимава од злоупотреба на алкохолот во викендите 
или при останатите поводи за растоварување. 
 
ШКОЛКА 
Творечка и актерска дарба, лесно и содржајно им ги предавате 
мислите на останатите. 
 
 Овој симбол покажува чувство кон украсите и кон добриот стил на 
живот. Школката навистина е исконски симбол на женственоста. Ако е 
на дното на филџанот, вие имате творечки способности уште од 
раѓањето - искористете ги! Ако е на средината на филџанот тоа 
покажува дека можете да направите секоја соба да изгледа прекрасно - 
вашата дизајнерска дарба е исклучителна. Ако е на работ - колку 
подолго живеете, толку повеќе кај вас расте творечкиот талент. 
 
ШТРК 
Ќе живеете долго, жеравот секогаш означува сила, издржливост 
и долговечност. 
 
 За тој човек возраста нема никакво значење, тој е искален во 
многу битки и со голема внатрешна сила. Ако птицата се појави на дното 
на филџанот, долговечноста ви е сигурна. Ако е на средината, силата ви 
е нескршлива. Ако е на работ, ви остануваат многу години.   
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