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Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 29/05/2009 01:11
_____________________________________

Κριός
Για τα παρορμητικά Κριαράκια, που άλλοτε ντύνονται σε ένα δευτερόλεπτο και άλλοτε κοιτάνε με
τις ώρες την ανοιχτή ντουλάπα, το ντύσιμό τους είναι εύκολο.
Τους αρέσει γενικά το σπορ ντύσιμο και συχνά θα τους δούμε να φοράνε φόρμα ή ρούχα
παραλλαγής. Παρ' όλα αυτά η μόδα ενδιαφέρει τον Κριό και προσέχει να είναι τα ρούχα του πάντα
καλοραμμένα.
Του ταιριάζουν τα φαρδιά παντελόνια μια και πάντα προσέχει τη σιλουέτα του. Είναι ζώδιο που
γενικά ζεσταίνεται γι αυτό και του ταιριάζουν τα λεπτά και τα δροσερά υφάσματα. Συνήθως φοράει
εφαρμοστά ζέρσεϊ αλλά ένα δροσερό βαμβακερό θα ήταν το καλύτερό του.
Χρώματά του το κόκκινο και το πράσινο, όμως και ένα απαλό μπεζ θα λειτουργούσε το ίδιο θετικά.
Τα αξεσουάρ τού ταιριάζουν και συνήθως φοράει κασκόλ και περίεργες ζώνες με στρας και πέτρες.
Πέτρα τους ο αμέθυστος και στα faux bijou κρύσταλλοι και κόκκινες πέτρες.
Ταύρος
Οι καλλίγραμμες και όμορφες Ταυρίνες (μια και ο πλανήτης που τις κυβερνάει είναι η Αφροδίτη)
θέλουν να είναι πάντα γοητευτικές.
Τους αρέσουν τα απαλά και ζεστά υφάσματα και τους ταιριάζουν όλα τα χειροποίητα πλεχτά αρκεί
να είναι ευχάριστα στην αφή. Τα ρούχα που διαλέγουν είναι πάντα ραμμένα έτσι που να μπορούν να
αναδεικνύουν τα χαρίσματά τους.
Με την ευαισθησία που έχει το ζώδιο στο λαιμό, δεν φοράει εύκολα ζιβάγκο γιατί νιώθει ότι τον
πνίγει. Οι μπλούζες πρέπει να φτάνουν συνήθως μέχρι τους γοφούς για να κρύβουν την τάση που
υπάρχει για κοιλίτσα.
Χρώματα που αναδεικνύουν όλη τη θετική τους ενέργεια είναι το γαλάζιο και το ροζ, γενικά όμως
του πηγαίνουν όλοι οι παστέλ τόνοι ενώ τα σκουλαρίκια και τα δαχτυλίδια είναι σταθερά αξεσουάρ.
Δίδυμοι
Φτάνουν πια τα μαύρα! Σας γοητεύουν τα ωραία υφάσματα και ειδικότερα τα ωραία μοντελάκια που
πρέπει να είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σας.
Έχετε αποβάλει το έντονο σπορ ντύσιμο από τα εφηβικά σας χρόνια και η γραμμή που συνήθως
ακολουθείτε έχει νότες κλασσικού ντυσίματος. Σας πηγαίνουν οι μακριές και ασύμμετρες φούστες,
μια και το ζώδιό σας σας έχει προικίσει με μακριά και λεπτά άκρα. Το ύφασμα που πραγματικά σας
ταιριάζει είναι το μεταξωτό. Το χρώμα σας είναι το κίτρινο σε όλες τις αποχρώσεις. Απαραίτητα τα
κοσμήματα που ήδη τους έχετε αδυναμία, είτε σε χρυσό είτε σε πλατίνα. Πέτρες σας είναι ο αχάτης
και το τοπάζι.
Καρκίνος
Ενώ οι άντρες του συγκεκριμένου ζωδίου δεν ακολουθούν τις επιταγές της μόδας, αντίθετα οι
γυναίκες είναι πολύ κοκέτες. Γενικά βάφονται έντονα και περιποιούνται τον εαυτό τους γιατί τους
αρέσει η λάμψη και η διασκέδαση. Οι λεπτεπίλεπτες, σχεδόν αιθέριες γυναίκες Καρκίνοι έχουν μια
τάση προς το νεανικό και όχι προς το κλασσικό ντύσιμο μια κι είναι οι αιώνιοι έφηβοι του ζωδιακού
κύκλου. Τους ταιριάζουν τα λεπτά μάλλινα υφάσματα (μιας και κρυώνουν εύκολα) και όλες οι
αποχρώσεις από το άσπρο μέχρι το γκρι. Τα ρομαντικά Καρκινάκια φοράνε αξεσουάρ που έχουν
συναισθηματική αξία γι αυτά, είτε γενικά έχουν έντονο το έθνικ στοιχείο. ’λλωστε δεν τους
απασχολεί τόσο η πολυτέλεια, όσο η άνεσή τους. Μια σειρά μαργαριτάρια όμως θα ταίριαζε τέλεια
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στο λαιμό τους, μιας και το μαργαριτάρι αναδεικνύει τέλεια τον ψηλό λαιμό τους και τους φέρνει
παράλληλα και τύχη. Το ίδιο θετικά λειτουργεί και το σμαράγδι.
Λέων
Είναι επιμελή στο ντύσιμό τους και τα δύο φύλλα. Τόσο που καμιά φορά το παρακάνουν. Έχουν
μεγάλη αγάπη για τα στολίδια όπως και για τις γούνες. Αγαπούν το ακριβό ντύσιμο, τα καλά
ραμμένα ποιοτικά υφάσματα και πολλά βραδινά φορέματα. Ακριβά είναι ακόμα και στο σπορ
ντύσιμό τους. Το τζιν τους θα είναι φιρμάτο και στολισμένο με χάντρες, στρας ή και κεντημένο με
παγιέτες. Παρ� όλο που συνήθως ο Λέων φοράει σκούρα χρώματα το χρώμα που εξωτερικεύει τη
θετική του ενέργεια είναι το κίτρινο. Συγκεκριμένα το λαμπερό κίτρινο, το χρώμα του χρυσού. Το
ύφασμα που του ταιριάζει είναι ένα ακριβό μεταξωτό, ανάλαφρο και λεπτό, που θα πέφτει αεράτα
στο στητό κορμί του. Ο χρυσός είναι το μέταλλο που τον κολακεύει και τα λαμπερά και τα βαριά
κοσμήματα φτάνουν στο όριο του φετίχ. Γούνινοι γιακάδες και ακριβά γάντια είναι τα τέλεια
αξεσουάρ για ένα Λιοντάρι, που η χλιδή είναι τρόπος ζωής γι αυτό. Ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά θα
δώσει περισσότερο μυστήριο και θα περιορίσει την ακτινοβολία που εκπέμπει γύρω. Ένα ρουμπίνι
στο δάχτυλο δεμένο σε χρυσό θα φωτίσει περισσότερο το ανεξάρτητο και μοναδικό στυλ που έχει.
Προσοχή όμως στην υπερβολή.
Παρθένος
Οι δύσκολοι και ποιοτικοί Παρθένοι ασκούν μια περίεργη γοητεία με την κουλτούρα τους και τον
περίεργο τρόπο ντυσίματός τους. ’λλοτε είναι πολύ σπορ και άλλοτε ξεπερνούν τα όρια του
κλασικού. Ανήκουν στους σπάνιους ανθρώπους που ενώ τους απασχολεί να είναι πάντα σε φόρμα,
κι έχουν τάση για δίαιτες, υγιεινές διατροφές και εξαντλητική γυμναστική (λες και δεν τρέχουν όλη
μέρα), δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το να είναι κομψοί, ειδικά όταν πρέπει να στερηθούν τις
φόρμες τους, μια και η γυμναστική και γενικά η χειρωνακτική εργασία τούς απελευθερώνει.
Καταφέρνουν όμως να έχουν αψεγάδιαστη εμφάνιση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξοδεύουν
λιγότερα χρήματα για ρούχα, μια και δεν ακολουθούν πιστά τη μόδα. Τα υφάσματα που τους
ταιριάζουν είναι τα πολύ λεπτά απαλά και ζεστά μάλλινα ή και βαμβακερά εφαρμοστά, που
προβάλλουν την νεανική εμφάνιση που έχουν, ακόμα κι όταν μεγαλώνουν. Τα χρώματά τους είναι το
ανοιχτό γκρι και το μπεζ. Τα παλαιά κοσμήματα, τα έθνικ, όπως και οι καρφίτσες ή οι μπουτονιέρες,
είναι τα αξεσουάρ που τους ταιριάζουν.
Ζυγός
Οι προσαρμοστικοί Ζυγοί μπορούν να είναι ευπαρουσίαστοι ακόμα κι αν φορούν τζιν σε γαμήλια
δεξίωση. Έχουν αναπτυγμένο το αίσθημα του γούστου κι είναι ενήμεροι σε όλα τα θέματα
καλλωπισμού. Η Αφροδίτη που κυβερνά το ζώδιο, μπορεί να μην τους προίκισε με τις τέλειες
αναλογίες στο σώμα, αλλά σίγουρα τους κάνει από τους πιο γοητευτικούς και ελκυστικούς τύπους
του ζωδιακού. Τους αρέσει η συμμετρία κι έχουν εξαίρετο γούστο χωρίς μεγάλες επιδείξεις. Το
ύφασμα που μπορεί να προβάλλει τα θετικά στοιχεία του ζωδίου είναι το μεταξωτό, ιδιαίτερα το
ινδικό. Τους αρέσουν τα ακριβά και η καλή ποιότητα, χωρίς όμως να επιδεικνύουν την τιμή ή τη
μάρκα. Το χρώμα τους είναι το μπλε, εκείνο του ουρανού. Συνήθως δεν φορούν κοσμήματα, αλλά
ένα ζαφείρι ή μια άκουα μαρίνα τους κολάκευαν πολύ. Πετράδι τους το διαμάντι.
Σκορπιός
Οι μοιραίοι του ζωδιακού κύκλου βγάζουν αυτό το χαρακτηριστικό τους ακόμα και στο ντύσιμό τους.
Είναι το ζώδιο με τον πιο έντονο ερωτισμό και με εμφανή την σεξουαλική διάθεση. Είναι πάντα
εντυπωσιακά ντυμένοι, και η εμφάνισή τους (αρκετά τολμηρή μερικές φορές) μαγνητίζει πάντα τα
βλέμματα. Παρ� όλο το θερμό ταμπεραμέντο τους, τους πηγαίνουν τα ψυχρά κλίματα και το ζεστό
ντύσιμο. Οι Σκορπίνες, άτομα συνήθως πετυχημένα, εκτιμούν τις διασκεδάσεις που τους
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προσφέρουν και η πόλη και η εξοχή. Τους ταιριάζουν τα απαλά τουΐντ, οι φανέλες, τα ανγκόρα για
τις αποδράσεις τους, αλλά και η δαντέλα για τις βραδινές τους εμφανίσεις. Οι τόνοι που
προβάλλουν τις θετικές τους ενέργειες είναι το μπορντό, το καφέ μελί και το βιολέ. Έχουν αγάπη
για τα κοσμήματα, τα λεπτά φινιρισμένα κοσμήματα χωρίς βαριά δεσίματα αλλά σίγουρα ακριβά,
καθώς και για τα φουλάρια και για τις ζώνες που είναι μοναδικά στο είδος τους. Η πέτρα τους είναι
το οπάλι και πετράδι τους το ρουμπίνι. Τα καφέ γυαλιά είναι ιδανικά για να κρύψουν την
σαγηνευτική ματιά τους.
Τοξότης
Τι να πει κανείς για το αριστοκρατικό στυλ σας! Ό,τι και να φοράτε, από τη φόρμα σας (μια και σας
αρέσουν τα σπορ και ιδιαίτερα τα extreme σπορ) μέχρι τα ρούχα για τις βραδινές εμφανίσεις σας,
όλα έχουν τον αέρα της πολυτέλειας που ουσιαστικά εσείς τον προσδίδετε. Οι Τοξοτίνες είναι
άτομα πρωτοποριακά, ακόμα και στο ντύσιμό τους. Τα ωραία και μακριά πόδια τους (αντικείμενο
ζήλιας για πολλούς) συνήθως εκτεθειμένα στην κοινή θέα και το λεπτό κορμί τους βοηθούν στο
ντύσιμό τους. ’τομα που τους αρέσει η χλιδή, νιώθουν άνετα με γούνες και με δερμάτινα γενικώς.
Ζώδιο το οποίο αρέσκεται σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις και σε γκαλά, προτιμά ντύσιμο κλασικό
(κοστούμι, ταγιέρ) και για τις υπόλοιπες ώρες εκκεντρικές εμφανίσεις. Η διαφάνεια σας ταιριάζει
πολύ, όχι όμως και τα σκούρα χρώματα.
Βάλτε τυρκουάζ και πετρόλ και εξωτερικεύστε όλες τις θετικές ενέργειές σας. Σίγουρα όμως θα
έχετε για αξεσουάρ γούνα (όχι απαραίτητα ολόκληρη, ένας γιακάς φτάνει) και μια ζώνη δερμάτινη.
Το χρώμα της γούνας μαρόν σε όλες του τις αποχρώσεις. Ένα δαχτυλίδι με μια πέτρα τυρκουάζ θα
ολοκληρώσει το αποτέλεσμα.
Αιγόκερως
Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο ντύσιμο που έχουν οι Αιγόκεροι, συνήθως φοράνε
ρούχα που απλά τους βολεύουν. Όπως και οι Παρθένοι, έτσι και αυτό το ζώδιο της γης, δεν χαλάει
πολλά χρήματα για αγορές και ψώνια.
Δεν καταφεύγει εύκολα σε shopping therapy γιατί προτιμά να εξοικονομεί τα χρήματα για άλλες
δραστηριότητές του. Έχει μια τάση για το κλασικό και για το παλαιομοδίτικο. Θέλει να νιώθει άνετα
μέσα στα ρούχα του, γι αυτό και δεν πετάει εύκολα το παλαιό τζιν που κοντεύει να λιώσει, και
λειτουργεί αντίθετα με τις επιταγές της μόδας. Θεωρεί ότι η γοητεία πηγάζει από το εσωτερικό και
όχι από το περιτύλιγμα - και στην περίπτωσή τους έχουν δίκιο.
Μαλλί και βελούδο για τα άτομα αυτού του ζωδίου, φαρδιά πουλόβερ, πολλές φορές χειροποίητα,
έστω κι αν είναι βαριά και ζεστά.
Τα Αιγοκεράκια δεν φοράνε πολλά αξεσουάρ, συνήθως ένα κασκόλ τούς είναι αρκετό. Χρώμα τους
το μαύρο και πέτρα τους το μαύρο οπάλι και το ζαφείρι.
Υδροχόος
Οι μοντέρνοι του ζωδιακού! Το νεανικό τους στυλ κρατάει μέχρι τα εξήντα τους. Υπάρχει πάντα
κάτι το ξεχωριστό στο ντύσιμό σας. Το καλό σας γούστο βοηθάει να ταιριάζετε τα παλαιά με τα
καινούργια στη ντουλάπα σας.
Έχετε την τάση να φοράτε ότι επιβάλλει η μόδα, ψωνίζοντας συνέχεια. Το ντύσιμό σας είναι
συνήθως εκκεντρικό, με πολλές φορές ακραίες και αταίριαστες λεπτομέρειες που ευτυχώς όμως
δεν χαλάνε το ωραίο σύνολό σας.
Οι πρωτοπόροι Υδροχόοι διασκεδάζουν πολλές φορές όταν φέρνουν με το ντύσιμό τους σύγχυση
στους μεγαλύτερους και συντηρητικούς που συναναστρέφονται.
Τα υφάσματα που σας ταιριάζουν είναι τα λεπτά δέρματα, και γενικά τα υφάσματα που γυαλίζουν,
όπως το σατέν. Προτιμήστε το χρώμα του ζαφειριού στα ρούχα σας και θα δείτε ότι συγκεντρώνετε
ακόμα περισσότερα βλέμματα στο πέρασμά σας.
Για αξεσουάρ, όπως ζώνες και faux bijou, πάντα θα φοράτε. Στα κοσμήματά σας κάποιες πέτρες
όπως το μάτι της Τίγρης, η Αλεξανδρινή ή το μαύρο μαργαριτάρι, πρέπει οπωσδήποτε να
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προστεθούν στην συλλογή σας.
Ιχθείς
Τα χρήματα για εσάς δεν είναι ποτέ αρκετά για τα ψώνια σας, μια και η μόδα αλλάζει τόσο γρήγορα
όσο και η διάθεσή σας. Πάντα θα υπάρχει κάτι για να αγοράσετε.
Τα Ψαράκια με την έντονη τάση που έχουν για τα ταξίδια είναι πάντα σπορ ντυμένα. Συνήθως έχουν
ολόκληρη συλλογή από τζιν παντελόνια και άνετες παντελόνες που τα φορούν όλο το 24ωρο. Ο
αιώνιος παλιμπαιδισμός τους έρχεται σε αντίθεση με την άφθονη σεξουαλικότητα που εκπέμπουν
και το ντύσιμό τους είναι πάντα ανάλογο. Οι πουκαμίσες έρχονται σε κόντρα με τα σέξι τοπάκια.
Χρώμα βέβαια που ταιριάζει στα αιώνια παιδιά του ζωδιακού, είναι το αγνό λευκό, το γαλακτερό και
το περλέ.
Η μόδα για εσάς είναι απλά ένας τρόπος για να χαλάτε χρήματα και δεν σας καθηλώνει. Τα
φουλάρια είναι το ιδανικό αξεσουάρ όπως και τα χρωματιστά γυαλιά ηλίου. Τυχερή σας πέτρα ο
νεφρίτης και πετράδι σας το ζαφείρι.
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από mara - 29/05/2009 06:45
_____________________________________

αυτο ηλιανα μου στους σκορπιους με την σαγηνευτικη ματια...ειναι αληθεια..μονιμως φοραω
γυαλια..χαχχαχαχαχ
τοσοι σαγηνευμενοι τι να τους κανω;;;χαχαχχχχχαχαχαχα:cheer: :silly: :lol: :woohoo: (σκεψου να
ημουν αλλοιθωρη τι θα ελεγα):laugh: B) :silly:
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 29/05/2009 07:41
_____________________________________

mara έγραψε:
αυτο ηλιανα μου στους σκορπιους με την σαγηνευτικη ματια...ειναι αληθεια..μονιμως φοραω
γυαλια..χαχχαχαχαχ
τοσοι σαγηνευμενοι τι να τους κανω;;;χαχαχχχχχαχαχαχα:cheer: :silly: :lol: :woohoo: (σκεψου να
ημουν αλλοιθωρη τι θα ελεγα):laugh: B) :silly:
Και όμως το έχω παρατηρήσει στους σκορπιούς, το βλέμα είναι διαπεραστικό να το πω, σαγινευτικό
να το πω; πάντως σε διαπερνά........:P
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από ΝΤΙΝΑ - 01/06/2009 21:09
_____________________________________

Οι μοντέρνοι του ζωδιακού! Το νεανικό τους στυλ κρατάει μέχρι τα εξήντα τους. Υπάρχει πάντα
κάτι το ξεχωριστό στο ντύσιμό σας.
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Οι πρωτοπόροι Υδροχόοι διασκεδάζουν πολλές φορές όταν φέρνουν με το ντύσιμό τους σύγχυση
στους μεγαλύτερους και συντηρητικούς που συναναστρέφονται.
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: Και μετά σου λέει μην πιστεύεις....
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 01/06/2009 21:16
_____________________________________

Ναι, ναι είμαστε μοντέρνοι στο ντύσιμο ......συμφωνώ απόλυτα είμαστε πρωτοποριακοί οι υδροχόοι
και στο ντύσιμο και σε άλλα....!!!!:laugh: :laugh: :laugh:
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Dafni - 01/06/2009 21:16
_____________________________________

Αιγόκερως
Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο ντύσιμο που έχουν οι Αιγόκεροι, συνήθως φοράνε
ρούχα που απλά τους βολεύουν. Όπως και οι Παρθένοι, έτσι και αυτό το ζώδιο της γης, δεν χαλάει
πολλά χρήματα για αγορές και ψώνια.
Δεν καταφεύγει εύκολα σε shopping therapy γιατί προτιμά να εξοικονομεί τα χρήματα για άλλες
δραστηριότητές του. Έχει μια τάση για το κλασικό και για το παλαιομοδίτικο. Θέλει να νιώθει άνετα
μέσα στα ρούχα του, γι αυτό και δεν πετάει εύκολα το παλαιό τζιν που κοντεύει να λιώσει, και
λειτουργεί αντίθετα με τις επιταγές της μόδας. Θεωρεί ότι η γοητεία πηγάζει από το εσωτερικό και
όχι από το περιτύλιγμα - και στην περίπτωσή τους έχουν δίκιο.
Μαλλί και βελούδο για τα άτομα αυτού του ζωδίου, φαρδιά πουλόβερ, πολλές φορές χειροποίητα,
έστω κι αν είναι βαριά και ζεστά.
Τα Αιγοκεράκια δεν φοράνε πολλά αξεσουάρ, συνήθως ένα κασκόλ τούς είναι αρκετό. Χρώμα τους
το μαύρο και πέτρα τους το μαύρο οπάλι και το ζαφείρι.
Σωστό !!!!!!!!!!!!!
Πλην του παλαιομοδίτικου ! :woohoo: :woohoo:
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από ΝΤΙΝΑ - 01/06/2009 21:36
_____________________________________

Hlianna έγραψε:
Ναι, ναι είμαστε μοντέρνοι στο ντύσιμο ......συμφωνώ απόλυτα είμαστε πρωτοποριακοί οι υδροχόοι
και στο ντύσιμο και σε άλλα....!!!!:laugh: :laugh: :laugh:
:laugh: :laugh: :laugh: Χαίρομαι διπλά που σε γνωρισααααααα,ομοϊδεάτισσα!!!
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============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από ΝΤΙΝΑ - 01/06/2009 21:41
_____________________________________

Dafni έγραψε:
Αιγόκερως
Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο ντύσιμο που έχουν οι Αιγόκεροι, συνήθως φοράνε
ρούχα που απλά τους βολεύουν. Όπως και οι Παρθένοι, έτσι και αυτό το ζώδιο της γης, δεν χαλάει
πολλά χρήματα για αγορές και ψώνια.
Δεν καταφεύγει εύκολα σε shopping therapy γιατί προτιμά να εξοικονομεί τα χρήματα για άλλες
δραστηριότητές του. Έχει μια τάση για το κλασικό και για το παλαιομοδίτικο. Θέλει να νιώθει άνετα
μέσα στα ρούχα του, γι αυτό και δεν πετάει εύκολα το παλαιό τζιν που κοντεύει να λιώσει, και
λειτουργεί αντίθετα με τις επιταγές της μόδας. Θεωρεί ότι η γοητεία πηγάζει από το εσωτερικό και
όχι από το περιτύλιγμα - και στην περίπτωσή τους έχουν δίκιο.
Μαλλί και βελούδο για τα άτομα αυτού του ζωδίου, φαρδιά πουλόβερ, πολλές φορές χειροποίητα,
έστω κι αν είναι βαριά και ζεστά.
Τα Αιγοκεράκια δεν φοράνε πολλά αξεσουάρ, συνήθως ένα κασκόλ τούς είναι αρκετό. Χρώμα τους
το μαύρο και πέτρα τους το μαύρο οπάλι και το ζαφείρι.
Σωστό !!!!!!!!!!!!!
Πλην του παλαιομοδίτικου ! :woohoo: :woohoo:
Το ψυχανεμίστηκα εγώ το γήινο το σταθερό .Είσαι απαραίτητη στους αιθεροβάμονες ......:laugh:
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από ΝΤΙΝΑ - 28/08/2009 17:14
_____________________________________

Ξέρετε ποιο λουλούδι αντιστοιχεί στο ζώδιο σας ?
ΚΡΙΟΣ
Μάρτιος 21 - Απρίλιος 20
Τουλίπα
ΖΥΓΟΣ
Σεπτέμβριος 23 - Οκτώβριος 22
Γλαδιόλα
ΤΑΥΡΟΣ
Απρίλιος 21 Μάιος 20
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οκτώβριος 23 - Νοέμβριος 22
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Ζέρμπερα
ΔΙΔΥΜΟΙ
Μάιος 21 Ιούνιος 21
Αλστρομέρια
ΤΟΞΟΤΗΣ
Νοέμβριος 23 - Δεκέμβριος 21
Ανεμώνη
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ιούνιος 22 Ιούλιος 22
Τριαντάφυλλο
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δεκέμβριος 21 - Ιανουάριος 19
Ποϊνσέττια
ΛΕΩΝ
Ιούλιος 23 - Αύγουστος 23
Στερλίτσια
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ιανουάριος 20 - Φεβρουάριος 19
Λίλιο

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αύγουστος 24 - Σεπτέμβριος 22
Χρυσάνθεμο
ΙΧΘΕΙΣ
Φεβρουάριος 20 - Μάρτιος 20
Φρέζια
Πηγη το Αστροραμα .
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Bianka - 28/08/2009 19:03
_____________________________________

Ζυγός
Οι προσαρμοστικοί Ζυγοί μπορούν να είναι ευπαρουσίαστοι ακόμα κι αν φορούν τζιν σε γαμήλια
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δεξίωση. Έχουν αναπτυγμένο το αίσθημα του γούστου κι είναι ενήμεροι σε όλα τα θέματα
καλλωπισμού. Η Αφροδίτη που κυβερνά
το ζώδιο, μπορεί να μην τους προίκισε με τις τέλειες αναλογίες στο σώμα,:lol: :lol:
αλλά σίγουρα τους κάνει από τους πιο γοητευτικούς και ελκυστικούς τύπους του ζωδιακού. Τους
αρέσει η συμμετρία κι έχουν εξαίρετο γούστο χωρίς μεγάλες επιδείξεις. Το ύφασμα που μπορεί να
προβάλλει τα θετικά στοιχεία του ζωδίου είναι το μεταξωτό, ιδιαίτερα το ινδικό. Τους αρέσουν τα
ακριβά και η καλή ποιότητα, χωρίς όμως να επιδεικνύουν την τιμή ή τη μάρκα. Το χρώμα τους είναι
το μπλε, εκείνο του ουρανού. Συνήθως δεν φορούν κοσμήματα, αλλά ένα ζαφείρι ή μια άκουα μαρίνα
τους κολάκευαν πολύ. Πετράδι τους το διαμάντι.
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Αλεξάνδρα - 28/08/2009 21:20
_____________________________________

Παρθένος
Οι δύσκολοι και ποιοτικοί Παρθένοι ασκούν μια περίεργη γοητεία με την κουλτούρα τους και τον
περίεργο τρόπο ντυσίματός τους. ’λλοτε είναι πολύ σπορ και άλλοτε ξεπερνούν τα όρια του
κλασικού. Ανήκουν στους σπάνιους ανθρώπους που ενώ τους απασχολεί να είναι πάντα σε φόρμα,
κι έχουν τάση για δίαιτες, υγιεινές διατροφές και εξαντλητική γυμναστική (λες και δεν τρέχουν όλη
μέρα), δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το να είναι κομψοί, ειδικά όταν πρέπει να στερηθούν τις
φόρμες τους, μια και η γυμναστική και γενικά η χειρωνακτική εργασία τούς απελευθερώνει.
Καταφέρνουν όμως να έχουν αψεγάδιαστη εμφάνιση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξοδεύουν
λιγότερα χρήματα για ρούχα, μια και δεν ακολουθούν πιστά τη μόδα. Τα υφάσματα που τους
ταιριάζουν είναι τα πολύ λεπτά απαλά και ζεστά μάλλινα ή και βαμβακερά εφαρμοστά, που
προβάλλουν την νεανική εμφάνιση που έχουν, ακόμα κι όταν μεγαλώνουν. Τα χρώματά τους είναι το
ανοιχτό γκρι και το μπεζ. Τα παλαιά κοσμήματα, τα έθνικ, όπως και οι καρφίτσες ή οι μπουτονιέρες,
είναι τα αξεσουάρ που τους ταιριάζουν.

Μήπως τελικά ανήκω σε άλλο ζώδιο:huh:
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 02/07/2010 09:20
_____________________________________

Ζώδια, ψέματα & απιστία
Τα μεταβλητά ζώδια Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύες θεωρούνται εκ παραδόσεως τα πιο
άπιστα. Κι αυτό, γιατί τα μεταβλητά ζώδια χρειάζονται συνέχεια διαφορετικά ερεθίσματα και
εναλλαγές παραστάσεων για να νιώθουν καλά. Όταν «κλειδώνουν» σε μια σχέση, νιώθουν κατά
κάποιον τρόπο να «εγκλωβίζονται» σ΄αυτήν, με αποτέλεσμα συχνά να ασφυκτιούν. Δυσκολεύονται
να αφοσιωθούν, να δοθούν σταθερά και μόνιμα σε έναν άνθρωπο. Η ευμετάβλητη φύση τους, η
νευρικότητά τους, η ασίγαστη περιέργειά τους οδηγούν συχνά τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν
έντονη την παρουσία των μεταβλητών ζωδίων στο ωροσκόπιό τους, σε ξένες αγκαλιές.
Οι Δίδυμοι εξαπατούν χωρίς καλά καλά να συνειδητοποιούν το λόγο για τον οποίο το κάνουν. Απλώς
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λατρεύουν το φλερτ και δεν μπορούν να το στερηθούν, ακόμη κι αν είναι θανάσιμα πληγωμένοι από
τα βέλη του φτερωτού θεού. Όπως καταλαβαίνετε, αν η σχέση έχει μπει στο πλαίσιο της ρουτίνας,
από το φλερτ μέχρι το κρεβάτι η απόσταση είναι μηδαμινή. Συμπέρασμα: μην τους αφήνετε
ανεξέλεγκτους…
Όσοι ανήκουν στο –λέγε με συντηρητικό κατά τ΄ άλλα- ζώδιο της Παρθένου απατούν επειδή το
επιτάσσει η λογική τους, ως αποτέλεσμα ενός καλομελετημένου σχεδίου. Ποια λογική, θα μου πείτε.
Μα φυσικά, η λογική του παραλογισμού της μεταβλητότητας. Ας πάω και με κανέναν άλλο να δω αν
θα μου αρέσει και, αν όχι, ξαναερωτεύομαι το ταίρι μου, γιατί θα αποδειχτεί για μια ακόμη φορά ότι
είναι το καλύτερο…
Ο Τοξότης απατά τελείως ανάλαφρα και μάλλον τείνει προς το χαζοχαρούμενο στυλ! Συνήθως, η
δικαιολογία του είναι ότι δεν ανέχεται τους φραγμούς και τους περιορισμούς στη ζωή του ή γιατί
βρήκε κάποιο σχετικό ηθικό «πάτημα». Καλά παιδιά και χαρωπά οι Τοξότες, αλλά με τα μυαλά στα
τρένα και στα αεροπλάνα. Πού να συγκεντρωθούν στη σχέση τους! Κι όταν τους έρχεται το τηγάνι
στο κεφάλι και ζητούν συγνώμες, είναι αργά για δάκρυα…
Οι Ιχθύες, πάλι,
απατούν «θεόσταλτα»! Είτε γιατί νομίζουν ότι έχουν «καρμική υποχρέωση» να χαρίσουν το υπέροχο
κορμί τους στον εραστή ή στην ερωμένη που προέκυψε, είτε επειδή τους συγκίνησε το δράμα
κάποιου και, για να «ανακουφίσουν» τον πόνο του, είπαν να του δώσουν μια μεγάλη χαρά! Αυτό
ονομάζεται φιλανθρωπικό σεξ, κι να εσείς που είστε το ταίρι των Ιχθύων δεν το ξέρετε, δεν φταίει!
Ένα ζώδιο που, δεν ανήκει μεν στην ομάδα των μεταβλητών ζωδίων, απατά όμως με χαρακτηριστική
άνεση και εκ πεποιθήσεως, είναι εκείνο του Ζυγού. Ενόσω οι σύντροφοι των Ζυγών ετοιμάζετε τα
χαλινάρια για να τους βάλετε στο…ζυγό και να τους κάνετε όνομα και πράγμα, εγώ θα σας εξηγώ
επιστημονικά τους λόγους που τους εξωθούν στην απάτη: Η βασική αποστολή αυτού του ζωδίου
είναι να κρατάει τις ισορροπίες και να διατηρεί τη γαλήνια ατμόσφαιρα γύρω του. Επειδή όμως μια
σταθερή και μόνιμη σχέση εκ του φυσικού της έχει μεγάλες φθορές και εντάσεις, ο Ζυγός δεν τις
αντέχει, και γι΄αυτό δημιουργεί μια δεύτερη, παράλληλη σχέση. Όταν και αυτή μπει σε φάση
φθοράς, για αυτοάμυνα δημιουργεί και άλλη παράλληλη σχέση και πάει λέγοντας. Έτσι, συχνά
δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο παράνομων σχέσεων, ένα ολόκληρο δίκτυο εξαπατημένων συντρόφων.
Με την απαράμιλλη διπλωματία του και την τέχνη στο λόγο προσπαθεί να διατηρήσει σε όλα τα
θύματά του την ψευδαίσθηση ότι τα αγαπάει και νοιάζεται γι΄αυτά. Μα καλά, καρδιά αγκινάρα
έχετε; Πού τους χωράτε όλους;
Ο Σκορπιός παρουσιάζει δύο πρόσωπα. Αν το ταίρι του είναι καλό παιδί, δηλαδή ασχολείται μόνο με
αυτόν, είναι απόλυτα πιστός και αφοσιωμένος -μέχρι θανάτου! Αν νιώσει ότι ο σύντροφός του δεν
του δίνεται ολοκληρωτικά, αλλά μοιράζει μέρος της αγάπης του και των ενδιαφερόντων του με τους
φίλους του, ποιος είδε το Σκορπιό και δεν τον φοβήθηκε! Και βέβαια δεν θα κάνει μια ωραία σκηνή
για να εκφράσει τις απόλυτες απόψεις του, αλλά θα μετατραπεί σε έναν από τους πιο φανατικούς
και μεθοδικούς άπιστους που υπάρχουν…Ακόμη και αν η εμφάνισή του δεν είναι η πιο σέξι, ξέρει να
διασυνδέεται κοινωνικά, διαθέτει έναν έντονο μαγνητισμό και είναι δυνατός παίκτης στο παιχνίδι
του έρωτα, οπότε του είναι εύκολο να βρει ερωτικό παρτενέρ. Αν δεν έχει λοιπόν αυτά που θέλει
για να νιώσει ασφάλεια από μια σχέση (δηλαδή όλα όσα τον συμφέρουν και τον ευχαριστούν),
«κάνει παιχνίδι» με διάφορους περιστασιακούς παρτενέρ. Το χειρότερο είναι ότι είναι μαέστρος και
τους εμπλέκει σε ένα ακραίο παιχνίδι σεξ και πάθους. Γνωρίζει τον τρόπο να απελευθερώνει
απίστευτα συναισθήματα, που –πιθανώς- οι ερωτικοί του σύντροφοι δεν είχαν νιώσει ποτέ. Φυσικό
είναι τότε οι παρτενέρ του να τον ερωτεύονται, γεγονός που επιβεβαιώνει έναν αξιοπρεπή Σκορπιό.
Ο Σκορπιός διαθέτει το κεντρί του! Αφού παίξει με τους ερωτικούς του παρτενέρ, «χτυπά» με το
κεντρί του, τους αφήνει «δηλητηριασμένους», παίρνει την επιβεβαίωση ότι αυτός κινεί τα νήματα
και δημιουργεί θύματα και γυρίζει στη σχέση του με διπλό κέρδος: έχει πάρει την εκδίκησή του και
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έχει αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορεί να ελέγχει μέσω του σεξ και του συναισθήματος. Θερμή
παράκληση προς τους συντρόφους των Σκορπιών: αν έχετε την καλοσύνη, κοιτάτε τους στα μάτια,
για να σας λατρεύουν με τη σειρά τους! Δεν φταίει ο άμαχος πληθυσμός…Ευχαριστούμε!
Ένα ακόμη ζώδιο που έχει έφεση στην εξαπάτηση είναι ο Κριός, κυρίως λόγω της υψηλής,
ασίγαστης και ακατάβλητης σεξουαλικότητάς του. Αυτά, σε συνδυασμό με την παρόρμηση, είναι ό,τι
πρέπει για να εμπλακεί και να συνειδητοποιήσει ότι ενεπλάκη, όταν φτάσει στο μη περαιτέρω… Αν
ο Κριός επιθυμήσει ερωτικά κάποιον άνθρωπο, θα θελήσει να ικανοποιήσει την όρεξή του εκείνη τη
συγκεκριμένη στιγμή. Από μια έντονα κυριαρχική τάση και από μια ισχυρή παρόρμηση να κατακτήσει
το “κάστρο”, προσπαθεί να διεισδύσει στους εκπροσώπους του αντίθετου φύλου που του
αντιστέκονται. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Καζανόβας ανήκε σε αυτό ακριβώς το ζώδιο…Όσοι
συντροφεύεστε από ένα Κριάρι προκαλέστε τον κυνηγό που κρύβει μέσα του και μη διανοηθείτε να
είστε δεδομένοι…
Από τα σταθερά ζώδια Ταύρο, Λέοντα, Σκορπιό και Υδροχόο, το ζώδιο που είναι ιδεολογικά άπιστο
είναι ο Υδροχόος. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά μόνο και μόνο γιατί είναι ενάντιο στα “πρέπει”
και στις κοινωνικές συμβάσεις. Είναι γενικά απόλυτα ελεύθερο και ανεξάρτητο ζώδιο και δεν
ανέχεται φραγμούς και αλυσίδες στη ζωή του. Αν του κάτσει συντροφικότητα με το ταίρι του, έχει
καλώς. Διαφορετικά θα πηγαίνει ελεύθερα και χωρίς δισταγμό από τη μια αγκαλιά στην άλλη.
Σημείωση: Ως συντροφικότητα ο Υδροχόος εννοεί τα ίδια ενδιαφέροντα, την ίδια αντισυμβατική
ζωή, την ίδια κοσμοθεωρία.
Διευκρίνιση: Το αν τελικά κάποιος είναι άπιστος και λέει γενικά ψέματα στον/στη σύντροφό του,
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και σε καμία περίπτωση δεν αρκεί μόνο μια ένδειξη (π.χ. μόνο
το ζώδιο ή κάποια συγκεκριμένη πλανητική όψη). Θέλουμε ένα συνδυασμό ζωδίων και όψεων για να
πούμε ότι ο τάδε ή η δείνα έχει στο αίμα του/της το ψέμα και την απιστία.
Σ. Σωτηράκη – Άστρα & Όραμα
http://exypno.blogspot.com/2010/07/blog-post_3555.html#ixzz0sVz5nOSk
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από POLLY - 12/07/2010 15:00
_____________________________________

Συμφωνώ με το ζώδιό μου....είμαι κριαράκι....διαφωνώ όμως με το μπέζ χρώμα.....δεν μου αρέσει
καθόλου....:)
Τουλίπα είναι το λουλούδι μου?????
Μμμμμμμμ....μου αρέσει!!!!!!!!!:) :)
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 13/07/2010 16:11
_____________________________________

http://3.bp.blogspot.com/_H1S59SDrlYQ/TDxPX6fmJUI/AAAAAAAATxw/HmEV6IUYUeU/s1600/28797_
106454526069310_100001142894160_55849_931843_n.jpg
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============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 15/07/2010 14:28
_____________________________________

Αστρολογικός οδηγός για τις διακοπές...
Γενικά: αν η παρέα ή τα περισσότερα μέλη της ανήκουν στο ζώδιο του Κριού, των Διδύμων, του
Τοξότη και του Αιγόκερου τότε για εκείνους δεν έχει σημασία ο προορισμός αρκεί να πηγαίνουν
συχνά ταξιδάκια έστω και σε κοντινούς προορισμούς αλλά και μικρής διάρκειας -δηλαδή ένα
σαββατοκύριακο είναι αρκετό- για να περάσεις ονειρεμένα μαζί τους.
Κανόνισε μια μίνι απόδραση σε ένα κοντινό νησάκι και έφυγες!
Κριός:
έχει την ικανότητα να μετατρέπει κάθε ταξίδι σε μοναδική εμπειρία. Μπορεί να περάσει καλά με
μικρή ή μεγάλη παρέα αρκεί να είναι αυτός/αυτή που επιλέγει το μέρος! Θέλει να μάθει τα πάντα
για το μέρος που βρίσκεται και εσύ καλά θα κάνεις να ακολουθήσεις αν θες να μη σου σπάσουν τα
νεύρα!
Που θα πάτε: σε ένα μέρος που γνωρίζει ήδη πολύ καλά έτσι ώστε να μη θέλει να πάει παντού!
Ταύρος: το ζώδιο που ξέρει από καλοπέραση! Αν η παρέα ανήκει στο ζώδιο αυτό θες, δε θες θα σε
περιποιηθούν και θα σε πάνε στα καλύτερα! Στα καλύτερα εστιατόρια για φαγητό, στο καλύτερο
πεντάστερο ξενοδοχείο, το ζώδιο που αγαπάει την απόλαυση όσο κανένα άλλο του ζωδιακού είναι
αυτό που θα σε κάνει να καταλάβεις τι σημαίνει ξεκούραση και απόλαυση στις διακοπές!
Που θα πάτε: σε πεντάστερο ξενοδοχείο σε κοσμοπολίτικο νησάκι, σε μπαλκόνι με την καλύτερη
θέα και θα φάτε μόνο στα καλύτερα -αστακό κατά προτίμηση!
Δίδυμοι: το καλύτερο τους είναι να έχουν ποικιλία και στις διακοπές τους έτσι ώστε να μη
βαριούνται και αν ταξιδεύεις παρέα τους να είσαι προετοιμασμένη: θα σταματήσετε πολλές φορές
στη διαδρομή απλά και μόνο για να θαυμάσουν τοπία!
Που θα πάτε: σε συγκρότημα που έχει μέσα από σπα μέχρι σινεμά, εστιατόριο και καφετέρεια, έτσι
ώστε να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και να μην πλήξει ούτε ένα λεπτό!
Καρκίνος: ο Καρκίνος συνήθως παίρνει την άδεια του για να την πέρασει στο γλυκό του σπιτάκι,
οπότε το ότι αποφασίζει να πάει διακοπές μαζί σου θα έπρεπε να σε κάνει πολύ χαρούμενη. Είναι
γενικά καλόβολο ζώδιο και δε θα σε ταλαιπωρήσει ως παρέα στις διακοπές του αρκεί να τον πάς σε
ένα φιλόξενο μέρος που θα του θυμίζει το σπίτι του!
Που θα πάτε: στο εξοχικό σου -που θα σας βγει και τσάμπα- ή σε νησιώτικο στούντιο αλλά σε καμία
περίπτωση σε ξενοδοχείο υπερπαραγωγή που δε θα νιώθει και τόσο άνετα!
Λέων: μάλλον οι V.I.P θέσεις έχουν ήδη γραμμένο το όνομα του Λέοντα επάνω! Είναι από τα πιο
γκλάμορους ζώδια που ειδικά στις διακοπές θέλουν να έχουν όλες τις ανέσεις. Η ταλαιπωρία δε
φτιάχτηκε για εκείνον/εκείνη και γι’ αυτό σχεδιάζει πάντα το πρόγραμμα των διακοπών ανάλογα με
τις ?πάντα απαιτητικές- ανάγκες που έχει! Στα ταξίδια δε θέλει να μείνει μόνο σε ένα μέρος αλλά
θέλει να δει τα βασικά μέρη ειδικά σε μια ξένη χώρα έτσι ώστε επιστρέφοντας να μπορεί να
καυχιέται ότι τα είδε!
Που θα πάτε: μόνο στα καλύτερα! Γι’ αυτό κάνε την έρευνα σου πριν πάς διακοπές με το Λέοντα!
Παρθένος: αν στην παρέα υπάρχει ένας Παρθένος ή πιο συγκεκριμένα το αγόρι σου ανήκει στο
ζώδιο, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τα αφήσεις όλα επάνω του οικειοθελώς αφού στο
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τέλος το δικό του θα περάσει! Το ζώδιο που αγαπάει την τελειότητα όσο κανένα από τα υπόλοιπα
11, τα έχει όλα οργανωμένα πριν μπει στο καράβι. Χωρίς να θέλει να επιβάλλει τη γνώμη του
καταφέρνει να σε φέρει στα νερά του και τελικά θα πάτε στο μέρος που θα διαλέξει!
Που θα πάτε: όπου αποφασίσει ο παρθένος είτε πρόκειται για διακοπές με μικρή η μεγάλη παρέα!
Ζυγός: το ζώδιο της παρέας! Ο ζυγός είναι πολύ καλή παρέα ειδικά όταν πηγαίνει διακοπές με
μεγάλη παρέα! Ψάχνει μονίμως να ανακαλύψει τις ιδιαιτερότητες του μέρους που επισκέπτεται γι’
αυτό να είσαι προετοιμασμένη ότι θα τα δεις όλα όσο πρέπει να δεις πριν πάρεις το δρόμο της
επιστροφής! Επίσης ο Ζυγός, λατρεύει τα ρομαντικά μέρη αλλά και τους εξωτικούς προορισμούς!
Που θα πάτε: αν δε σας βγάλει ο δρόμος στο Μπαλί, όλα τα νησάκια όλο και κάτι έχουν να δείξουν
στο αχόρταγο για αξιοθέατα ζυγό!
Σκορπιός: Ο σκορπιός προτιμά να ταξιδεύει μόνος του ενώ αν ταξιδεύει με παρέα το μόνο σίγουρο
είναι ότι οι υπόλοιποι θα ακολουθούσουν το πρόγραμμα του αλλά δε θα περάσουν καθόλου άσχημα!
Το ταξίδι είναι μια μεγάλη εμπειρία για τον σκορπιό και με όπλο του τη δυναμική προσωπικότητα
του θα καταφέρει να σε πείσει να πάτε ως την άκρη του κόσμου!
Που θα πάτε: το πιο πιθανό είναι να κάνετε το γύρο των νησιών! Οπλίσου με υπομονή και πολλά
ζευγάρια σαγιονάρες και απόλαυσε το!
Τοξότης: είναι πολύ ενεργητικός γενικά και στις διακοπές αλλά το βασικότερο είναι ότι γοητεύεται
από το ξένο στοιχείο, οπότε μην απορήσεις να πας διακοπές με την κολλητή σου και ερωτευτεί τον
ξανθό Άγγλο που γνώρισε στην παραλία ένα βράδυ!
Που θα πάτε: στο εξωτερικό μάλλον ή στα Μάλια της Κρήτης και τα Καρδάμενα στην Κω που θα
μπορέσει να έρθει σε επαφή με το ξένο στοιχείο!
Αιγόκερως: ταξιδεύει πολύ έτσι κι αλλιώς για δουλειά και το πιο πιθανό είναι να θέλει να έχει ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα ακόμη και στις διακοπές!Μην ξεχνάς ότι πριν επισκεφθεί ένα νέο μέρος
έχει φροντίσει να μάθει τα πάντα για αυτόν τον τόπο και έχει φτιάξει το προγραμματάκι του!
Που θα πάτε: σε ένα ερημικό νησί, με φυσική ομορφιά και σχεδόν καθόλου κόσμο είναι ότι πρέπει
για να ηρεμήσετε και να περάσετε τέλεια ή εναλλακτικά ο γύρος της Ευρώπης είναι κατι που θα
τον/την εξιτάρει!
Υδροχόος: ο υδροχόος θα πάει παντού αρκεί να έχει καλή παρέα! Το μέρος μπορεί να το διαλέξεις
εσύ ή οι υπόλοιποι φίλοι σου αφού γενικά ο υδροχόος δε θα πολυνοιαστεί με λεπτομέρειες και
κρατήσεις. Καλό θα ήταν βέβαια να είναι ένα μέρος που έχει να του δώσει κάτι διαφορετικό και μην
ξεχνάς ότι η περιπέτεια είναι μέσα του!
Που θα πάτε: η περιπετειώδης -για τη νυχτερινή της ζωή- Μύκονος ή η πολύπλευρη Σαντορίνη
πάντα θα έχει να προσφέρει κάτι νέο σε κάθε Υδροχόο, όσες φορές και αν έχει πάει!
Ιχθείς: διακοπές και φιλανθρωπία! Μπορεί να το έχεις ακούσει, μπορεί και όχι: το συγκεκριμένο
ζώδιο αγαπάει την φιλανθρωπία και να είσαι σίγουρη ότι όπου και να σας βγάλει ο δρόμος, ο ιχθύς
θα βρει ένα τρόπο να προσφέρει ψυχολογικά ή υλικά την υποστήριξη του σε όποιον το έχει ανάγκη!
Επίσης, κανόνισε το πρόγραμμα σου και το ψαράκι θα ακολουθήσει απλά μην αφήσεις επάνω του
την όλη οργάνωση.
Που θα πάτε: όπου κάνεις όρεξη από το εξοχικό σου ή το πιο in νησάκι μέχρι το σπίτι της γιαγιάς και
του παππού!
toxeirotero
http://i-diadromi.blogspot.com/2010/07/blog-post_2593.html#ixzz0tlFGTnJL
============================================================================
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Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 07/07/2011 11:06
_____________________________________

Ζώδια και μαλλιά...
http://gamosgamos.gr/cs/blogs/ypourgos/442.jpg
Κριός
Ο βιαστικός Κριός είναι αδύνατο να ασχοληθεί πολύ με τα μαλλιά του και μοιάζει κάποιες φορές σα
να υπήρχε περίπτωση ακόμα και να ξεχάσει την ύπαρξή τους, αν
αυτά δεν βρίσκονταν στο κεφάλι του. Τα λουσίματα διαρκείας και τα απαιτητικά χτενίσματα δεν
είναι γι΄αυτόν. Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι αξιοπερίεργο: Πώς γίνεται αυτό το ατημέλητο κεφάλι να
δείχνει πάντα τόσο περιποιημένο;
Ταύρος
Ο αισθησιακός Ταύρος βουρτσίζει 100 φορές τα μαλλιά του πριν κοιμηθεί και ακριβώς διπλάσιες
όταν ξυπνήσει, λίγο πριν βγει στον έξω κόσμο. Επιπροσθέτως, τα περιποιείται πάντα με κάποιο
ακριβό και υψηλής ποιότητας προϊόν μαλλιών, και γι΄αυτό η κάθε μέρα είναι μέρα χαράς για τα
μαλλιά του όμορφου Ταύρου!
Δίδυμοι
Οι Δίδυμοι σπάνια διατηρούν το ίδιο στυλ μαλλιών. Τα αφήνουν να μακρύνουν μέχρι την πλάτη και
ξαφνικά τα κουρεύουν πολύ κοντά γιατί απλά τους την έδωσε και θέλουν αλλαγή. Δεν φοβούνται τις
περμανάντ ή τα εξτένσιον. Από όλα τα ζώδια, το πιθανότερο είναι αυτό, που τη μία μέρα θα βάψει
την τρίχα μπλε και την αμέσως επόμενη ξανθό φραουλί. Η ματαιοδοξία τους, τους κάνει ανοιχτούς
σε πειραματισμούς.
Καρκίνος
Όταν ο Καρκίνος χρειάζεται να αποφασίσει για τα μαλλιά του, ακολουθεί σχεδόν πάντα τη
συντηρητική οδό. Κοντοκουρεμένα για τα αγόρια, μακριά για τα κορίτσια, ή ακόμα ένα κλασικό,
καλαίσθητο κούρεμα. Καμιά φορά όμως το καβούρι κάνει την έκπληξη και ακολουθώντας τη
διαίσθησή του δοκιμάζει κάτι εντελώς νέο και πρωτοποριακό.
Λέων
Ο αξιαγάπητος Λέων είναι κομματάκι ματαιόδοξος όταν ασχολείται με τη «χαίτη» του: αρέσει και το
ξέρει. Σγουρά ή ίσια, ανοιχτόχρωμα ή σκούρα, μακριά ή κοντά, το λιοντάρι δίνει την απαραίτητη
προσοχή στα μαλλιά του. Ο Λέων είναι το ζώδιο που θα βυθιστεί με άνεση στη μπανιέρα κάποιου
άλλου χρησιμοποιώντας το σπρέυ μαλλιών, το τζελ και τη λακ του χωρίς τύψεις.
Παρθένος
Οι Παρθένοι συμπαθούν τα πρακτικά χτενίσματα και κουρέματα. Θέλουν να φαίνονται ωραίοι
σίγουρα, αλλά χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Σε τελευταία ανάλυση, υπάρχουν πολλά πράγματα που
τρέχουν να προλάβουν σε μια μέρα και δεν θα ήθελαν να προσθέσουν και την αγωνία ενός
περίτεχνου χτενίσματος! Με ελάχιστη προσπάθεια παρ΄όλα αυτά, η Παρθένος τα καταφέρνει μια
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χαρά.
Ζυγός
Οι κομψοί Ζυγοί μπορεί να έχουν τα μαλλιά τους μακριά, κοντά ή ημίκοντα. Αλλά ένα πράγμα που θα
δείτε σπάνια σ΄ αυτούς τους εραστές της δικαιοσύνης είναι το ασύμμετρο κούρεμα. Ανεξάρτητα
από το πόσο τολμηροί μπορεί να είναι, η ιδέα ότι από τη μια πλευρά τα μαλλιά τους είναι μακριά και
από την άλλη κοντά, θα μπορούσε να ανισορροπήσει αυτόν το λάτρη της ισορροπίας.
Σκορπιός
Ο Σκορπιός μπορεί να μείνει άλουστος για μέρες και είναι ικανός να αμελήσει για μήνες την
επίσκεψη στον κομμωτή του. Μάλλον θα προτιμούσε να κουρέψει τα μαλλιά του μόνος του και να
εξοικονομήσει έτσι χρήματα για κάτι άλλο. Το αστείο είναι ότι οι άλλοι έχουν μια τρελή επιθυμία να
πλέξουν τα δάχτυλά τους στα μαλλιά του προκλητικού Σκορπιού, όπως κι αν είναι αυτά.
Τοξότης
Ο Τοξότης αγαπά τα μαλλιά του, με τον τρόπο που ο James Bond αγαπά το μαρτίνι του: απλά. Ο
ενεργητικός τοξότης είναι τόσο πολυάσχολος, ώστε δεν του περισσεύει χρόνος να ασχοληθεί
ιδιαίτερα με την κόμμωσή του. Θέλει να βγει έξω και να εξερευνήσει τον κόσμο όσο το δυνατόν
γρηγορότερα, γι΄αυτό διατηρεί τα μαλλιά του κοντά, αποφεύγοντας έτσι την πολλή περιποίηση.
Αιγόκερως
Περιγράφοντας τον Αιγόκερω, πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει αδυναμία στα μαλλιά του: ουσιαστικά
αυτό είναι το σημείο που προσέχει περισσότερο στον εαυτό του, όσον αφορά την εικόνα του. Ο
Αιγόκερως ξέρει ακριβώς τι χρειάζονται κάθε φορά, είτε είναι μια νέα κουπ, είτε ένα φρεσκάρισμα.
Και είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν όσο χρόνο χρειάζεται για να πετύχουν το ιδανικό αποτέλεσμα,
που συνήθως τους δικαιώνει!
Υδροχόος
Ο Υδροχόος δίνει σίγουρα προσοχή στο πώς δείχνουν τα μαλλιά του και δεν βγαίνει ποτέ από το
σπίτι χωρίς να ρίξει μια τελευταία ματιά στον καθρέφτη. Ωστόσο, δεν ασχολείται ιδιαίτερα με
προϊόντα στάιλινγκ ή φόρμας. Εάν τα μαλλιά του, του φαίνονται καλά με μια πρόχειρη ματιά, αυτό
για έναν Υδροχόο είναι αρκετό.
Ιχθύς
Οι Ιχθείς θα μπορούσαν να περνούν ώρες ασχολούμενοι με το στάιλινγκ των μαλλιών τους εάν δεν
ήταν τόσο απορροφημένοι από άλλα πράγματα: ψάχνοντας ένα πουκάμισο που να ταιριάζει με τα
εσώρουχά τους, φτιάχνοντας καφέ, γράφοντας ένα ποίημα, διαλέγοντας ένα ζευγάρι παπούτσια,
βγάζοντας το τοστ που μόλις έκαψαν. Έτσι, εξ ορισμού οι Ιχθείς αφήνουν τα μαλλιά τους τελείως
φυσικά!
skoulikifanclub
i-diadromi.com
============================================================================
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Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 08/08/2011 07:30
_____________________________________

Ζώδια και νυχτερινή διασκέδαση
Το καλοκαιράκι έχει μπει για τα καλά, οι ρυθμοί χαλαρώνουν και όλοι μας έχουμε την επιθυμία να
βγούμε, να διασκεδάσουμε, να φλερτάρουμε και να το ρίξουμε λίγο έξω! Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ο
τρόπος που διασκεδάζει κάθε άνθρωπος επηρεάζεται άμεσα από το ζώδιό του; Ποιο ζώδιο λοιπόν
είναι party animal? Πώς αρέσει στον καθένα να διασκεδάζει και που προτιμά να πηγαίνει; Με ποιους
μπορεί να περάσει super και ποιους πρέπει να αποφύγει; Μάθε πρώτος τις προτιμήσεις κάθε ζωδίου
από το Oroskopos.gr και διάλεξε αυτό το καλοκαιράκι, την κατάλληλη παρέα για τις βραδινές σου
εξορμήσεις διασκέδασης!
Κριός:
Καλή η δουλειά και οι ευθύνες, αλλά αν δεν έχεις προσωπική ζωή, όλα καταντούν ανιαρά, είναι η
άποψη του Κριού, που δεν μπορεί ούτε στιγμή να περιορίσει την προσωπική του διασκέδαση! Δεν
του αρέσει ποτέ να κάνει πρόγραμμα για το πού θα γλεντήσει με τα φιλαράκια του και φυσικά δεν
μπορεί να επισκέπτεται σταθερά ένα μέρος. Προτιμά μπαράκια και νυχτερινά clubs, ωστόσο μέσα
σε μία βραδιά μπορεί να επισκεφτεί 5-6 μαγαζιά για να συναντήσει και διαφορετικές παρέες! Όσο
περισσότερο δράση έχει η βραδιά του, τόσο καλύτερα θα περάσει!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Δίδυμο, τον Λέοντα, τον Ζυγό, τον Τοξότη και τον
Υδροχόο!
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Ταύρο, τον Καρκίνο, τον Παρθένο, τον Αιγόκερω και τον Ιχθύ!
Ταύρος:
«Πού να τρέχουμε τώρα; Καλά δεν είμαστε να χαλαρώνουμε στο σπίτι; Άντε το πολύ, πολύ να πάμε
κάπου εδώ κοντά σε ένα καλό ταβερνάκι της γειτονιάς, να τσιμπήσουμε τίποτα»! Αν καταφέρεις να
«ξεκουνήσεις» τον Ταύρο από τον καναπέ, τότε θα είσαι ήρωας! Τις βραδινές ώρες, προτιμά να
χαλαρώνει στο σπιτάκι του, ανάβοντας κεράκια, μασουλώντας λιχουδιές και απολαμβάνοντας
τρυφερές αγκαλίτσες από το ταίρι του! Δεν είναι ο τύπος που θα διασκεδάζει μέχρι πρωίας σε
μπουζούκια, ντίσκο και clubs, άντε το πολύ πολύ να βγει για ένα καλό δείπνο και για ένα ποτάκι σε
ένα ήσυχο μέρος!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Καρκίνο, τον Λέοντα, τον Παρθένο, τον Σκορπιό, τον
Αιγόκερω και τον Ιχθύ!
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Κριό, τον Δίδυμο, τον Ζυγό, τον Τοξότη και τον Υδροχόο!
Δίδυμοι:
«Δεν πάω σπίτι μου απόψε» βροντοφωνάζει ο ατακτούλης Δίδυμος, κάθε φορά που διασκεδάζει με
τα φιλαράκια του! Πριν τις βραδινές του εξορμήσεις, είναι ατελείωτες ώρες με το κινητό στο χέρι
και μιλάει πολλές ώρες για να κανονίσει το «μενού» της βραδιάς! Μέσα σε ένα κέντρο διασκέδασης
θα διακρίνεις αμέσως έναν Δίδυμο, γιατί θα είναι η ψυχή της παρέας, θα γελάει, θα χορεύει και θα
μιλάει με γνωστούς και αγνώστους. Προς το τέλος της βραδιάς θα δεις ότι έχει συγκεντρωθεί
«πλήθος» ανθρώπων γύρω του και κουβεντιάζει και λεει ανέκδοτα, δίνοντας σόου διασκέδασης!
Μαζί του μπορεί να ξεκινήσεις από θέατρο, να συνεχίσεις για φαγητό και μετά να βρεθείς στο πιο
trendy club αυτής της εποχής, να χορεύεις μέχρι πρωίας!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Κριό, το Λέοντα, το Ζυγό, τον Τοξότη, τον Υδροχόο!
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Ταύρο, τον Καρκίνο και τον Αιγόκερω!
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Καρκίνος:
«Εγώ ακόμα και στο σπίτι μου, μια χαρά περνάω, θα προσκαλέσω τα φιλαράκια μου, θα τους
μαγειρέψω και θα κουβεντιάζουμε με τις ώρες»! Το Καρκινάκι δεν είναι για να βγαίνει και πολύ
συχνά έξω από το σπίτι του, όχι βέβαια ότι κάποιες στιγμές δεν θα το ρίξει και αυτό λίγο έξω, αλλά
αυτό θα συμβεί σε έκτακτες περιπτώσεις! Μπορεί να κάθεται στο σπίτι του να χαλαρώνει και
ξαφνικά να χτυπήσει το τηλέφωνο και να είναι ένα αγαπημένο του πρόσωπο, που έχει να δει καιρό
και σε χρόνο ντε τε να ετοιμαστεί, να στολιστεί και να βγει για διασκέδαση! Τις περισσότερες
φορές όμως προτιμά να διοργανώνει συγκεντρώσεις στο σπίτι του και να περιποιείται τα φιλαράκια
του!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Ταύρο, τον Σκορπιό και τον Ιχθύ!
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Κριό, τον Δίδυμο, τον Ζυγό και τον Υδροχόο!
Λέων:
«Καλά εε!!! Σήμερα το βράδυ θα τρελάνω κόσμο»! Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, ο
Λέοντας πετά τη σκούφια του για διασκέδαση και χορό! Οι προτάσεις που δέχεται είναι πολλές και
η προετοιμασία για την βραδιά διασκέδασης είναι «ώρα ιεροτελεστίας»! Θα κάθεται με τις ώρες
μπροστά από τον καθρέφτη για να διαλέξει το ρούχο που του ταιριάζει περισσότερο και
απαραιτήτως θα πρέπει να είναι κάτι καινούριο, ένα μοντελάκι με το οποίο δεν τον έχουν ξαναδεί!
Θα προτιμήσει να πάει σε πολυσύχναστα μέρη, που συχνάζουν celebrities (διασημότητες) ή σε bars
και clubs που διαφημίζονται πολύ αυτό τον καιρό και έχουν γίνει must! Θα προσπαθήσει με κάθε
τρόπο να κλέψει την παράσταση και φυσικά θα κάνει πολλές υπερβολές! Θα κεράσει τους πάντες,
θα χορέψει σαν να είναι διαγωνιζόμενος στο “Dancing with the Stars” και θα κοιτάζει διακριτικά να
δει πόσα βλέμματα κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του !
Μην τον περιορίσεις ούτε στιγμή, απόλαυσε τη διασκέδαση μαζί του!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Κριό, τον Ταύρο, τον Δίδυμο, τον Ζυγό και τον Υδροχόο!
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Παρθένο, τον Αιγόκερω και τον Ιχθύ!
Παρθένος:
«Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια, έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια», είναι η απάντηση που
δίνει κάθε Παρθένος, όταν τον προσκαλούν οι φίλοι του για νυχτερινή διασκέδαση. Δεν είναι και
πολύ φανατικός της βραδινής ζωής και του γλεντιού μέχρι πρωίας, προτιμά πιο εναλλακτικούς
τρόπους διασκέδασης! Σίγουρα θα απολάμβανε μια βραδιά στο σινεμά, στο θέατρο ή άντε και σε μία
βραδιά με Live μουσική στο αγαπημένο του στέκι! Μην περιμένεις να ξενυχτίσει μέχρι της πρώτες
πρωινές ώρες μαζί σου, έστω και αν κάποιες στιγμές σου κάνει το χατίρι και έρθει στο μέρος της
επιλογής σου. Θα λειτουργεί με όρια και συγκρατημένα και θα πάει νωρίς για «νάνι» γιατί δεν θέλει
να βγει εκτός προγράμματος!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Ταύρο, τον Αιγόκερω, τον Σκορπιό και τον Ιχθύ.
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Κριό, τον Ζυγό και τον Υδροχόο!
Ζυγός:
«Απόψε θα το κάψουμε» είναι η πρώτη σκέψη του Ζυγού που κάθε βράδυ όλο και κάπου σεργιανίζει,
γιατί δεν του αρέσει η κλεισούρα στο σπίτι! Με κεφάτη διάθεση και γοητεία που αφοπλίζει, είναι σε
ετοιμότητα να βγει κάθε βράδυ να κάψει καρδιές! Δεν έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις για την νυχτερινή
του διασκέδαση, πάει οπουδήποτε, αρκεί να έχει καλή παρέα! Εκτός από τα clubs, τα μπουζούκια
και τα μπαράκια, του αρέσει να πηγαίνει και σινεμά, σε συναυλίες και γενικότερα σε οτιδήποτε
«καλλιτεχνικό», γιατί είναι γνωστή η αγάπη του για την τέχνη! Πολλές φορές μπλέκεται με τις
προτάσεις που δέχεται, έτσι ένα βράδυ μπορεί από αλλού να ξεκινήσει και αλλού να καταλήξει
....Πώς θα αναγνωρίσεις έναν Ζυγό μέσα σε ένα κέντρο διασκέδασης: Μα φυσικά θα μυρίζει η
κολόνια του από μέτρα μακριά ( δεν θα έχει απλά αρωματιστεί, θα έχει λουστεί με την κολόνια του)
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και θα κάνει κοινωνικές συναναστροφές!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Τον Κριό, τον Δίδυμο, τον Λέοντα.
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Καρκίνο, τον Παρθένο, τον Σκορπιό και τον Ιχθύ!
Σκορπιός:
«1000+1 νύχτες θα είναι η σημερινή» , σκέφτεται ο γοητευτικός και ερωτικός Σκορπιός, κάθε φορά
που κανονίζει την νυχτερινή του διασκέδαση! Δεν είναι και τόσο πολύ του «έξω», ωστόσο πάντα
βρίσκει μία καλή αφορμή για να βγει και να επιδοθεί στο αγαπημένο του χόμπι, την «ερωτική
κατάκτηση»! Δεν του αρέσει να βγαίνει με μεγάλες παρέες, προτιμά να βγει με το ταίρι του ή με το
καλύτερό του φιλαράκι. Είναι της άποψης πως όσοι λιγότεροι, τόσο το καλύτερο! Δεν του αρέσει η
«βουή» και τα μέρη που βρίσκεσαι στριμωγμένος ο ένας πάνω στον άλλον. Θα επιλέξει ένα πιο
ήρεμο μπαράκι, το οποίο γνωρίζουν λίγοι και καλοί και σίγουρα μαζεύει καλό και ωραίο κόσμο! Για
να αναγνωρίσεις σε κάποιο μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης έναν Σκορπιό, αρκεί να κοιτάξεις γύρω
σου και να δεις ποιος είναι αυτός που κάθεται ήσυχος σε μία γωνία, δεν μιλάει και δεν χορεύει πολύ
και σε «γδύνει» με τα μάτια του !!!!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Ταύρο, τον Καρκίνο, το Λέοντα, και τον Ιχθύ.
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Κριό, τον Δίδυμο, τον Ζυγό και τον Υδροχόο!
Τοξότης:
«Πάμε και όπου μας βγάλει», είναι το motto του Τοξότη τα βράδια, που ετοιμάζει εξορμήσεις
διασκέδασης! Μπορεί μία χαλαρή βραδιά μαζί του να καταλήξει εντελώς ξαφνικά σε μία ξέφρενη
νύχτα, που θα γυρίσεις στο σπίτι σου τις πρώτες πρωινές ώρες (αν γυρίσεις φυσικά και δεν σε
παρασύρει να φύγετε στο καπάκι για κάποιο ταξίδι)! Ο Τοξότης δεν θα το ψάξει και πολύ για το πού
θα πάει ή ποια παρέα να επιλέξει. Θα φορέσει κάτι πρόχειρο και θα βγει στα στέκια του να βρει τα
φιλαράκια του και στη συνέχεια θα περάσουν μία ξέφρενη νύχτα, πηγαίνοντας όπου βγάλει! Πώς θα
αντιληφθείς σε ένα μαγαζί διασκέδασης ότι κάποιος είναι Τοξότης; Μιλάει ακατάπαυστα, πίνει,
χορεύει και κάθεται πολύ λίγο, γιατί τον περιμένουν και άλλα μαγαζιά που πρέπει να επισκεφτεί!!!!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Τον Κριό, τον Δίδυμο, το Λέοντα, το Ζυγό και τον Υδροχόο.
Ποιον πρέπει να αποφύγει: τον Ταύρο, τον Παρθένο, τον Αιγόκερω και τον Ιχθύ!
Αιγόκερως:
Έχεις δει κάτι τύπους που ενώ έχουν βγει για διασκέδαση και χορό, κοιτάζουν επίμονα κάθε λεπτό
το κινητό τους, μήπως χάσουν κάποιο σημαντικό τηλεφώνημα; Ε ναι λοιπόν, αυτοί οι τύποι είναι οι
«Αιγόκεροι», που η νυχτερινή διασκέδαση τις περισσότερες φορές είναι αγγαρεία για αυτούς, γιατί
τους βγάζει εκτός προγράμματος! Θα έχουν κανονίσει την ημέρα που θα διασκεδάσουν μέρες πριν
και θα έχουν καθορίσει τον τόπο και την παρέα. Μην περιμένεις να περάσεις μαζί του μία extreme
βραδιά , είναι συγκρατημένος και αυτό δεν αλλάζει! Θα αποφύγει τα «ορθάδικα» ή τα μέρη που
έχουν οχλαγωγία, θα επιλέξει κάποιο μπαράκι που είναι κοντά στο σπίτι του (ή στη δουλειά του) και
φυσικά θα είναι πρώτος που θα μπει στο μαγαζί και ο πρώτος που θα φύγει!!!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Ταύρο, τον Καρκίνο, τον Παρθένο και τον Αιγόκερω.
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Κριό, τον Τοξότη, το Λέοντα, το Ζυγό και τον Υδροχόο!
Υδροχόος:
Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι σε περιμένει, όταν κανονίζεις να περάσεις μία βραδιά διασκέδασης
με έναν Υδροχόο! Μπορεί εσύ να έχεις κάνει ένα πολύ καλό πρόγραμμα από πολύ νωρίτερα και να
σου έχει εγγυηθεί ότι τίποτα δεν θα αλλάξει και όταν έρθει εκείνη η ώρα, να σε στήσει να τον
περιμένεις, ή να εμφανιστεί και να έχει αλλάξει παντελώς τα σχέδια! Είναι ένας απρόβλεπτος και
εκρηκτικός τύπος, που δεν τα πάει καλά με τα προγράμματα. Μπορεί να ξεκινήσεις για ένα απλό
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ποτάκι σε ένα κοντινό μέρος και να καταλήξεις σε hot club της παραλιακής και στη συνέχεια το
ξημέρωμα για φαγητό! Είναι βέβαιο ότι θα περάσεις πολύ καλά μαζί του και θα κάνεις και πολλές
γνωριμίες, όμως θα πρέπει να έχεις αρκετές αντοχές, γιατί σίγουρα η βραδιά δεν θα είναι και τόσο
ήρεμη ! ! !
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Κριό, τον Λέοντα, τον Ζυγό και τον Τοξότη!
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Καρκίνο, τον Παρθένο, τον Αιγόκερω και τον Ιχθύ!
Ιχθύς:
«Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου (ή το κορίτσι μου)» σιγοτραγουδάει ο ντροπαλός,
ρομαντικός και πολύ τρυφερός Ιχθύς, λίγο πριν κανονίσει την βραδινή του διασκέδαση! Λατρεύει το
χορό και τη μουσική, για αυτό και κανονίζει ανά διαστήματα να βγαίνει στα μέρη που μπορεί να
απολαύσει τα γούστα του! Είναι των πιο ήρεμων επιλογών και φυσικά τώρα το καλοκαίρι λατρεύει
τα beach parties! Η βραδιά που προτιμά να περάσει για να φορτίσει και πάλι τις μπαταρίες του και
για να περάσει ωραία, είναι στην αγκαλιά του συντρόφου του, σε μέρος με μοναδική θέα και
ρομαντική μουσική! Τις περισσότερες φορές δεν τον νοιάζει το μέρος, αλλά η παρέα!
Με ποιον μπορεί να περάσει super: Με τον Ταύρο, τον Καρκίνο, τον Σκορπιό και τον Ιχθύ!
Ποιον πρέπει να αποφύγει: Τον Λέοντα, τον Παρθένο, τον Ζυγό και τον Υδροχόο!
www.i-diadromi.com
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 04/01/2012 13:36
_____________________________________

Πες μου τι ζώδιο είναι να σου πω τις ατάκες που δεν πρέπει να πεις ποτέ…
Το κάθε ζώδιο έχει το αδύνατο σημείο του, την κουβέντα που αν του την πούνε θα ενοχληθεί, θα
θυμώσει, θα προσβληθεί, θα παρεξηγηθεί. Εμείς, λοιπόν, για να σε προστατεύσουμε (και για να
διασκεδάσουμε και λίγο) σου δίνουμε τις πέντε χειρότερες «ατάκες» για κάθε ζώδιο, που καλό θα
ήταν να αποφύγεις όταν μιλάς μαζί του. Δεν λέμε να μην πεις τη γνώμη σου… Απλώς «φερ’ το» με
έναν πιο διπλωματικό τρόπο. Ναι;
ΚΡΙΟΣ....
1. «Όχι». (Μην το ξεστομίσεις, για οτιδήποτε… Αρκεί ο ήχος της λέξης…)
2. «Δεν ξέρεις τι λες, μου φαίνεται». (Μην τολμήσεις να ξαναπείς αυτήν τη φράση)
3. «Το αυτοκίνητό σου είναι πολύ αργό. Τι επιτάχυνση έχει; (Θέλεις να δεις τι θα πει ραλίστας, ε;
Αυτό θέλεις;)
4. «Το σκέφτηκες καλά;». (Πας καλά; Εννοείται ότι θα το σκεφτεί μετά, αφού το κάνει)
5.«Περίμενε!». (Άκου εκεί να περιμένει ένας Κριός… Εσύ να βιαστείς!)
ΤΑΥΡΟΣ
1. «Τα λεφτά είναι για να τα τρώμε!». (Αυτό είναι ιεροσυλία!)
2. «Δεν υπάρχει φαγητό. Θέλεις μια φρυγανιά;». (Αυτό είναι τραγωδία)
3. «Μα, αναρωτιέμαι τι του/της βρίσκεις;». (Τολμάς να αμφισβητείς το γούστο και το κριτήριό του
-όχι απαραίτητα με αυτήν τη σειρά;)
4. «Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε». (Φτού, φτού, φτού! Κι εσύ γιατί του το θυμίζεις; Βαλτός
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είσαι;)
5. «Πάλι δεν το κατάλαβες; Πόσες φορές θα το πω;». (Παρακαλώ; Τολμάς να τον αποκαλείς κι
αργόστροφο τώρα;)
ΔΙΔΥΜΟΙ
1. «Τι έλεγες; Συγνώμη, δεν πρόσεχα…». (Πως τολμάς να μην παρακολουθείς έναν Δίδυμο την ώρα
που μιλά;)
2. «Σιγά το κατόρθωμα!». (Απλά, δεν αμφισβητείς έναν Δίδυμο)
3. «Α, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα…». (Τώρα τον λες και άσχετο; Αερολόγο;)
4. «Ωραία δεν είναι εδώ που σε έφερα; Βέβαια δεν πιάνει κινητό ούτε Ίντερνετ». (Που τον πήγες;
Αυτό ισοδυναμεί με απαγωγή και παράνομη κράτηση)
5. «Για αστείο το είπες; Α, δεν το κατάλαβα». (Δεν είσαι κι ο μόνος που δεν τον καταλαβαίνει, αλλά
αυτό δεν έχει σημασία…)
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
1. «Μήπως πρέπει να ξεχάσεις πια τον Χ/την Ψ μετά από πέντε χρόνια που σε παράτησε;». (Όχι.
Δεν χρειάζεται να το πεις στον Καρκίνο, αφού δεν τον παράτησε -απλά είναι σε ένα break!).
2. «Τι τις κρατάς αυτές τις σαβούρες;». (Λίγος σεβασμός για το τιμημένο παρελθόν του).
3. «Η μάνα σου είναι…». (Οτιδήποτε κατώτερο του «αγία» θα θεωρηθεί προσβολή στην οικογενειακή
του τιμή)
4. «Θα χαζεύουμε πολύ ακόμα τη θάλασσα; Βαρέθηκα». (Δεν εκτιμάς την υπέροχη ρομαντική στιγμή
που μοιράζεσαι μαζί του;)
5. «Είχες γενέθλια; Μπα, πότε;». (Δεν ήξερες, δεν ρώταγες;)
ΛΕΩΝ
1. «Πώς είπαμε ότι σε λένε;». (Άουτς!)
2. «Α, εδώ ήσουνα; Δεν σε είδα…». (Καλά, δεν είδες τη λάμψη που ακτινοβολούσε;)
3. «Α, δεν το λες καλά το ανέκδοτο. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να το πω εγώ…». (Διαθήκη έχεις
κάνει;)
4. «Ωραίο είναι αυτό που φοράς αλλά υπερβολικά φανταχτερό». (Ήταν περιττό. Είναι φανταχτερός
από μόνος του)
5. «Ποιος νομίζεις ότι είσαι;». (Μα, τι ερώτηση…; Όλοι ξέρουν καλά ποιος είναι!)
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
1. «Αυτό εδώ δεν το καθάρισες καλά». (Το έτριβε δυο ώρες, πώς είναι δυνατόν;)
2. «Χάθηκε ο κόσμος που σε έστησα πέντε λεπτά;». (Κι όμως, χάθηκε!)
3. «Δίπλα έχει παραλία για γυμνιστές, πάμε;». (Μάλλον το είπες επειδή δεν θέλεις να τον ξαναδείς)
4. «Κυκλοφορεί μια επιδημία γαστρεντερίτιδας…». (Του χάλασες το κέφι. Κι αν κολλήσει πουθενά;)
5. «Είχες ένα μαρούλι στο δόντι εδώ και ώρα, αλλά δεν μπορούσα να σου το πω μπροστά στους
άλλους». (Προδότη! Θα βάλει Χ και σε σένα και στα μαρούλια!)
ΖΥΓΟΣ
1. «Μην ξαναβάλεις αυτήν την μπλούζα, δεν σου πάει καθόλου το χρώμα». (Και το λες την πέμπτη
φορά που τον είδες να τη φοράει;)
2. «Σαν να πάχυνες λιγάκι, μου φαίνεται… Δεν συμφωνείτε, παιδιά; ». (Ναι, φώναξέ το, να το
ακούσουν όλοι!)
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3. «Αυτή η τσάντα δεν είναι δερμάτινη, πλαστική είναι. Σε κοροϊδέψανε». (Θέλεις να τον
καταρρακώσεις;)
4. «Ωραία μουσική το λες εσύ αυτό;». (Είσαι καλά; Του πρότεινες σκυλάδικα;)
5. «Το ξενοδοχείο που θα πάμε δεν έχει ανέσεις, αλλά είναι πολύ οικονομικό». (Τσιφουτιές σε έναν
Ζυγό; Τι φρίκη!)
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
1. «Πολύ ομόρφυνε ο/η Χ., δεν νομίζεις;». (Εκτός αν πρόκειται για άτομο ανήλικο ή υπερήλικο με το
οποίο έχεις πρώτου βαθμού συγγένειας…)
2. «Μα πάλι; Δεν έχουν περάσει ούτε δυο ώρες από την τελευταία φορά!». (Ναι, περί αυτού που
κατάλαβες ο λόγος…)
3. «Μήπως είναι όλα στη φαντασία σου;». (Πώς τολμάς; Απλώς βλέπει πιο μακριά και πιο βαθιά απ’
όλους τους άλλους)
4. «Δεν σε πήρα τηλέφωνο γιατί…». (Μη σκας να βρεις δικαιολογία, δεν θα την πιστέψει)
5. «Σε είδανε χθες…». (Άνοιξες μεγάλο θέμα! Ποιοι, πότε, πώς δεν τους κατάλαβε και γιατί τον
σχολιάζεις με τρίτους;)
ΤΟΞΟΤΗΣ
1. «Πάρε από δω το βρωμόσκυλο». (Βρωμόσκυλο είσαι εσύ και φαίνεσαι, και θα σ’ το πει!)
2. «Τι θα έλεγες να περάσουμε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο βλέποντας τηλεόραση;». (Να περάσετε
καλά, εσύ και η τηλεόραση)
3. «Όπου κι αν πας, πάλι σ’ εμένα θα γυρίζεις». (Αν θέλεις να τον κατατρομάξεις, το πέτυχες)
4. «Κουρασμένο σε βλέπω; Θέλεις να γυρίσουμε πίσω;». (Αυτό είναι προσβολή!).
5. «Δεν είσαι λίγο μεγάλος για να μάθεις σκέιτ-μπορντ;». (Αυτό αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη
προσβολή)
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
1. «Η δουλειά είναι για τα κορόιδα». (Ακόμα κι αν δεν το θέσεις επί προσωπικού, προσβάλλεις τις
αρχές του)
2. «Απορώ πώς τα κατάφερες να φτάσεις εδώ που έφτασες». (Απορείς; Γιατί απορείς;)
3. «Τι θα κάνουμε πάλι οι δυο μας μόνοι στο σπίτι;». (Μην το πεις. Δεν θα περάσεις ωραία νύχτα)
4. «Νομίζω πως έχουμε χαθεί». (Μερικές φορές τη νύχτα, στην ερημιά, η σιωπή είναι χρυσός…)
5.«Πες κι εσύ κάτι. Όλο εγώ θα μιλάω;». (Θυμήσου. “Λίγα λόγια και καλά”).
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
1. «Δεν καταλαβαίνω τι τους έχεις μαζέψει όλους αυτούς μέσα στο σπίτι σου». (Προσβάλλεις τη
φιλανθρωπία του)
2. «Για μένα, η ζωή είναι ό,τι φάμε κι ό,τι πιούμε…». (Μόλις έχασε πάσα ιδέα για το άτομό σου)
3. «Αυτό που φοράς δεν είναι στη μόδα». (Είσαι άσχετος… Φυσικά και δεν είναι στη μόδα. Είναι
ΜΠΡΟΣΤΑ από τη μόδα!)
4. «Ξέρω ακριβώς πώς σκέφτεσαι και νιώθεις!». (Εδώ θέλει να ουρλιάξει: «Βοήθεια! Ακούει κανείς να
με σώσει;»)
5. «Πώς ζεις χωρίς mobile internet;». (Ήταν ανάγκη να του υπενθυμίσεις πως δεν τα πάει καλά με την
τεχνολογία;)
ΙΧΘΕΙΣ
1. «Όχι, δεν υπάρχουν μονόκεροι. Ούτε μικροσκοπικές νεραϊδούλες στον κήπο». (Μπα; Κι αυτό το
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θρόισμα μέσα στους θάμνους τι ήταν;)
2. «Επίσης δεν υπήρξαν ούτε ο Ρωμαίος και η Ιουλιέττα, ήταν φανταστική ιστορία». (Και τώρα που
του το χάλασες, τι κατάλαβες;)
3. «Έλα τώρα, υπερβολές. Δεν ήταν τόσο φοβερό…». (Φυσικά και ήταν)
4. «Ακόμα να ετοιμαστείς; Τι έκανες τόση ώρα;». (Αρμένιζε στον δικό του χωροχρόνο, αυτό έκανε)
5. «Πάλι κλαις;». (Ε, ναι, φυσικά! Έχεις πρόβλημα; Τώρα είσαι εσύ η αιτία που θα ξαναβάλει τα
κλάμματα).
tagatakia.gr
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 04/01/2012 14:15
_____________________________________

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
1. «Μήπως πρέπει να ξεχάσεις πια τον Χ/την Ψ μετά από πέντε χρόνια που σε παράτησε;». (Όχι.
Δεν χρειάζεται να το πεις στον Καρκίνο, αφού δεν τον παράτησε -απλά είναι σε ένα break!).
2. «Τι τις κρατάς αυτές τις σαβούρες;». (Λίγος σεβασμός για το τιμημένο παρελθόν του).
3. «Η μάνα σου είναι…». (Οτιδήποτε κατώτερο του «αγία» θα θεωρηθεί προσβολή στην οικογενειακή
του τιμή)
4. «Θα χαζεύουμε πολύ ακόμα τη θάλασσα; Βαρέθηκα». (Δεν εκτιμάς την υπέροχη ρομαντική στιγμή
που μοιράζεσαι μαζί του
5. «Είχες γενέθλια; Μπα, πότε;». (Δεν ήξερες, δεν ρώταγες?
:woohoo: :silly: :laugh:
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
1. «Η δουλειά είναι για τα κορόιδα». (Ακόμα κι αν δεν το θέσεις επί προσωπικού, προσβάλλεις τις
αρχές του)
2. «Απορώ πώς τα κατάφερες να φτάσεις εδώ που έφτασες». (Απορείς; Γιατί απορείς
3. «Τι θα κάνουμε πάλι οι δυο μας μόνοι στο σπίτι;». (Μην το πεις. Δεν θα περάσεις ωραία νύχτα)
4. «Νομίζω πως έχουμε χαθεί». (Μερικές φορές τη νύχτα, στην ερημιά, η σιωπή είναι χρυσός…)
5.«Πες κι εσύ κάτι. Όλο εγώ θα μιλάω;». (Θυμήσου. “Λίγα λόγια και καλά”).
Λίιιιγα λόοοογιαααααα!!!;) :S
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 23/01/2012 18:57
_____________________________________

τΑ ΖΩΔΙΑ ΠΑΝΕ ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ...
ΛΙΟΝΤΑΡΙ: Γιέ μου που πάς? - Μάνα θα πάω στα Καράβια να γίνω καπετάνιος.
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Γιέ μου που πας? - Μάνα θα πάω στα καράβια να τα απολυμάνω.
... ...
ΖΥΓΟΣ: Γιέ μου που πας? - Μάνα θα πάω στα καράβια. Ή να μην πάω? ή να πάω? ρε μάνα τι να κάνω
τελικά?
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Γιέ μου που πας?- Μάνα, γιατί ρωτάς?
... ΤΟΞΟΤΗΣ: Γιέ μου που πας? - Μάνα όπου να 'ναι φεύγω, αρκεί να πάω κάπου
.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Γιέ μου που πας?- Μάνα θα πάω στα καράβια, όλος ο καλός ο κόσμος εκεί πάει.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Γιέ μου που πας? - Μάνα, όταν εγώ γύρναγα απο τα καράβια, οι άλλοι πήγαιναν.
ΙΧΘΕΙΣ : Γιέ μου που πας? - Μάνα, που πάω?
ΚΡΙΟΣ: Γιέ μου που πας? - Μάνα θα πάω στα κρουαζιερόπλοια! Δεν είσαι μάνα εσύ, βασιλομήτωρ
είσαι!!
ΤΑΥΡΟΣ: Γιέ μου που πας? - Μάνα, δεν πάω πουθενά, και όπως θα έρχεσαι φέρε και τα καράβια
.
ΔΙΔΥΜΟΣ: Γιέ μου που πας? - Μάνα, θα πάω με τα παιδιά στα καράβια, γουστάρω.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Γιέ μου που πας? - Μανούλα μου, θα πάω στα καράβια, όπως έκανε ο πατερούλης μου
και ο παππούς μου, και τα καράβια ψυχή εχουν και αυτά.. {kiss}
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 23/01/2012 20:29
_____________________________________

:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Μέσα σε όλα ποια!!!τι επιτυχία είναι αυτή;;:lol:
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 28/01/2012 17:55
_____________________________________

Ποιο ζώδιο είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης;
Θα είναι… ψέμα, αν σας πει κάποιος ότι δεν λέει ποτέ ψέματα!
Το κίνητρο όμως του καθένα μπορεί να διαφέρει, όπως και η ευκολία με την οποία το κάνει. Για
ορισμένους είναι τέχνη και χάρισμα, ενώ για άλλους το πιο δύσκολο πράγμα...Τι γνώμη έχουν τα
άστρα; Ποια ζώδια μπορούμε να εμπιστευόμαστε και ποια θα μας ξεγελάσουν με την πρώτη
ευκαιρία;
Κριός
Ο Κριός θα σας ξεφουρνίσει μερικά αθώα ψεματάκια για την προσωπική του ζωή. Θέλει να
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εντυπωσιάζει, οπότε θα βάλει σάλτσα και μια δόση υπερβολής σε κάτι που έζησε για να το κάνει πιο
σημαντικό. Αν αντιληφθείτε ότι σας “παραμυθιάζει”, μη θυμώσετε μαζί του. Απλά θέλει να ανέβει
στα μάτια σας! Δείξτε λοιπόν κι εσείς το θαυμασμό σας.
Ταύρος
Δύσκολα θα πει ψέματα ο Ταύρος, γιατί θεωρεί ότι θα τον καταλάβουν όλοι και το ψέμα του θα
αποκαλυφθεί. Και όχι άδικα, αφού δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά. Όταν θα πει όμως ψέματα, θα
το κάνει για να αποφύγει μια δυσάρεστη κατάσταση ή έναν πιθανό καυγά.
Δίδυμοι
Ο Δίδυμος είναι ιδιαίτερα κυκλοθυμικός κι ενώ αρχικά έχει όλη την καλή διάθεση να κρατήσει την
υπόσχεση που σας έχει δώσει, στην πορεία ενδέχεται να αλλάξει γνώμη… Αν λοιπόν σας στήσει
στο ραντεβού που είχατε κανονίσει, θα εξαντλήσει τη φαντασία του και θα βρει ένα ψέμα για να
δικαιολογηθεί. Είναι τόσο απίθανα τα ψέματα που σκαρφίζεται όμως, που τελικά γίνονται πιστευτά!
Καρκίνος
Ο Καρκίνος θα σας πει ψέματα, θα το κάνει όμως για να σας προστατέψει και να μην
στεναχωρηθείτε για κάτι. Αν αποκαλυφθεί, λοιπόν, μην του κρατήσετε κακία, γιατί το έκανε για
καλό! Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει το ψέμα από ανασφάλεια ή για να καλύψει κάποιο λάθος
που έκανε. Θα είναι όμως μικρό, αθώο και δεν πρόκειται να βλάψει κανέναν.
Λέων
Όταν καταλάβει πως χάνει την επιρροή και την εξουσία που ασκεί στους άλλους ο Λέοντας, όταν
δει πως από εκεί που ήταν ο αρχηγός αρχίζει να παίρνει την κάτω βόλτα, τότε θα πει ψέματα, για
να ανέβει ξανά στα μάτια εκείνων που μέχρι πριν λίγο τον θαύμαζαν. Δεν θα είναι και ιδιαίτερα
πειστικός, ούτε βέβαια θα βλάψει κάποιον με τα ψέματά του, οπότε μην τον φοβάστε, αφήστε τον
να λέει!
Παρθένος
Είναι κατά του ψέματος ο Παρθένος. Σπάνια θα χρησιμοποιήσει ένα ψέμα κι όταν θα το κάνει θα
είναι για να δώσει βαρύτητα στα λεγόμενά του ή για να κάνει πιο πειστικές κάποιες απόψεις του.
Θα είναι όμως τόσο ασήμαντο και θα το ενσωματώσει τόσο καλά, που κανείς δεν θα το καταλάβει!
Ζυγός
Ανήκει στην κατηγορία των ζωδίων που μπορούν άνετα να πούνε ψέματα, χωρίς να το αντιληφθεί
κανείς. Και θα το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη, προκειμένου να αποφύγει μια επίπληξη ή έναν καυγά!
Επίσης όταν κάνει κάποια απιστία στην ερωτική του σχέση, θα βρει άφθονα ψέματα να ξεφουρνίσει
για να θολώσει τα νερά! Προσοχή λοιπόν!
Σκορπιός
Ο Σκορπιός θα πει μεγάλα ψέματα και θα το κάνει καθαρά για λόγους εκδίκησης. Δεν είναι καθόλου
αθώα τα ψέματά του και θα έχουν σκοπό να βλάψουν κάποιον που του έκανε κακό. Είναι ένας
τρόπος να πάρει το αίμα του πίσω και δεν θα διστάσει να τον χρησιμοποιήσει. Επίσης, σε μια πιο
αθώα εκδοχή, θα σας πει ορισμένα ψέματα για να σας τεστάρει και να διαπιστώσει με τι άνθρωπο
έχει να κάνει.
Τοξότης
Ο Τοξότης δεν ανήκει στην κατηγορία αυτών που λένε εύκολα ψέματα. Σπάνια το κάνει και όταν θα
μπει σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι για να απεμπλακεί από μια ιστορία στην οποία τρίτα άτομα
τον έμπλεξαν. Θα θελήσει να βγάλει την ουρά του απ’ έξω, σε κάτι που ειπώθηκε από τον ίδιο,
αναιρώντας το.
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Αιγόκερως
Τα ψέματα του Αιγόκερου είναι σπάνια και αυτό επειδή δεν θέλει να εκτεθεί σε περίπτωση που αυτά
αποκαλυφθούν. Θα το κάνει μόνο όταν υπάρχει κάποιος επαγγελματικός στόχος, άρα λοιπόν
πρόκειται για εντελώς αθώα ψέματα που απλά θα “βελτιώσουν” λίγο το βιογραφικό και τις
ικανότητές του.
Υδροχόος
Μπορεί να πει με απίστευτη ευκολία ένα ψέμα. Έχει την ικανότητα να το πλασάρει με τέτοιο τρόπο
που θα φαίνεται ως η μεγαλύτερη αλήθεια που ειπώθηκε ποτέ. Υποστηρίζει τόσο τα ψέματα που
λέει, που φτάνει σε σημείο να τα πιστεύει και ο ίδιος! Το κάνει για να καλύψει μια κατάσταση που
δεν τον συμφέρει, αλλά πολλές φορές θα χρησιμοποιήσει το ψέμα, όταν θεωρήσει ότι ο
συνομιλητής του δεν είναι έτοιμος να δεχτεί την αλήθεια.
Ιχθείς
Ο Ιχθύς, στην προσπάθειά του να ζήσει σε ένα διαφορετικό και ονειρεμένο κόσμο, πλάθει στο μυαλό
του μια κατάσταση, που αργότερα δεν ξέρει ούτε ο ίδιος αν είναι αληθινή ή όχι. Θα πει ψέματα
προκειμένου να εξιδανικεύσει τα πράγματα ή να ωραιοποιήσει τη ζωή του. Ο μόνος λοιπόν που
κινδυνεύει από αυτό, είναι ο ίδιος!
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 28/01/2012 20:40
_____________________________________

Τι καλά παιδιά που είμαστε τα Καρκινάκια!!!!!!:cheer: :unsure:
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 07/02/2012 21:23
_____________________________________

Ποιο κατοικίδιο ταιριάζει σε κάθε ζώδιο
ΚΡΙΟΣ:
Οποιοδήποτε, αρκεί να έχει ανεξάντλητη ενέργεια και όρεξη για δράση!
ΤΑΥΡΟΣ:
Μια χελώνα.
Είναι αργόστροφη, δεν χρειάζεται πολλή προσοχή, και δεν θα μαλώνει μαζί μου για το φαΐ.
ΔΙΔΥΜΟΙ:
Ένας παπαγάλος που μιλάει.
Χρειάζεται να πω περισσότερα;
Φυσικά!
Μπλά…μπλα…μπλα…
ΚΑΡΚΙΝΟΣ:
Οποιοδήποτε καημενούλικο ζωάκι χρειάζεται φροντίδα και προδέρμ.
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ΛΕΩΝ:
Ένα μεγάλο, τολμηρό, άγριο αιλουροειδές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα με ανταγωνίζεται σε
«λάμψη».
ΠΑΡΘΕΝΟΣ:
Για μισό να σκεφτώ…
Πρέπει να ξυπνάω στις 07.30 για να το ταΐζω, να το αφήνω έξω στις 7.45, στις 10.00 να πηγαίνω
στο petshop για να του αγοράσω τροφές, πράγμα που σημαίνει κόστος 3,56 € συν ΦΠΑ 23%
ημερησίως…
ΖΥΓΟΣ:
Χμ…καλή ερώτηση.
Από τη μία, ένας σκύλος είναι δραστήριος, στοργικός και κοινωνικός.
Από την άλλη, μια γάτα είναι αρκετά ανεξάρτητη και δεν απαιτεί πολύ χρόνο και προσοχή.
Ωωωω…δεν ξέρω.
Εσείς τι θα διαλέγατε στη θέση μου;
ΣΚΟΡΠΙΟΣ:
Μια γάτα.
Μυστικοπαθής, μυστήρια και απρόβλεπτη.
Τι ακριβώς δεν σας αρέσει;
ΤΟΞΟΤΗΣ:
Ένα άλογο, φυσικά!
Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αρκετά δυνατό και θα κρατάνε τα κουράγια του για να τρέχει μαζί μου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ:
Για το κατοικίδιο…θα χρειαστεί να πληρώσω;
ΥΔΡΟΧΟΟΣ:
Ένα χάμστερ.
Πρώτα απ΄όλα, πρέπει να του φτιάξω ένα φοβερό κλουβί με σωλήνες για να μπορεί να περνά από
μέσα και να κόβει βόλτες, καθώς και έναν αισθητήρα ενέργειας που δεν θα΄χει ξαναδεί.
Εντάξει, μην το βλέπετε έτσι, όταν το τελειώσω θα φαίνεται πολύ καλύτερο!
ΙΧΘΕΙΣ:
Ψάρια.
Σε περίπτωση που ξεχάσω να τους βάλω τροφή για κάτι βδομάδες, θα είναι εύκολο να
αντικατασταθούν.
ΑΝ θυμηθώ να τα αντικαταστήσω…
exypna
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 10/02/2012 17:33
_____________________________________

Τα ζώδια μασκαράδες
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/405551_299629683426185_10000137
4674102_761343_1053353477_n.jpg
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Κάθε ζώδιο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάλογα με αυτά θα επιλέξει διαφορετική στολή
για τα αποκριάτικα πάρτι.
Μην ξεχνάτε να βάλετε φαντασία στις επιλογές σας και να θυμόσαστε πως κάθε ζώδιο, ακόμη και
στις απόκριες, έχει άλλη συμπεριφορά και επιλέγει διαφορετική στολή.
Καλές απόκριες με τρέλα, έξυπνες αποκριάτικες στολές, κέφι και χαρά.....
Αν είστε κριός είστε δραστήριος και έχετε πολύ ενέργεια. Επιλέξτε μία εκκεντρική στολή και
έντονα χρώματα. Το κόκκινο χρώμα σας αντιπροσωπεύει απόλυτα, μία κόκκινη περούκα, φτερά,
χάντρες και περίεργα αξεσουάρ θα σας κάνουν εντυπωσιακούς. Επίσης μία μάσκα θα σας κάνει
ακόμη πιο ενεργητικούς και παρορμητικούς.
Οι ταύροι είστε γοητευτικοί και χαλαροί. Συνήθως επιλέγετε τις διακριτικές αποκριάτικες στολές.
Γιατί δεν κάνετε μία εξαίρεση για φέτος; Επιλέξτε φωτεινά χρώματα και όμορφα υφάσματα, ένα
εντυπωσιακό καπέλο και εκκεντρικά αξεσουάρ.
Όπου γάμος και χαρά ο δίδυμος πρώτος. Επιλέξτε μία εντυπωσιακή αποκριάτικη στολή, με ρίγες και
καρό στοιχεία. Επίσης επιλέξτε περίεργα αξεσουάρ, φουλάρια και έντονα χρώματα στο μακιγιάζ
σας. Με λίγα λόγια υπερβάλλετε, όπως κάνετε πάντα.
Οι ευαίσθητοι καρκίνοι συνήθως είναι διακριτικοί. Επιλέξτε ανοιχτόχρωμα ρούχα και animal print
στολές. Επίσης βάλτε λουλούδια στα μαλλιά σας και ντυθείτε χίπης.
Αν είστε λέων θέλετε να ξεχωρίζετε πάντα. Γι αυτό επιλέξτε μία εκκεντρική στολή, με χρυσές
αποχρώσεις και αστραφτερά χρώματα και υφάσματα. Επίσης μία προτεινόμενη ιδέα για αξεσουάρ
είναι ένα καπέλο με πολλά στρας ή αξεσουάρ με εκκεντρικά στοιχεία.
Οι παρθένοι ίσως δεν επιλέξετε να πάτε σε κάποιο αποκριάτικο πάρτι, αν όμως πάτε, βγείτε λιγάκι
από το συντηρητικό προφίλ σας και επιλέξτε φωτεινά χρώματα και όμορφα αξεσουάρ. Μία κομψή
μάσκα και ένα ρομαντικό ραβδάκι είναι δύο προτεινόμενα αποκριάτικα αξεσουάρ.
Οι ζυγοί είναι καλαίσθητοι και φιλάρεσκοι. Συνήθως τα ζυγάκια ξεχωρίζουν με τις στυλιστικές τους
επιλογές. Ακόμη και αν επιλέξετε μία απλή στολή θα επιλέξετε όμορφα αξεσουάρ, με στρας,
χρυσές λεπτομέρειες και εντυπωσιακά υφάσματα. Επίσης επιλέξτε έντονα χρώματα. Απόκριες
έρχονται ας μην είστε σικ.
Οι σκορπιοί είστε μυστηριώδεις και γεμάτοι πάθος. Γι αυτό επιλέξτε αποκαλυπτικές στολές και
κυρίως αποκριάτικες στολές σε μαύρο χρώμα και δερμάτινα υφάσματα. Επίσης επιλέξτε
τρομακτικές μάσκες, που συνάδουν με το χαρακτήρα σας.
Τα τοξοτάκια είναι πάντα χαρούμενα άτομα και διασκεδάζουν μέχρι το πρωί. Επιλέξτε μία
εντυπωσιακή, αποκριάτικη στολή. Μία καλή ιδέα είναι οι χρωματιστές στολές και ως αξεσουάρ
αγοράστε ρόπαλα, βουβουζέλες και ότι άλλο υπάρχει στο εμπόριο ώστε να προκαλεί "φασαρία".
Αν είστε αιγόκερως βγάλτε τη μάσκα του συντηρητικού ανθρώπου και φορέστε μία όμορφη στολή.
Μία προτεινόμενη ιδέα είναι μία ανατολίτικη αποκριάτικη στολή ώστε να νιώθετε "φυσιολογικά" και
να μην γκρινιάζετε. Επίσης επιλέξτε τα ανάλογα αξεσουάρ, μαντίλια, σκουλαρίκια κτλ.
Οι υδροχόοι έχουν φαντασία και δεν φοβούνται να τσαλακώσουν την εικόνα τους. Γι αυτό βγείτε μία
βόλτα στην αγορά και αγοράστε μία στολή κλόουν. χορευτή, σούπερμαν ή ότι άλλο σας εμπνεύσει.
Οι ιχθείς είστε ρομαντικές και καλλιτεχνικές φύσεις. Γι αυτό επιλέξτε να ντυθείτε χίπηδες,
χορεύτριες, μάγοι, γκουρού ή απλά σχεδιάστε μία αυτοσχέδια αποκριάτικη στολή.
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www.zodiologio.gr
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 10/02/2012 19:44
_____________________________________

Εφυγαααααα!!!πάω να ντυθώ χίπης :woohoo: :silly: με λουλούδια στα μαλλιά και παρδαλέ
ρούχα!!!!!!!!!
Με φαντάζεστε;;;;;;;;;:laugh: :silly:
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 15/02/2012 13:46
_____________________________________

Ποια ζώδια είναι τυχερά στον έρωτα το 2012
Ποια ζώδια θα ζήσουν τον κεραυνοβόλο έρωτα;
Ποια ζώδια θα έχουν ανατροπές στα προσωπικά τους;
ΚΡΙΟΣ: Το έτος των καθοριστικών αποφάσεων και της ερωτικής ανανέωσης…
Κριέ στον έρωτα, το 2011 σε εξάντλησε συναισθηματικά και σε έκανε να χάσεις το κέφι και την
αισιοδοξία σου για τα αισθηματικά σου, αφού οι ανατροπές και οι αλλαγές που υπήρξαν στην
ερωτική σου ζωή, δημιούργησαν κλίμα ασάφειας και αναταραχής στο οποίο έπρεπε να
προσαρμοστείς!
Αν έχεις γεννηθεί το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου σου, τα δύσκολα πέρασαν και το
2012 θα καταφέρεις να δεις με άλλο μάτι τα αισθηματικά σου και να αντιμετωπίσεις με μεγαλύτερη
σοβαρότητα, ωριμότητα και ψυχραιμία μία σχέση ή γνωριμία που σε προβλημάτισε το 2011. Αν έχεις
γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σου, μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 θα δεχτείς την επιρροή
του Κρόνου και θα δοκιμαστούν οι αισθηματικές σου υποθέσεις. Αλλιώς μπορεί να .....υπολόγιζες ότι
θα ήταν η εξέλιξη μιας σχέσης και οι ανατροπές που θα υπάρξουν θα σε αναγκάσουν να
συμβιβαστείς αλλά και να αποφασίσεις το καλύτερο για το μέλλον σου! Το δίλημμα: “παντρεύομαι ή
χωρίζω”, “δεσμεύομαι ή ανεξαρτητοποιούμαι” θα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο αυτή τη χρονιά!
Ο Ουρανός από το ζώδιό σου, μπορεί να φέρει στη ζωή σου απρόσμενες εξελίξεις ή ακόμα κι έναν
κεραυνοβόλο έρωτα -ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου σου! Το β’εξάμηνο
της χρονιάς ο Δίας και η Αφροδίτη από το ζώδιο των Διδύμων, θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις, να
ανακτήσεις την ανάλαφρη ερωτική διάθεση που τόσο σου ταιριάζει και να φλερτάρεις
απολαμβάνοντας νέες γνωριμίες!
Το 2012 λοιπόν, θα χρειαστεί να πάρεις καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον των αισθηματικών
σου, παράλληλα όμως θα απολαύσεις πικάντικες, αναζωογονητικές στιγμές έρωτα που θα σε
κάνουν να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις.
Τα ιδανικά ερωτικά διαστήματα του 2012 είναι τον Φλεβάρη που η Αφροδίτη θα βρίσκεται στο ζώδιο
του Κριού (συγκεκριμένα από τις 8/2 – 4/3) αλλά και ο Σεπτέμβριος που η Αφροδίτη θα βρίσκεται
στο φιλικό για σένα ζώδιο του Λέοντα (6/9-2/10).
Κριέ, υποδέχεσαι το νέο έτος με απαισιοδοξία σχετικά με τις ερωτικές σου υποθέσεις, αλλά και με
συναισθηματική εξάντληση αλλά και ασάφεια για το μέλλον μιας σχέσης ή γνωριμίας που σε
προβλημάτισε τη χρονιά που πέρασε! Ο Κρόνος από το ζώδιο του Ζυγού θα συνεχίσει μέχρι και τον
Οκτώβριο του 2012 να δοκιμάζει την ερωτική σου ζωή – ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί στο τρίτο
δεκαήμερο του ζωδίου σου! Το 2012 είναι το έτος των καθοριστικών αποφάσεων, αλλά και της
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δέσμευσης για το ζώδιό σου!
ΤΑΥΡΟΣ: Το έτος της αισθηματικής δέσμευσης…
Ταύρε, στον έρωτα, το 2012 δεν πρέπει να έχεις κανένα απολύτως παράπονο, αφού
συγκαταλέγεσαι στα ευνοημένα ζώδια της νέας χρονιάς! Στον έρωτα με σύμμαχο τον Δία, από το
ζώδιό σου, το νέο έτος θα κάνει την είσοδό του με ελπίδα και αισιοδοξία για τα αισθηματικά σου! Αν
το 2012 σε βρίσκει διατηρώντας μία αισθηματική σχέση, τότε το “δώρο” του Δία για τη νέα χρονιά
θα είναι η σταθεροποίηση, η δέσμευση ή και η επισημοποίηση της σχέσης σου. Το πρώτο εξάμηνο
της χρονιάς, θα σου δώσει την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά στο σύντροφό σου, να δεθείτε
συναισθηματικά ακόμα περισσότερο και φυσικά μέσα στο ερωτικό μενού του 2012 είναι κι ένας
γάμος ή ένας απόγονος. Αν η νέα χρονιά σε βρίσκει χωρίς έναν μόνιμο ερωτικό σύντροφο, δεν
χρειάζεται να σου δημιουργείται καμία απολύτως ανησυχία, αφού με την υποστήριξη του Δία, δεν θα
τύχουν απλώς ερωτικές ευκαιρίες, αλλά θα υπάρξει από εκεί που δεν το περιμένεις μία σημαντική
ερωτική γνωριμία, με ένα πρόσωπο που θα μπορείς να δεσμευτείς, να νιώσεις σιγουριά, ασφάλεια
και σταθερότητα!
Μέχρι και τον Ιούλιο του 2012 η ερωτική ατμόσφαιρα θα είναι διάχυτη, αφού ο Άρης θα βρίσκεται
όλο αυτό το διάστημα στο ζώδιο της Παρθένου -στον 5ο οίκο του ωροσκοπίου σου, δηλαδή στον
τομέα του έρωτα, της δημιουργίας και των παιδιών!
Η συμβουλή μας για τη νέα χρονιά, είναι να απολαύσεις τον έρωτα, να χαρείς την συναισθηματική
δέσμευση που θα προκύψει και να προσπαθήσεις να βάλεις γερά θεμέλια στην ερωτική σου ζωή,
γιατί το τελευταίο δίμηνο του 2012, ο Κρόνος μπαίνει στο ζώδιο του Σκορπιού για να “τεστάρει” τη
σταθερότητα των σχέσεών σου! Τα ευνοϊκά ερωτικά διαστήματα του 2012 είναι ο Μάρτιος, που η
Αφροδίτη θα είναι στο ζώδιό σου (και θα πραγματοποιεί σύνοδο με τον Δία, από 5/3 – 3/4) αλλά και
ο Οκτώβριος του 2012 που η Αφροδίτη θα είναι στο ζώδιο της Παρθένου από 3/10-27/10.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Το 2012 βρίσκεις στα αισθηματικά σου τον παλιό καλό σου εαυτό!
Στον έρωτα Δίδυμε το 2011 δεν ήταν και ένα έτος εύκολο για τα αισθηματικά σου, αφού εκεί που
πήγαινε μία σχέση ή γνωριμία να “στρώσει”, εκεί ξαφνικά έρχονταν τα πάνω κάτω και αναγκαζόσουν
να ξεκινήσεις και πάλι από το μηδέν όλες τις προσπάθειες (μην ξεχνάμε ότι ήσουν από τα ζώδια
που επλήγησαν από τις εκλείψεις του 2011).
Το 2012 έρχεται για να σε ανανεώσει και για να σε βοηθήσει να βρεις και πάλι τον παλιό καλό σου
εαυτό! Η Αφροδίτη, ο πλανήτης του έρωτα, της δημιουργίας, της αγάπης, των παιδιών αλλά και της
εκφραστικότητας, θα βρίσκεται για αρκετούς μήνες στο ζώδιό σου, συγκεκριμένα από τις 3
Απριλίου – 6 Αυγούστου! Ανοίγεται λοιπόν μπροστά σου ένα ερωτικό διάστημα, που θα αποκτήσεις
και πάλι την ερωτική σου φόρμα και θα επιδοθείς και πάλι στο παιχνίδι του φλερτ και της ερωτικής
κατάκτησης!
Προσοχή μονάχα, αν είσαι ήδη σε μία σχέση, γιατί οι ερωτικοί πειρασμοί θα είναι αρκετοί και η δική
σου στάση αρκετά επιπόλαιη! Από τον Ιούνιο του 2012 ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στην ερωτική
σου ζωή, γιατί ο Δίας μπαίνει στο ζώδιό σου και σου χαρίζει ακόμα μεγαλύτερη ερωτική εύνοια! Μία
αισθηματική προσδοκία σου, μπορεί το β’εξάμηνο της χρονιάς να γίνει πραγματικότητα, ιδιαίτερα αν
έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου σου.
Η συμβουλή μας για το 2012 είναι χαρείς το φλερτ, τις ερωτικές γνωριμίες που θα προκύψουν, να
προσέξεις τις αισθηματικές επιπολαιότητες και να προετοιμαστείς για μία νέα αισθηματική
δέσμευση που σταδιακά θα αλλάξει τη ζωή σου!
Τις πιο ερωτικές στιγμές της χρονιάς θα τις ζήσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2012, ενώ από
τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου που η Αφροδίτη θα βρίσκεται στο Ζυγό, είναι ένα
πολύ όμορφο διάστημα για τα αισθηματικά σου!
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το 2012 διεκδικείς δυναμικά ένα καλύτερο μέλλον για τα αισθηματικά σου.
Στον έρωτα Καρκίνε, το 2012 σε βρίσκει με αβεβαιότητα, ανασφάλεια αλλά και μπλοκάρισμα για τα
αισθηματικά σου, αφού υπάρχουν κάποιες ερωτικές “υποθέσεις” που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα
και σε προβληματίζουν! Τα αισθηματικά, δεν είναι η προτεραιότητα σου τη νέα χρονιά, όχι ότι δεν
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θα σε απασχολήσουν ή δεν θα υπάρξουν και στιγμές που θα σε ανανεώσουν. Σε όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, θα νιώσεις ότι διανύεις ένα μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα
συναισθήματά σου, να πάρεις αποφάσεις και να αντιμετωπίσεις με μεγαλύτερο δυναμισμό τις
εξελίξεις που προκύπτουν στα ερωτικά. Ο Πλούτωνας από το ζώδιο του Αιγόκερω (απέναντι από το
ζώδιό σου), θα επηρεάσει εσένα που έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου σου. Αυτό
σημαίνει ότι το 2012 θα υπάρξουν ερωτικές προκλήσεις και ανατροπές, που θα σε αναγκάσουν να
αλλάξεις τακτική και απόψεις για τον έρωτα και τις σχέσεις. Μπορεί κι εσύ κάποιες στιγμές να μην
αναγνωρίσεις τον ίδιο σου τον εαυτό, αφού τα συναισθήματά σου θα αλλάξουν ριζικά! Τη νέα χρονιά
λοιπόν, θα κάνεις τον προσωπικό σου απολογισμό και θα σκεφτείς τι είναι αυτό που πραγματικά
θέλεις αλλά και αξίζει να είναι στο πλάι σου, προκειμένου να νιώσεις την πλήρη ευτυχία.
Η συμβουλή μας για το 2012 είναι να δεχτείς την ροή των γεγονότων που θα υπάρξουν στα
αισθηματικά σου, χωρίς να επιμένεις να αλλάξεις τους ανθρώπους ή τις καταστάσεις που υπάρχουν
γύρω σου. Θετικά ερωτικά διαστήματα του 2012 είναι ο Αύγουστος (από 7/8 – 5/9) που η Αφροδίτη
θα βρίσκεται στο ζώδιό σου αλλά και από 21/11-14/12 που θα είναι στο ζώδιο του Σκορπιού!
ΛΕΩΝ: Το 2012 θα εκπληρωθούν κάποιες ερωτικές σου προσδοκίες…
Στον έρωτα Λέοντα, τα περασμένα έτη έζησες ερωτικές ανατροπές, έρωτες με σύντομη ημερομηνία
λήξης, αλλά και ψεύτικες, ουτοπικές προσδοκίες που σε έκαναν να αισθανθείς προδοσία και
εξαπάτηση. Το 2012 πες “αντίο” στον Ποσειδώνα που βρισκόταν απέναντι από το ζώδιό σου, στο
ζώδιο του Υδροχόου και προκαλούσε ερωτικές διαψεύσεις. Πλέον μπαίνεις σε ένα στάδιο, που τα
αισθηματικά σου γίνονται πιο ξεκάθαρα!
Το πρώτο εξάμηνο του 2012, θα καταφέρεις να σταθεροποιήσεις μία σχέση που την περασμένη
χρονιά σε είχε προβληματίσει. Αν το 2012 σε βρίσκει με έναν μόνιμο ερωτικό δεσμό, τότε μέχρι την
άνοιξη της νέας χρονιάς, μπορεί να υπάρξει κάποια επισημοποίηση (συμβίωση, αρραβώνας, γάμος)!
Το 2012 θα είναι πιο εύκολο να εκπληρωθούν οι ερωτικές σου προσδοκίες και αρκετές στιγμές θα
διαπιστώνεις ότι τα εμπόδια που εμφανιζόντουσαν ξαφνικά τα τελευταία χρόνια, παύουν πλέον να
εμφανίζονται και τα αισθηματικά κυλούν αβίαστα. Το δεύτερο εξάμηνο του 2012, ευνοεί ιδιαίτερα
εσένα φίλε μας Λέοντα που είσαι χωρίς ταίρι. Η Αφροδίτη και ο Δίας από το ζώδιο των Διδύμων, σε
βοηθούν να δικτυωθείς, να κάνεις νέες γνωριμίες και να γοητεύσεις τους πάντες γύρω σου!
Η συμβουλή μας για τη νέα χρονιά είναι να είσαι σε ετοιμότητα για αισθηματικές εξελίξεις που θα
αφήσουν το στίγμα τους και από την άνοιξη του 2012 και μετά, να απολαύσεις το φλερτ, τη
διασκέδαση και την αισθηματική επιβεβαίωση.
Τα πιο φλογερά ερωτικά διαστήματα του 2012 είναι ο Φλεβάρης (από τις 8/2-4/3) που η Αφροδίτη
από το ζώδιο του Κριού θα σου χαρίσει μοναδικές συγκινήσεις. Ο Σεπτέμβριος του 2012 θα είναι
εξίσου ερωτικός, αφού από τις 6/9 – 2/10 η Αφροδίτη θα είναι στο ζώδιό σου!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το 2012 θα διεκδικήσεις στον έρωτα, αυτό που σου αξίζει να έχεις δίπλα σου και θα το
κερδίσεις…
Στον έρωτα Παρθένε, πέρασες δοκιμασίες, δυσκολίες, όμως το 2012 έρχεται για να σε ανταμείψει
και για να σου δώσει ευκαιρίες να αναθερμάνεις το ερωτικό κλίμα και να ζήσεις και πάλι από την
αρχή όμορφες αισθηματικές συγκινήσεις.
Ο Άρης από το ζώδιό σου -μέχρι και τον Ιούλιο του 2012- σε δραστηριοποιεί ερωτικά, σου μεταδίδει
ερωτισμό και σε κάνει πιο διεκδικητικό στα αισθηματικά σου! Αυτή τη χρονιά, μπορείς να βελτιώσεις
μία σχέση που το περασμένο έτος είχε πέσει σε ρουτίνα. Ο Δίας από το ζώδιο του Ταύρου -το
πρώτο εξάμηνο του 2012- σου δίνει νέες ερωτικές ευκαιρίες, μέσα από νέες γνωριμίες που θα
προκύψουν σε συλλογικούς χώρους.
Αν ανήκεις στους αδέσμευτους του ζωδίου, τότε μέχρι την άνοιξη του 2012, θα προκύψει μία νέα
γνωριμία με κάποιο πρόσωπο που όχι απλά θα σου ξυπνήσει ξεχασμένα συναισθήματα, αλλά θα
έχετε επικοινωνιακή ταύτιση και ίδια γούστα! Με τον Πλούτωνα από το ζώδιο του Αιγόκερω, είναι
βέβαιο ότι το 2012 είναι ένας έτος που θα αφήσει το στίγμα του στα ερωτικά σου, θα σε
μεταμορφώσει και θα σε κάνει να αλλάξεις ριζικά στάση και απόψεις για τα αισθηματικά σου
ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου σου!
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Η συμβουλή μας είναι το 2012 είναι να αναπληρώσεις τα αισθηματικά κενά που σου άφησε το 2012
και να τολμήσεις όλα όσα μέχρι σήμερα δίσταζες… Μην ξεχνάς πως η ζωή και ο έρωτας, θέλουν
ρίσκο! Πολύ φλογερά ερωτικά διαστήματα το 2012 θα είναι από 14 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου,
που η Αφροδίτη θα βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων, αλλά και 16 Σεπτεμβρίου-27 Οκτωβρίου που η
Αφροδίτη θα είναι στο ζώδιό σου!
ΖΥΓΟΣ: Το 2012 τα αισθηματικά σου, παίρνουν μία πιο σοβαρή μορφή…
Φίλε Ζυγέ στον έρωτα ταλαιπωρήθηκες, αλλά τώρα έφαγες τον γάιδαρο και σου έχει μείνει μόνο η
ουρά του. Κάπως έτσι θα αισθάνεσαι για τα ερωτικά σου ζητήματα το 2012! Η κρίση, οι αναταράξεις
και οι ανατροπές που προέκυψαν το 2011 ανήκουν πλέον στον παρελθόν, για σένα που γεννήθηκες
το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου σου, σου έχουν αφήσει όμως τις πληγές τους. Αυτή
τη χρονιά λοιπόν καλείσαι να ανανεώσεις την αισθηματική σου ζωή, τα παθήματα του 2011 να σου
γίνουν μαθήματα και να δεις με πιο ώριμο μάτι τις ερωτικές σου υποθέσεις. Αν έχεις γεννηθεί το
τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σου, τότε αυτήν τη χρονιά θα χρειαστεί να πάρεις σημαντικές
αποφάσεις για το μέλλον μίας σχέσης.
Το σενάριο χωρισμός ή επισημοποίηση “παίζει” σε όλην τη διάρκεια της νέας χρονιάς στο μυαλό
σου. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να σκεφτείς σοβαρά τι είναι αυτό που πλέον σε γεμίζει και τι
ζητάς για να νιώσεις αισθηματική ολοκλήρωση. Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, υπάρχουν ακόμα
σχετικά μπλοκαρίσματα στα ερωτικά σου, όμως το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς -με αποκορύφωμα
από μέσα Οκτωβρίου ως τα τέλη της χρονιάς- σίγουρα θα σε ανταμείψουν. Ο Δίας και η Αφροδίτη
από το ζώδιο των Διδύμων, θα σε χαλαρώσουν και θα φέρουν στο δρόμο σου νέους ανθρώπους που
θα σε ανανεώσουν και θα σε κάνουν να ζήσεις και πάλι από την αρχή το φλερτ, τον έρωτα και την
αγάπη!
Η συμβουλή μας για το 2012 είναι να αφήσεις πίσω σου οτιδήποτε σε έχει φθείρει, να βάλεις σε
προτεραιότητα τον εαυτό σου και να σκεφτείς ποιες είναι οι πραγματικές σου ανάγκες.
Πολύ όμορφα ερωτικά διαστήματα μέσα στο 2012 θα είναι από 8 Φεβρουαρίου μέχρι 4 Μαρτίου, που
η Αφροδίτη θα βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού αλλά και από 15/10-13/12 που η Αφροδίτη θα είναι
στο ζώδιό σου!
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Για το 2012 θα σου ευχηθούμε η ώρα η καλή!
Χαμογέλασε και ετοιμάσου φίλε Σκορπιέ, στον έρωτα, για μοναδικές συγκινήσεις που θα κάνουν το
2012 να γίνει μία χρονιά που θα σου μείνει αλησμόνητη! Ο Δίας -ο πλανήτης της τύχης αλλά και της
επέκτασης- βρίσκεται το πρώτο εξάμηνο του 2012 στον 7ο οίκο σου, δηλαδή στον τομέα των
σχέσεων, του γάμου αλλά και των συνεργασιών.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 θα προκύψει μία ουσιαστική ερωτική δέσμευση στη ζωή σου, ενώ αν είσαι
ήδη σε μία σχέση, είναι πολύ πιθανό να πάρεις την απόφαση να ανέβεις με το ταίρι σου τα σκαλιά
της εκκλησίας. Ένας γάμος, ένας αρραβώνας ή μία πιο ουσιαστική δέσμευση για τους ελεύθερους,
είναι μέσα στο άστρο-μενού του 2012 για σένα αγαπητέ μας Σκορπιέ. Μέσα στη νέα χρονιά και
συγκεκριμένα από τον Φλεβάρη που ο Ποσειδώνας εγκαθίσταται στον 5ο ηλιακό σου οίκο (στους
Ιχθείς), δηλαδή στον τομέα του έρωτα, των παιδιών και της δημιουργικότητας, θα αρχίσεις πλέον να
κάνεις όνειρα και να σχεδιάζεις το αισθηματικό σου μέλλον. Ο έρωτας γίνεται must και βρίσκεις
πάλι την επιθυμία να ερωτευτείς, να έρθεις πιο κοντά στο άτομο που ποθείς αλλά και να
εκδηλώσεις τα συναισθήματά σου!
Η συμβουλή μας για το 2012 είναι να αφεθείς στα συναισθήματα, στα όνειρα και στις όμορφες
ερωτικές εξελίξεις και εμείς δεν έχουμε παρά να σου ευχηθούμε “Η ώρα η καλή”!
Οι πιο ερωτικές στιγμές του 2012 θα είναι από 14 Ιανουαρίου εώς 8 Φεβρουαρίου που η Αφροδίτη θα
είναι στο τρυφερό και ρομαντικό ζώδιο των Ιχθύων αλλά και από 21 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου που
η Αφροδίτη θα είναι στο ζώδιό σου!
ΤΟΞΟΤΗΣ: Το 2012 ετοιμάσου για πολλές κατακτήσεις…
Φίλε Τοξότη, στον έρωτα το 2012 ξεκινά για σένα με ασάφεια αλλά με ένα σχετικό συναισθηματικό
μπλοκάρισμα που προέκυψε από τις τελευταίες εκλείψεις του 2011. Μην βιαστείς να βγάλεις τα
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συμπεράσματά σου ότι το 2012 θα είναι μία χρονιά βαρετή για τα ερωτικά σου, γιατί σίγουρα λίγο
αργότερα θα εκπλαγείς!
Ξεκινώντας η χρονιά, θα νιώσεις την διαφορά από τον Φλεβάρη που η Αφροδίτη μπαίνει στον Κριό,
στον 5ο οίκο του ηλιακού σου ωροσκοπίου, δηλαδή στον τομέα του έρωτα, των παιδιών και της
δημιουργικότητας. Μέχρι τις 4 Μαρτίου είναι μία πολύ ερωτική περίοδος για σένα, αφού θα μπορείς
να έρθεις πιο κοντά με το ταίρι σου ή αν είσαι ελεύθερος/η θα μπορείς να φλερτάρεις και να
διεκδικήσεις το άτομο που επιθυμείς. Στην συνέχεια τον Απρίλιο, η Αφροδίτη εγκαθίσταται στους
Διδύμους όπου και θα παραμείνει για αρκετούς μήνες (μέχρι 6 Αυγούστου) και αυτό σημαίνει ότι το
ερωτικό παιχνίδι, τα ερωτικά διλήμματα αλλά και στη συνέχεια η δέσμευση έρχονται σε πρώτο
πλάνο. Από τον Ιούνιο του 2012 που μπαίνει και ο Δίας στους Διδύμους, τα ερωτικά σου ζητήματα
παίρνουν πνοή, γίνονται πιο παιχνιδιάρικα και ζωντανά ενώ δεν θα λείψουν οι θετικές εκπλήξεις που
θα σε κάνουν να αφήσεις την ανέμελη και εργένικη ζωή σου! Δώσε προσοχή το διάστημα Μαΐου –
Ιουνίου γιατί η Ηλιακή έκλειψη στους Διδύμους και η Σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιό σου, θα κλονίσουν
περιστασιακά το όμορφο κλίμα που θα υπάρχει στα αισθηματικά σου!
Η συμβουλή μας δεν είναι άλλη από το να απολαύσεις τον έρωτα και να χαλαρώσεις στην αγκαλιά
ενός συντρόφου που μπορεί να σου δώσει συναισθήματα που μέχρι τώρα σου έλειψαν.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το 2012 δεν θα λείψουν τα τυχερά στον ερωτικό τομέα…
Το 2012 Αιγόκερε, η Αφροδίτη που είναι ο πλανήτης του έρωτα, θα περάσει από όλα τα ζώδια, πλην
το δικό σου. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη χρονιά, προτεραιότητά σου δεν θα είναι οι αισθηματικές σου
υποθέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν ευκαιρίες και αναζωογονητικές στιγμές που
θα σε συναρπάσουν. Μην ξεχνάμε ότι ο Δίας -ο πλανήτης της τύχης και της επέκτασης- μέχρι τον
Ιούνιο του 2012 θα βρίσκεται στον 5ο ηλιακό σου οίκο -δηλαδή στον τομέα του έρωτα, της
δημιουργικότητας και των παιδιών! Μέσα στους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς λοιπόν, ο Δίας θα
σου χαρίσει το “δώρο” του που δεν θα είναι άλλο από μία αισθηματική εξέλιξη που σίγουρα θα σου
αρέσει πολύ!
Αν είσαι ελεύθερος, τότε ένας νέος δεσμός που θα έχει καλή πορεία και εξέλιξη, θα προκύψει μέσα
στη χρονιά. Αν είσαι ήδη σε έναν ερωτικό δεσμό, μπορεί να προκύψει ένας απόγονος ή να έρθεις πιο
κοντά στο σύντροφό σου και να δεθείτε ουσιαστικά! Ο Πλούτωνας από το ζώδιό σου σε ωθεί να
αλλάξεις στάση ζωής, να σκεφτείς εκ νέου κάποια ζητήματα που μέχρι τώρα σε προβλημάτιζαν και
να κάνεις μεταμορφωτικές αλλαγές στις αισθηματικές σου σχέσεις. Το “καρμικό” στοιχείο θα είναι
έντονο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ιδιαίτερα σε σένα που έχεις γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο
του ζωδίου σου. Σίγουρα το 2012 είναι μία χρονιά που θα αφήσει έντονο στίγμα στα ερωτικά σου, θα
σε αλλάξει και θα σε ωθήσει να επιλέξεις να παραμείνει στη ζωή σου ένας άνθρωπος που
πραγματικά σου αξίζει!
Η συμβουλή μας δεν είναι άλλη από το να δώσεις ιδιαίτερη σημασία στους ανθρώπους που θα
γνωρίσεις μέσα στη νέα χρονιά και να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν το πρώτο
εξάμηνο του 2012.
Εκτός από το πρώτο εξάμηνο του 2012 που σίγουρα έχει να σου δώσει τα δώρα του για τα
αισθηματικά σου, μία ακόμα καυτή ερωτικά περίοδος θα είναι και το καλοκαίρι συγκεκριμένα από
7/8-5/9 που η Αφροδίτη θα βρίσκεται στον Καρκίνο.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ώρα να βρίσκεις την ερωτική σου φόρμα…
Στον έρωτα Υδροχόε το 2012 είναι για σένα ένα έτος με περιπέτεια, δράση, ερωτισμό, φλερτ αλλά
και επιστροφές παλαιών ερωτικών συντρόφων! Είναι βέβαιο ότι τη νέα χρονιά δεν θα βαρεθείς στα
αισθηματικά σου, αφού οι αλλαγές και οι εξελίξεις θα σε κάνουν να ζήσεις δυνατές εμπειρίες -που
άλλωστε αυτό είναι κάτι που σου αρέσει πολύ! Ο Ποσειδώνας τον Φλεβάρη φεύγει από το ζώδιό σου
και επιτέλους θα αρχίσεις πλέον να βλέπεις πιο καθαρά και ξάστερα κάποια αισθηματικά ζητήματα
που σε κλόνισαν τα περασμένα έτη. Τώρα μπορεί να διαπιστώσεις ότι τον τελευταίο καιρό είχες
μεγαλοποιήσει τα συναισθήματά σου για ένα πρόσωπο, που στην ουσία δεν άξιζε να είναι στο πλάι
σου!
Αν ανήκεις στους δεσμευμένους του ζωδίου και διατηρείς μία σχέση που πληροί τις προϋποθέσεις,
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τότε μέχρι τον Ιούνιο του 2012 είναι ένα ευνοϊκό διάστημα για να παντρευτείς και να κάνεις
οικογένεια, αφού ο Δίας από τον Ταύρο φέρνει επέκταση αλλά και τύχη στο σπίτι και στην
οικογένεια! Τον Απρίλιο, η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιο των Διδύμων και η πολύμηνη παραμονή
της στο ίδιο ζώδιο (μέχρι τον Αύγουστο του 2012) σημάνει μία νέα περίοδο για τα ερωτικά σου, που
το φλερτ και το ερωτικό παιχνίδι θα έχουν τον πρώτο λόγο. Οι ερωτικές προτάσεις θα είναι
δελεαστικές, για αυτό και δείξε προσοχή αν ήδη διατηρείς έναν δεσμό. Με χαλαρή αλλά και
επιπόλαιη στάση, θα ζήσεις ερωτικές στιγμές που πραγματικά θα σε ανανεώσουν. Από τον Ιούνιο
του 2012 που μπαίνει και ο Δίας στο ζώδιο των Διδύμων – στον 5ο οίκο σου, δηλαδή στον τομέα του
έρωτα-, τότε σίγουρα θα υπάρξει μία πολύ καλή ερωτική εξέλιξη που θα μπορέσει να σου χαρίσει
μονιμότητα, ασφάλεια και αισθηματική πληρότητα!
Η συμβουλή μας για το ζώδιό σου είναι να αποφορτιστείς από τα προβλήματα και τις ανατροπές
που πέρασες το 2011 και να αναμένεις την ανανέωση στα αισθηματικά σου που είναι βέβαιο ότι από
τον Απρίλιο, θα αρχίσει να είναι αισθητή!
Τα ερωτικά διαστήματα της χρονιάς είναι από 1-13 Ιανουαρίου που η Αφροδίτη θα είναι στο ζώδιό
σου, αλλά και από 3 Απριλίου – 6 Αυγούστου που η Αφροδίτη θα είναι στους Διδύμους!
ΙΧΘΕΙΣ: Το 2012 γυρνάς μία νέα σελίδα στα αισθηματικά σου…
Φίλε Ιχθύ, την θετική ενέργεια του έρωτα το 2012, θα αρχίσεις να την αισθάνεσαι από το ξεκίνημα
της χρονιάς που είναι φανερό ότι τα αισθηματικά σου ζητήματα θα είναι σε πρώτο πλάνο. Ο Άρης
θα παραμείνει μέχρι και τον Ιούλιο στον 7ο οίκο σου, δηλαδή στον τομέα των σχέσεων, των
συνεργασιών αλλά και του γάμου. Έτσι λοιπόν, είναι ένα διάστημα που θα θελήσεις να πάρεις
αποφάσεις καθοριστικές για την εξέλιξη της αισθηματικής σου πορείας, ενώ δεν αποκλείεται
αρκετές στιγμές να συμπεριφέρεσαι παρορμητικά! Ο ερωτισμός θα είναι διάχυτος σε όλη την
διάρκεια της νέας χρονιάς. Από τις 14 του Γενάρη η Αφροδίτη θα είναι στο ζώδιό σου και θα
παραμείνει μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το διάστημα μπορείς να αναμένεις
όμορφες αισθηματικές εξελίξεις. Ο Ποσειδώνας, ο κυβερνήτης σου, μπαίνει στο ζώδιό σου έτσι
λοιπόν βρίσκεις και πάλι την επιθυμία να εκφραστείς, να κάνεις όνειρα, να φλερτάρεις και να
ερωτευτείς. Το δεύτερο εξάμηνο του 2012 είναι ένα θετικό διάστημα για την δημιουργία μίας
μόνιμης ερωτικής δέσμευσης, ενώ η πιθανότητα γάμου και οικογενειακής επέκτασης, είναι μέσα στο
πρόγραμμα. Ο Δίας και η Αφροδίτη από το ζώδιο των Διδύμων, φέρνουν έναν μόνιμο δεσμό ή ακόμα
και έναν απόγονο!
Η συμβουλή μας για το 2012 είναι να μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να σε παρασύρουν σε
επιλογές που αργότερα μπορεί να διαπιστώσεις ότι ήταν επιπόλαιες.
http://asteriskos.wordpress.com/
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 03/03/2012 21:42
_____________________________________

Φιλία και Ζώδια
http://athenslovers.pblogs.gr/files/f/297523-real_friends.gif
Άσπονδοι φίλοι ή αδελφικοί δεσμοί;;;
Διάβασε το ζώδιο (ή και τον ωροσκόπο) του φίλου σου και μάθε με τι έχεις να κάνεις.
Ανακάλυψε πτυχές του εαυτού σου ως φίλος και δες με ποια ζώδια ταιριάζεις.....
Κριός (21/03-20/04)
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Ειλικρινής Φιλία
Ο φίλος Κριός δεν θα είναι όλη την ώρα κολλημένος πάνω σου. Είναι τόσο φλογερός και
χαρούμενος άνθρωπος που έχει πολλούς γνωστούς και παρέες. Αν θες αποκλειστικότητα ξέχνα το,
γιατί αυτό το ζώδιο πολλούς ανθρώπους προσφωνεί κολλητούς. Οι φιλίες του όσο γρήγορα
αρχίζουν, τόσο γρήγορα τελειώνουν. Εφόσον όμως έχεις στο πλευρό σου έναν φίλο Κριό, είσαι
βέβαιος ότι έχεις έναν άνθρωπο ευθύ, δυναμικό, με ειλικρινή συναισθήματα και σωστές συμβουλές,
που θα ξοδέψει όλη την ενέργειά του για να σε βοηθήσει. Μπορεί ορισμένες φορές η
παρορμητικότητά του να σε φέρει σε δύσκολη θέση και τα νεύρα του να έχουν οδηγήσει πολλές
φορές την φιλία σας σε ρήξη, όμως όλα προέρχονται από καλή πρόθεση και μια παιδική αθωότητα.
Αν, λοιπόν, κάποιος για παράδειγμα κατά λάθος τον σπρώξει σ’ ένα κέντρο διασκέδασης, ανάλαβε
άμεσα εσύ δράση να λυθεί η παρεξήγηση για να μην σας διώξουν κλοτσηδόν!
Ατάκα : «Μυστικό ήταν; Συγνώμη, ούτε που κατάλαβα πώς μου ξέφυγε…»
Αδελφές ψυχές : Λέων, Τοξότης
Καλοί φίλοι : Δίδυμοι, Υδροχόος
Καρμική σχέση : Ζυγός
Από μακριά και αγαπημένοι : Καρκίνος, Αιγόκερως
Όχι κι άσχημα : Ταύρος, Παρθένος, Σκορπιός, Κριός, Ιχθύς
Ταύρος (21/04-20/05)
Πιστή Φιλία
Ο Ταύρος είναι ένας αξιόπιστος και σταθερός φίλος. Δεν θα σε προδώσει ποτέ και θα υπομένει
διαρκώς τα όποια ελαττώματά σου. Μπορείς να του εμπιστευτείς τα πάντα και θα σου δώσει τις
καλύτερες συμβουλές. Όντας κτητικά όντα ενδέχεται κάποιες φορές να νιώσεις υπερβολικά
πιεσμένος. Οι Ταύροι είναι άνθρωποι που υποστηρίζουν ανοιχτά το δούναι και λαβείν με
αποτέλεσμα να νομίζεις ορισμένες στιγμές ότι σε εκμεταλλεύεται, ώστε να αποκτήσει αυτό που
θέλει και ιδιαίτερα ότι αφορά υλικά αγαθά. Μην ανησυχείς όμως, το πράγμα δεν είναι καθόλου έτσι.
Άπλα τα Ταυράκια θεωρούν δεδομένο πως είναι υποχρέωση να βοηθάς τον φίλο σου στην δύσκολη
στιγμή του. Γι ’ αυτό το λόγο σ’ αφήνουν και οι ίδιοι εις γνώσιν τους να τους . Τέλος, οι Ταύροι ενώ
αγαπούν την διασκέδαση και την καλοπέραση, είναι αργοκίνητοι και δεν κάνουν τίποτα αν πρώτα
δεν το προγραμματίσουν, πράγμα που τους καθιστά λίγο βαρετούς. Για να τους αφυπνίσεις
πρότεινε μια έξοδο σε ένα καλό εστιατόριο. Το φαγητό στους Ταύρους αγγίζει ευαίσθητες χορδές!
Ατάκα : «Πού να τρέχουμε τώρα! Άραξε εδώ να τσιμπήσουμε κάτι. Τι; Δεν πεινάς; Θες μήπως τρίτο
καφέ;»
Αδελφές ψυχές : Παρθένος, Αιγόκερως
Καλοί φίλοι : Ιχθύς, Καρκίνος
Καρμική σχέση : Σκορπιός
Από μακριά και αγαπημένοι : Λέων, Υδροχόος
Όχι κι άσχημα : Κριός, Δίδυμοι, Ταύρος, Ζυγός, Τοξότης
Δίδυμοι (21/05-21/06)
Εγκεφαλική Φιλία
Σίγουρα σε γοήτευσε απ΄ τη πρώτη γνωριμία. Σίγουρα είναι η ψυχή της παρέας. Επικοινωνιακά τα
Διδυμάκια, είναι φίλοι που μπορείς να συζητάς ώρες μαζί τους ευχάριστα και για τα πάντα. Είναι
πολύ έξυπνοι και έχουν οπωσδήποτε πολλές εναλλακτικές λύσεις και συμβουλές για τα
προβλήματά σου. Καλό θα ήταν να μην τους αποκαλύψεις και το πιο πολύτιμο μυστικό σου γιατί δεν
θα αντέξουν να το κρατήσουν μόνο για τους ίδιους. Δεν κάνουν κουτσομπολιό, κοινωνικό σχολιασμό
το λένε! Ο φίλος Δίδυμος είναι εύθυμος και ευχάριστος και περνάς υπέροχα μαζί του. Όταν θες να
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μιλήσεις με κάποιον είναι το κατάλληλο άτομο. Η γοητεία του είναι αδιαμφισβήτητη, γι‘ αυτό
καλύτερα μην τον εμπιστευτείς και τυφλά με τον μεγαλύτερό σου έρωτα γιατί δυστυχώς, γι’ αυτόν
όσο κι αν λατρεύει τους φίλους του: ο πειρασμός, φιλίες δεν κοιτά…
Ατάκα : «Δεν στο έκλεισα εγώ, φίλε! Η μπαταρία άντεξε μόνο δύο ώρες. Σε παίρνω από το άλλο μου
τηλέφωνο τώρα. Άκου! Έχω τόσα να σου πω!»
Αδελφές ψυχές : Ζυγός, Υδροχόος
Καλοί φίλοι : Λέων, Κριός
Καρμική σχέση : Τοξότης
Από μακριά και αγαπημένοι : Παρθένος, Ιχθύς
Όχι κι άσχημα : Ταύρος, Καρκίνος, Σκορπιός, Αιγόκερως, Δίδυμοι
Καρκίνος 22/06-22/07
Συναισθηματική Φιλία
Είστε οπωσδήποτε φίλοι από παιδιά. Αν όχι, σε θέλει για φίλο έως τα βαθιά γεράματα. Ο πιο
τρυφερός και συναισθηματικός φίλος που θα μπορούσες να έχεις. Είναι μια σίγουρη αγκαλιά και
ένας σίγουρος ώμος να κλάψεις όταν θα το έχεις ανάγκη. Θα σε στηρίξει, θα σε φροντίσει όταν θα
αρρωστήσεις, θα σε κακομάθει όταν θα σε φιλοξενήσει. Γι αυτόν δεν είσαι φίλος, αλλά οικογένεια.
Ίσως όταν ερωτευτεί να σε παραμελήσει λίγο αλλά κολλητός του είσαι, γνωρίζεις την ανάγκη του
για αγάπη. Κι όταν απογοητευτεί συναισθηματικά εκεί θα δείξεις πόσο πραγματικός φίλος είσαι.
Από εσένα απαιτείται απλά αντοχή για να είσαι διπλά του τις δεκάδες φορές την ημέρα που θα
κλάψει, θα γκρινιάξει, θα παραπονεθεί και θα νευριάσει. Δεν πειράζει όμως, ένα τόσο γλυκό πλάσμα
το αξίζει!
Ατάκα : «Θυμάσαι τότε που γνωριστήκαμε στο νηπιαγωγείο, όταν με έσπρωξες απ‘ τη τσουλήθρα
και έκλαιγα για τέσσερις ώρες; Σαν χθες το θυμάμαι και ακόμα δακρύζω, αδελφέ…»
Αδελφές ψυχές : Ιχθύς, Σκορπιός
Καλοί φίλοι : Ταύρος, Παρθένος
Καρμική σχέση : Αιγόκερως
Από μακριά και αγαπημένοι : Κριός, Ζυγός
Όχι κι άσχημα : Δίδυμοι, Λέων, Καρκίνος, Τοξότης, Υδροχόος
Λέων (23/07-23/08)
Γενναιόδωρη Φιλία
Αφοσιωμένος, διασκεδαστικός και γενναιόδωρος ο φίλος Λέων. Αν σε έχει επιλέξει για φίλο του –
γιατί αυτός πάντα επιλέγει – τότε να ξέρεις ότι ένα από τα κριτήριά του είναι να έχεις την
ικανότητα να τον βγάζεις ασπροπρόσωπο στον έξω κόσμο. Σε αγαπάει με όλη του την καρδιά και
μπορεί να δώσει τα πάντα για σένα, φτάνει καθημερινά να του το αναγνωρίζεις και να τον
επευφημείς. Δεν θα σ’ αφήσει να προτιμήσεις κάποιον άλλο απ’ αυτόν, κάνοντας σε επανειλημμένα
να διασκεδάζεις. Μην τολμήσεις ποτέ όμως να λάμψεις περισσότερο από αυτόν ή να τον συγκρίνεις
με κάποιον άλλο φίλο σου. Για το λιοντάρι αυτό είναι προδοσία. Πρέπει πάντα αυτός να αποφασίζει
το που θα πάτε και με ποιους, ή, το λιγότερο, να περάσει από την έγκρισή του. Γέμισε τον με
κοπλιμέντα, όσο υπερβολικά κι αν είναι, κάνοντάς τον να σ‘ αγαπήσει ακόμα περισσότερο.
Ατάκα : «Να βγούμε για clubbing με τα παιδιά; Βεβαίως! Βοήθα με να βρούμε τι θα φορέσω. Κανένας
δεν πρέπει να είναι πιο ωραίος από μένα!»
Αδελφές ψυχές : Κριός, Τοξότης
Καλοί φίλοι : Ζυγός, Δίδυμοι
Καρμική σχέση : Υδροχόος
Από μακριά και αγαπημένοι : Ταύρος, Σκορπιός
Όχι κι άσχημα : Λέων, Καρκίνος, Παρθένος, Αιγόκερως, Ιχθύς
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Παρθένος (24/08-22/09)
Απαιτητική Φιλία
Αν καταφέρεις να κρατήσεις μακροχρόνια φιλία με Παρθένο, μπράβο σου! Πέρασες όλα τα τεστ και
τις αναλύσεις που οφείλει να κάνει ένας Παρθένος για να σε ορίσει φίλο του. Δεύτερο μπράβο, γιατί
αντέχεις όλες του τις ιδιοτροπίες, τις ανασφάλειες, την εμμονή του με την τελειότητα και την
γκρίνια του. Αλλά κυρίως συγχαρητήρια που ανέχεσαι την εκνευριστική κριτική του σε ότι κι αν
κάνεις, πράγμα που εκείνος δεν πρόκειται ποτέ να ανεχθεί από σένα! Τα Παρθενάκια όμως είναι οι
καλύτεροι φίλοι όταν πρόκειται για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση. Θα τρέξουν για σένα, θα φροντίσουν
να σε καθοδηγήσουν με τον καλύτερο τρόπο και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουν τα γενέθλια ή τη
γιορτή σου. Ρώτησέ τον πώς να πας σε ένα μέρος που σίγουρα γνωρίζει και προκειμένου να σε
βοηθήσει, θα σου αναφέρει και το τελευταίο φανάρι ή περίπτερο που πρόκειται να συναντήσεις.
Στην κυριολεξία μπορούν να γίνουν υπηρέτες σου στο όνομα της φιλίας σας.
Ατάκα : «Εξυπηρέτηση; Το ρωτάς; Θα κάνω ό,τι θες αγαπητέ μου, αφού πρώτα τελειώσω την γενική
καθαριότητα στο σπίτι. Στις 10:17 ακριβώς, θα είμαι εκεί.»
Αδελφές ψυχές : Ταύρος, Αιγόκερως
Καλοί φίλοι : Καρκίνος, Σκορπιός
Καρμική σχέση : Ιχθύς
Από μακριά και αγαπημένοι : Δίδυμοι, Τοξότης
Όχι κι άσχημα : Λέων, Παρθένος, Κριός, Ζυγός, Υδροχόος
Ζυγός (23/09-22/10)
Συντροφική Φιλία
Ο Ζυγός είναι το ζώδιο που κάνει πιο εύκολα φίλους απ’ τον καθένα. Τόσο συμπαθητικός και
καλοσυνάτος, που όλος ο κόσμος τον λατρεύει. Λίγες από τις φιλίες του κρατάνε όμως, λόγω της
αστάθειας και της αναποφασιστικότητάς του. Είναι τόσο υποχωρητικός και καλοπροαίρετος, που
μπορεί να σου συγχωρέσει σχεδόν τα πάντα. Ο λόγος του είναι γλυκός και ευγενικός, αλλά
προσοχή, τα μισά απ’ αυτά που λέει δεν είναι αλήθεια. Όχι φυσικά από κακία, αλλά είσαι φίλος του
και πρέπει να σε ευχαριστεί συνέχεια. Έχει τη τάση να χαϊδεύει τα αυτιά. Είναι η χειρότερη επιλογή
παρέας για ψώνια, αφού ακόμα και το πιο απαίσιο μπλουζάκι που σε κάνει να μοιάζεις με παλαιστή
Σούμο, σύμφωνα με τη γνώμη του φίλου σου Ζυγού, στρώνει τέλεια πάνω σου. Είναι ο καλύτερος
διαφημιστής για σένα στους άλλους, αλλά παράλληλα, κάπου, κάποτε, σε κάποιον έχει απαριθμήσει
τα ελαττώματά σου, τα οποία φυσικά ποτέ δεν έχει πει σε εσένα.
Ατάκα : «Έξι ολόκληρους μήνες προσπαθώ να αποφασίσω τι δώρο θα σε ευχαριστήσει περισσότερο
για τα γενέθλια σου! Ακόμα να καταλήξω…»
Αδελφές ψυχές : Δίδυμοι, Υδροχόος
Καλοί φίλοι : Λέων, Τοξότης
Καρμική σχέση : Κριός
Από μακριά και αγαπημένοι : Καρκίνος, Αιγόκερως
Όχι κι άσχημα : Ταύρος, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Ιχθύς
Σκορπιός (23/10-22/11)
Ριψοκίνδυνη Φιλία
Καλά, δεν πετύχατε και τον πρώτο αριθμό του λαχείου για φίλο! Οπωσδήποτε ένα Σκορπιό τον
χαρακτηρίζεις έμπιστο, σταθερό, ευαίσθητο, σοβαρό και προστατευτικό φίλο. Αλλά για πόσο; Το
παραμικρό λάθος μπορεί να του φανεί τόσο σοβαρό που είναι πιθανό, όχι απλά να διαλύσει την
φιλία σας, αλλά να σε εκδικηθεί με το χειρότερο τρόπο. Δυστυχώς, οι Σκορπιοί είναι αρκετά
ζηλόφθονοι, ώστε να μεταμορφωθούν από πιστοί φίλοι σε αντίζηλούς σου όσον αφορά την
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εμφάνιση, τα χρήματα, την κοινωνική ζωή, την καριέρα έως και το σύντροφό σου. Γι’ αυτό όσο
λιγότερα λες τόσο καλύτερα. Στο κάτω - κάτω κι εκείνος σίγουρα σου κρύβει πολλά… Όπως ο
Ταύρος, έτσι και ο Σκορπιός, όσα περισσότερα δίνεις, τόσα θα πάρεις. Κάνε του τα χατίρια για να
μη κινδυνέψει η σωματική σου ακεραιότητα!
Ατάκα : «Δε μπορείς σήμερα; Θα βγεις με αυτόν τον φίλο σου απ’ το γραφείο; Τον μισώ!!! Και εσένα
νομίζω ότι μισώ λίγο…»
Αδελφές ψυχές : Καρκίνος, Ιχθύς
Καλοί φίλοι : Παρθένος, Αιγόκερως
Καρμική σχέση : Ταύρος
Από μακριά και αγαπημένοι : Υδροχόος, Λέων
Όχι κι άσχημα : Κριός, Δίδυμοι, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης
Τοξότης (23/11-21/12)
Διασκεδαστική Φιλία
Ο τέλειος συμβουλάτορας. Το κοφτερό μυαλό του και η φιλοσοφική του σκέψη τον ορίζει τέλειο
φίλο για ατελείωτες συζητήσεις και εξομολογήσεις που προσφέρει λύσεις για τα πάντα. Είναι
πολυπράγμων και σε κάνει πάντα να περνάς τέλεια. Λατρεύει κάθε τι καινούργιο, δε σνομπάρει
τίποτα και κανένα και γι’ αυτό το λόγο θα γνωρίζεις συνεχώς διαφορετικά άτομα που
συναναστρέφεται. Θα σε βοηθήσει σίγουρα να πετύχεις και τους πιο μακρινούς σου στόχους και
αρέσκεται στο να δίνει συμβουλές. Δύσκολα κάνει μακροχρόνιες φιλίες, αλλά αν αντέχεις τους
γρήγορους ρυθμούς του και την αγάπη του για μετακινήσεις και ταξίδια, θα είστε παντοτινά φίλοι.
Φερέγγυα και γενναιόδωρα θα φερθεί μονάχα όταν πραγματικά το θέλει και πιστεύει ότι είσαι φίλος
που αξίζει. Όσο γι’ αυτό, κόβει το μάτι του…
Ατάκα : «Βρήκα μία καταπληκτική προσφορά σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο για σαφάρι στην άγρια
ζούγκλα στη Κένυα . Να ετοιμάσω βαλίτσες;»
Αδελφές ψυχές : Λέων, Κριός
Καλοί φίλοι : Υδροχόος, Ζυγός
Καρμική σχέση : Δίδυμοι
Από μακριά και αγαπημένοι : Παρθένος, Ιχθύς
Όχι κι άσχημα : Ταύρος, Καρκίνος, Σκορπιός, Τοξότης, Αιγόκερως
Αιγόκερως (22/12-19/01)
Ουσιαστική Φιλία
Μπορεί να φαίνεται ψυχρός, όμως οι πράξεις του και όχι τα λόγια του θα σου αποδείξουν πόσο
πιστός και αφοσιωμένος φίλος είναι ένας Αιγόκερως. Έχει τους λιγότερους φίλους – ίσως και
κανέναν – από τους υπόλοιπους του ζωδιακού κύκλου γιατί, εκτός του ότι είναι επιλεκτικός και
δύσκολος άνθρωπος, αγαπά και τη μοναξιά του. Μπορεί να μη σε συμπονά φανερά, αλλά
ομολογουμένως είναι ένας δοτικός και λογικός φίλος που όλοι κάποια στιγμή χρειαζόμαστε. Θα σε
εκνευρίσει με την προσκόλλησή του στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όμως, αν είσαι φίλος,
οφείλεις να το σεβαστείς. Το ζήτημα είναι εσύ να αντέξεις την κατά καιρούς αγενή συμπεριφορά
του και το καυστικό του χιούμορ. Ο Αιγόκερως, δυστυχώς, δεν έχει καθόλου τακτ και θα σου πει την
ωμή αλήθεια όσο κι αν αυτή μπορεί να σε πληγώσει. Όσο πιο οικεία αισθάνεται μαζί σου, τόσο πιο
άξεστος μπορεί να γίνει. Μην εκπλαγείς, λοιπόν, αν ενώ λες τον πόνο σου για τον πρόσφατο
χωρισμό σου στο φιλαράκι σου, εκείνο κοιτάει τηλεόραση και ξύνεται. Εκεί είναι, δίπλα σου, σ‘
ακούει και σίγουρα θα σε βοηθήσει.
Ατάκα : «Το ξέρω πως έχουμε να ειδωθούμε δύο βδομάδες. Έτρεχα με ένα καινούργιο project στη
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δουλειά. Αν θες, πάμε για φαγητό την Κυριακή κάπου οικονομικά.»
Αδελφές ψυχές : Ταύρος, Παρθένος
Καλοί φίλοι : Ιχθύς, Σκορπιός
Καρμική σχέση : Καρκίνος
Από μακριά και αγαπημένοι : Ζυγός, Κριός
Όχι κι άσχημα : Δίδυμοι, Λέων, Τοξότης, Υδροχόος, Αιγόκερως
Υδροχόος (20/01-18/02)
Ξεχωριστή Φιλία
Ο φίλος της…φιλίας! Καλόψυχος, αλτρουιστής και στο όνομα της φιλίας θυσιάζει πολλά. Οι φίλοι
του είναι πάντοτε σε προτεραιότητα, τους βάζει πάνω κι απ’ τον έρωτα, την οικογένεια, τον ίδιο του
τον εαυτό. Πρωτότυπος, καινοτόμος, πρωτοποριακός, κερδίζει φυσικά το θαυμασμό και το σεβασμό
σου. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και σε ξαφνιάζει ευχάριστα. Αν πρόκειται για φιλία μεταξύ
άντρα και γυναίκας, εύκολα μπορεί να συμπεριλάβει στις δραστηριότητές σας μια ερωτική
συνεύρεση, χωρίς αυτό να χαλάσει τη φιλία σας. Αφοσιωμένο φίλο δεν τον λες, εφόσον λειτουργεί
για το καλό όλων και… δυο χέρια τι να προλάβουν! Πάντως, αν ο φίλος σου Υδροχόος, σου
υποσχεθεί βοήθεια, θα τρίβεις τα μάτια σου από το τι μπορεί να καταφέρει για σένα και θα είσαι
σίγουρα ευγνώμων. Το άσχημο είναι ότι προκειμένου να κάνει το καλό σε κάποιον φίλο και επειδή ο
σκοπός αγιάζει τα μέσα, μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος κάποιου άλλου φίλου. Φυσικά θα το κάνει
με τέτοια επιδεξιότητα που θα αναρωτιέσαι γιατί και πως γίνεται ένας άνθρωπος που σε έχει
ξελασπώσει τόσες φορές, τώρα να δραστηριοποιείται εναντίον σου!
Ατάκα : «Για καφέ, ε; Έχω δύο προσκλήσεις για μια φιλανθρωπική, οικολογική, ζωοφιλική εκδήλωση
ενός σωματείου καινοτομικής δραστηριότητας. Δεν πάμε εκεί καλύτερα; «
Αδελφές ψυχές : Δίδυμοι, Ζυγός
Καλοί φίλοι : Τοξότης, Κριός
Καρμική σχέση : Λέων
Από μακριά και αγαπημένοι : Ταύρος, Σκορπιός
Όχι κι άσχημα : Καρκίνος, Παρθένος, Αιγόκερως, Υδροχόος, Ιχθύς
Ιχθύς (20/02-20/03)
Τρυφερή Φιλία
Καλοί ακροατές και συμπονετικοί φίλοι τα ψαράκια. Ο Ιχθύς είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος,
ευχάριστος σαν παρέα και φροντίζει τους φίλους του χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα και
αναγνώριση. Κάνει το καλό ρίχνοντάς το στο γιαλό! Σε περιποιείται, μπορεί να υπομένει πολλά από
εσένα και σε μία παρεξήγηση δεν έχει πρόβλημα να κάνει το πρώτο βήμα. Γι’ αυτό λοιπόν μην τον
παρεξηγείς αν δεν σε έχει πάρει τηλέφωνο όπως σου είπε, αν σε στήνει στα ραντεβού ή αν ξεχάσει
τα γενέθλια ή την γιορτή σου. Δεν είναι ότι αδιαφορεί, κάθε άλλο. Είναι απλά στη φύση του να ζει σ’
ένα διαφορετικό κόσμο από τους υπόλοιπους. Αγαπά πραγματικά τους φίλους του και όσοι είναι
δίπλα του οφείλουν να νιώθουν τυχεροί.
Ατάκα : «Χτες ήταν το πάρτυ γενεθλίων σου; Συγνώμη… Το ξέχασα τελείως! Α! Χρόνια πολλά
κιόλας…»
Αδελφές ψυχές : Καρκίνος, Σκορπιός
Καλοί φίλοι : Ταύρος, Αιγόκερως
Καρμική σχέση : Παρθένος
Από μακριά και αγαπημένοι : Δίδυμοι, Τοξότης
Όχι κι άσχημα : Κριός, Λέων, Ιχθύς, Υδροχόος, Ζυγός
i-diadromi.com
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============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 08/03/2012 20:49
_____________________________________

Τι σκέφτονται τα άλλα ζώδια για τον ΥΔΡΟΧΟΟ

http://www.mysteries.gr/wp-content/uploads/2010/07/udroxoos.jpg
Κριός: Έχει ωραία εμφάνιση, είναι καλλιτεχνικός τύπος και συμπεριφέρεται με ανθρωπιά. Κάνει
εύκολα φιλίες και οι σχέσεις του έχουν διάρκεια, ενώ ξέρει να αφοσιώνεται. Πολύ μου αρέσει η
φινέτσα του.
Ταύρος: Είναι ήσυχος και συγκρατημένος. Εκτιμώ το μυαλό και τις καλλιτεχνικές του τάσεις. Αλλά
έχει τάση να φιλοσοφεί υπερβολικά τα πράγματα και να κρατά αποστάσεις. Παρόλο που είναι
φιλικός, δεν εξοικειώνεται εύκολα.
Δίδυμος: Έχει πολλά ταλέντα, αλλά δεν… το κάνει ζήτημα. Τον βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Ποτέ
δεν παραπονιέται και καταφέρνει να βλέπει θετικά τα πράγματα. Δεν αφήνει να τον καταβάλει η
μιζέρια. Μ’ αρέσει να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους.
Καρκίνος: Είναι αφοσιωμένος στην αγάπη και στον γάμο, ειλικρινής σαν φίλος, και ακέραιος
άνθρωπος. Αλλά το αντισυμβατικό στιλ της ζωής του με ενοχλεί. Και μερικές φορές φέρεται τόσο
απόμακρα. Δεν θα γινόμουν εύκολα κολλητός μαζί του.
Λέων: Έχει βάθος σαν προσωπικότητα, παρόλο που δεν επιδεικνύεται. Με γοητεύει το ενδιαφέρον
του για την τέχνη και για τα μεταφυσικά θέματα. Είναι συνεπής στις φιλίες και στις σχέσεις του.
Θα παντρευόμουν έναν Υδροχόο.
Παρθένος: Είναι εγκάρδιος και συμπαθητικός, τίμιος στις συναλλαγές του και βοηθά τους άλλους.
Όμως τον βρίσκω ελαφρώς ανώριμο. Παίρνει τη ζωή πολύ ελαφρά και παρόλο που ασχολείται με τα
κοινωνικά ζητήματα, δεν έχει ένα στόχο στη ζωή του.
Ζυγός: Αγαπά την τέχνη και τα καλλιτεχνικά πράγματα, είναι πανέξυπνος, ευγενικός, καλός
συζητητής και σπουδαίος σύντροφος. Είναι ειλικρινής και τίμιος στις σχέσεις του. Μου αρέσει και
θα τα πήγαινα πολύ καλά μαζί του.
Σκορπιός: Αναγνωρίζω την εξυπνάδα του, αλλά δεν μου αρέσει η ανούσια πνευματικότητά του. Έχει
μια εύκολη απάντηση ακόμα και για τα πιο πολύπλοκα ζητήματα. Αλλά είναι ειλικρινής και
αυθεντικός στα συναισθήματά του.
Τοξότης: Μου αρέσει η απλότητα και η διακριτικότητά του. Όμως νομίζω πως η ενασχόλησή του με
αυτά τα περίφημα «ανθρωπιστικά ζητήματα» δεν είναι πάντα αποδοτική. Πάντως τον συμπαθώ,
γιατί είναι άνθρωπος ζεστός και χωρίς εγωισμό.
Αιγόκερως: Έχει την τύχη στη ζωή να μπορεί να αφιερώνει χρόνο στη φιλοσοφία και στις τέχνες.
Είναι αποφασιστικός εκεί όπου δραστηριοποιείται και συνήθως πετυχαίνει με τίμια μέσα. Αλλά με
ενοχλεί το κόμπλεξ ανωτερότητας που έχει.
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Ιχθείς: Αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με συμπάθεια και τους εμπνέει θάρρος και αυτοπεποίθηση. Η
αισιοδοξία του είναι μεταδοτική. Εκτιμώ την αγάπη του για την πνευματικότητα και τη φύση. Είναι
πιστός και αφοσιωμένος φίλος.
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 08/03/2012 21:03
_____________________________________

Τι σκέφτονται τα άλλα ζώδια για τον ΚΑΡΚΙΝΟ
Κριός: Δεν νιώθω ωραία μαζί του, μου φαίνεται τόσο πεζός και προσγειωμένος. Δεν τον
ενδιαφέρουν τα πνευματικά θέματα. Παρόλο που θα μπορούσε να είναι καλός φίλος, η
συναισθηματική του ανασφάλεια με τρομάζει. Η ζωή μαζί του θα ήταν πολύ συμβατική.
Ταύρος: Ο Καρκίνος είναι άνθρωπος με βαθιά κατανόηση προς τους άλλους, ειλικρινής στη φιλία
του και αξιόπιστος στον έρωτα. Θα προτιμούσε να κάνει κακό στον εαυτό του παρά προκαλέσει
δυστυχία στους άλλους. Μου αρέσει.
Δίδυμοι: Είναι απίστευτα αργός και βαρετός. Μου δίνει μια αίσθηση σαν να βρίσκεται σε λήθαργο.
Παρόλο που δείχνει να ενδιαφέρεται για τον άλλο, κατά βάθος είναι εγωκεντρικός, ζηλιάρης και
φιλόδοξος.
Λέων: Αυτή η τάση του να προσκολλάται με τρομάζει. Και ασχολείται τόσο πολύ με τα πεζά
πράγματα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τη ζωή είναι κοινότοπος και άχαρος. Δεν έχει κακή
πρόθεση, συμφωνώ. Αλλά είμαστε πολύ διαφορετικοί.
Παρθένος: Τον βρίσκω μια χαρά. Μπορώ κάλλιστα να είμαι φίλος μαζί του. Αφοσιώνεται στους
αγαπημένους του και δεν τους αφήνει «ξεκρέμαστους». Καταφέρνει να συνδυάζει οικογένεια και
επαγγελματικές φιλοδοξίες.
Ζυγός: Εμφανισιακά τον βρίσκω ελκυστικό. Αλλά έχει κάτι που με κρατάει σε απόσταση. Σαν να μη
μου κάνει «κλικ». Όμως μου αρέσει η παρέα του και ιδίως τα πάρτι του, όπου το φαγητό είναι
εξαιρετικό!
Σκορπιός: Είναι σπουδαίος φίλος και καταπληκτικός εραστής, παθιασμένος και πιστός. Μου δίνει
την αίσθηση του ανθρώπου που μπορείς να βασιστείς επάνω του και πιστεύω ότι ταιριάζω μαζί του.
Τοξότης: Είναι μαζεμένος και συντηρητικός. Νιώθω πως δεν μπορώ να τον πλησιάσω εύκολα. Είναι
υπερβολικά εκλεκτικός στις συναναστροφές του, με τάση στον απομονωτισμό. Δεν μου ταιριάζει.
Αιγόκερως: Τον βρίσκω ευγενικό και μεγαλόκαρδο, και μου αρέσει που δίνει ελευθερία στον
σύντροφό του. Οι απόψεις του για τον έρωτα και το σεξ είναι ξεκάθαρες και χωρίς περιπλοκές. Τον
θεωρώ αξιολάτρευτο και μου ταιριάζει.
Υδροχόος: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για πνευματικά ή φιλοσοφικά θέματα. Παρόλο που έχει
καλαισθησία στο ντύσιμο και στον τρόπο ζωής του, δεν είναι αρκετά καλλιτεχνικός για μένα. Τον
βρίσκω συντηρητικό και του λείπει η φινέτσα στον έρωτα.
Ιχθείς: Τον θεωρώ καλό φίλο. Έχει συμπόνια και ειλικρίνεια. Διαθέτει μια πλούσια προσωπικότητά
του και είναι γοητευτικά σεμνός ως προς τα όσα έχει καταφέρει. Του αρέσει η σπιτική ζωή. Τα πάμε
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πολύ καλά μαζί.
============================================================================

Απ:Ζώδια και στυλ!

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 08/03/2012 21:15
_____________________________________

Τι σκέφτονται τα ζώδια για τον γάμο;
ΚΡΙΟΣ
Αν αρχίσεις και κάνεις κουβέντα στο Κριό για γάμο και επισημοποίηση, το σίγουρο είναι ότι θα
ακούσεις μία απάντηση καταπέλτη, γιατί με απότομο και θυμωμένο ύφος θα σου δηλώσει …. «α πα
πα πα εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα»! Μπορεί να είναι ατρόμητος και παρορμητικός, στη σκέψη
όμως του γάμου βγάζει σπυράκια, γιατί πολύ απλά δεν θέλει να χάσει την ελευθερία του! Μπορεί να
του αρέσει η οικογένεια, όμως επιθυμεί πρώτα να έχει χορτάσει όλες τις εμπειρίες της ζωής, πριν
κάνει το μεγάλο βήμα. Το Κριάρι παίρνει την απόφαση του γάμου εντελώς απρόσμενα, χωρίς να το
έχει πολυσκεφτεί, αρκεί να μην νιώσει ότι πιέζεται από το ταίρι του!
ΤΑΥΡΟΣ
« Είναι μία δύσκολη απόφαση, όμως το όνειρό μου είναι να κάνω οικογένεια»
Ο σοβαρός και υπεύθυνος Ταύρος, ξέρει καλά ότι η απόφαση του γάμου δεν πρέπει να είναι
επιπόλαιη και παρορμητική αλλά να παρθεί κατόπιν ωρίμου σκέψεως. Για τον Ταύρο ο γάμος και η
οικογένεια είναι ένα μεγάλο όνειρο ζωής και κάνει το βήμα να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όταν
ο σύντροφος που έχει στο πλάι του, του έχει αποδείξει την τιμιότητα, την εμπιστοσύνη και την
αγάπη του. Ο γάμος είναι συνήθως για τον Ταύρο η κατάληξη μίας μακρόχρονης και δοκιμασμένης
σχέσης. Μπορεί να αργήσει να πάρει την απόφαση, αλλά είναι από τα ζώδια που γίνονται άξιοι
οικογενειάρχες! Αν βρίσκεσαι στη φάση που περιμένεις μία πρόταση γάμου από έναν Ταύρο και η
στιγμή αυτή αργεί, δείξε υπομονή και καρτερικότητα. Ο Ταύρος δεν έχει σκοπό να σου ροκανίσει το
χρόνο σου άσκοπα, δείξε του τα συναισθήματά σου, άφησε το χρόνο να δέσει τη σχέση σας
περισσότερο και όλα θα έρθουν από μόνα τους!
ΔΙΔΥΜΟΙ
«Γάμος; Να το συζητήσουμε …το θέμα αυτό θέλει μεγάλη ανάλυση και κουβέντα»
Ο γάμος για τον Δίδυμο είναι μία μεγάλη ευθύνη, για αυτό και δεν παίρνει εύκολα την απόφαση να
ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, γιατί δεν θέλει να χάσει τις χαρές της εργένικης ζωής του! Κάθε
Δίδυμος βαριέται πολύ εύκολα, του αρέσει πολύ το φλερτ και οι νέες εμπειρίες, ο γάμος λοιπόν
είναι ένα στάδιο της ζωής του που τον κάνει να αισθάνεται ότι μπορεί να οδηγηθεί στη ρουτίνα και
αυτό είναι κάτι που πραγματικά το απεχθάνεται. Όταν είναι σε μία σχέση που δεν τον περιορίζει και
μοιράζεται με το σύντροφό του καλή επικοινωνία τότε θα αποφασίσει να παντρευτεί, αρκεί πρώτα
να έχει κουβεντιάσει με το ταίρι του και να έχουν καταλήξει και οι δύο σε μία συνειδητή απόφαση!
Αν ο σύντροφός σου ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, τότε για να τον πείσεις να παντρευτείτε, αρκεί
να του αιτιολογήσεις με επιχειρήματα τους λόγους που επιθυμείς το γάμο μαζί του και να τον
βεβαιώσεις ότι μεταξύ σας τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει!
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
«Εγώ πότε θα αποκτήσω την φωλίτσα μου; Το σπιτάκι μου και την οικογένειά μου»;
Ο Καρκίνος είναι κατεξοχήν το ζώδιο της οικογένειας, οπότε ο γάμος είναι για αυτόν ένα φυσικό
επακόλουθο, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε πώς είναι ο προορισμός του στη ζωή!
Στατιστικά είναι αποδεδειγμένο ότι οι περισσότεροι Καρκίνοι, είναι θετικοί απέναντι στο γάμο,
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αλλά και αρκετοί από αυτούς «μικροπαντρεύονται»! Η γυναίκα Καρκίνος, από όταν θυμάται τον
εαυτό της, ονειρεύεται το γάμο της και φαντάζεται κάθε μικρή λεπτομέρεια της ημέρας της
τελετής. Ο άνδρας Καρκίνος , δεν θέλει να αλλάζει τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα, αλλά προτιμά
να έχει μία σταθερή σχέση που θα έχει όμορφη κατάληξη τον γάμο. Αν ο σύντροφός σου ανήκει στο
ζώδιο του Καρκίνου, θα καταλάβεις ότι θέλει να σε «τυλίξει», όταν θα αρχίσει να σου μαγειρεύει και
να σε φροντίζει σαν να είσαι μικρό παιδί! Το Καρκινάκι, δύσκολα προχωρά σε γάμο αν η οικογένειά
του δεν εγκρίνει τον υποψήφιο γαμπρό / νύφη!

ΛΕΩΝ
«Στο γάμο μου θα λάμπω, θα κάνω μία εκπληκτική δεξίωση, θα καλέσω όλο τον κόσμο, θα..θα..θα..»!
Όταν ένα λιοντάρι είναι ερωτευμένο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκρατήσει τον
ενθουσιασμό του και να μην παρασυρθεί σε μεγάλα λόγια και βαρύγδουπες δηλώσεις περί γάμου!
Στο μυαλό του θα τα έχει σχεδιάσει όλα και μπορεί ακόμα να έχει φανταστεί και πώς θα είναι το
νυφικό (ή το κουστούμι) που θα φορέσει ή το μέρος που θα πραγματοποιηθεί η αρχοντική δεξίωση
του γάμου! Πράγματι, πολλά από τα λόγια που λέει το Λιοντάρι πάνω στον ενθουσιασμό του, τα
εννοεί, όμως αποφασίζει να τα κάνει πραγματικότητα μόνο όταν βεβαιωθεί ότι θα ζήσει μία ζωή που
δεν θα του λείψει τίποτα! Ένα λιοντάρι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πιεστεί, να περιοριστεί ή
να στερηθεί τις καθημερινές του απολαύσεις ή να κάνει «τσιγγουνιές» στο γάμο του. Όταν δεν
υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες τότε ο γάμος γίνεται μόνο ένα μελλοντικό σχέδιο! Όταν έρχεται η
στιγμή να παντρευτεί, γίνεται ένας καταπληκτικός οικογενειάρχης που φροντίζει πάντα το
καλύτερο για την οικογένειά του!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
«Γάμος; …. Μόνο αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις»!
Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο, ότι το ζώδιο της Παρθένου, επιλέγει τον μοναχικό και εργένικο βίο
ή παίρνει πολύ δύσκολα την απόφαση του γάμου. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Μα φυσικά γιατί ο
Παρθένος, είναι το ζώδιο που από την φύση του , τα «ψειρίζει» όλα και μία απλή, μικρή
λεπτομέρεια μπορεί να σταθεί η αιτία που θα τον κάνει να διαγράψει από το μυαλό του το κεφάλαιο
γάμος και οικογένεια. Δεν τρομάζει στην ιδέα του γάμου, όμως θεωρεί ότι είναι μία πολύ σοβαρή
απόφαση, η οποία πρέπει να παρθεί βάση λογικής και όχι συναισθήματος. Έτσι λοιπόν ο Παρθένος
πριν κάνει ή δεχτεί μία πρόταση γάμου, έχει σκεφτεί πρώτα: 1)Λεφτά υπάρχουν; 2) Το άτομο που
έχω δίπλα μου είναι άξιο εμπιστοσύνης; 3) Θα έχω μία ήρεμη και τακτοποιημένη ζωή….! Για να
καταφέρεις να πείσεις έναν άνδρα Παρθένο να ανέβετε παρέα τα σκαλιά της εκκλησίας, θα
χρειαστεί πάνω από όλα να τον έχεις γοητεύσει με τα «οικοκυρικά» σου δηλαδή να είσαι καλή
νοικοκυρά και να τον φροντίζεις. Η γυναίκα Παρθένος, παίρνει την απόφαση του γάμου όταν ο
άνδρας που βρίσκεται στο πλάι της, της προσφέρει σιγουριά, σταθερότητα και μπορεί μαζί του να
συγχρονίσει το πρόγραμμα και τους στόχους που έχει βάλει στη ζωή της.
ΖΥΓΟΣ
«Να παντρευτώ; Να μη παντρευτώ … βρε παιδιά εσάς ποια είναι η γνώμη σας»;
Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι ένας Ζυγός δεν μπορεί ούτε στιγμή να είναι μόνος
του! Είναι το ζώδιο που έχει παραπάνω από κάθε άλλο, την ανάγκη για συντροφικότητα και
ζεστασιά! Η ιδέα του γάμου δεν τον τρομάζει, όμως όπως σε κάθε τομέα της ζωής του έχει την
ανασφάλεια και την αναποφασιστικότητα, έτσι και στο θέμα του γάμου, δύσκολα θα πάρει την
πρωτοβουλία, αν δεν δεχτεί την γνώμη ή και την καθοδήγηση των δικών του ανθρώπων. Ο Ζυγός
αρκετά συχνά παίρνει την απόφαση να παντρευτεί, επειδή δεν θέλει να χάσει από κοντά του το
άτομο με το οποίο διατηρεί μία σχέση. Έτσι λοιπόν, ο γάμος μπορεί είναι αποτέλεσμα ενός
μακρόχρονου και ταλαιπωρημένου δεσμού, από φόβο να μην μείνει στο «ράφι»!
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
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«Αν περάσεις με άριστα όλες τις δοκιμασίες … τότε ΝΑΙ σε παντρεύομαι»;
Ο Σκορπιός θα σε περάσει από πολλά «τεστάκια» για να πάρει την μεγάλη απόφαση να σε
παντρευτεί! Μπορεί να σε δυσκολέψει ή και να σε κουράσει μέχρι να ακούσεις τα λόγια «Ναι, θέλω
να παντρευτούμε», όταν όμως εκφράσει την επιθυμία του, τότε να ξέρεις ότι πραγματικά το εννοεί
και ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να ζήσετε μία ευτυχισμένη ζωή! Ερωτεύεται με πάθος,
αγαπά δίχως όρια και προσμένει και από τον/την σύντροφο που έχει στο πλάι του, να του δίνεται
δίχως όρια και να του αφιερώνει όλη του την καρδιά! Για να κάνει το επόμενο βήμα και η σχέση να
γίνει γάμος, ο Σκορπιός πρέπει πρώτα να νιώσει τη σιγουριά ότι τίποτα δεν θα αλλάξει ανάμεσα σε
αυτόν και στο ταίρι του, μετά το μεγάλο βήμα του γάμου. Η πίστη και η ολοκληρωτική αφοσίωση
είναι σημαντικοί παράγοντες για την λήψη της σημαντικής απόφασης του γάμου. Για να ανέβει τα
σκαλιά της Εκκλησίας ένας Σκορπιός, πρέπει να αισθάνεται ότι έχει γίνει «ένα» με το ταίρι του και
ότι κανείς από τους δύο δεν μπορεί να ζήσει ούτε λεπτό μακριά !
ΤΟΞΟΤΗΣ
«Να παντρευτώ; …Το ανέκδοτο της ημέρας»
Ο Τοξότης λατρεύει την εργένικη ζωή του, την ελευθερία του και τον πιάνει δυσφορία στην σκέψη
ότι θα ζήσει για πάντα με έναν άνθρωπο …. Μπορεί να έχει έναν σοβαρό δεσμό, να συζεί, ή να
αισθάνεται πραγματικά ότι το άτομο που έχει πλάι του, είναι το άλλο του μισό, όμως τον γάμο τον
εκλαμβάνει ως υποχρέωση, ως μία αναγκαστική και μη αναστρέψιμη απόφαση! Καταπιέζεται και
μόνο στη σκέψη ότι ο γάμος μπορεί να τον αναγκάσει να ακολουθεί τα πρέπει, παραμερίζοντας τις
δικές του επιθυμίες. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα Τοξότης, θα χορέψουν τον χορό του Ησαΐα,
μόνο όταν βρουν έναν σύντροφο που θα μοιράζονται τα ίδια χόμπι, τις ίδιες φιλοδοξίες και στη
μεταξύ τους σχέση θα υπάρχει η κατανόηση και η επιθυμία για στιγμές ανεξαρτησίας!
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
«Είμαι παιδί για σπίτι και οικογένεια»
Μπορεί να τον βλέπεις απορροφημένο στα επαγγελματικά του, να «λιώνει» απίστευτες ώρες στη
δουλειά και να σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν θα πάρει την απόφαση να
νοικοκυρευτεί… κι όμως κάνεις λάθος…! Ο Αιγόκερως θέλει να δημιουργήσει σπίτι και οικογένεια,
επιθυμεί την σταθερότητα και δεν του αρέσει να αλλάζει τους ερωτικούς συντρόφους σαν τα
πουκάμισα. Η απόφαση του γάμου έρχεται κατόπιν ωρίμου σκέψεως. Πρώτα από όλα πρέπει να έχει
εξασφαλίσει κάποιες καλές επαγγελματικές συνθήκες που θα του δώσουν την σιγουριά ότι μπορεί
να αναθρέψει τα παιδιά του. Το ταίρι που θα διαλέξει να έχει στο πλευρό του, πρέπει οπωσδήποτε
να έχει και αυτό από την πλευρά του μία οικονομική ευχέρεια, ή τουλάχιστον μία μόνιμη
επαγγελματική θέση. Σημαντικότερο από όλα είναι ο σύντροφος ζωής που θα χορέψουν μαζί τον
Ησαΐα, να είναι ένα άτομο που θα έχει περάσει από την έγκριση των φίλων και των συγγενών και θα
αισθάνεται για αυτόν περηφάνια.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
«Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδο στο κλουβί»
Μπορεί να ζεις έναν φλογερό έρωτα με έναν Υδροχόο και εκεί που νομίζεις πως όλα είναι ιδανικά,
μόλις αρχίσεις να κάνεις λόγο για αρραβώνα, γάμο, οικογένεια, παιδάκια, ξαφνικά όλο αυτό το
πάθος να σκάσει σαν μπαλόνι και να το βάλει στα πόδια! Ο Υδροχόος διψά για περιπέτειες ,
εμπειρίες και έστω και αν ζει έναν μεγάλο έρωτα, δεν μπορεί να συμβιβαστεί στην ιδέα του γάμου
αν πρώτα δεν έχει ζήσει και γλεντήσει στην ερωτική του ζωή! Είναι ένας μοντέρνος και
φιλελεύθερος άνθρωπος που έχει την άποψη πως η ουσία μίας ανθρώπινης σχέσης δεν κρύβεται
πίσω από την υπογραφή του έγγαμου βίου. Η αγάπη, η μονιμότητα και η σταθερότητα για τον
Υδροχόο, δεν είναι αποτέλεσμα ενός γάμου! Ωστόσο επειδή από τη φύση του είναι ένα ζώδιο
εκρηκτικό και απρόβλεπτο, εκεί που μπορεί να έχει απορρίψει την ιδέα του γάμου, ξαφνικά και εκεί
που δεν το περιμένεις να λάβεις προσκλητήριο!
ΙΧΘΕΙΣ
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«Τα έχω φανταστεί όλα …ο γάμος μου θα είναι παραμυθένιος»
Το Ψαράκι όταν είναι ερωτευμένο, κάνει όνειρα, αφήνει την φαντασία του να καλπάζει και ζει στο
μέγιστο βαθμό τα συναισθήματά του … Από μικρή ηλικία ο Ιχθύς ονειρεύεται την «μεγάλη» στιγμή
του γάμου, που την έχει πλάσει στο μυαλό του σαν την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του! Το
πρώτο πράγμα που περνά από το «Ψαρίσιο» μυαλουδάκι όταν είναι ερωτευμένο, είναι « Αυτός είναι
ο σύντροφος της ζωής μου, διαισθάνομαι ότι αυτό το άτομο θα το παντρευτώ»! Αρχίζει λοιπόν
αμέσως να φαντάζεται τα πάντα για τον προγραμματισμό της γαμήλιας τελετής και ασκεί και
άθελά του συναισθηματική πίεση στο ταίρι του! Ωστόσο το Ψαράκι, εκεί που το βλέπεις να είναι
τρελά ερωτευμένο και να περιμένει τη στιγμή του γάμου του ή και να έχει αρχίσει ήδη να τον
προγραμματίζει , ξαφνικά να το μετανιώνει επειδή ερωτεύτηκε κάποιο άλλο άτομο!
Πηγή: http://www.kamikazi.gr
============================================================================
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Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/05/2012 19:14
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Οι 12 άντρες του ζωδιακού ομολογούν
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/485805_363479207041232_10000137
4674102_912362_640658204_n.jpg
ΚΡΥΟΣ
Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι η μοναξιά.
Ζω για το παρόν και για τις διασκεδάσεις.
Το πρώτο πράγμα που κοιτάζω σε μια γυναίκα είναι το πρόσωπό της.
Το σεξ είναι καλύτερο όταν έχει προηγηθεί καβγάς.
Δεν πλησιάζω ποτέ τις
ατημέλητες γυναίκες.
Η γυναίκα που θα σταθεί δίπλα μου πρέπει να είναι εντυπωσιακή.
Εμπιστεύομαι πολύ εύκολα τους άλλους.
Έχω πολλές απαιτήσεις στις σχέσεις μου, γι΄αυτό δεν διαρκούν πολύ.
Η περιέργεια είναι θανάσιμο αμάρτημα.
Η τέλεια μέρα μου περιλαμβάνει σεξ μέχρι τελικής πτώσης.
Μελλοντικά, θα ήθελα να γίνω πατέρας 2-3 παιδιών…
ΤΑΥΡΟΣ
Είμαι σταθερός και πιστός σύντροφος.
Οι γυναίκες που μου φέρονται με αδιαφορία, διαγράφονται οριστικά.
Γίνομαι πολύ γλυκός όταν αγαπώ και δεν ντρέπομαι να το δείξω δημόσια.
Μια σχέση δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ όμως.
Το σεξ είναι καλύτερο, όταν είσαι ερωτευμένος και σε σχέση.
Λατρεύω στη σύντροφό μου ακόμα και τα ελαττώματά της.
Όταν ερωτεύομαι, γίνομαι ευαίσθητος και ντροπαλός.
Η ιδανική γυναίκα είναι μελαχρινή, γλυκιά και όχι απαραίτητα όμορφη.
Οι γυναίκες με αγαπούν επειδή είμαι τρυφερός και τις φροντίζω.
Από μικρός ονειρεύομαι τη μέρα που θα γίνω οικογενειάρχης.
ΔΙΔΥΜΟΙ
Μου αρέσουν οι ξανθές, αλλά θα παντρευόμουν μια μελαχρινή.
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Αν δω ότι μια γυναίκα με αγνοεί, την εξαφανίζω από τη ζωή μου.
Η ιδανική γυναίκα είναι προσγειωμένη και συζητήσιμη.
Είμαι αυτός που είμαι και θέλω δίπλα μου ανθρώπους που πραγματικά με εκτιμούν.
Με τρομάζουν οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις.
Το σεξ είναι καλύτερο χωρίς συναίσθημα και αναστολές.
Το κυρίαρχο σεξουαλικό όργανο είναι ο εγκέφαλος.
Δεν αντέχω τα ψώνια που μιλάνε συνεχώς για τον εαυτό τους.
Με εκνευρίζουν οι άνθρωποι που προσποιούνται κάτι που δεν είναι.
Όταν τελειώνει μια σχέση μου, την ξεπερνάω τρομακτικά εύκολα.
Η ιδέα του γάμου με φοβίζει, όμως θέλω σίγουρα να αποκτήσω πολλά παιδιά στο μέλλον.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Είμαι άντρας παραδοσιακός.
Έχω αλλάξει τρόπο ζωής για μια γυναίκα.
Δύο ερωτευμένοι δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και φίλοι.
Έχω συγχωρήσει και ανεχτεί πολλά σε μία σχέση.
Μου αρέσει να συζητάω για τη σχέση μου.
Το γυναικείο στήθος είναι το μεγαλύτερο αφροδισιακό.
Όταν θυμώνω, γίνομαι κυνικός.
Προτιμώ τις μελαχρινές από τις βαμμένες ξανθιές.
Μου αρέσουν οι χαζές γυναίκες.
Στον έρωτα, έχω χάσει τον εγωισμό μου.
Όταν ερωτεύομαι δίνομαι, δεν μπορώ αλλιώς.
Ο γάμος είναι μία από τις φαντασιώσεις μου.
Έχω εξαφανιστεί από ραντεβού στα τυφλά.
ΛΕΩΝ
Η εμφάνιση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις σχέσεις.
Έχω αδυναμία στις γυναίκες, δεν τους χαλάω τα χατίρια.
Μια γυναίκα με φτιάχνει ή πάρα πολύ ή καθόλου.
Μου αρέσει η φυσική ομορφιά, οπότε προτιμώ τις μελαχρινές.
Ερωτεύομαι πολύ εύκολα και πολύ συχνά.
Είμαι πολύ χύμα στα λόγια μου, ανοιχτό βιβλίο.
Η γόβα στιλέτο είναι μεγάλο αφροδισιακό.
Είμαι κοινωνικός, αλλά οι πολλές συναναστροφές με χαλάνε.
Φαντασίωσή μου είναι ένα χαρέμι από γυναίκες.
Το σεξ πρέπει να είναι βρώμικο, επικίνδυνο, δημόσιο και επιδεικτικό.
Έχω βάλει τέλος σε μια σχέση, επειδή δεν την ενέκρινε ο περίγυρός μου. Με ξενερώνουν οι γυναίκες
που είναι κολλημένες επάνω μου συνεχώς.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Δεν βιάζομαι να ρίξω μια γυναίκα στο κρεβάτι.
Εκτιμώ την φυσική ομορφιά και τις γυναίκες που δεν βάφονται.
Το καλύτερο σεξ είναι το ενστικτώδες, χωρίς συνταγές.
Η αποχή από το σεξ είναι το καλύτερο αφροδισιακό.
Ίσως είμαι λίγο στον κόσμο μου.
Σε μια σχέση μετρά ο αλληλοσεβασμός και ο διάλογος.
Πιστεύω πως είμαι το καλύτερο παιδί.
Μου αρέσει στη γυναίκα να είναι λίγο ντροπαλή.
Οι ωραιότερες γυναίκες είναι οι μελαχρινές.
Ερωτεύομαι πρώτα το μυαλό και μετά το σώμα μιας γυναίκας.
Η ψεύτικη τσαχπινιά και η επιτήδευση με ξενερώνουν.
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Χαλαρώνω όταν μένω μόνος στο σπίτι με τον εαυτό μου.
ΖΥΓΟΣ
Με απωθούν οι αγενείς και βαρετές γυναίκες.
Τα εμφανισιακά κόμπλεξ και η σεμνοτυφία καταστρέφουν το σεξ.
Με ανάβουν οι περπατημένες γυναίκες, που ξέρουν τι θέλουν.
Πολλές φορές, δεν με ενδιαφέρει τι νιώθουν οι άλλοι.
Στον έρωτα δίνεις ακριβώς όσο παίρνεις.
Ο έρωτας έχει ως βάση του τη φιλία.
Η ιδανική γυναίκα έχει τις ιδανικές σωματικές αναλογίες.
Οι μελαχρινές γυναίκες είναι πιο σεξουαλικές.
Στο σεξ, όσο περισσότερες συμμετέχουν, τόσο το καλύτερο.
Πριν χωρίσω μια σύντροφό μου, έχω ήδη βρει την αντικαταστάτριά της.
Μου αρέσουν οι γυναίκες που μυρίζουν ακριβά αρώματα.
Κατακτώ τις γυναίκες με το λέγειν μου.
Ζω για το τώρα και χαίρομαι τη ζωή μου στο έπακρο.
Το στυλ και το ντύσιμο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχω.
Είμαι λίγο νάρκισσος.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Για να κρατήσει μια σχέση πρέπει πάντα εκείνη να υποχωρεί.
Στο παιχνίδι του φλερτ παίζω με το βλέμμα μου.
Δεν μπορώ να αντισταθώ στις γοητευτικές και θηλυκές γυναίκες.
Είμαι πιστός και σταθερός, μέχρι να μου τελειώσει ο έρωτας.
Μια λεκτική προσβολή, μπορεί να γίνει αιτία χωρισμού για μένα.
Το καλύτερο αφροδισιακό στο σεξ είναι ο διάλογος εν μέσω της πράξης.
Αγάπη είναι να δίνεις, όσο παίρνεις.
Στις σχέσεις μου έχω εγώ το πάνω χέρι.
Όταν ζηλεύω γίνομαι καχύποπτος και ακραίος.
Η ιδανική γυναίκα είναι ξανθιά και σέξι.
Η μισή γοητεία μου είναι η αυτοπεποίθησή μου.
ΤΟΞΟΤΗΣ
Κατά βάθος είμαι ένα αιώνιο παιδί.
Δεν πιστεύω στον έρωτα.
Μου αρέσει να παίζω βίντεο games και να διαβάζω κόμιξ.
Όταν ερωτεύομαι είμαι θύμα, γίνομαι χαλί να με πατήσουν.
Μια σχέση τελειώνει, όταν …αρχίζει.
Το σεξ πρέπει να είναι απελευθερωμένο, έως διαστροφικό.
Τίποτα δεν με φοβίζει, εκτός από Τον Θεό.
Το μέλλον μου περιλαμβάνει επαγγελματική επιτυχία και δύο παιδιά.
ΒΑΡΙΕΜΑΙ εύκολα.
Με ξενερώνουν οι άνθρωποι που δεν παίρνουν από χιούμορ.
Προτιμώ τις επιθετικές, απρόσιτες, ανεξάρτητες γυναίκες με αυτοπεποίθηση.
Όταν ενδιαφέρομαι για κάποια, την κατακτώ δείχνοντάς της τον αληθινό μου εαυτό.
Μου αρέσουν οι ΓΥΝΑΙΚΕΣ, και όχι τα κοριτσάκια.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ξενερώνω με τις γυναίκες που το παίζουν δύσκολες.
Η γυναίκα που θα μου ρίξει χυλόπιτα, έχει τελειώσει για μένα.
Η αγκαλιά είναι το μεγαλύτερο αφροδισιακό.
Ρίχνω τις γυναίκες με το χρήμα.
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Είμαι ταξιδιάρης και κοσμοπολίτης.
Είμαι αυστηρός και συγκεκριμένος.
Σε μια γυναίκα προσέχω πολύ την καθαριότητα και την υγιεινή.
Με ανάβει η σοβαρότητα και η εξυπνάδα μιας γυναίκας.
Η γυναίκα πρέπει να είναι λεπτοκαμωμένη, όχι αντρογύναικο.
Μου αρέσουν οι γλυκιές και χαριτωμένες γυναίκες, αλλά όχι χαζοχαρούμενες.
Φαντασίωσή μου είναι το σεξ με δασκάλα.
Η γυναίκα χρειάζεται την προστασία του άντρα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είμαι ανοιχτό βιβλίο και κατασταλαγμένος.
Μου τη δίνει να με γράφουν, θέλω να μου δείχνουν προσοχή.
Είμαι των άκρων.
Πιστεύω ότι η εξουσία είναι αφροδισιακή, τρελαίνομαι για τις γκέισσες.
Φλερτάρω ελεύθερα και δεν φοβάμαι τη χυλόπιτα.
Η ιδανική γυναίκα είναι εύθυμη, μεσογειακή, με γλυκά χαρακτηριστικά.
Είμαι τόσο αυθόρμητος, που παρεξηγούμαι.
Θέλω κόσμο γύρω μου, γιατί βαριέμαι εύκολα.
Δεν αντέχω τις βαρετές και κοινότοπες γυναίκες.
Λέω αυτό που πιστεύω κι αυτό ενοχλεί κάποιους.
Έχω υποκριθεί τον ερωτευμένο για επαγγελματικούς σκοπούς.
Προτιμώ να παίρνω όσο περισσότερο μπορώ, παρά να δίνω.
Είμαι ψυχωτικός, φοβάμαι τις αράχνες, τα φίδια, κλπ.
Θέλω να γίνω πατέρας κάποτε.
Όταν οδηγώ, βρίζω. Γενικά όταν χάνω την υπομονή μου, τα σπάω όλα.
Έχω φύγει με ελαφρά στη μέση ενός ραντεβού επειδή δεν μου άρεσε.
Θέλω να γίνεται πάντα το δικό μου και να υποχωρεί ο άλλος.
Σε μία σχέση ψάχνω διαρκώς δικαιολογίες για να αποχωρήσω.
ΙΧΘΕΙΣ
Η ιδανική γυναίκα είναι όμορφη και με μυαλό.
Στις σχέσεις μου δίνομαι ολοκληρωτικά χωρίς να περιμένω τίποτα.
Η γυναίκα είναι μια λιγότερο ελαττωματική εκδοχή του άντρα.
Με ενδιαφέρει πρώτα να ψυχολογήσω μια γυναίκα, πριν τη ρίξω στο κρεβάτι.
Μια σχέση τελειώνει, όταν βρεθεί κάτι καλύτερο.
Ο έρωτας είναι ένα βαθύ συναίσθημα, που όμως δεν κρατάει πολύ.
Αν το σεξ είναι καλό, είμαι διατεθειμένος να ξεπεράσω όλα τα προβλήματα.
Δεν θα μπορούσα ποτέ να χτυπήσω γυναίκα.
Μια γυναίκα πρέπει να είναι γλυκιά και προσιτή.
Η γυναίκα που θα με κερδίσει, είναι αυτή που δείχνει αθώα και πρόστυχη μαζί.
Astrovroxi
============================================================================
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Πανσέληνος Μαίου 2012 - Προβλέψεις για όλα τα ζώδια
Η Πανσέληνος του Μαΐου έχει γενικότερα μεταφυσική χροιά και συνδέεται με τη γιορτή του
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«Βεσάκ», που είναι αφιερωμένη στον Βούδα.
Γιορτάζεται πάντα στην Πανσέληνο του Ταύρου, ζώδιο στο οποίο ανήκει και ο Βούδας γι' αυτό
ονομάζεται και «Πανσέληνος του Βούδα».
Στην Ινδία η γιορτή του «Βεσάκ» θεωρείται εδώ και αιώνες, δημόσια γιορτή. Είναι η μέρα της
χαρούμενης προσδοκίας και έχει μεγάλη εσωτερική σημασία.
Στο Θιβέτ, την περίοδο της Πανσελήνου αυτής, συναθροίζονται προσκυνητές απ' όλες τις γύρω
περιοχές, αλλά και από όλο τον κόσμο, προκειμένου να σκορπιστεί φως στον πλανήτη.
Η φετινή Μαγιάτικη Πανσέληνος πραγματοποιείται την Κυριακή 6/5, στις 6:35 το πρωί ώρα
Ελλάδας, στις 16ο του Σκορπιού.
Πρόκειται για μια ασυνήθιστα ισχυρή Πανσέληνο, που συνοδεύεται και από το φαινόμενο της «super
moon». Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ασυνήθιστο διότι και άλλες φορές μέσα σε ένα χρόνο
παρατηρείται μια Πανσέληνος να πραγματοποιείται πολύ κοντά στο περίγειο της Σελήνης. Η
διαφορά έγκειται στην ένταση και τη διάρκεια, ενώ σύμφωνα με στατιστικές, δημιουργούνται
ακραία φυσικά φαινόμενα και συμπεριφορές.
Η πιο λαμπερή Πανσέληνος της χρονιάς θα βρεθεί δύο μόλις λεπτά μακριά από το περίγειο, δηλαδή
σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, εντυπωσιάζοντας οπτικά αλλά όχι και ψυχολογικά.
Επιπλέον, η ημέρα αυτή είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, εφόσον διεξάγονται οι πιο
βαρυσήμαντες εκλογές μετά την μεταπολίτευση.
Επηρεάζει τα σταθερά ζώδια, Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους του δεύτερου
δεκαήμερου, καθώς και όσους έχουν τον Ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες γύρω από αυτή τη
μοίρα των συγκεκριμένων ζωδίων.
Στο υδάτινο ζώδιο του Σκορπιού τα συναισθήματα αναταράσσονται σαν παλίρροια, ενώ η
σφοδρότητά τους αγγίζει το μέγιστο.
Η ψήφος μας θα είναι ψήφος τιμωρίας, απελευθέρωσης από όσα μας καταδυναστεύουν και
προπάντων επιθυμίας για σταθερότητα μέσα από μια αδυσώπητη ανάγκη για αναγέννηση.
Ας δούμε πώς θα επηρεάσει καθένα ζώδιο ξεχωριστά:
ΚΡΙΟΣ
Η ένταση που νιώθετε είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις επιθυμίες των άλλων, τις οποίες
προσπαθείτε να ελέγξετε για να στριμώξετε μαζί με τις δικές σας. Οικονομικά ζητήματα σας
απασχολούν πολύ, ενώ παράλληλα η λίμπιντο ανεβαίνει σαν το θερμόμετρο που δείχνει πρώιμο
καλοκαίρι. Αποφύγετε κάθε είδους οικονομική συνδιαλλαγή αυτές τις ημέρες και αντικαταστήστε
την επίσκεψή σας στην τράπεζα με μια άλλη, που θα βοηθήσει τον ερωτισμό σας, προσφέροντάς
σας δυνατές συγκινήσεις κάτω από το μαγικό φως της Πανσελήνου.
ΤΑΥΡΟΣ
Με μια τέτοια Πανσέληνο απέναντί σας η συναισθηματική σας ζωή χρειάζεται βιταμίνες και
καταπραϋντικά, ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις εκρήξεις στη συναισθηματική σας
αρένα. Πολλά άλυτα προβλήματα έρχονται στην επιφάνεια, ενώ οι σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα
και συνεργάτες, υφίστανται σεισμό πολλών ρίχτερ. Αναγκάζεστε να αναθεωρήσετε πολλά, ενώ
παράλληλα εξουθενώνεστε από τις συνεχείς ψυχολογικές διακυμάνσεις. Μην κάνετε τίποτα που θα
σας αναγκάσει να λαβωθείτε από τις πίκες των επίδοξων ταυρομάχων.
ΔΙΔΥΜΟΙ
Η Πανσέληνος αυτή στρέφει την προσοχή σας στην υγεία σας, σκεφτόμενοι τρόπους που θα σας
κάνουν να ανανεωθείτε σωματικά και ψυχολογικά. Εντάξτε υγιεινές μεθόδους διατροφής και
διαβίωσης στην καθημερινή σας ζωή, ψάξτε τρόπους να αναζωογονηθείτε, ενώ παράλληλα
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φροντίστε το περιβάλλον στο οποίο εργάζεστε. Φυτέψτε ένα λουλούδι ή αγοράστε μια γλάστρα με
ένα φυτό που θα απορροφά την αρνητική ενέργεια και γενικότερα ασχοληθείτε με εκείνα που οι
άλλοι δεν μπορούν, επικαλούμενοι και τη βοήθεια της θεάς Αφροδίτης στο ζώδιό σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στην φιλική για εσάς αυτή Πανσέληνο, καλείστε να βγείτε από καβούκι σας, να ξυπνήσετε από τη
χειμερία νάρκη και να διασκεδάσετε έλκοντας τον έρωτα, το φλερτ και τις αγαπημένες σας
συνήθειες. Θυμηθείτε ξανά τι σημαίνει ανεμελιά, δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να
ψυχαγωγηθεί αληθινά και επίσης την ευκαιρία στους άλλους αν σας πλησιάσουν. Οι επαφές σας με
αγαπημένα πρόσωπα γίνονται έντονες και πολλά υποσχόμενες κάτω από τη λάμψη αυτής της
Πανσελήνου. Διεκδικείστε κάτι για το οποίο ως τώρα δεν τολμούσατε.
ΛΕΩΝ
Το οικογενειακό σας περιβάλλον θα αποτελέσει το κύριο πρόβλημά σας σε αυτήν την Πανσέληνο
που σας δυσκολεύει γενικότερα, μπλοκάροντας τα συναισθήματα και τις επιδιώξεις σας. Πολλοί θα
βρεθείτε απέναντι σε αρκετά διλλήματα, γεγονός που θα σας κάνει να χάσετε την αισιοδοξία σας,
ενώ το φως της Πανσελήνου δεν διαπερνά εύκολα την πεσιμιστική σας διάθεση. Διαφωνίες με μέλη
της οικογένειας δημιουργούν εντάσεις, ενώ θα πρέπει να επιλέξετε αυστηρά ανάμεσα στο άσπρο
και στο μαύρο και αυτό το τελεσίγραφο θα αναστείλει πολλά από τα σχέδιά σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Έχετε το πλεονέκτημα της θέσης των επισήμων στην Πανσεληνιακή εξέδρα, από την οποία σας
δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσετε τις καθημερινές σας ανάγκες με μεθοδικό και έξυπνο τρόπο.
Έρχεστε κοντά με οικεία πρόσωπα, απολαμβάνετε συζητήσεις και καταστρώνετε σχέδια, ενώ οι
ιδέες σας αποτελούν θαυμάσια λύση για εσάς και τους γύρω σας. Βρίσκετε τον τρόπο να επιλύσετε
προβλήματα που σας απασχολούν, ενώ ο γραπτός και προφορικός σας λόγος εγγυάται την επιτυχία
στις επιδιώξεις σας. Φίλοι και συγγενείς σας στηρίζουν αμέριστα.
ΖΥΓΟΣ
Πονοκέφαλος είναι για εσάς αυτή η Πανσέληνος, η οποία σας υποδεικνύει τις οικονομικές σας
εκκρεμότητες, δίνοντάς όμως και το κατάλληλο παυσίπονο. Ιεραρχείστε οικονομικά ζητήματα που
έχουν συσσωρευτεί και μην διακινδυνεύσετε τις σχέσεις σας με ανθρώπους που έχουν σταθεί στο
πλευρό σας με την αγνωμοσύνη σας. Έχετε την ευκαιρία να ισορροπήσετε τα πράγματα, όχι χωρίς
μόχθο, αλλά τουλάχιστον θα νιώσετε την πολυπόθητη ανακούφιση.
Μην παραλείψετε οτιδήποτε θα σας κάνει να πιεστείτε επιπλέον, για το δικό σας μελλοντικό καλό.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Με μία από τις σημαντικές Πανσελήνους στο ζώδιό σας, αισθάνεστε να ξεγυμνώνεστε
συναισθηματικά, ενώ παράλληλα γίνεστε υπερευαίσθητοι και ευάλωτοι. Εκφραστείτε με κάθε
τρόπο, μιλήστε, ξεσπαθώστε, επισκεφτείτε καλλωπιστικούς χώρους για να ανανεώσετε την
εμφάνισή σας και γενικά κάντε οτιδήποτε που θα αναπτερώσει το πεσμένο ηθικό σας. Η
σφοδρότητα των συναισθημάτων σας δεν βρίσκει εύκολα απανεμιά και όλα μπορούν να συμβούν.
Εκείνο που σίγουρα δεν πρέπει να κάνετε είναι να αποτυπώσετε το κεντρί σας σε δέρματα που δεν
μπορείτε να φιλήσετε.
ΤΟΞΟΤΗΣ
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Σε αυτή την Πανσέληνο σας δίνεται μια σημαντική ευκαιρία να απομονωθείτε επιλεκτικά,
παρατηρώντας τα δρώμενα. Ξεχάστε για λίγο την περιπέτεια, την ένταση, την κινητικότητα και την
επιθυμία να βρίσκεστε παντού και χαλαρώστε, ώστε να μπορέσετε να δείτε τις πραγματικές σας
ανάγκες. Φιλοσοφήστε τις καταστάσεις και συλλέξτε την απαραίτητη ενέργεια για να συνεχίσετε
έπειτα πιο κατασταλαγμένοι. Μυστικά και αποκαλύψεις θα εμφανιστούν, ενώ εσείς θα μετράτε τα
ψέματα από τη γωνιά σας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Το αγωνιστικό σας πνεύμα ανεμίζει σαν σημαία κόμματος των εκλογών σε αυτή την Πανσέληνο, η
οποία σας φέρνει κοντά σε ομοϊδεάτες, σας εντάσσει σε συλλογικές δραστηριότητες και
γενικότερα απογειώνει το ιδεολογικό σας υπόβαθρο. Οι φιλικές συγκεντρώσεις θα σας κάνουν να
ξεχάσετε για λίγο τις έγνοιες, ενώ γύρω από αυτές τις μέρες δείχνετε αποφασισμένοι να
δρομολογήσετε τη ζωή σας, προσθέτοντας νέες αξίες και αντιλήψεις. Πολλοί έχετε την ευκαιρία να
αλλάξετε πορεία, με την πολύτιμη βοήθεια φίλων.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είστε απορροφημένοι με επαγγελματικά θέματα, ανησυχείτε, αγχώνεστε και δραστηριοποιείστε
κάτω από την επιρροή αυτής της Πανσελήνου, όσο σπάνιες φορές ως τώρα. Η καριέρα, η δουλειά, η
φήμη και η καταξίωσή σας γίνονται τα κύρια μελήματά σας, φροντίζοντας όχι μόνο να τα
διατηρήσετε, αλλά και να τα ενισχύσετε σημαντικά.
Το πρόβλημα είναι πως δεν σας μένει χρόνος να χαλαρώσετε, από τις αυξημένες επαγγελματικές
ανάγκες. Παρόλα αυτά, η Πανσέληνος αυτή καθορίζει σημαντικά την πορεία τους, επιβραβεύοντάς
σας στο μέλλον.
ΙΧΘΥΕΣ
Το σύμπαν σας δίνει άλλη μια ευκαιρία για να ονειροπολήσετε ανενόχλητοι, κάτω από το ρομαντικό
φως της φιλικής αυτής Πανσελήνου, κάνοντας σχέδια που ικανοποιούν τη φαντασία και την
ψυχολογική σας αστάθεια. Αναζητάτε πολύ την περιπέτεια, μια εναλλακτική μορφή ζωής,
διαβάζετε, ψάχνετε, κινητοποιείστε πνευματικά. Μια δυνατή συγκίνηση γίνεται αυτοσκοπός σας
λουσμένη με μπόλικη χρυσόσκονη, χωρίς να νοιάζεστε για τη διάρκειά της.
Ωστόσο, έχετε εύνοια για τα όνειρά σας, τα οποία μπορείτε να θέσετε σε εφαρμογή.
Πηγή:http://www.astrology.gr
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